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Fredsmonumentet  
på Stora torget i Karlstad
Att utgå från offentlig konst i undervisning

Anne Lidén 

Sammanfattning Offentlig skulptur på gator och torg behandlas i denna 
studie både som konstverk och som kulturarv. Exempel ges på bildrecep-
tion och bildtolkning av konstens bakgrund och kontext som ämnesdidak-
tiska verktyg i undervisning. Aktuella konstpedagogiska och bilddidaktiska 
teorier och metoder diskuteras i förhållande till tematisk ämnesintegrering 
mellan bild och SO-ämnena historia, religion och samhällskunskap samt 
svenska. Exempel ges på lärarplanering och elevfrågor i anslutning till stu-
diebesök vid konstverket samt i efterarbete i klassrummet, såväl för grund-
skolans äldre åldrar som yngre åldrar. Valda verk är Ivar Johnssons brons-
staty Fredsmonumentet på Stora torget i Karlstad 1955 och Jenny Holzers 
minnesinstallation och textbänkar runt statyn från 2005. Monumentets 
historiska bakgrund tas upp både vad gäller unionsupplösningen mellan 
Norge och Sverige 1905 samt ceremonierna på årsdagen vid 50-årsjubileet 
1955 respektive 100-årsmarkeringen 2005. Förändringar av bildreception 
och bildtolkning av dessa minnesgestaltningar tas upp utifrån frågor om 
bakgrund och beställare, olika medier och stadens torgbesökare. Egna 
upplevelser och egen konstvetenskaplig forskning kring Ivar Johnssons 
övriga skulpturer tas upp, men studien bygger även på idéhistorikern Mag-
nus Rodells forskning om Fredsmonumentet samt konstvetaren Jessica 
Sjöholm Skrubbes forskning om offentlig konst i Sverige. 

Nyckelord Bildreception, konstpedagogik, offentlig konst

Inledning

Offentliga skulpturer kan i sin roll som både konstverk och kulturarv an-
vändas som utgångspunkt för undervisning i flera skolformer. Hur statyer 
brukats i olika minnesmanifestationer kan belysas utifrån flera vetenskap-
liga discipliner och teoretiska perspektiv, alltifrån historia och historie-
didaktik, konstvetenskap, konstpedagogik och bilddidaktik, till kulturarvs-
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vetenskap och etnologi. Denna studie fokuserar dock på ämnesdidaktiska 
perspektiv, där konstpedagogiska teorier och praktiska metoder integreras 
i lärares undervisning med skolelever. Mina analysmetoder förenar på olika 
sätt bild- och texttolkning av intention och reception, betraktare och bru-
karperspektiv.

Bildreception av visuella representationer skiljer sig åt beroende på mot-
tagarens föreställningar, vilken omedvetet eller medvetet sovrar bland all 
den kunskap, betydelser och meningssammanhang som finns att tillgå om 
föremålet. Mottagare, besökare eller betraktare kan dock välja att se verket 
eller förbise det. Kanske blir en bronsstaty eller ett stenmonument efter 
hand så sammansmälta med den omgivande platsen på torget eller i par-
ken, att man inte ens längre lägger märke till dem. Författaren Robert Musil 
skrev 1936 om offentliga minnesmärken, ett citat konstvetaren Jessica Sjö-
holm Skrubbe lyfter fram i sin kartläggning av offentlig skulptur i Sverige 
1940–1975, Skulptur i folkhemmet (Sjöholm Skrubbe, 2007, s. 287):

Det finns ingenting i världen som är så osynligt som minnesmärken. 
Ändå blir de utan tvekan uppställda just för att synas, ja till och med 
för att väcka uppmärksamhet, men samtidigt är de impregnerade 
med något mot uppmärksamhet, vilket gör att den rinner av dem 
som vatten på en gås---. Man måste dagligen vika undan för dem, 
eller så tar man sin tillflykt till deras socklar, man använder dem som 
kompass eller distansmätare när man närmar sig deras välbekanta 
plats, man förnimmer dem, likt träd, som en del av gatans kulisser 
och man skulle ögonblickligen bli stående förvirrad, om de saknades 
en morgon. 

Professorn i konstvetenskap Sven Sandström ifrågasatte 1998 om den of-
fentliga konsten verkligen uppmärksammades: ”Jag har aldrig sett någon 
som verkligen tittar på den offentliga konsten” (Sjöholm Skrubbe, 2007, 
s. 287). Samlingspunkt, riktmärke, sittplats, varumärke för staden eller bara 
arkitekturelement – ja, en torgskulptur kan ha en mängd sociala funktio-
ner i det offentliga rummet. Trots en generös offentlig tillgänglighet görs 
den till en ”gatans kuliss” och ”människor ser utan att se”. Konstnärlig 
utformning blir då mindre viktig för stadens invånare än verkets roll som 
rumslig markör, och skulpturen blir den förbipasserandes rum och upp-
märksammas inte som kunskapsresurs. 

Syftet med denna studie om minnesmonument på allmän torgplats är 
att undersöka olika förhållningssätt till bildreception inom den offentliga 
konstens kulturarv. Det är min förhoppning att lärare ska kunna hantera 
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äldre offentlig konst och minnesmonument på ett öppet medvetet och 
analytiskt sätt, att våga se dem, tala om dem och undervisa om dem i en 
orädd kommunikation. Lärare och elever ska inte behöva undvika svåra 
frågor i kulturarvet, utan det kan ske i ett led i undervisningen där konsten 
synliggörs, så att elever ges möjlighet till ett både medvetet och kritiskt analy-
tiskt övertagande av sitt eget kulturarv. Som blivande samhällsmedborgare 
söker då elever sina identiteter i ett reflekterande och kunskapsgrundat 
förhållningssätt. 

Genom att utgå från offentlig konst i undervisningen kan lärare både 
levandegöra och konkretisera skolämnenas kunskapsinnehåll för alla elev-
er, eftersom konstverk i det offentliga rummet oftast är fritt tillgängliga 
vid alla tider. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 
formuleras nu estetiska läroprocesser som ett uppdrag för lärare i alla 
ämnen och för alla åldrar (Lgr 11 s. 9–11). Ämneslärare i historia, religion 
och samhällskunskap i grundskola och gymnasium kan använda bilder 
och statyer av historiska personer och gestalter på gator och torg för att 
belysa historiebruk, olika händelser och epoker, rörelser och företeelser. 
Bilder hjälper oss inte bara att se vår egen samtid i nuet, utan även att se 
tillbaka och framåt. Konstverk på en offentlig plats kan också fungera 
som en ”didaktisk station” vid en utflykt eller ett studiebesök. I tematiskt 
samarbete mellan olika ämneslärare sker meningsskapande kunskapsut-
byte exempelvis mellan bild, svenska och historia. Olika perspektiv och 
”blickar” hanteras därigenom i undervisningssituationen, vuxenblick och 
lärarblick, ungdomars och barns blickar. 

För lärare i grundskolans tidigare årskurser och i förskolan ger offentlig 
konst elever och barngrupper tillfällen till både lek och fysisk aktivitet, 
upplevelser och lärande. Skulpturer i parker och bostadsområden är inte 
sällan formgivna i tåliga material såsom sten, metall eller plast, och det 
finns ett uttalat syfte, att barn ska kunna leka med dem i direkt fysisk när-
kontakt. På museer, konsthallar och gallerier gäller ofta strängare regler 
för hur besökare ska uppföra sig, trots en strävan att bli mer öppna och 
inkluderande för familjer, barn och ungdomar (Black, 2012, s. 166–201). 

”Kultur är statyer. Barnkultur är när man får klättra på statyerna”. Så svarade 
Alva Maria 5 år när hon fick frågan om vad kultur är för barn (SOU, 2006, 
s. 221). Alva Marias ord får mig att tänka på mina barndomsminnen av 
liknande fysiska upplevelser av offentliga skulpturer. Jag har också klättrat 
på torgskulpturernas stensocklar eller suttit på torgbänken intill med min 
familj och ätit glass i solskenet. Då tänkte jag nog inte på, att det hand-
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lade om kultur eller något innehållsligt ”meningserbjudande”. Än mindre 
funderade jag på att en skulptur på torget hörde till mitt kulturarv och 
min familjebakgrund, den ”bara fanns” där under min uppväxt i staden. 
Genom att utgå från egna barndomsminnen och upplevelser vill jag bidra 
till att lyfta fram ett barnperspektiv på kulturarvets reception. Barn och 
unga ska få kunna ställa frågor utifrån sin egen horisont. 

Jag vill därför återvända till min födelsestad Karlstad och min barndoms 
konstupplevelse av en torgskulptur, ”Frihetsgudinnan” eller ”Fredsmo-
numentet” på Stora torget. Detta minnesmonument över unionsupplös-
ningen 1905 mellan Sverige och Norge invigdes 1955, och jag hörde till de 
skolbarn som fick bevittna avtäckningen av konstverket. Min studie bygger 
på idéhistorikern Magnus Rodells forskning om offentliga minnesmärken, 
bl.a. Det brutna svärdet. Minne, monument och unionsupplösning, som utkom 2005 
i samband med 100-årsmarkeringen i Karlstad av unionsupplösningen 
1905 mellan Norge och Sverige (Rodell, 2002, 2003, 2005a, 2005b, 2010). 
Denna rapport ingår i forskningsprojektet ”Minnesgestaltning” vid Karl-
stad universitet. 

Fredsmonumentet på Stora torget i Karlstad –  
minnet 1955 och 2005 av unionsupplösningen 1905

När man i Karlstad 1955 skulle fira 50-årsminnet av unionsupplösningen 
1905 hade Norges kronprins Olav och Sveriges kung Gustav VI Adolf  båda 
kommit på besök på årsdagen den 23 september, för att inviga skulptören 
Ivar Johnssons bronsstaty på Stora torget mitt i staden (bild 1). In i det sista 
hade konstnären finputsat sitt konstverk och dagen före invigningen lyftes 
den tunga skulpturen upp med lyftkran på den tre meter höga granitsock-
eln och täcktes av ett stort grått skynke av säckväv. Vid invigningen denna 
gråmulna fredag närvarade inte bara Sveriges kung och Norges kronprins 
(kung Haakon var sjuk) utan också de båda ländernas socialdemokratiska 
statsministrar, Tage Erlander och Einar Gerhardsen. Monumentkommit-
tén och stadens ledamöter ledde själva ceremonien. Först talade Sveriges 
kung och så spelades svenska nationalsången. Därefter avtäcktes statyn 
och täckelset lyftes av så att alla kunde se skulpturen. Sedan höll Norges 
kronprins tal och man spelade den norska nationalsången. Avslutningsvis 
talade kommitténs ordförande Anton Dahlin och konstnären Ivar Johns-
son blev avtackad. Det hade utlysts allmän flaggning, affärerna var stängda 
och fabrikerna hade blåst av arbetet just för invigningen. Svenska och 
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norska flaggan hade rests på ömse sidor av monumentet men de vajade 
också runt om på torget (Kruse,1980; Rodell, 2005, s. 16ff). 

Det hade samlats omkring 25 000–30 000 människor på torgplatsen 
varav mer än 500 barn. På tidningsfotografier taget uppifrån Rådhusets 
tak syns hur hundratals barn står tätt intill varandra på lång rad framför 
monumentet, och bakom dem vuxna åskådare (bild 2). Skolbarnen hade 
nämligen fått ledigt denna dag för att kunna närvara vid ceremonin, och 
bland dem var jag, 8 år gammal. Mina föräldrar hade berättat hemma om 
invigningen av fredsstatyn och talat i lyriska ordalag om Norges frihet 
och freden mellan våra länder. Min mor som var organiserad fredsvän 
förklarade att denna unionsupplösning var en förebild för den internatio-
nella fredsrörelsen. Många svenska tidningar bevakade händelsen. Det var 
därför en stor dag i vår familj när ett monument över denna viktiga fred 
skulle invigas i vår hemstad. Nya Wermlands-Tidningen skrev lördagen 24 
september att ”skolbarnen bildade häck i spänd förväntan” (Kruse, 1980). 
Men i mitt minne blev denna statyinvigning något helt annat. 

Bild 1. Ivar Johnsson.  
Fredsstatyn 1955, Stora  torget 
Karlstad. Foto Lars Thorén, 
Värmlands museum.
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Jag stod långt fram i gruppen av skolbarn framför den övertäckta höga 
statyn vid själva invigningen. Mina sinnen var spända på att nu äntligen 
få se konstverkets bild av denna underbara fred som mina föräldrar hade 
talat om. Så lyfte man av täckelset – men till min stora förskräckelse fick 
jag se mörka ormar som slingrade sig, ett grinande ansikte, ett uppspärrat 
gap med vassa tänder och tomma stirrande ögonhålor under en krigar-
hjälm och därovan en stor fot. Jag skrek av skräck och i mitt minne ekade 
mitt skrik över hela Karlstad torg och ut över Klarälven. (Detta barnskrik 
dränktes nog i allmänhetens högljudda hurrarop och klappningar?!) Den 
fasa jag upplevde överskuggade sedan bilden av skulpturens segrande 
fredsgestalt, en kraftfull kvinna som trampar ner detta dödens krigarhuvud 
och höjer krigets avbrutna svärd i en segrande fredsgest över sitt huvud. 
I efterhand har jag funderat på om min skräckupplevelse kanske berodde 
på att jag fick se den grinande dödsskallen med ormarna under hjälmen 
först? Hade kvinnans upplyfta händer visats först hade jag kanhända fått 
en mindre traumatisk visuell upplevelse. 

Efter invigningen av Ivar Johnssons Fredsmonument 1955 riktade 
konstkritiker skarp kritik mot konstverket (Rodell, 2005, s. 23). Den mus-
kulösa kvinnogestalten i sin tunna åtsmitande ankellånga klädnad kallades 

Bild 2. Invigningen av Fredsmonumentet på Stora Torget i Karlstad 23 september 
1955. Foto Dan Gunner, Värmlands museum.
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”mordisk hämnerska” och ord som ”bombastisk” och ”makabert” använ-
des. Dock hade en konstkritiker skrivit året innan 1954 om konstnärens 
skiss och förslag, ”Frihetsgudinnan”, att den ”triumferande kvinnogestal-
ten har en ädel form där det klassicistiska draget” framträder (Svensson, 
2006 s. 18). Den realistiska gestaltningen i den färdiga skulpturen förknip-
pades i det kalla krigets dagar nog mer med social realism än med bild-
ningsidealet före kriget, den klassiska grekiska konsten eller renässansens 
stil. Konstnären hade tydligen gjort en ”alltför” kraftfylld kvinna med 
muskler. De estetiska normerna hade ändrats efter kriget och en abstrakt 
konst i lekfulla mönster hade blivit den ledande trenden, vilket gjorde den 
äldre realistiska och figurativa konsten omodern (Lidén, 1986). Men soci-
aldemokratiska Morgon-Tidningen återgav dagen efter invigningen en äldre 
kvinnas kommentar inför statyn: ”Det är storslaget” – ”Man ser genast att 
här gäller det freden och friheten” (bild 3).

Studier av den minneskultur som redovisats sedan invigningen ger be-
lägg för att fler än jag uppfattat ett skräckmotiv. Ivar Johnssons Freds-
gudinna har fått många öknamn under åren: ”Skräcktanten”, ”Skräckens 
monument” och ”Kärringa på torget” eller ”Elna med klappträt” (Rodell, 
2005, s. 12). En alltför kraftfull mäktig kvinna kan då uppfattas som mer 

Bild 3. Torghandel på Stora torget i Karlstad, 1956. Vykort med fotografi före inskrip-
tionen på Fredsmonumentets sockel 1957. Foto PBF Förlag.
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”hotfull” än fredlig (Svensson 2006 s. 18). Diskussionerna under 1990-
talet gick varma om statyn skulle stå kvar eller tas bort, och många förslag 
om alternativa konstverk lämnades. Skulpturen vann också en TV-tävling 
där tittarna skulle välja ut Sveriges ”fulaste staty” (Broberg, 2000; Rodell, 
2005b s. 25). Men konstnärens övriga kraftfulla kvinnogestalter har blivit 
accepterade på ett helt annat sätt, såsom Kvinna vid havet i Göteborg 1934 
som lyfter sina knäppta händer högt uppe på pelaren vid Göta älv, eller 
fontänen Arbetets ära och glädje i Eskilstuna 1942 där kvinnan lyfter sitt barn, 
(Sjöholm Skrubbe, 2007, s. 138–140, 327). 

”Hundreårsmarkeringen – Norge 2005” benämndes den norska of-
fentliga manifestationen vid 100-årsminnet, och runt om i hela Norge 
ägde många symboliska manifestationer rum under hela detta år. Från 
officiellt håll användes dock inte ord som ”firande” eller ”jubileum”. För 
Norge betydde unionsupplösningen 1905 ett ytterligare befästande av lan-
dets demokratiska självständighet efter 1814. En del av Norges nationella 
”markering” detta år 2005 skedde på Stiklestad norr om Trondheim under 
”Olsokfirandet” i juli månad. Kung Harald höll sitt minnestal på orten för 
ödesdramat 1030 om Norges martyrkonung Olav den helige (Lidén 2005). 
På samma plats hade hans far dåvarande kronprins Olav också talat 1955, 
som markering av 50-årsminnet av Norges självständighet från unionen. 
Men kung Harald deltog dock inte vid Fredsmonumentet på Karlstad 
torg september 2005, såsom hans far gjort femtio år tidigare. Denna gång 
närvarade endast ländernas statsministrar.

År 2005 blev minnesdagens festligheter på Stora Torget i Karlstad mer 
lekfulla och glädjefyllda till skillnad från 1955 års allvarstyngda jubileums-
ceremoni. Norges och Sveriges båda statsministrar körde veteranbil och 
lekte ”tidsresa” och stod uppe på en uppbyggd ”kulissbro” och höll tal. 
Och vid Ivar Johnssons fredsstaty klättrade lekande och skrattande barn 
upp och ner på den höga sockelns avsatser (www.karlstad.se/2005). Mani-
festationerna ägde också rum på andra platser förutom den fysiska torg-
platsen, i rådhus och museum, och de hade nu även flyttat ut på virtuella 
arenor. Både Norge och Sverige etablerade webbsidor på officiella nivåer, 
nationellt, regionalt och lokalt, och evenemangen och debatterna fördes 
på nätbaserade medier och i traditionella medier. ”Historiskt minnesfirande är 
inte alltid oskyldigt” frågade Torbjörn Nilsson, ”Ska vi fira? När ska vi fira?” 
(Nilsson, 2001–2003). 

Inför hundraårsmarkeringen 2005 av unionsupplösningen hade den 
amerikanska konceptkonstnären Jenny Holzer (1950–) från New York 
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fått i uppdrag från Statens konstråd att utforma ett offentligt konstverk 
(bild 4). I arbetet med verket For Karlstad utgick hon som hon brukar från 
texter. Men hon valde inte bara officiella källhistoriska dokument från 
förhandlingarna i Karlstad 1905 om unionsupplösningen, utan även Karl-
stadbornas privata minnesdokument från händelsen. Hon gjorde både en 
temporär monumental installation av fasadprojektioner av dessa källtexter 
och ett fast permanent verk i sten på torgplatsen kombinerat med en ”ljus-
ring” i stenläggningen (Svensson, 1999/2006 s. 20–21; Ljungberg, 2006; 
Sjöholm Skrubbe, 2007 s. 234–235). Runt om statyns sockel placerades 
fyra halvcirkelformade röda granitbänkar med inskrifter av utvalda texter. 
Dessa ersatte en tidigare låg granitmur, och hon visade därmed sin upp-
skattning av Ivar Johnssons konstverk: ”Jag tycker om det och ville återge det sin 
rätta plats” sade hon vid invigningen på årsdagen (Ångström 2005). ”Att 
sätta freden i fokus är mycket viktigt när det pågår krig nära oss på så många platser”. 
Jenny Holzers konceptuella verk med ljusprojektioner av uppförstorade 
källtexter visades på Rådhusets fasad på årsdagens kväll den 23 septem-
ber, som en bakgrund till Fredsgudinnans skulptur, och sedan varje kväll 
under en månads tid. Reaktionerna var emellertid starka bland de tusentals 

Bild 4. Jenny Holzer For Karlstad 2005. Stora torget Karlstad. Ljusprojektioner av 
historiska texter från 1905 visades på årsdagen 23 september på Rådhusets fasad. 
Bänkar i granit med inskriptioner av historiska texter runt monumentet.  
Foto Staffan Jofjell, Munkfors.
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åskådare som samlats och verket ifrågasattes: ”Är detta verkligen konst?” 
(Svensson, 2006, s. 21). Avtalet om att verket skulle visas årligen under 
fem år revs upp från stadens sida redan året efter. Men ”textbänkarna” i 
granit står kvar som minnesdokument. Själva platsens betydelse för båda 
konstverken på Stora Torget i Karlstad har också diskuterats (Sjöholm 
Skrubbe, 2007, s. 232–235). 

Under 2000-talet har Fredsmonumentet även fungerat som en sam-
lingspunkt för flera andra manifestationer, såsom Karlstads kvinnogrup-
per på Internationella kvinnodagen 8 mars, men också som gemensam 
arena för norrmän och svenskar. På Fredsmonumentets sockel kan man 
läsa i blästrad guldskrift: ”Fejd föder folkhat, fred främjar folkförståelse” 
(Rodell, 2005, s. 51; Markusson, 2005). Dessa ord om fredlig samverkan 
från 1957 minner än idag om att kriget och våldet är närvarande överallt 
i världen och även i de nordiska länderna. Strax efter den norska terror-
bombningen i Oslo och massakern på Utøya den 22 juli 2011 samlades 
norrmän och svenskar vid Fredsmonumentet i gemensam sorgestund över 
offren, och många i Sverige visade sin solidaritet med det norska folket. I 
sitt tal i Oslo Folkets hus den 29 juli för norska AUF anknöt sedan svenska 
SSU-ordföranden Jytte Guteland till de ord mot terrorvåldet hon just hade 
läst på statyns sockel i Karlstad (se www.arbeiderpartiet.no). 

En norsk professor i religionsdidaktik besökte Karlstad senare på hös-
ten 2011 och ville då se Fredstatyn på Stora torget (muntlig källa 2011-09-
21). Han berättar om hur han stod och betraktade den stora bronskvinnan 
med det upphöjda avbrutna svärdet. Då kom en medelålders man fram till 
honom. Av språk och utseende bedömde han att mannen var invandrare i 
Sverige, sannolikt från något land i Mellanöstern. Mannen vände sig till ho-
nom, pekade upp på statyn och frågade: ”Vet ni vem det där är?” – ”Nej”, 
svarade professorn. ”Jo, det är den svenska kvinnan, och det krigarhuvud 
hon trampar på är Mohammed”. Och med ett menande leende lämnade 
mannen honom i sina funderingar kring detta påstående. Så kunde alltså 
statyn och dess inneboende motsättning uppfattas idag av någon med en 
helt annan historisk referensram, av någon som läste in bildens kvinnliga 
makt som ett starkt hot och ett förtryck över en muslimsk försvagad man-
lig roll. Symboliken med krig och fred, kvinnligt och manligt, kan sannolikt 
tolkas på många olika sätt i många olika globala perspektiv. 
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Ta med eleverna till Fredsmonumentet –  
frågor kring konstverket och elevuppgifter 

Läraren och eleverna startar med att göra ett besök på platsen med det of-
fentliga konstverket. I detta fall samlas de runt Fredsmonumentet på Stora 
torget i Karlstad, men metoden kan användas generellt för andra platser 
och verk. Läraren har planerat undervisningssituationen och förberett inle-
dande studiematerial tillsammans med eleverna (Svensson, 2006). Eleverna 
får så god tid på sig vid monumentet att själva bilda sig en uppfattning. 
De går runt och gör en egen visuell granskning och undersökning, doku-
menterar och antecknar, fotograferar och filmar. Eleverna diskuterar med 
varandra i små grupper, beskriver och jämför sina tolkningar och resone-
mang kring vad de ser och vad de läst. Hur ser statyn ut och hur är den 
utformad? Vad gör kvinnan med svärdet och vad trampar hon på? Hur ska 
man kunna tolka statyns bild? Läraren går in i gruppernas samtal och svarar 
på deras frågor och ställer egna frågor kring deras tolkningar och reflek-
tioner. Dessa personliga och nyfikna första konkreta iakttagelser, samtal 
med andra elever och jämförelser med visuella dokument, kan leda vidare 
i fortsatta studier i klassrummet. Deras första frågor leder till fördjup-
ningsfrågor kring tolkning, orsak och bakgrund: Varför kom monumentet 
till? Vad hände 1905? Varför valdes den platsen? Vad handlar bilden om? 
Varför har statyn blivit så omdiskuterad? Studiebesökets dokumentation 
och studiematerialet kan bilda en bra grund för en rad elevuppgifter i bild, 
svenska, SO-ämnen som historia, samhällskunskap och religion. Det finns 
mycket fördjupningsmaterial i stadens arkiv, bibliotek, museer, medier och 
internetsökningar (Rodell, 2005 s. 46–63). Som avslutning på det gemen-
samma temat kan det vara värdefullt med en gemensam elevutställning i 
skolans utställningslokaler, bibliotek eller korridorer. Då förs diskussionen 
vidare kring både historiska händelser, konstverk och kulturarv och elev-
ernas egna förhållningssätt och tolkningar blir därigenom synliggjorda. 
Kanske har de i bildämnet gestaltat ett eget förslag på minnesmonument 
och en skulptur om krig och fred och vänskap? Hur och i vilka medier vill 
de själva att händelser ska gestaltas och minnas?

Fredsmonumentets historiska bakgrund – pedagogiska program  
på Värmlands museum 2005

Lärare och elever i Karlstad och Värmlands län kan ta sin utgångspunkt i 
konstnären Jenny Holzers sätt att närma sig källmaterialet om historiska 
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händelser kring unionsupplösningen 1905, ur både offentliga och privata 
källor. I såväl familjeminnen som i stadens och hembygdens arkiv finner de 
källtexter, dokument och bilder. Genom att fråga äldre släktingar kan de få 
material om både själva unionsupplösningen 1905, invigningen av monu-
menten 1955 och 2005 samt hur Fredsstatyn och historien brukats senare 
genom åren. Källsökningar kring den ”lilla” och den ”stora” historien kan 
användas generellt. I Värmlands museums årsbok 2005, Skilsmässan som 
förde oss samman, berättas om alla verksamheter och projekt som Värmlands 
museum genomförde minnesåret 2005 (Åkerman & Hemstad, 2006, s. 
16–17, 171 ff). Museet gjorde en utställning Sverige + Norge = Sant? Den 
var upplagd så att besökaren fick göra en retrospektiv resa bakåt i historien 
och möta olika hållpunkter mot år 1905. Det redogörs för pedagogisk 
verksamhet med många värmländska skolbarn, som besökte utställningen 
under hösten, och nära samarbete med länets skolor och lärare: ”Unions-
tiden utgjorde ett viktigt inslag i skolornas historieundervisning under 2005. Tillgången 
till en utställning med pedagogiskt program om det aktuella ämnet var välkommet 
hos de värmländska skolklasserna.” Genom norsk-svenskt interregionalt EU-
samarbete tillkom också en barnbok om unionstiden: Grannar vid gränsen. 
Då Sverige och Norge hörde ihop. Värmlands och Bohusläns länsmuseer sam-
arbetade med de norska gränskommunernas Haldens och Kongsvingers 
museer, men även med andra tvärnationella forskningsprojekt. Elever i 
nordiska skolor kan själva ställa sig samma frågor som forskarna: Varför 
ska vi minnas just dessa händelser och vad är det som gör dem till viktiga 
gemensamma minnen och till historia? 

Lärare och elever i hela landet har också tillgång till det norsk-svenska 
forskningsprojektet Projekt 1905. Svensk-norska relationer i 200 år, där Karl-
stad universitet och Oslo universitet samarbetade med forskare och dok-
torander (Nilson 2001–2003; Stråth 2005; www.hf.uio.no/hi/prosjekter). 
Webbsidor publicerades med många historiska dokument, nyskrivna tex-
ter, bilder, ljudband, filmer och bibliografier, allt tillgängligt för nedladd-
ning. Ett särskilt utformat skolmaterial med lärarhandledningar ansvarade 
Nasjonalbiblioteket i Oslo för. Detta skolmaterial användes av både norska 
och svenska skolelever och de studerade frågor kring presenterat historiskt 
källmaterial med följande teman: Krig och fred, Nationalism, Folkom-
röstning, De historiska förhandlingarna, Stormakterna och unionskrisen, 
Sverige och Norge efter 1905, de hundra åren före och efter, mm. En del 
skolor lät publicera resultat från sina studier på egna webbsidor, didaktiska 
undervisningsexempel som kan inspirera elever i framtiden. 
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Hur valdes Ivar Johnssons konstverk?  
Hur blev Medusahuvudet till tyskt krigarhuvud?

Det var Föreningen Nordens Värmlandskrets som ett år efter freden 
1945 lämnade ett förslag om att det borde resas ett minnesmonument 
av unionsupplösningen 1905 och av ”den samhörighet norrmän och svenskar 
emellan som gjort sig gällande under krigsåren 1940–45” (Kruse 1980). För att 
utse en konstnär tillsattes en Monumentkommitté och 1952 utsågs skulp-
tören Ivar Johnsson för uppdraget (Millroth, 2002, s. 27–35, 149–151; 
Rodell, 2005, s. 15–16; Svensson, 1999/2006, s. 18). Konstnären lämnade 
två förslag och båda föreställde en kvinna i klädnad som trampade på ett 
”Medusahuvud”. I första skissen bryter hon svärdet över sitt knä. I det 
andra förslaget lyfter hon ett avbrutet svärd över sitt huvud, vilket man 
valde. Den första skissen anknöt till ett tidigare minnesmonument över en 
100-årig fred mellan Sverige och Norge 1814–1914, ett gränsmonument 
vid Eda som invigdes 1914 den 14 augusti (Andersson, 2001, s. 163–164 
fig. 1; Rodell, 2010, s. 43). Eleverna kan nu jämföra Edamonumentet vid 
gränsen med Fredsmonumentet på torget och se skillnader och likheter. 
De kan ta reda på varför skulpturen placerades framför Rådhuset, nära den 
byggnad där förhandlingarna ägde rum 1905 (Stråth, 2005 s. 21). I bilder 
från konstnärens ateljé i Stockholm kan eleverna även se hur förarbetet 
med en gipsskulptur gick till (Stockholms stadsmuseum foto nr Fa 40013; 
www.skissernasmuseum.se).

Ursprungligen var det dock inte tänkt att skulpturen skulle föreställa en 
kvinna med foten på ett manshuvud. Det skulle ha varit symbolisk gestalt-
ning av en ideal kvinna, en segrande ”Fredens genius”, en Fredsgudinna, 
som skulle trampa på ett ”Medusahuvud”, ”hatets, ondskans, våldets och 
krigets symbol”. Hur kom det sig då att konstnären Ivar Johnsson ändå 
slutligen valde ett manligt krigarhuvud med tysk stridshjälm istället för 
”medusahuvudet”? Vissa elever kanske vill ta reda på vem den otäcka Me-
dusa i den grekiska mytologin var. Hon var ett kvinnligt vidunder med hår 
av ormar och alla som mötte hennes blick blev förstenade (Söderström, 
1955, s. 35–38, 105). Andra elever kanske vill leta bilder av konstnärens 
övriga verk och repertoar genom att söka på Internets bilder, i lexikon 
eller konstböcker. De hittar då bronsskulpturen i Helsingborg 1921 av 
 Bibelns hjälte David, som trampar på Goliats avhuggna hjälmförsedda hu-
vud ( Kruse, 1980; Sjöholm Skrubbe, 2007 s. 282–283, 327). De upptäcker 
också konstnärens fasadfris Kriget på Östergötlands museum i Linköping 
från 1939, som föreställer en soldat i stridshjälm med gevär höjt över hu-
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vudet, trampande över ett liggande civilt offer (www.ostergotlandslansmu-
seum.se, bild 5). Här visar konstnären att det är krigsvåldet som är segrande 
och freden förlorare, och på så sätt tog han ställning mot nazismen vid 
andra världskrigets början. Reliefen intill visar just en ondskefullt grinande 
Medusamask med tjocka ormar slingrande runt. En liknande soldat med 
stridshjälm gjorde han under kriget i Livets brunn i Skövde. Genom att sedan 
efter kriget välja en dödskalle med krigshjälm av tysk modell som symbol 
för det besegrade våldets ondska på sin Fredsgudinna i Karlstad, uttryckte 
Ivar Johnsson en självständig tolkning av sin egen samtid. Eleverna kan då 
tolka skulpturen som en fredens och frihetens triumf  över nazismen och 
den norska motståndskampens seger (Rodell, 2005, s. 14, 23). Och kanske 
finner de att detta stämmer med den ursprungliga tanken? I exemplet med 
Fredsmonumentet ser de, att en konstnär kan utföra ett offentligt uppdrag 
och samtidigt behålla sin egen konstnärliga integritet. 

Kvinnligt och manligt – fredssymboler

Genom Ivar Johnssons konstnärliga val av gestaltning fick därmed Freds-
monumentet i Karlstad en inneboende dikotomi mellan kvinnligt och 
manligt, vilket inte varit kommitténs avsikt från början. Konstnären bröt 
också mot en traditionell bild av kvinnliga fredsgestalter, som skulle vara 
finlemmade, fridsamma och moderliga (Andersson, 2001, s. 179–180, fig. 
15). Istället togs förebilder från manlig arbetar- och fredssymbolik, med 

Bild 5. Ivar Johnsson. Fasadreliefer Kriget 1939. Östergötlands länsmuseum.  
Linköping. Krigare med höjt vapen stående över ett liggande civilt offer.  
Intill en Medusamask med ormar. Foto Östergötlands länsmuseum. 
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kraft, styrka och brutet svärd: ”Ned med vapnen!” Ivar Johnsson valde 
att framställa en muskulös kraftfull kvinna som likt fredsbildernas män 
med styrka lyfter upp det avbrutna svärdet mot skyn och som trampar 
ner våldets krigare. Eleverna kan leta på Internet, i arkiv, bibliotek och 
böcker efter dagens fredsbilder och fredssymboler runt om i världen, och 
de hittar då bilder med olivkvistar och palmblad, duvor och änglar samt 
sädeskärvar och brutna svärd. När de jämför kvinnliga fredsrepresenta-
tioner, fredsgudinnor, med manliga fredsbilder, ser de kanske att kvinnor 
framställs mer kroppsligt finlemmade, passivt fridsamma, hjälpande eller 
omhändertagande, medan de kraftfulla männen står för en mer aktiv roll. 
En bronskvinna i Helsingfors ”svävar” som fredens milda väsen (www.
taidemuseo.fi/uteskulpturer). I Mer än tusen ord. Bilden och de historiska veten-
skaperna undersöker historikern Irene Andersson fredsbilder och symboler 
ur genusperspektiv (Andersson, 2001, s. 161–186). En genusproblematik 
blir central för elevernas diskussion kring manligt och kvinnligt i visuell 
kultur. 

Vill lärare och elever gå vidare med historiska jämförelser så kan Ivar 
Johnssons monumentala kvinnogestalt ”Frihetsgudinnan”, jämföras med 
Frankrikes historiska nationella symbol, en handlingskraftig ”Marianne” 
eller med andra aktiva kraftfulla kvinnogestalter i konstverk och monument 
i Europa efter franska revolutionen (Zander, 1997, s. 108; 2001; 2004). Ett 
maktskifte eller en förändrad kulturell kontext ger offentlig konst en ny 
roll, från samtida till dåtida, och idealen i intention och bildreception för-
ändras alltså över tid. (Sjöholm Skrubbe 2007, s. 15–42). Den ”kvinnliga 
sfärens” ideala kvinnogestalter under folkhemmets period i Sverige, främst 
i parker och bostadsområden, förekommer inte alls i den offentliga konst 
som t.ex. präglar arbetarrörelsens monument. Kring Norra Bantorget och 
i Folkets hus i Stockholm står istället arbetarrörelsens män i centrum för 
flest offentliga verk, August Palm, Hjalmar Branting, Per Albin Hansson 
och Olof  Palme (Lidén, 1986, s.155–157). 

Belysning av konstpedagogik och ämnesdidaktik  
– konst som didaktisk resurs

I dagens nordiska konstpedagogiska litteratur uttrycks oftast en positiv 
hållning till ett brett, flexibelt och kommunikativt perspektiv både på ut-
ställningsproduktion, visningsaktiviteter, förmedlingssätt och uppsökande 
verksamheter. Centralt är samverkan mellan konstmuseernas pedagoger 
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och skolornas lärare. I rapporten Konsten som läranderesurs 2009 behandlar 
bildpedagogen Hans Örtegren olika pedagogiska strategier vid nordiska 
konstmuseer (Örtegren, 2009, s. 14–18, 226–243). Utifrån en gemensam 
teoretisk ram väljer rapportens forskare begreppet konstpedagogik framför 
det vanligt förekommande begreppet konstförmedling. Begreppet pedago-
gik anger en tydligare tvåvägskommunikation, till skillnad från begreppet 
förmedling som inte sällan står för envägskommunikation. En av utgångs-
punkterna är ”relationsorientering”. De använder en tredelad teoretisk 
didaktisk modell, för att analysera olika förhållningssätt; a) en konstorienterad, 
b) en upplevelseorienterad och c) en relationsorienterad. Dessa jämförs av konst-
vetaren Kristoffer Arvidsson med Anna Lena Lindbergs konstpedagogiska 
kategorier från 1988, en bildningsfostrande respektive karismatisk hållning 
samt hennes begrepp den gemensamma bilden (Arvidsson, 2011, s. 28–36). 
Estetiska läroprocesser undersöker konstpedagogen Helene Illeris utifrån 
skolelevers erfarenhet och intryck, skapande och uttryck, analys och re-
flektion (Illeris, 2004, 2006, s. 81–93). Museipedagogen Merethe Frøyland 
redovisar strategier för ett framgångsrikt norskt pedagogiskt samarbete 
mellan skola och museum, såsom en metod från Harvard University, TfU, 
Teaching for understanding (Frøyland, 2010, s. 75–90). En omfattande under-
sökning om konst- och museipedagogikens betydelse för elevers lärande, 
bl.a. i relation till GLO, Generic Learning Outcomes, har genomförts i Stor-
britannien av Eilean Hooper-Greenhill (Hooper-Greenhill, 2007; Black, 
2012, s. 136–142, se Annika Bergslands bidrag). Det visar sig att en inter-
aktiv relation mellan konstverk och betraktare, lärare och elever ger ett ökat 
kunskapsutbyte och goda undervisningseffekter i elevernas lärandeprocess 
(Caldwell & Vaughan, 2012, s. 74–136). 

Forskning inom såväl konstpedagogik som bilddidaktik visar att an-
vändningen av konst och estetiska lärprocesser i undervisningen ger en 
större åskådlighet och ökar elevernas motivation. Alltsedan Johann Amos 
Comenius banbrytande didaktiska klassiska verk Orbis Sensualium Pictus har 
forskningen varit entydig, när det gäller lärandeeffekter av bild och text 
i kombination (Eriksson, 2009, s. 47–49). Yvonne Eriksson redogör för 
seendekompetens i Bildens tysta budskap. Interaktion mellan bild och text, något 
som brukar knytas till literacy-begreppet, i detta fall visual literacy. Förmåga 
till bildtolkning är en grundläggande del av seendekompetensen. Mitt eget 
forskningsprojekt 1987–1990 vid Stockholms universitet och Statens His-
toriska Museum handlade om ett medeltidstema med ämnesdidaktisk in-
riktning mot bild, svenska och historia i grundskolans senare åldrar. Elever 
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från Mariestad och Vaxholm utbildades under tre år för att kunna guida 
varandra kring föremål och konst i kulturmiljöer, kyrkor och museer, och 
deras läroprocess skulle integreras i deras vanliga skolarbete (Lidén, 2001). 
Projektet gav flera andra resultat. När en klass med invandrarbakgrund 
möter elever med enbart inhemsk bakgrund i gemensamt lärande uppstår 
ett ömsesidigt kulturmöte. Båda elevgrupperna upptäckte även att me-
deltiden i Sverige var en period mer präglad av mångfald, olika språk och 
kulturer, än de tidigare trott. Det visade sig att elevernas inlevelseförmåga 
hade ökat i detta temaarbete. 

På Stockholms läns museum i Stockholm ger konstpedagogen Rebecka 
Walan flera goda exempel på ett fruktbart mångårigt samarbete kring of-
fentlig konst med Stockholms grundskolor, främst yngre åldrar (www.
stockholmslansmuseum.se). I uppsökande verksamhet leder hon elevernas 
estetiska undersökningar av offentlig konst tillsammans med skolans lä-
rare. Utifrån studier av konstverken i sin närmiljö tar eleverna i skapande 
arbete upp teman eller skapar egna förslag till offentliga konstverk eller 
en omgestaltning av offentliga platser, torg, parker och gångtunnlar. På så 
sätt studerar eleverna i sina estetiska läroprocesser även SO-ämnen, t.ex. 
faktorer för samhällsplanering, demokrati och det gemensamma ansvaret 
för det offentliga rummet. Vid lärarutbildningen i Stockholm har hon 
handlett studenter i dessa konstpedagogiska metoder (www.cehum.su.se/
konstpedagogik).

Som nämnts inledningsvis anger den nya läroplanen Lgr 2011 att olika 
kunskapsformer, estetiska läroprocesser och uttrycksformer ska utgöra del 
i alla skolans ämnen och verksamheter (Lgr11, 2011, s. 9–11; Tham, 2008, 
s. 7, 29–44). Att offentlig konst ses som didaktisk resurs för SO-ämnena, 
historia, religion eller svenska, alltså inte bara i ämnet bild och andra es-
tetiska skolämnen, är emellertid ingen ny diskussion för historielärare. 
Konferenser kring bildens roll som historisk källa och didaktiskt verktyg 
har hållits under 1980–1990-talet, där konstvetare och historiker mötts, 
och resultat redovisas i Mer än tusen ord. Bilden och de historiska vetenskaperna 
(Andersson, 2001, s. 11–12): ”Den visuella karaktären hos och visualiseringen 
av ideologier som nationalism, rasism, antisemitism, fascism, nazism och kommunism, 
har över huvudtaget kommit att uppmärksammas alltmer”. Mer forskning om de 
svenska statyernas visuella roll inom området bild och historia har efter-
lysts. Studier finns om offentlig konst, folkligt kulturarv och historiska 
minnesmonument ur olika perspektiv, som historiebruk och historiedidak-
tik, lärande och undervisning (Liljefors, 2004; Schüllerquist, 2005 s. 7, 22 ff, 



106 Spänningsfyllda erfarenheter – ämnesdidaktik i skilda kontexter

34, 38, 48 ff). Nu blir visuell kultur, historiebruk och historiemedvetande 
alltmer aktuella begrepp i undervisningen. 

Magnus Hermansson Adler redogör i Historieundervisningens byggstenar för 
olika analysverktyg för historieundervisning, och han lyfter fram fördelar 
med att undervisa tematiskt med bild och medier (Hermansson Adler, 
2004, s. 35, 90–99, 106–124, 125–171). Bildövningar beskrivs som ger 
elever möjligheter till både kognitiv och socioemotiv kunskap, begrepps-
förståelse, självvärdering och identitetsskapande. Idag ska även elevens 
egen historia vara ett viktigt område i skolans historieundervisning. Därför 
kan elevernas egna minnen och upplevelser i sin egen barndom vara viktiga 
utgångspunkter för undervisningen om de stora händelserna i landet och 
den stora världen. Referensexempel till de norsk-svenska minnesmonu-
menten i Eda och Karlstad finns även i Finland och Baltikum, och längs 
gränsen i öster. I en studie om ungdomar i Estland undersöker ämnes-
didaktikern Igor Potapenko elevers historiemedvetande, hur den stora his-
torien relaterar till den lilla historien i deras berättelser (Potapenko, 2010 s. 
8–32). Han behandlar även diskussionen kring ett nytt Frihetsmonument 
på Frihetstorget i centrala Tallinn och bortflyttningen av ett tidigare cen-
tralt placerat sovjetiskt soldatmonument. 

Hur kan lärare och elever, skolor, museer och konstorganisationer på 
bästa sätt hantera den äldre konstens meningsuttryck och det förflutnas 
mångfald? Inte sällan uttrycks i debatten om yttrandefrihet och nya me-
diers genomslag en övertro på bilders egen inneboende kraft att påverka, 
att det skulle vara farligt att se bilder som innehåller olämpliga pedago-
giska budskap. Kan man lita till människors förmåga att hantera informa-
tion själva eller måste man välja ut den goda och rätta tanken, den ”rätta” 
bilden för medborgarnas uppfostran och tankeliv. Detta pedagogiska och 
didaktiska dilemma utmanar konstpedagoger, bildlärare och historielära-
re. Vad kan jag visa? Vilka frågor ska jag formulera? Hur ska jag undvika 
att för dagen olämpliga berättelser eller bilder förs vidare okritiskt? Hur 
påverkas barn? Hur ska jag få deltagarna att skapa ett kritiskt medvetet 
förhållningssätt till det många gånger svåra historiska konst- och kultur-
arvet? 

Om inte bilder i sig själva är så farliga att de måste gömmas eller döljas, 
är det kanske betraktarnas förhållningssätt till bilder som är avgörande för 
hur de uppfattas och hanteras. Vilka frågor ställer barn och elever idag 
till det valda offentliga konstverket, dess stil och bakgrund, kontext och 
sammanhang? Hur tolkar de sin bildreception? Hur uppfattas konsten av 
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elever med annan historisk bakgrund? Det som i sin tid en gång var ett 
”skönt” ideal och ansågs vara ”lämpligt”, kan bli omodernt idag, ”fult” 
och ”olämpligt”. Ett konstverk som idag uppfattas som estetiskt omodernt 
konstverk, kan med konstpedagogisk undervisning om den tidens kontext, 
stil och motiv, förstås utifrån sin egen samtid. Magnus Rodell avslutar sin 
bok om Fredsmonumentet i Karlstad med orden (Rodell, 2005, s. 45): 

Och även om mängder av människor gång efter annan under det 
halva sekel som gått uttryckt sin skepsis och sitt missnöje med mo-
numentet på Stora torget så är det just om freden gudinnan med det 
brutna svärdet syftar till att berätta. 
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