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Bygga broar

Introduktion

Uppdraget har varit att göra en konstnärlig gestaltning för det trygghetsboende MölndalsBostäder byggt i Bifrost vid foten av 
Änggårdsbergen. Idén till gestaltningens tema föddes genom namnet Bifrost. Det är en bro i nordisk mytologi, ofta avbildad i
form av en regnbåge med tre färgfält, som fungerar som en bro mellan himlen och jorden. Min installations huvudtema är att
genom bild, skulptur och ord med humor och allvar skapa funderingar kring kan vad uttrycket ”att bygga broar” kan innebära.

Bygga broar är gjord för att skapa intresse för platsen Bifrost, vår historia och hur den hänger ihop med nutid och framtid. I 
installationen görs tidsresor som beskriver nutid och dåtid via några av den nordiska mytologins symboler. Frågor ställs om 
våra värderingar och hur beskrivningen av vår värld förändrats. Den är menad att väcka tankar kring hur vi kan se vårt liv i ett 
längre perspektiv, hur vi med små medel kan bygga broar mellan olika tider och mellan människor. 

Övergripande beskrivning av installationen Bygga broar

Skissförslaget jag presenterar är en installation bestående av totalt 7 verk: en skulptur och sex skulpturala bilder. De är 
placerade på markplan, i boendets gemensamma utrymmen:

Installationen binder ihop de olika rummen på markplanet genom ett enhetligt uttryck, färgskalan och genom att Bifrost 
(regnbågen) och Yggdrasil (asken) kommer igen som del i motiven. Samtliga verk innehåller humoristiska, reflekterande 
kåserier. Jag tillför med min installation liv och värme till miljön genom bild, skulptur och ord. Uttryck, färger och former är 
valda med omsorg för att både tillföra något till den strikta, svala miljön och samtidigt stil- och formmässigt passa in i den 
moderna arkitekturen. Jag har rådfrågat Annette Wilhelmsson (som själv har nedsatt synförmåga och arbetar för att 
tillgängliggöra konsten vi har i Göteborg för så många som möjligt) angående färgvalet så att det ska synas så väl som 
möjligt. 

Detaljerad beskrivning av varje verk

En bärande fyrkantig pelare i loungen används för att bygga skulpturen Trädet (Yggdrasil), symbol för livet. Trädet,
bestående av fyra plana siluetter i vitlaserat trä med teckning i blyerts, går från golv till tak. Grenar som börjar på höjden 210
cm sträcker sig upp till taket. En kappa byggs på på stammens nedre del, från 80 cm över golvet och ner till golvet, för att
efterlikna formen av en trädstam. 

På väggen till vänster om entrén i loungen monteras Regnbågen (Bifrost), symbol för bron, direkt på väggen. Den är liksom
skulpturen Trädet en målning och teckning på träsiluett med tillägget att en mörkt varmröd färgton används i en av de tre
ränderna.



Integrerat kåseri i Regnbågen:

Integrerat kåseri i Geten:

I köket, på väggen till vänster om skjutdörrarna, monteras Geten (Heidrun), symbol för drycken. Verket är uppbyggt på
samma sätt som Regnbågen med tillägget att getens huvud är gjorda i stengods. Följande verk är uppbyggda på samma sätt,
om inget annat anges.



Örnen (Hräsvelg), symbol för vinden,
placeras i biblioteket. Titeln är  ”Är
Hräsvelg blåst?” och kåseriet lyder

Hjortarna (Dain, Dvalin, Duneyr och Durator), symbol för floderna och vattnet, monteras på väggen i läsrummet. Titeln är
”Fyll på, tack!” och kåseriet är

I entrén i anslutning till hissen placeras Tuppen (Gyllenkam),
symbol för tiden. I Tuppen ingår en klocka vilket betyder att el
måste dras till verket.

Titeln är ”Koko som en tupp” och kåseriet som hör till lyder



Ovanför postboxarna i entrén sitter Ekorren (Ratatosk), symbol för budbäraren. Titeln är ”Budbäraren”  och kåseriet lyder

Kåserierna integreras i verken som en del av blyertsteckningen, oftast på grenarna. Installationens färg och form är utvecklad
för att få motiven grafiskt moderna. Jag har skalat bort och förenklat för att få en tydlig linje genom samtliga sju verk.

Information om material, säkerhet och övrigt

Huvudena på djuren görs i reduktionsbränt stengods och monteras på utsågade siluetter i björkplywood som målas 
laserande så träets ådring lyser igenom och ger djup. En djupt varmröd färg återkommer i regnbågen och i några detaljer, i 
övrigt hålls färgerna till vitt och gråtoner. På färgen tecknas bilder och  skrivs kåserier i blyerts. Blyertsens hela gråskala 
kommer att utnyttjas. Ytan mattlackeras med fernissa för att skydda blyertsteckningen.

Grenarna i Trädet börjar på höjden 210 cm. De keramiska delarna i verken är optimerade för sina platser och placerade högt 
för att minimera risk för vidröring. 

En broschyr görs där installationen beskrivs med stor text så att både boende och besökare kan ta del av den.  En keramisk 
platta med en beskrivning av installationen kommer också att göras.

Budget

Material, tillverkning, montering, assistens 47 000 kr

Övrigt (projektering, transport, hyra, försäkring, oförutsedda utgifter osv) 48 000 kr

Eget arbete drygt 5 månader (KROs månadslön 40 804 kr) 205 000 kr

Jag använder material av högsta kvalitet men de är ändå inte speciellt dyra. Installationen är ett tidskrävande hantverk och
konstverk som ska utföras helt av mig och därför hamnar huvuddelen av kostnaden för gestaltningen på eget arbete.
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