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Foton: Tommie Ohlson

Älven och staden, 1954

Stig Blomberg

Plats: Stadshusets fasad
År 1951 fick Säffle sina stadsrättigheter och är därmed Sveriges yngsta stad. Stig
Blombergs marmorrelief, Älven och staden, som pryder Säffles stadshus vittnar om
dåtidens optimism och framtidstro. Den konstnärliga gestaltningen symboliserar
fruktbarhetsgudinnan Demeter och pojken, den unga staden. Reliefen blir på så
vis en metafor för att växa och förvandla. Verket skänktes till Säffle kommun av
Billerudsbolaget i samband med invigningen av stadshuset år 1954. Stig Blomberg är
en av Sveriges främsta skulptörer och har bland annat skapat ”Ringen” på Stockholms
centralstation.

Näcken, 1954

Vitalis Gustavsson
Plats: Kanaltorget
Ett av stadens mest omtyckta konstverk är bronsskulpturen Näcken på Kanaltorget.
Näcken är enligt gammal folktro ett väsen som lockar människor till vattnet med sin
vackra fiolmusik. Den Säfflebördige konstnären Vitalis Gustavsson började skissa på
skulpturen redan 30 år innan verket kom på plats. Konstnären fick dessvärre aldrig
se det slutliga resultatet då han avled två år innan skulpturen kom på plats. Vitalis
Gustavsson har även skapat minnesstenen över konstnären Otto Hesselbom vid
Ånimskogs kyrkogård.

Muralmålning
Captain Kris

Plats: Medborgarhuset
2017 svepte gatukonstprojektet Artscape fram som en våg över hela Värmland.
I Säffle blev resultatet två muralmålningar. Den uttrycksfulla målningen på
Medborgarskolans gavel, är resultatet av ett samarbete mellan Säffleborna och
gatukonstnären Captain Kris. I en workshop ombads Säfflebor lämna förslag på vad
man önskade se gestaltat på väggen. Resultatet blev en koppling till bland annat
värmländsk natur, fiske och djur. Det finns även inslag av musik då verket relaterar
till den kulturverksamhet som finns i byggnaden. Idag ryms bland annat Säffle
Kulturskola och SäffleOperan i lokalerna. Captain Kris kommer ursprungligen från
Nya Zeeland, men har varit bosatt i Storbritannien under många år. Hans konst är
inspirerad av serietidningar, tecknade serier och populärkultur.

Kontrapunkt, 2011
Viel Bjerkeset Andersen
Plats: Medborgarhuset

År 2011 fick den norska konstnären Viel Bjerkeset
Andersen ett konstärligt uppdrag av Säffle
kommun att skapa en skulptur med anknytning
till platsen och den kreativa verksamheten i
Medborgarhuset. Skulpturen Kontrapunkt
är utförd i rostfritt stål med sandblästrade
och högpolerade ytor. Konstnären använder
sig av ljuset för att visa ett flöde av energi
och nyckelhålsformen är tänkt att locka barn
att gå in i skulpturen. Skulpturen invigdes
kulturnatten 2011 under högtidliga former
med tal, specialskriven musik och dansare från
kommunala musikskolan.

Hjalmar Branting
Plats: Promenaden vid Medborgarhuset
Skulpturen längst älven föreställer
politikern Hjalmar Branting, 1860-1925.
1920 blev Hjalmar Branting Sveriges första
socialdemokratiska statsminister.

Keramisk relief
Av Karin Björquist

Plats: Medborgarhuset
Karin Björquist, född 1927 i Säffle, är en av landets främsta formgivare och keramiker,
som arbetat ett halvsekel med både vardagens bruksvara i serietillverkning för
Gustavsberg och en fri ateljéproduktion. Nyårsafton 2015 återinvigdes ett av hennes
keramiska verk på en ny placering i Säffle. Verket består av ett stort antal keramiska
plattor i olika färger och former som har restaurerats och placerats i entrén på
Medborgarhuset. Från början var den keramiska reliefen placerad på dåtidens
Domusvaruhus i Säffle, som invigdes 1962.

Säffle Zoo, 2017

Pingvingerna: Where did we turn wrong? Apan: Is this the way to the jungle?
Anden: Proud to be different
Eka Acosta
Plats: Tullnäbben
Säffle Zoo är en grupp skulpturer skapade av konstnären Eka Acosta. Eka Acosta
är född i Frankrike och uppväxt i Argentina men bor i Stockholm sedan 10 år.
Skulpturerna är gjorda av hönsnät och konstnärens tanke är att djuren ska vara
naturtrogna, men samtidigt sticka ut. Till skulpturerna i gruppen Säffle Zoo hör också
en rosa älg och en rosa gris som finns synligt placerade i någon av kommunens lokaler.

Muralmålning, 2017
Pastel

Plats: Bryggerigatan 1
Gatukonstprojektet ArtScape i Värmland har bjudit på en mångfald av konstnärliga
uttryck. I Säffle fick den argentinska konstnären Pastel uppdraget att utföra en
målning på en av stadens mest centrala husgavel. Inför uppdragen studerade
konstnären den nordiska floran och har omsorgsfullt visat hänsyn till den vackra
omgivningen i centrum vid utförandet.

Örn

Plats: Nedanför Strömbron
Örnen är en gåva från FCO, (Fackliga Centralorganisationen) till Säffle Folkets park
där den stod placerad under många år. När parken stängdes på 60-talet flyttades
skulpturen därifrån och placerades i ett förråd, där den blev bortglömd i flera år.
Örnen upptäcktes sedan år 1977 och placerades då på en pir i Byälven.

Sittande pojke

Holger Andersson
Plats: Mellan Brucegatan och Byälven
Skulpturen Sittande pojke är utförd i röd
bohusgranit av skulptören och konditorn
Holger Andersson. Holger Andersson
föddes i Säffle och tillsammans med
hustrun Greta drev han, vid sidan av sitt
konstnärskap, konditorirörelsen Holgers
Konditori mellan 1933 - 1962.

Ur-Fram-Tid, 2001
Ellen Heller
Plats: Tullnäbben

Ur-Fram-Tid är en skulptur av konstnären Ellen Heller. Den är formad ur ett
bohusländskt granitblock som väger ungefär 2 ton. På framsidan stenen finns en
uthuggen slinga som vidgas upptill. Konstnären berättar att hennes tanke med
skulpturen är att den ska uttrycka en framtidstro, en öppning till nya möjligheter och
utveckling. Som konstnär hanterar Ellen olika tekniker, hennes klassiska måleri står i
skarp kontrast till hennes abstrakta skulpturer. Skulpturen köptes in av kommunen år
2001 som ett minne av Säffle stads 50-årsjubileum.

Örn med gös, 2018

Ann-Charlotte Boholm Wall
Plats: Kanalparken

Under somrarna 2018 och 2019 kunde man ta en promenad i den vackra parken vid
Krokstad Herrgård och titta på träskulptören Ann-Charlotte Walls fantasifulla verk.
Skulpturen Örn med gös skapades live inför publik i samband med utställningen i
parken. Ann-Charlotte Boholm Wall använder sig av motorsåg när hon skulpterar
fram sina figurer. Hon får sin inspiration från resor i USA, Kanada och Mexico, samt
från djur, natur och egyptiska konstskatter. Idag är hon verksam och har sin ateljé vid
Wiksfors Bruk i Långserud.

Tintomara, 1979
Liss Eriksson
Plats: Stortorget

Bronsskulpturen Tintomara är skapad av konstnären Liss Eriksson, son till skulptören
Christina Eriksson från Arvika. Tintomara är huvudpersonen i boken Drottningens
juvelsmycke av Carl Jonas Love Almqvist. Tintomara beskrivs som androgyn och
väldigt vacker, lätt att förälska sig i. Skulpturen har vid flera tillfällen försvunnit
från sin placering, men har lyckligtvis återfunnits ganska snart i närområdet. I
Drottningens juvelsmycke sjunger Tintomara en vers om och om igen: ”Mig finner
ingen, ingen jag finner”. Liss Eriksson var verksam i Stockholm och har gjort flera
kända skulpturer som ”Paret”, som numera står vid Valdemarsudde på Djurgården,
”La Mano” på Södermalm i Stockholm och ”Fågelmannen” i Arvika.

Lekande björnar, 1988
Holger Andersson
Plats: Perssons gränd

Skulpturen Lekande björnar är liksom
Sittande pojke gjord av skulptören och
konditorn Holger Andersson.

Sjöjungfrun

Plats: Kulturhuset Silvénska

Mosaik, 1949

Nisse Zetterberg
Plats: Tingvallaskolans huvudentré
Ovanför entrén på Tingvallaskolan (tidigare Östra skolan) finns en mosaik i slipad
marmor. Konstnären bakom verket heter Nisse Zetterberg. Motivet vill skildra barns
nyfikenhet, fantasi och lust att lära. Tingvallaskolan var under 50- talet omnämnd i
pressen som en av Sveriges modernaste skolor och i en artikel i SvD från 1949 kan
man läsa att mosaiken består av ” Carrara marmor, kalksten från Öland, svart belgisk
granit och många andra stenarter från främmande land”. Mosaiken renoverades år
2019.

Skulptural gestaltning

Jörgen Nilsson
Plats: Tegnérskolans huvudentré
Jörgen Nilsson heter konstnären som gjort konstverket utanför Tegnérskolans
huvudentré i samband med skolans ombyggnad år 2010. Konstverket består av
fyra olika delar: ett aluminiumklot, ett grönt klot och två gröna fåglar. Konstverkets
aluminiumklot föreställer planeten jorden och är försett med en mängd ljuspunkter
där varje ljuspunkt representerar en miljon människor. Ljuspunkterna ger en bild
av hur jordens befolkning är fördelad. Exempelvis finns det 12 stycken punkter
där London ligger, vilket ska motsvara de 12 miljoner människor som bor i staden.
Det gröna klotet ska föreställa en måne och de gröna fåglarna är en vanlig höna
och en orrhöna. Jörgen Nilsson förklarar att detta ska symbolisera ”en naiv bild av
evolutionen och vår kulturs förmåga att via avel förädla djuren i syfte att träda in i
människans tjänst”.
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