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KonstUTsmyckning

Konstutsmyckningen
i Brf Sadelmakaren
Trots att bostadsområdet började byggas 1991 har någon dokumentation av konstutsmyckningen aldrig gjorts. Allt eftersom åren gått är det få som bor kvar som var
med från början och minns hur processen var när utsmyckningen tog form. Många
är undrande över vad det är för ”figurer” som sitter på väggarna? Vi som jobbat
med det här projektet har försökt göra en presentation av en del konstverk samt av
konstnärerna som utfört dessa. Det finns inga handlingar kvar från byggtiden. Våra
kunskaper är hämtade från folk som minns, tidningsurklipp, nätlexikon mm.

Kvarteret Bryggaren eller bostadsrättsföreningen
Sadelmakaren, som det nu heter, byggdes av Riks
byggen under åren 1991 till 1993. Inflyttningen bör
jade 1991 i husen utmed Stenhålsgatan och Bragegatan
och fortsatte med Forssagränd 1992 och höghusen vid
Älvåsgatan 1993.
Projektet föregicks av ett omfattande samrådsför
farande som föddes ur tanken att ”vanligt folk” skulle
få ”tycka till” och forma en vision om hur området och
bostäderna skulle kunna se ut.
Gensvaret blev enormt. Bl a tyckte pensionärerna att
lägenheterna skulle planeras så det gick att bo där på
äldre dar. Viktigt var låga trösklar och dörröppningar
som tillåter passage av rullstolar och rollatorer. Syn
skadade ville få trappuppgångar i färger så konturerna
framträder. Tvättstugorna skulle placeras nära bostaden
och inte ”gömmas” i källaren. Hemtjänsten fick säga
sitt och även konsumföreståndaren fick ha synpunkter.

Stor vikt lades på konstnärlig utsmyckning av området
och ca 800 000 kr anslogs för ändamålet. Det var unikt
och ovanligt och är det förmodligen även i dag, med
den här typen av konst i ett bostadsområde. Arbetet
har byggt på stor generositet mellan konstnärer och
byggare. Skapande och rationalitet har fungerat sida
vid sida.
Uppdraget gavs till tre konstnärer. Bo Englund,
Strängnäs, Kent Boholm, Falun och Arne Fredriksson,
Borlänge. Dessutom anlitades konstnären Torbjörn
Lindgren från Siljansnäs när pilträdet utanför Stenhåls
gatan 16 måste sågas ner 2014 och tanken föddes att
göra fåglar på kvarvarande grenstumpar.

Bo Englund är född i Munkfors i
Värmland 1929. Han har utbild
at sig till keramiker i Tyskland,
Danmark och Sverige. Han började
som journalist och keramiker men
blev senare skulptör. Hans skulp
tur ”Genesis” finns på Wallintorget
i Borlänge. Därutöver är han
representerad i Stockholm och ett
flertal städer i mellansverige. En
del av hans alster har han donerat
till sin hembygd där de finns i
”eget” museum i Munkfors.
Bo Englund från Strängnäs
har formgivit skulpturgruppen
”Yin-Gen” utförd i brons och gra
nit på torget utanför Coopbutiken.
Kent Boholm kallade den stora
skulpturen ”Harens Öron” när
han vid ett tillfälle visade oss runt i
området. Öron, riktade in
mot området.
Lyssnar in allt.
Kikarsikte.
Ser allt.

Konstnären
Bo Englund

Konstnären
Kent Boholm

Det arbete han utförde här pågick under hela bygg
nadstiden i nära kontakt med murarlagen som arbe
tade med fasaderna. Han tillverkade relieferna på sin
verkstad utanför Falun och murade in dem i fasaderna
i takt med husbyggandet. Det skämtades om att han
ville ta vattenpassen av murarna. Hans konstverk
passade inte alltid in i deras krav på raka linjer.
Impulser till objekt kunde Kent Boholm få från radio
eller tidningar där han kunde relatera till händelser som
låg i tiden såväl lokalt som världen i övrigt.

Kent Boholm (1943-2009) har
utfört de reliefer och vägg
skulpturer i lera som finns i ett
stort antal på våra husfasader
samt motiv utförda i glaserat
tegel på höghusens fasader.
Kent Boholm var skulptör,
tecknare och pedagog. Bosatt i
Falun (Hosjö) och ansvarig för
Fornbys konstutbildning. Han
har studerat vid bl a Gävle
Konstskola och Konstskolan
Idun Loven vid Konstakade
mien i Stockholm. Han har
erhållit ett flertal stipendier
för utbildning i bl a Mexico
och Grekland.

Dekorationerna på höghusen är gjorda i glaserat tegel.
Mönstren var inritade på ritningar som murarna arbe
tade efter. Cirka 30 000 tegelstenar specialtillverkades
under ledning av Bolund på tegelbruket Östra Grevie
nära Trelleborg i Skåne. Ett arbete som också Arne
Fredriksson deltog i.

Kent Boholm

En skröna för murarna och ett självporträtt
Dragspelet och gäddan som finns på Älvåsgatan
27 kom till när konstnären berättade en skröna
för murarna. Den största gäddan (12 kg) han fått
fångade han med ett dragspel. (Bilden ovan)
Murarna har också fått ett eget konstverk med sina
förnamn inristade. (Bilden nere till vänster)
Självporträtt av konstnären själv i mitten.
(Bilden nere till höger)

Kent Boholm

Konstverk med lokala händelser
Cozmos invigs 29 september 1991.
Lokalen ersatte Parkhallen i Folkets park som
brann ner nyårsnatten 1977. (Bilden ovan)

Dalarnas största köpcentrum.
Kupolen invigs 13 september
1990. (Bilden nere till vänster)

Brage ramlar ur Allsvenskan
efter 11 säsonger.
(Bilden nere till höger)

Kent Boholm

Korv med bröd.
Fån’t ja, en körv. Musiklärare Bengt Pegefeldt lanserade Köppäbävisan
tillsammans med Forssaängs Svänggäng 1980.(Bilden ovan)

Hoppers Hatt.
Boholms hyllning till Hans Tollsten.
Edward Hopper var en tung Tollstensfavorit, som gav honom inspiration
och Tollsten använde honom även som
motiv och katatlysator under sina resor
till New York. Tollsten har målat ett
flertal olika verk, just med motiv av
den hatt som Hopper använde och den
miljö han levde i. Hans Tollsten föddes
1930 i Borlänge och blev bygden trogen
fram till sin död 1994. I en artikel ur
”dt Nöje” 2013, skriver Per Bjurman
att Tollsten var ”Borlänges Edward
Hopper”. (Bilden till vänster)

Kent Boholm

Konstverk med Svenska
och internationella händelser
Sverige vann ishockey VM 1991 i Åbo och C
 arola vann
Eurovision Song Contest i Rom med låten ”Fångad av
en Stormvind”.
(Inskription i hatten, bilden längst upp till vänster)
EG-debatten ”Rädda snuset”. (Bilden till vämster i mitten)
Berlinmuren föll 1989. (Bilden längst ner)
Inbördeskriget i Jugoslavien började 1991.
(Bilden till höger i mitten)

Kent Boholm

Konstverket är gjort på John Lennons
50-årsdag om han hade levt den 9 oktober
1990. (Bilden ovan)
Baltikum Fritt. (Bilden till vänster)

Kent Boholm

Älvåsgatans husfasader
På Älvåsgatans husfasader finns reliefer som symboliserar
forsarna i Dalälven och/eller röken från Domnarvets
Järnverk (SSAB) och Kvarnsvedens Pappersbruk (Stora
Enso). Det är upp till betraktaren hur man tolkar konst
verket (Fasaden Älvåsgatan 29).

Älvåsgatan 25

Älvåsgatan 27

Älvåsgatan 29

Kent Boholm

Portingångarnas utsmyckning

Bragegatan 4.
Konstnären Kent Boholm berättade, vid en rund
vandring i föreningen, hur han fick inspiration och
idéer till utsmyckningen. Ofta var det dagshändelser
från tidningar eller radio han utgick ifrån. T ex kunde
det finnas symbolik i verken där ett dragspel stod för
kultur, en gädda för bitskhet och aggressivitet, eller en
harig typ för snällhet mm. Helst ville han att var och
en skulle bilda sig en egen uppfattning om vad man såg
i konstverken.

Utsmyckningen vid portarna bygger på att barn,
personer med lässvårigheter och andra handikapp ska
känna igen sin egen port med hjälp av en bild.

Klassiska Leksaker.
Hur ser klassiska leksaker ut om 50-75 år?
Stenhålsgatan 12.

Tiger spelar dragspel.
Idé från radions Tiger Rag.
Stenhålsgatan 18.

En annan tanke var att bilderna vid portarna skulle
vara träffpunkter liknande de ”mjölkpallar” där ung
domarna stämde träff med varandra längre tillbaks i det
gamla bondesamhället. I vår förening kan vi träffas vid
”kaktusporten”.

Kent Boholm

Stenhålsgatan 14.

Hund – va då? Visslar på matte!
Stenhålsgatan 16.

Bragegatan 2.

På gaveln på Forssa gränd 3 finns exempel
på gamla elevarbeten han gjort. (Bilden till
vänster)
Det finns även konst som har influenser från
hans många stipendiumresor till bland annat
Mexico och Grekland. Exempel på det finns
både vid entréer och väggar. (Bilden nere till
vänster och även bilden längst ner till vänster
på föregående sida)

Kent Boholm

Konstnären
Arne Fredriksson

Arne Fredriksson har dekorerat
hisskorgarna och entreplanen i de tre
höghusen på Älvåsgatan. Han är född
i Silvberg 1941 bosatt i Borlänge och
har studerat vid konstakademin i
Stockholm. Fredriksson finns repre
senterad på Nationalmuseum samt
i olika landsting och kommuner i
mellansverige.
Arbetet för hisskorgarna utfördes i
Perstorp där mönstret trycktes på
papper som klistrades på skivor
anpassade till hisskorgarna.
Han var god vän med Kent Boholm
och deltog i en del av hans arbeten.
Bl.a med tillverkningen av det speci
ella tegel som tillverkades i Skåne.
De figurer som finns i reliefen på
Älvåsgatan 27 är brända på
tegelbruket.

Konstnären
Torbjörn Lindgren
Torbjörn Lindgren, född 1956 i Västerås, är sedan bör
jan på 90-talet bosatt i Siljansnäs i Leksands kommun.
Han är självlärd och började skapa träskulpturer med
motorsåg år 2001. Hans alster kan bl.a. beskådas som
björnar i Orsa rovdjurspark, Jämtälgen i Strömsund,
den rosa dalahästen vid melodifestivalens sändning från
Leksand år 2006. Ett hedrande uppdrag fick Torbjörn
när han skapade två dalahästar för svenska paviljongen
vid världsutställningen i Shanghai år 2010. I Förenings
parken i Borlänge förvandlade han år 2012 stubben
av ett lärkträd till ett monument över Hushagens och
Brukets historia.
Det projekt, som ligger Brf Sadelmakaren närmast är när
han år 2014 fick uppdraget, att av ett pilträd som sett
sina bästa dagar, forma dess grenar till ett antal fåglar
och ekorrar. Detta konstverk finns att beskåda vid Sten
hålsgatan 14 - 16.

Sadelmakaren 25 år
Nu har 25 år gått sedan Riksbyggen började bygga i
Kvarteret Bryggaren. Dokumentation finns på ett ge
diget och unikt förarbete. ”Det unika med Forssa syns
inte – men det kommer att märkas”
När området byggdes var namnet Kvarteret Bryggaren.
Namnet Bryggaren kommer med all sannolikhet av,
att en erfaren bryggare, Johan Lysén från trakterna av
Avesta-Fagersta. Redan 1889 kom han snabbt igång
med sin verksamhet, Forssa Bryggeri. Bryggeriet låg vid
Bryggargatan, där nuvarande Ringen ligger. Hämtat ur
boken ”Borlänges 25 Bryggerier”
När Bostadsrättsföreningen bildades, fick den nam
net Sadelmakaren, I området fanns tidigare ett stort
bostadsområde, med många butiker av alla slag. Mjölk,
matvaror, skor, möbler, m fl. och många hantverkare.
En tapetserare, Gunnar Karlsson, anställd vid Östbergs
möbelfabrik under mitten av 1900-talet berättar: Den
som tillverkade stoppade möbler kallades både ”Tapet
serare och Sadelmakare ”. (Bekräftat i Svenska Akade
mins ordbok) sannolikt bakgrunden till namnet BRF
Sadelmakaren.

Falu Markanläggning planerade utemiljön och Träd
gårdsmästare Arne Norgren från Hagge, Ludvika stod
för plantering av träd och buskar. Många arkitekter var
här under ”Bo -91 mässan” filmade och tog med idén
med det unika Forssa.
Ett förslag: Ta med vänner och bekanta på en konst
vandring i området. Utöver de konstverk vi nämnt i
den här skriften finns många fler. Totalt 70-tal.
Enligt Kent Boholm är konst något man måste lära
sig. När han började arbetet 1991 var det många som
frågade vad det eller det betydde. Han menade att
det inte skall vara självklart utan var och en får själv
skaffa sig en uppfattning. Konst skall engagera och ge
associationer.
Växter och konst gör vårt vackra bostadsområde unikt.
Låt oss hjälpas åt att förvalta och vårda Kvarteret Bryg
garen – BRF Sadelmakaren ytterligare många år.

En vandring i vårt område ger en återkoppling till
över hundrafemtio år, förutom den historiska konstut
smyckningen.

Arbetsgrupp: Lennart Haglund, Per Inge Eriksson, Arvid Eriksson, Helmi Jannesson.
Foto: Hasse Eriksson och Henrik Hansson. Produktion: Henningsons Tryckeri.
Tack till Hans Granlund, som kom med idén när han kom på tredje plats i en tävling
”Vackra inslag i Borlänge” med bilder från Sadelmakaren.
Tack även till alla som varit engagerade och hjälpt till med information.

