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BAKG RUND 
 
Sedan 2009 avsätter Karlstad kommun 1 procent av 
byggkostnaderna vid större projekt till konstnärlig 
gestaltning i offentliga miljöer. Rådet för konstnärlig 
gestaltning har uppdraget att hantera kommunens 
upphandling av offentlig konst och består både av 
externa konstkonsulter som representanter från berörda 
förvaltningar.

BILD PÅ C YKELVÄG
Under hösten 2012 lyfte rådet cykelvägen som löper 
utmed Klarälven, från Skåre i norr till Västra bron i 
centrum av staden, som en möjlig plats för ett konstverk. 
Konstkonsult Monika Gora utsågs till uppdragsledare 
och valde att utlysa en allmän konstnärlig tävling där hela 
cykelvägen skulle uppmärksammas. Rådet bestämde att utse 
maximalt sju olika vinnande konstverk med 420 000:- som 
total prissumma. Karlstad Kommun äger efter tävlingen 
rättigheterna till alla verken och har rätt att reproducera 
verket på andra platser inom kommunen. 

Följande bedömningskriterier sattes upp av rådet inför 
tävlingen:

> Verket måste relatera till cyklisternas synfält, hastighet 
och skala 

> Verket bör binda ihop och ge mervärde till hela sträckan 

> Verket bör uppföras inom cykelbanan

!�9HUNHW�E|U�LQWH�EOL�HWW�KLQGHU�L�WUDÀNHQ

“Karlstad Kommun bjuder 
in till allmän tävling om 
ett bildkonstverk på en 

cykelväg som sträcker sig 
utmed Klarälven, från stadens 

centrum och vidare sex 
kilometer norrut. Konstverket, 
eller konstverken, kommer att 
utföras med markeringsmassa 
och skulle kunna beskrivas 
som en horisontell teckning 

eller muralmålning.”

ur 
Tävlingsprogrammet, 

Bild på Cykelväg
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Den aktuella cykelvägen 
sträcker sig från Skåre 
i norr till Västra bron i 
centrala Karlstad. Klarälven 
är närvarande nästan hela 
tiden men stadstypologin 
I|UlQGUDV�ÁHUD�JnQJHU�

TÄVLING

7lYOLQJHQ�V\IWDGH�WLOO�DWW�In�LQ�HWW�HOOHU�ÁHUD�I|UVODJ�Sn�
bildkonstverk på en utvald sträcka cykelväg utmed 
Klarälven i Karlstad. Konstverket behövde inte vara 
SODWVVSHFLÀNW�Gn�MXU\Q�HIWHU�WlYOLQJHQV�JHQRPI|UDQGH�
utser placering av verken. Det var däremot fritt fram att 
ge förslag på placeringar utmed sträckan. Ett alternativ var 
även att arbeta med en konstnärlig gestaltning utmed hela 
sträckan. 

MATERIAL
Uppgiften var begränsad till att formge bildkonstverket 
med en bestämd teknik, applicering av markeringsmassa. 
Det är samma material som vanligtvis används i våra 
WUDÀNPLOM|HU��YLG�|YHUJnQJVVWlOOHQ��HWF��'HW�ÀQQV�WYn�
framställningsmetoder av markeringsmassa. En yta som 
är laserprintad och som kan bestå av komplexa mönster 
eller en utlagd linje gjord på frihand. Linjer, kurvor, text 
och symboler kan läggas på frihand medan mönster med 
större komplexitet kräver laserprintad massa. Tekniken har 
sin fördel i att ge ett hållbart och robust resultat. Den har 
också sina begränsningar genom dess skarpt avgränsade 
och enfärgade ytor samt att linjernas smalaste bredd är 
begränsad på grund av anläggningstekniken. 

7HNQLNHQ�DQYlQGV�IUlPVW�I|U�OLQMHPDUNHULQJDU�L�WUDÀNHQ�RFK�
hade innan Bild på Cykelväg endast i begränsad omfattning 
använts för konstnärliga gestaltningar. Tävlingen utmanade 
deltagarnas fantasi och praktiskt tänkande. Rådet för 
konstnärlig gestaltning såg därför med spänning fram på 
resultatet från tävlingen. Hur kunde det här materialet 

B I LD PÅ C Y K E LVÄG | TÄV LI N G |
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Deltagarna i tävlingen kunde välja mellan 
att arbeta med hela sträckan (6 km), valda 
punkter eller vara helt oberoende av placering. 
Slutgiltig placering bestämdes av juryn.
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Tävlingen spreds snabbt, 
både nationellt och 

internationellt. Exempelvis 
hamnade tävlingen på 

tideningen Arkitekturs 
förstasida på internet.

B I LD PÅ C Y K E LVÄG | TÄV LI N GSPRO CE SSE N |

användas kreativt? Vilka bilder gick att förmedla med den 
här tekniken? Vilka bilder och bildupplevelser vill och kan 
man uppleva från en cykel i den hastighet som man färdas?

FÄRG
Deltagarna kunde välja att arbeta med nio olika 
VWDQGDUGIlUJHU��2P�I|UVODJHW�LQHQK|OO�ÁHUD�ROLND�IlUJHU�
bedömdes verket som mer komplext än om det bara består 
av en färg vilket påverkar anläggningskostnaden. 

TÄVLINGSPROCESSEN
Tävlingen var öppen för yrkesverksamma konstnärer eller 
deltagare med avslutad konstnärlig högskoleutbildning 
som exempelvis arkitektexamen. Alla deltagare var också 
tvungna att registrera sig på tävlingens hemsida (www.
cykelvag.se) där även komplett tävlingsmaterial fanns 

tillgängligt. På tävlingens hemsida gick det även att ställa 
IUnJRU�WLOO�WlYOLQJVVHNUHWDULDWHW��'H�ÁHVWD�VWlOOGD�IUnJRUQD�
var av tävlingsteknisk karaktär men även frågor kring 
H[LVWHUDQGH�PDUNHULQJDU��IlUJ�Sn�EHÀQWOLJ�DVIDOW�RFK�
breddvariationen på cykelbanan ställdes. 

Trots att tävlingsspråket var begränsat till svenska spred sig 
tävlingen i hela världen och hemsidan hade på tre månader 
över 1000 unika besökare som i genomsnitt stannade på 
sidan i nästan fem minuter. Tävlingen uppmärksammades 
förutom i lokalpressen även i nationella sammanhang som 
Arkitekten, Konstfrämjandet, KRO, etc.

Tävlingsförslaget skulle redovisa en konceptuell skiss 
tillsammans med en text som beskriver konceptet och 
idéerna bakom förslaget. Tävlingen var anonym och därför 
skulle varje förslag även förses med ett motto. 

Tävlingen pågick mellan den 20:e december 2012 och den 
15:e mars 2013. Totalt inkom 58 förslag varav alla uppfyllde 
tävlingsvillkoren. 

1023
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50176018

6024

7042

9016



9

T.V. 
Startsidan på tävlingssiten  

www.cykelvag.se

T.H. 
Efter en obligatorisk 

UHJLVWUHULQJ�Sn�WlYOLQJVVLWHQ��ÀFN�
deltarna tillgång till samtliga 
ställda frågor samt komplett 

tävlingsmaterial.

|  H E MSI DA | B I LD PÅ C Y K E LVÄG
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JURYAR BETE 
De inlämnande förslagen kan delas in i de utsträckta, 
återkommande inslagen eller bilder som fungerar som 
nedslag utmed cykelvägen. Det fanns förslag som arbetat 
med linjer, bokstäver, mönster eller symboler tecknade på 
asfalten men även förslag som täckte större ytor med färg. 
9LVVD�I|UVODJ�OLNQDGH�PnOHUL�PHGDQ�DQGUD�YDU�PHU�JUDÀVND�
och stilistiska. 

Juryarbetet startade 18:e mars och pågick en månad. 
-XU\Q�ÀFN�EnGH�WD�GHO�DY�VDPWOLJD�ELGUDJ�GLJLWDOW�Vn�YlO�
som på plats i Karlstad. Vid bedömningen utgick juryn 
från tävlingsprogrammets intentioner och tekniska 
förutsättningar och kunde slutligen presentera fem vinnare 
som offentliggjordes den 20:e maj.

I urvalet eftersträvade juryn en mångfald och variation; 
olika koncept, angreppsätt och tankesätt. Juryn fascinerades 
av mängden uttryckssätt med markeringsmassa som 
förslagen presenterade. Förslagen kännetecknades även av 
att vara väl genomarbetade där Karlstad och Värmland som 
plats och sinnebild ofta representerades. Vissa förslag höll 
sig till det konventionella uttrycket hos markeringsmassa 
medan andra skapade bilder med en sammansättning som 
aldrig tidigare testats med den här tekniken.  

De fem vinnande förslagen hade alla ett mått av 
djärvhet som både utmanar materialet och situationen. 
Markeringsmassan som material har efter den här tävlingen 
nått en ny nivå, materialets egenskaper har getts nya 
funktioner. 

Samtliga inlämnade förslag ställdes ut på Bibliotekshuset 
mellan den 13:e augusti och den 2:a september. 
Utställningen bestod dels av ett bildspel med förslagen 
och dels generell information om tävlingen och projektets 
genomförande.

B I LD PÅ C Y K E LVÄG | J U RYAR B E TE | 
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Alexandra Severinssons 
förslag ’Skuggspel’ 
övertygade juryn med ett 
spännande och intrikat 
mönster med ett starkt 
uttryck. 

B I LD PÅ C Y K E LVÄG | V I N NAR E | 

VINNAR E

Nedan följer samtliga vinnare inklusive motivering.

ALE X ANDR A SE VERINSSON 

SKUGGSPEL 

Konstnärligt uttryck och originalitet

”Skuggspel” är en målning med färger och former hämtade 
från omgivningarna. Ett måleriskt förslag med intrikata 
P|QVWHU�GlU�ÁHUD�ROLND�IlUJHU�VDPVSHODU��+lU�F\NODU�PDQ�
verkligen ifrån gråskalorna in i en vitaliserande fantasi – in i 
en tavla, målad för asfaltens rörelseströmmar.

Konstnärlig intention

”I mitt förslag som jag kallar skuggspel har jag arbetat fritt 
utifrån skuggformationer från växtlighet med inslag av 
strukturer från till exempel stängsel och byggnader. Jag har 
utgått från cykelbanans läge och fysiska attribut och vill 
med mjuka växtliknande formerna bryta upp vägens raka 
enformighet och skapa en estetiskt vacker och spännande 
cykelväg.”

Upplevelse och brukarperspektiv samt samspel med 
platsens identitet

Att cykla genom målningen bidrar till att man för en kort 
stund ingår i bilden, ett nyskapande där målningen ständigt 
förändras. Cyklister blir en del av måleriet såväl som 
väder och årstider. Kommer att fungera alla delar av året, 
fantasieggande och komplext.
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T.V. 
6NXJJVSHO�KDGH�ÁHUD�ROLND�
förslag på placering utmed 

cykelvägen.

T.H. 
Karin Jonssons verk byggde 
på de olika stickmönstren 

VRP�JnU�DWW�ÀQQD�KRV�
skiljda kulturer i Karlstad.

kulturer. Förslaget som inte bara bygger på en genuin textil 
hantverkstradition utan också appelerar till nutida Street Art 
- arbetar med färg på ett återhållsamt sätt – där asfalten får 
lysa genom och mönstret är enfärgat eller tvåfärgat.

Konstnärlig intention

”Konceptet bygger på likheten mellan cykelvägen och en 
halsduk. En halsduk som värmer och vindlar fram genom 
staden. Med mönster som kanske påminner om ett land 
långt borta, eller mönster som kittlar inspirationen och 
gör dig glad på den dagliga cykelturen till och från jobbet. 
Människor från olika länder har nu förenats i Karlstad, 
Värmland där solen skiner på dem.

Att se hur lika mönstren är trots att de kommer från helt 
olika delar av världen kan göra att vi förstår att vi inte är 
så olika de människor som kommer hit från främmande 

Realiserbarhet, drift och underhåll

Den komplexa sammansättningen kan kräva att konstverket 
endast placeras på en mindre sträcka. Kan bli mer krävande 
att underhålla även om verket tolererar ”slitagepatina”.

K ARIN JONSSON 

VÄRMANDE VINDL ANDE VÄG

Konstnärligt uttryck och originalitet

Ett spännande förslag där man för in det textila i ett 
oväntat sammanhang. Förslaget andas mångfald - leker 
med mönster i stickningar som är universella och 
återkommer för helt skilda kulturer i olika delar av världen. 
Mönstren som ett gemensamt närmande mellan olika 

  |  V I N NAR E |  B I LD PÅ C Y K E LVÄG
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Andreas Hellström och 
Karin Westermark lämnade 
in ett förslag som var enkelt 

i sin utformning men 
ssom amtidigt innehåller 

en komplex blandning av 
lekfullhet, resor, upplevelser 

och ifrågasättande.

länder.”

Upplevelse och brukarperspektiv samt samspel med 
platsens identitet

Förslaget är oväntat och överraskar med sina både 
komplicerade och igenkännbara mönsterbilder när man 
väl läst av koden. Här bjuds en upplevelse som på ett 
harmoniskt sätt förenar såväl hemvävd ylletrygghet och 
kosmopolitisk världsvana i ett och samma verk. Ett 
värmande budskap om förenande mångfald att ta med sig 
på den vindlande vägen genom tillvaron.

Realiserbarhet, drift och underhåll

Den komplexa sammansättningen kan kräva att konstverket 
endast placeras på en mindre sträcka. Kan bli mer krävande 
att underhålla även om verket tolererar ”slitagepatina”.

ANDRE AS HELLSTRÖM & 

K ARIN WESTERMARK 

KRUMBUK TER

Konstnärligt uttryck och originalitet

Krumbukter är ett förslag som associeras till ”cykelsladdar”. 
Det är ett enkelt lekfullt förslag med högt tempo och 
P\FNHW�KXPRU���HQ�UDN�WUDÀNOLQMH�VRP�KDU�JnWW�VLQ�HJHQ�
väg, följt sin egen intuition och rytm. För även tankarna till 
andra linjemarkeringar som till exempel nivåkurvor eller 
utlagda band.

Konstnärlig intention

”Verket Krumbukter vill bejaka det lekfulla och lusten att 

B I LD PÅ C Y K E LVÄG | V I N NAR E | 
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Tina Karlssons verk 
Timmerkärlek är en 

EOLQNQLQJ�nW�GHQ�ÁRWWQLQJ�
som tidigare pågick i 

Klarälven. Enkla former 
som tillsammans berättar 

historier om vad som pågått 
i Karlstad fram tills inte så  

länge sedan.

ta sig ut på en cykeltur såväl i verkligheten som i fantasins 
egna resor. ”

Upplevelse och brukarperspektiv samt samspel med 
platsens identitet

Binder ihop hela cykelvägen, kan återkomma i intervaller 
som den ”röda tråd” vilken binder ihop den ”utställning” 
som består av de mer komplexa verken.

Realiserbarhet, drift och underhåll

Enkelt, lätt och kostnadseffektivt att genomföra. Kan också 
tillämpas på en lång sträcka. Använder sig också av den 
tillgängliga tekniken på ett konstruktivt sätt. Av de verk 
som valts bedöms ”Krumbukter” vara ett av de som är 
lättast att underhålla.

TINA K ARLSSON 

TIMMERK ÄRLEK

Konstnärligt uttryck och originalitet

”Timmerkärlek” är ett förslag inspirerad av timret och dess 
betydelse för Värmland. Förslaget är lågmält men med en 
hög närvaro och koncentration som väcker intresse för 
Klarälven och dess historia.

”Timmerkärlek” är abstrakt - ändå med en stark koppling 
till Klarälven. Timmerstockarna tecknade med grå 
PDUNHULQJVPDVVD�InU�ELOGD�P|QVWHU��VRP�RP�GH�Á|W�QHU�
för älven. Den grå färgen ligger nära asfaltens färg men 
VlUVNLOMHU�VWDUND�JUDÀVND�P|QVWHU�JMRUGD�PHG�VXEWLOD�
skiftningar i färg och struktur. Den grå markeringsmassan 
spelar även mot asfaltens strävare struktur och annan färg 
och kornigare nyans.

  |  V I N NAR E |  B I LD PÅ C Y K E LVÄG
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Timmerstocken eller 
tändstickan? Två olika 
skalor men med samma 

material och proportioner.  

Akka formation från 
Selma Lagerlöfs Nils 

Holgerssons underbara resa 
genom Sverige.

Konstnärlig intention

”Timmerkärlek” är en visuell färd inspirerad av timret 
och dess betydelse för Värmland och värmlänningarna. 
6RP�VWLOLVHUDGH�JUDÀVND�XWWU\FN�IRUPDU�WLPPHUVWRFNDUQD�
i ”Timmerkärlek” former och historier jämte Klarälven, 
6YHULJHV�VLVWD�ÁRWWOHG�

”Timmerkärlek” är en berättelse formad av stockar. 
Stockens form tillåter en stor mönstervariation och 
förenkling som är väl lämpad för en cyklists synfält och 
hastighet. Cykelbanans följsamma läge i förhållande 
till Klarälven har haft en avgörande roll för val av 
koncept. Stockarna längs banan är närvarande men aldrig 
påträngande. Struktur och släta partier om vartannat 
skiftar i intensitet och längd. Markeringsmassan blir 
i ”Timmerkärlek” närmast en taktil förstärkning av 
cykelturen.

Upplevelse och brukarperspektiv samt samspel med 
platsens identitet

Ett subtilt förslag med grå och mjuk färg mot asfaltens 
sträva gråsvarta. Stockarna blir både abstrakta mönster, 
sensuella färgupplevelser och en påminnelse om, nästan en 
beröring av, lager av historiska händelser längs med älven.

Realiserbarhet, drift och underhåll

Relativt okomplicerat. Använder sig av tekniken på ett 
konstruktivt sätt.

INCREDIBLE THINGS HAPPEN 

MÅNDAGSLYRIK

Konstnärligt uttryck och originalitet

B I LD PÅ C Y K E LVÄG | V I N NAR E | 
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Gruppen Incredible Things 
Happen består av Gustav 

Magnusson, Michele 
Berlado, Bruno Pereira och 
Sherwin Vreeswijk. Deras 
verk Måndagslyrik hoppas 
ÀQQD�.DUOVWDGERUQD�L�HQ�
måndagsstämning  för att 

sedan leverera en glädjande 
uppmaning.

Måndagslyrik är ett förslag med texter och korta 
visdomsord vilka inspirerar till egna bilder och tankar som 
följer med långt efter det man har passerat platsen. Enkel 
W\SRJUDÀ�KlPWDW�IUnQ�WUDÀNI|UHVNULIWHUQDV�WHNQLVND�YlUOG��
förmedlar här korta citat, ord för ord, glest placerade för att 
kunna uppfattas från cykeln.

Konstnärlig intention

”Världens till ytan största bok och reseberättelse”. ”Dessa 
ord är menade att förmå Karlstadborna till tankar. Det 
är ord som med tiden slits ut och kan bytas ut mot andra 
tankar och idéer eller lämnas som en tyst lucka i asfalten.”

Upplevelse och brukarperspektiv samt samspel med 
platsens identitet

Ord som kommunicerar och handlar om livet istället för 
GH�YDQOLJD�WUDÀNXSSPDQLQJDUQD��8SSOHYHOVHQ�OLJJHU�L�
verkets förmåga att – inte bara skapa en vardagsfärdens 
glädjande variationsrikedom – utan också frammana 
HWW�I|UlQGHUOLJKHWHQV�RlQGOLJD�WDQNHÁ|GH�VRP�YDULHUDU�
med betraktare, betraktarens sinnesstämning; vädret och 
årstidernas växlingar.

Realiserbarhet, drift och underhåll

Enkelt, lätt och kostnadseffektivt att genomföra. Kan också 
tillämpas på en lång sträcka. Använder sig också av den 
tillgängliga tekniken på ett konstruktivt sätt. Av de verk 
som valts bedöms Måndagslyrik vara ett av de som är lättast 
att underhålla.

  |  V I N NAR E |  B I LD PÅ C Y K E LVÄG
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Skuggspel är nästan 40 
meter långt och tre meter 
brett och består alltså av 
cirka 120 kvadratmeter 
markeringsmassa. 

FÄR DIGSTÄLL ANDE

Efter tävlingens avslutande låg det på förslagsställaren 
att leverera en digital, skalenlig ritning på sitt koncept. 
Förslagens bredd sett till uttryck och intention gjorde att 
förutsättningarna och utmaningarna var olika i varje verk.

SKUGGSPEL
 
Skuggspel består av ett mönster med 9 olika färger som 
representerar skuggspel från omkringliggande miljöer 
och sinnebilder. Mönstret blandar organiska former 
med exempelvis det gröna rastret med hexagoner. Från 
början var tanken att de gråa fälten istället skulle vara 
luckor i mönstret där asfalten kom fram. På grund av 
de tekniska svårigheterna kom detta att ersättas av grå 
markeringsmassa. Däremot slutar och börjar Skuggspel 
med en oregelbunden utskuren kant. 

För Skuggspel, som var det mest komplexa verket, var det 
viktigt att leverera ett exakt underlag i CAD-format som 
sedan kunde laserbeskäras. Konceptbilden visade ganska 
tydligt hur mönstret var tänkt att bli. Av ekonomiska skäl 
var förslaget däremot för stort att genomföra i sin helhet. 
Därför förminskades verket från 60 meter till 38 meter. 
Då förslaget var rektangulärt, samtidigt som den av juryn 
XWYDOGD�SODWVHQ�YDU�OlWW�NXUYDG��ÀFN�YHUNHW�DQSDVVDV�lYHQ�
här. Slutligen, för att vara säker på att verket anslöt till 
cykelvägens ytterkanter, anpassades mönstret med visst 
överlapp jämfört med kartunderlaget. 

Mönstret levererades i drygt 300 bitar som pusslades ihop 
på plats ute på cykelvägen. Skuggspel är det enda verket 
som består av markeringsmassan ”Decomark” och är 
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Över T.H. 
Asfalten värms före 

anläggning för att få bort 
partiklar och vatten.

Mitten T.H. 
Över 300 bitar pusslades 

ihop för att skapa 
Skuggspel.

Längst ner 
'HW�NRPSOHWWD�I|UVODJHW�ÀFN�

anpassas för att följa den 
krökta cykelvägen, annars 
är slutresultatet identiskt 

med den handritade 
förlagan.

lite tjockare än övriga konstverk. Decomark har en lång 
färgstabilitet och används annars på exempelvis skolgårdar 
och lekplatser. Efter asfaltsytan värmts upp lades en primer 
på för att maximera bindningen mellan massa och asfalt. 
Nästa steg var att bränna fast varje bit i taget. Massan 
har en utläggningstemperatur på 200-230°C och går att 
använda inom maximalt 10 minuter. Anläggning kräver 
torrt underlag för att undvika släpp av markeringsmassan, 
därför tog applikationen av Skuggspel totalt två veckor. 
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Värmande Vindlande Väg 
är placerad på platser där 
GHW�ÀQQV�HWW�|SSHW�VOlSS�

mellan cykelvägen och 
Klarälven. Dessa, utmed 
sträckan unika, platser 

uppmärksammas med hjälp 
av projektet och lyfter hela 

upplevelsen.

Visualisering av ett 
stickningsmönster från 

Finland. Verket är cirka 
10 meter långt och består 

av 506 maskor med måtten 
80x80x20 mm.

VÄRMANDE VINDL ANDE VÄG

Värmande vindlande väg var det mest konceptuella 
förslaget som jurygruppen valde som vinnare. 
Konceptbilden bestod av ett kollage från fyra olika vantar 
och sockar och krävde en hel del bearbetning för att kunna 
överföras till markeringsmassa. Juryns placering av verket 
begränsade även verken till att rymmas inom fyra stycken 
mönster á tio meter med en täckningsgrad av ungefär 25% 
markeringsmassa och 75% asfalt. Verket projekterades 
genom att utgå från en maska med samma dimensioner och 
använda maskan i fyra olika storlekar, en storlek till varje 
mönster. Mönstret från Irak hade de minsta maskorna, 
45x45x10 millimeter medan mönstret från Värmland hade 
GH�ÁHVWD�PDVNRUQD��KHOD������VW\FNHQ�

Det stora antalet maskor kom att bli den stora utmaningen 
vid läggningen av verket. Totalt lades 3264 maskor 
under två dagar, ett arbete som krävde fem personer. 
Ett rutmönster ritades upp med krita på den aktuella 
platsen och sedan lades bitarna ut för hand efter en 
mönsterritning. När verket var utlagt kastades glassand över 
markeringsmassan innan bitarna brändes fast i asfalten. 
Glassanden sjunker in i massan och bidrar till en strävare 
yta vilket minskar halkrisken.  
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Krumbukter var det 
första verket som lades 
ut, i slutet av augusti. 

Anläggningsarbetet tog 
cirka två dagar och många 
intresserade Karlstadsbor 
stannade och undrade vad 

som var på gång.

KRUMBUK TER

Det längsta verket, Krumbukter, sträcker sig nästan 2 
kilometer utmed cykelvägen. Linjen kringlar sig fram 
och mäter totalt 1641 meter med både mindre och större 
uppehåll längst vägen. Vid projekteringen lämnade 
konstnärerna in ett tydligt underlag hur linjen skulle dras. 
De digitala uppgifterna matades sedan in i en GPS för 
att kunna överföras på cykelvägens verkliga sträckning. 
Verkligenheten är däremot sällan lika med kartunderlaget, 
gräs hade växt in över asfalten, upprustningar hade både 
ökat och minskat cykelvägens bredd och nya anslutningar 
KDGH�VNDSDV��.RQVWQlUHUQD�ÀFN�GlUI|U�Sn�SODWV�MXVWHUD�
linjens dragning efter de nya förutsättningarna. 

Med hjälp av ett långt rep lades linjen ut, sedan ritades en 
linje utmed repet som anläggarna vid läggningsmomentet 
följde med handskopan.  
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Upplevelsen av 
Timmerkärlek är 

föränderlig. Beroende 
på väderlek, våt asfalt, 

frost, snö, etc ändras 
förhållandet mellan de 

grå timmarstockarna och 
omgivningen. Vårt relativa 
seende påverkas hela tiden 
av dessa förändringar och 
den grå färgen ser ut att 

ändra färg.

Tina Karlsson lägger ut 
sin Timmerkärlek på 

cykelvägen. Bakom står 
anläggningsföretaget och 

väntar på att bränna fast 
markeringsmassan.

TIMMERK ÄRLEK
Förslaget anpassades för den aktuella sträckan genom att 
dela in i rapporter om 5 gånger 3 meter. Varje rapport 
presenterades i ett diagram med noggranna anvisningar om 
placering, följd, upprepningar och längd. Totalt användes 
1340 ”timmerstockar” för att lägga mönstret som löper 
820 meter av cykelvägen. Även om viss anpassning på plats 
krävdes blev slutresultatet mycket likt underlaget. 

Vid en första anblick kan stockarna till synes se 
slumpmässigt utlagda. Men en gran från Lokvattnet i 
nordvästra Värmland, som mätte 48 meter och är den 
VW|UVWD�VWRFN�VRP�XSSPlWV�L�.ODUlOYHQ��ÀQQV�UHSUHVHQWHUDG�
här. Den uppmärksammade kan även hitta Selma Lagerlöfs 
Akka i formation, Karlstads sol så väl som timmerstugor. 

Flera delar av Timmerkärlek är spegelvända eller roterade 
varianter av ett mönster. Även en liten förändring i det 
speglade mönstret skulle vara lätt att upptäcka, därför var 
noggrannheten i anläggningen viktig. Varje timmerstock 
representeras av en linje grå markeringsmassa på 85 x 5 
centimeter och anlades med stor precision. 
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Måndagslyrik är uppdelat 
från två håll. Kommer 

man från Skåre och cyklar 
mot stan möts man av 
Gustav Frödings ”En 

Februarivisa”. På vägen 
från centrum, mot Skåre, 

möter man istället Nils 
Ferlins ”Jag kudne ju 

vara”.

MÅNDAGSLYRIK
Måndagslyrik är det verket som krävt störst förändringar 
XQGHU�JHQRPI|UDQGHW��'HW�ÀQQDQGH�I|UVODJHW�WRJ�KHOD�
cykelvägen i anspråk och använde små, korta texter för att 
bygga upp en 6 kilometer lång ”bok”. Efter anpassning till 
bland annat de övriga verkens sträckningar skiftades fokus 
till en kortare sträcka med texter tagna från Gustav Fröding 
och Nils Ferlin. 

Texten av Gustav Fröding är hämtad ur ”En Februarivisa” 
och består av det första stycket:

Sol, sol, du varma 
milda, förbarma 
dig över norden, 
frigör den arma 

frostbundna jorden, 
landet, där mörkret är störst!

Dagen, ej natten, 
växter och vatten, 

icke de eviga drivor och isar 
är det som släcker och läskar och lisar 

tungans och ögonens svält och törst.

Texten av Nils Ferlin är hämtad ur En dödsdansares visor och 
heter ”Jag kunde ju vara”:

En luffare är jag – vad mera, 
jag kunde ju vara en präst, 

jag kunde ju vara en brukspatron 
en bonde eller en häst...

Jag kunde ju vara en svala, 
en kråka eller en snok, 

en snok – eller kanske en blomma, 
ett sommarstänk i en bok...

Nå – öster börjar i väster 
och söder slutar i norr, 
virrig jag är av frågor 

och halsen är fan så torr...

… en luffare är jag, som halkar 
förbi i vägarnas grus. 

Mitt hjärta är hett som en masugn 
och kallt som ett fattighus.

Totalt består Måndagslyrik av 631 bokstäver i standardmått, 30 
centimeter höga.
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Per-Inge Lidén inledde 
invigningen som kom att 
kreta kring offentlig konst 
i allmänhet och Bild på 
Cykelväg i synnerhet. 
Publiken var väldigt 
debattsugen och röster 
både för och emot projektet 
höjdes.

E FTE R FÖL JANDE DE BAT T

Vid anläggningen av de första konstverken hördes både 
positiva och negativa åsikter om konsten. Efter att 
lokaltidningarna uppmärksammat och kritiskt ifrågasatt 
projektet blev tonerna allt hårdare från invånarna i 
Karlstad, både ute på plats vid anläggning men även på 
tidningarnas insändarsidor och kommentarsfält på internet. 

Projektet spreds även på andra sidor på internet. Bild på 
Cykelväg hamnade på förstasidan av Reddit, världens 80:e 
PHVW�EHV|NWD�VLGD��RFK�ÀFN�|YHU��������GHOQLQJDU�Sn��JDJ�
com. 

Genom ett inslag i Värmlandsnytt spred sig nyheten till 
Rapport och även SVT-programmet Sverige! tog upp 
projektet. 

Genom diskussionen lyftes frågan från Bild på Cykelväg 
till att handla om offentlig konst i allmänhet. Vad innebär 
offentlig konst, är det en vacker utsmyckning eller något 
som får lov att utmana? Vem avgör vad som är vackert? 
Vilken roll har medierna i debatten och vem koller till tals 
i dessa forum? Frågorna var många och resulterade i en 
anordnad debattkväll kring offentlig konst i samband med 
invigningen av Bild på Cykelväg. 

INVIGNING
Den 12:e november, nästan på dagen ett år efter 
projektstart, var det invigning av Bild på Cykelväg. Kultur- 
och fritidsnämndens ordförande, Per-Inge Lidén, höll ett 
anförande innan Monika Gora presenterade projektets olika 
tidsskeden. Sedan hölls en paneldebatt kring offentlig konst 
som leddes av Annika Lindqvist. Medverkade i panelen var: 
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T.V. 
Samtidigt som projektet 
uppmärksammades som 
mest i media var någon 

framme och vandaliserade 
Timmerkärlek. Verket 

sanerades dagarna senare.

T.H. 
Debatten i lokaltidningarna 

YDUDGH�L�ÁHUD�YHFNRU��
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Cykelkonst vandaliserades i protest

KARLSTAD

Under fredagskvällen upptäckte en NWT-läsare att två personer vandaliserade cykelkonsten på
cykelvägen i höjd med norra Råtorp genom att måla de vita strecken svarta. När de blev upptäckta sprang
de från platsen.
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Stor irritation över

cykelvägskonst

Cykelvägskonsten mellan Skåre och

Sandbäcksgatan väcker debatt. ”Idiotiskt och förvirrande

pengaslöseri”, menar vissa Karlstadsbor. ”Fantastiskt”, anser

kommunens ordförande i rådet för konstnärlig gestaltning.

”Vad är det för dåre som fått härja? Att ödsla pengar på sådan skit, är det
verkligen meningen att det ska se ut så?”, undrar en uppretad Karlstadbo.
”Snyggt och kul, men inte gjort av någon som själv cyklar eller åker inlines. Ta
bort krusidullerna och bromsa det idiotiska projektet omgående”, menar en
annan. ”Förvirrande och meningslöst kluddande som förstärker oordningen. Det
finns vettigare saker att lägga skattepengarna på”, anser en tredje. ”Ni har
verkligen förstört underlaget, det är guppigt och jag blir bedrövad när jag ser de
fortsatta planerna”, tycker en fjärde.

Samtliga har blivit så irriterade på cykelvägskonsten mellan Skåre och
Sandbäcksgatan att de hört av sig till kommunen med sina synpunkter. Många
hade sett fram emot en tydlig mittlinje, men istället fick de Krumbukter – ett
slingrande konstverk utlagt med markeringsmassa. Och snart ska fyra verk till
läggas ut på sträckan.

– Till de som vill ha en mittlinje kan vi säga att det går inte, vägen är för smal
och det blir för trångt, säger Karin Karlsson, verksamhetschef inom kultur- och
fritidsförvaltningen på Karlstads kommun och ordförande i rådet för konstnärlig
gestaltning.

Hon kan inte se hur någon kan uppfatta verket som en trafikhänvisning.

– Det vore helt omöjligt och galet. Man kan inte gå i snirklar, det syns att det är
en bild, menar hon.

För att förtydliga att det handlar om konst ska kommunen ändå lägga till en extra
”kringla” vid Krumbukters startpunkt på Sandbäcksgatan.

– Ingen ska behöva uppleva att ”det här är en mittlinje”, och sedan blir det bara
kaos.

Att markeringsmassan blivit ”buckligare” än en vanlig mittlinje förklaras med att
det på vissa ställen ligger dubbelt och att svängarna i konstverket gör att färgen
blir tjockare vid appliceringen.

– Vi har vägt trafiksäkerhet mot den här typen av unik gestaltning. Jag kan inte
säga att det blir svårare att se löv och sten nu, kanske syns det bättre mot den
nya bakgrunden än mot vanlig grå asfalt, säger Karin Karlsson som cyklar
sträckan flera gånger i veckan och tycker att den är fantastisk.

Cykelvägskonsten kostar totalt en miljon kronor. Karlstads kommun avsätter
sedan 2009 en procent av byggkostnaderna vid alla investerings- och
exploateringsprojekt till konst.

Frida Eriksson - frida.eriksson@vf.se 
Publicerad: 2013-09-12 13:15

FOTO: PETER BÄCKERUnder hösten ska fyra konstverk till placeras ut på cykelvägen mellan
Sandbäcksgatan och Skåre. Totalt kostar konstprojektet en miljon
kronor.
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GOMORRON
Konstverk i min smak

THONY LILJEMARK

Per-Inge Lidén, Monika Gora, Åsa Bergenheim rektor för 
Karlstads universitet, Janove Ekstedt konstnär och Karin 
Karlsson verksamhetschef  kultur- och föreningsstöd. 

3XEOLNHQ�ÀFN�lYHQ�P|MOLJKHW�DWW�VWlOOD�IUnJRU��EnGH�GLUHNW�
kopplade till konstprojektet men även kring offentlig konst 
i stort. Diskussionsandan var stor och avslutades med en 
man som tidigare varit mycket skeptisk till konsten ställde 
sig upp i publiken och bad om ursäkt. Efter att funderat 
på konstens betydelse förstod han att konsten både är 
upplyftande och viktig.
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SLUTOR D

Projektet Bild på Cykelväg kom att få mer uppmärksamhet 
än någon inblandad i projektet hade kunnat ana. Genom 
debatten i tidningar, radio, tv och på internet lyftes 
projektet till att handla om mer än bara ett konstprojekt på 
en cykelväg. Viktiga frågor debatterades som kommer vara 
till stor hjälp i Karlstads fortsatta konst- och kulturprojekt.

Som konstprojekt har projektet utmanat materialet 
markeringsmassa. Konstnärerna har med nya, unika 
uttryckssätt utmanat gränserna och tagit materialet till en ny 
nivå. 

Genom att projektet blivit internationellt uppmärksammat 
vid tävlingsmomentet och nationellt uppmärksammat i 
samband med konstdebatten har Karlstad som en plats 
som vågar satsa på konst och kultur stärkts. Konstverken 
har även lyckats att utveckla och skapa intresse både för den 
aktuella cykelvägen men även för cykling i stort. Karlstad 
har efter den här tävlingen en stor möjlighet att fortsätta 
utvecklingen som cykelvänlig stad.
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