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Här väntar konstäventyr till fots
Innanför cityringen finns ca 100 offentliga konstverk.  
Vi har valt ut 22 av dem och gjort tre promenader. 

Turerna är upplagda så att det enkelt går att fortsätta mellan 
dem. Så har du tid – passa på att gå alla tre på en gång. 
Då får du en långpromenad fylld med konstupplevelser.

Mycket nöje!

Citypromenad (ca 40 minuter)
Den längsta rundan. Starta på Hantverkargatan, mitt i city. 
På den här promenaden passerar du många sekel. Den 
röda linjen.

Kvällspromenad (ca 30 minuter)
Från citypulsen till den kluckande Mälaren. Avsluta gärna 
på någon av stadens fina restauranger vid vattnet. Den blå 
linjen.

Vasaparken – karta på nästa sida (ca 20 minuter)
Vasaparken med alla sina fina verk är värd en egen tur. 
Passar perfekt att avsluta promenaden med en picknick i det 
gröna. Den gröna linjen.
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Ögat
Liss Eriksson (1919-2000)
Brons, 1989
Hantverkargatan
Skulpturen står på en gågata där många 
passerar, trots det känns den hopkrupna 
gestalten ensam och övergiven.  
Konstnären har arbetat med ett hårt 
material som brons, men låter motivet tala 
om det allmängiltigt mänskliga.

1
Flora
Nils Möllerberg (1892-1954)
Brons, 1929
Stora gatan
Möllerberg inspirerades av de klassiska 
antika skulpturerna i sina verk.  
Han var noggrann med modellstudier,  
vilket man kan se i Floras proportioner.  
Hon står i en tydlig så kallad kontrapost 
där tyngden vilar på ett ben. 
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Johannes Rudbeckius
Carl Milles (1875-1955)
Brons, 1922-23
Domkyrkoplan
Rudbeckius instiftade Sveriges första 
gymnasieskola och första flickskola som 
båda låg i Västerås. Skulpturen bekostades 
till stor del av allmänheten. Den är ett 
exempel på det monumentala formspråk 
som Milles är känd för.

5
Sara
Anne-Karin Furunes (f.1961)
Perforerat stål/corteenplåt 2010
ASEA-torget
Saras ansikte framträder genom det 
perforerade stålet, men ju närmare vi står 
henne ju mer löses hon upp inför vår blick. 
Konstnären har avbildat en person vars 
historia är okänd, ändå får hon ta plats i 
det offentliga rummet. 

3

Kunskapens träd
Carl Emil Berglin (1915-2009)
Corteenplåt, 1981
Viktor Larssons plats
Skulpturen är ett minne över Viktor Larsson 
som var en socialdemokratisk politiker. 
1903 blev han den förste från Västerås  
att sitta i riksdagen. Trädet kan symbolisera 
den växande kunskapen som ska vara till 
för alla.

2
Vattenlek
Carl Vilhelm Elmberg (1889-1945)
Brons och granit, 1919
Stadsparken
Skulpturen kallas i folkmun Bagarns pojke 
då den bekostades av bagaren Fredrik 
Jansson, via fontänkommittén.  
Verket tillkom ett halvt sekel efter  
Gustaf Vasas byst i Vasaparken och är 
stadens andra offentliga konstverk.
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ASEA-strömmen
BG Broström (1947-2004)
Brons, granit 1989
Stora torget
Vid skiftbytena på ASEA-fabriken cyklade 
arbetarna genom staden. Skulpturen visar 
det som då i folkmun kallades ASEA-
strömmen. Verket kan ses som en samtida 
hyllning till arbetarna. Det är Broströms 
mest kända verk i Västerås. 

6
Helnot röd/blå
Mikael Richter (f.1963)
Neonrör, 2001
Konserthusets fasad
Den röda och blå helnoten på var sin sida 
av konserthuset ger en lekfull ledtråd till vad 
som pågår innanför väggarna. Trots den 
enkla formen skapar verket genom sin skala 
ett starkt samspel med byggnaden.

4

Mosaik
Erland Melanton (1916-1968)
Mosaik, 1956
Stadsbibliotekets fasad
På avstånd liknar det ett abstrakt myller, 
men när man tittar närmare ser man 
figurer och små scener som utspelar sig i 
mosaiken. Det 25 meter långa verket tillkom 
när stadsbiblioteket byggdes.  
Mosaiken består av 400 000 bitar.

3
Leos sköldpadda
Mats Åberg (f.1954)
Brons, 2012
Stora torget/Sigmatorget
Som en motpol till det livliga tempot i 
centrum står Leos sköldpadda stadigt 
och stilla vid fontänen. Skulpturen är inte 
placerad upphöjd på en sockel,  
vilket gör att den hamnar mitt i vimlet  
bland de förbipasserande. 

1

Morgonbad
Anders Zorn (1860-1920)
Brons, 1908
Botaniska trädgården
Zorn fick idén till Morgonbad när hans 
hustru önskade sig en brunn.  
Verket gjordes i flera exemplar, det första 
står på Zorngården i Mora.  
Skulpturen framför dig göts 1920, den stod 
först vid slottet och flyttades hit 1964.

4
Gzim och den frusna sjön
Knutte Wester (f.1977)
Brons, massiv ek, 2012
Smedjegatan
Historien om flyktingpojken Gzim är 
hämtad ur verkligheten. Vi ser ett fruset 
ögonblick där hans liv slagits i spillror. 
Beskedet har kommit, han får inte stanna 
i Sverige. Genom Gzim skildras en 
allmänmänsklig maktlöshet.

2

Broräcke
Birger Halling (1907-1996)
Järn, 1958
Prästbron
I brons järnsmidda räcke hittar du 
kärlekspar som håller varandra i handen. 
Konstnären är känd för sina avskalade 
former där linjerna framträder tydligt.  
I denna konstnärliga gestaltning möts konst 
och funktion.

7
Windshield
Carsten Höller (f.1961)
Acrylplast, rostfritt stål, 2004
Östra hamnen
Windshield är ett konstverk där platsen 
skapar verket och tvärtom.  
Konstnären har arbetat med platsens 
förutsättningar och konstruerat ett 
vindskydd. Det är ett exempel på hur 
platsspecifik konst kan se ut. 
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Konsten och staden 
I den här kartan finns ett urval av några av stadens 
offentliga konstverk. Det offentliga rummet tillhör 
oss alla och dess platser kan ha en mängd olika 
betydelser. De kan skapa en identitet, dels för staden 
men också för alla oss som bor och verkar här. 
Närvaron av konst i stadsrummet är viktig, den berör 
och engagerar och ger upphov till diskussioner, inte 
minst när det skapas nya verk. 

Historiskt har offentlig konst ofta kallats konstnärlig 
utsmyckning, konstens främsta uppgift var att försköna 
stadens miljöer. Idag talar vi istället om konstnärlig 
gestaltning. Konsten kan vara med och forma den 
plats eller område där den finns.

Västerås stads första offentliga konstverk invigdes 
1864. Staden har sedan dess utvecklats på alla 
möjliga sätt, och fortsätter att utvecklas. Vad kommer 
hända med staden de närmaste 10 åren? Och hur ser 
Västerås ut om 50 år?

Nytt offentligt konstverk  
Den 20:e september 2014 invigs det nya offentliga 
konstverket PLY av Eva Hild på Vasaplan. 

Konstnären beskriver själv verket: En större skulptur 
som tar tag i platsen och skapar ett nav. Med 
skulpturen blir platsen tydlig. Den fungerar som 
ett blickfång, men är också ett konkret, tillgängligt 
objekt som man kan röra sig runt och hänga vid. 
Den interagerar med sin omgivning. 

Eva Hild har gjort offentliga verk bland annat i 
Sydkorea 2007 och Regeringskansliet i Stockholm 
2012. Hon är representerad i flera museers 
konstsamlingar och har mottagit stipendier och priser 
för sitt konstnärliga skapande. Eva är utbildad vid 
Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg. 

GE DIG UT OCH UPPTÄCK

VÄSTERÅS
OFFENTLIGA
KONST
I ETT INSPIRERANDE 

ÄVENTYR

Läs mer om konsten 
direkt med QR-kod
Du som har smartphone kan använda  
en streckkodsläsare för att direkt komma  
till ytterligare information om konstnärerna  
och verken i promenaden.
Du laddar själv ner en streckkodsläsare som app. 
Självklart kan du hitta samma information på 
www.vasteraskonstmuseum.se under fliken 
Västerås stads konst.

Följ oss gärna på facebook.

VÄSTERÅS KONSTMUSEUM  
KARLSGATAN 2
021 - 39 32 22
WWW.VASTERASKONSTMUSEUM.SE
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Dårarnas båt
Sture Collin (f.1939)
Brons, betong, granit, 1999
På en sten i dammen har en båt strandat, 
passagerarna ser panikslagna ut.  
Motivet kan symbolisera mänskligheten  
som okontrollerat driver mot sin undergång. 
Skulpturen uppfördes i parken efter en 
tävling som Sture Collin vann. 

1
Hotell Hackspett
Mikael Genberg (f.1963)
Blandteknik, 1998
Höj blicken och titta upp i trädet! Här ser 
du ett av Mikael Genbergs konstverk.  
Han undersöker alternativa boendemiljöer. 
Hotellet kan bokas via turistbyrån för  
den som är nyfiken på hur det är att sova 
13 meter över marken.

5

Borgarna
Olle Adrin (1918-1988)
Brons, 1958
I verket ser du kronbruden, den aktiva 
pensionären, atommaskinen och 
rymdmaskinen. Motivet speglar tron 
på framtiden och teknikens möjligheter. 
Skulpturen uppfördes i samband med att 
Stadshuset byggdes.

2
Våga och Sovande
Mats Åberg (f. 1954)
Brons, 2002
Konstnären beskriver modet till förändring. 
Att våga ta ett steg i livet och som hästen 
korsa vattendraget. Har du lagt märke till 
figuren på andra sidan gångvägen?  
Kanske drömmer den sovande om hästen?

6

Former och föremål från stranden
Lage Lindell (1920-1980)
Emalj, 1958
Genom att använda emalj har konstnären 
fått fram de klara lysande färgerna. 
Formerna är enkla och lämnar betraktaren 
att fritt tolka motivet. Samtidigt är titeln 
beskrivande och ger en ingång till  
vad du kan se. 

3
Instabil
Lars Englund (f. 1933)
Blandteknik, 1995
Verket är en vinddriven mobil. När det 
blåser rör sig vingarna som i en abstrakt 
dans. Konstnären har arbetat med serien 
Instabil sedan 1980-talet. Liknande verk av 
Englund finns på andra platser i Sverige 
och utomlands.

7

Gustaf Vasa
Carl Gustaf Qvarnström (1810-1867)
Brons, granit, 1864
Statyn är Västerås stads första offentliga 
konstverk. Det uppfördes för att 
uppmärksamma stadens betydelse  
i svensk historia. Invigningen firades  
med en stor fest med pampiga ceremonier, 
och parken fick då namnet Vasaparken.

4
Vindarnas grotta
Eric Grate (1896-1983)
Brons, granit, 1960-69
Titeln kommer från Per Atterboms litterära 
verk Lycksalighetens Ö. Med sin stora, 
segelliknande form fångar Vindarnas grotta 
in stadens olika ljud. Verket beställdes i 
samband med att Stadshuset byggdes.
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