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Den här uppsatsen är en responshistorisk undersökning av Karin Wards skulptur Ikaros syster 

och dess möte med sin publik. Syftet är att förstå de starka reaktioner skulpturen väckte. De 

huvudsakliga frågeställningarna lyder: Hur kan de handgripliga förändringarna av verkets 

utseende tolkas? Vilka förväntningar på den offentliga konsten uttrycktes i debatten och 

bevakningen i massmedia?  

Undersökningen visar att responsen var häftig och omfattande: en intensiv debatt bröt 

ut i lokalpressen, och under åren 1978–80 hade verket en framskjuten plats i det lokala 

offentliga samtalet. Många irriterade sig på verket och dömde ut det som fult eller 

pornografiskt medan andra försvarade verket på estetiska och principiella grunder. Debatten 

bottnade i stort sett i två konkurrerande idéer om den offentliga konstens uppgift; Skulle ett 

offentligt verk behaga alla genom att gestalta ett objektivt eller konventionellt skönhetsideal, 

eller skulle den offentliga konsten tillåtas vara heterogen och därigenom behaga heterogena 

preferenser och stödja konstnärernas fria skapande? 

Skulpturens utseende förändrades flera gånger under den perioden, bland annat 

sprängdes ett hål i verket – en skada konstnären reparerade genom att omgestalta verket. 

Sådana handgripligheter kan tolkas som fysiska uttryck för åsikter som återfinns i den 

offentliga debatten om verket. Samtidigt förändrade de i sin tur verkets uttryck och betydelse. 
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Inledning 

 

 
Äntligen har den vanlige örebroaren upptäckt ett offentligt konstverk. Det finns alldeles för många döda 

verk. Figurer och kistor som inte tilltalar någon. Döda, kalla klossar. Som inte avger en känsla, ett uttal. 

Man ser dom, går förbi dom. Tysta och utan upplevelse. För det är just tilltalet som avgör verkets liv. 

[…] Och Karin Ward-Ponténs Täbykvinna har visat sig ha ett sådant liv. Det är ingen död klump. Den 

lever på Närkes slättmark, i närkingarnas sinne, i ögon, nerver och mun.  

Ur insändaren ”Ögon kan tvättas av Täbyskulptur”1 

Vid flygplatsen i Täby, strax utanför Örebro, står en cirka fyra meter hög betongskulptur på en 

gräsyta tvärs över gatan från entrén. Det är Karin Wards Ikaros syster, rest 1978.2 Flygplatsen är 

ganska liten och verkar inte särskilt välbesökt. När jag besökte platsen en lördagseftermiddag i 

oktober 2019 var terminalen stängd och parkeringen tom. Vid entrén upplyser ett anslag om att de 

ordinarie öppettiderna inte omfattar mer än ett fåtal timmar på lördagar, söndagar och måndagar. 

Runt omkring terminalen ligger ett antal verkstäder och företagslokaler, men platsen verkar inte 

vara särskilt välbesökt. Gissningsvis är det därför inte heller särskilt många som uppmärksammar 

Ikaros syster.  

Konstvetaren Jessica Sjöholm Skrubbe menar i sin avhandling Skulptur i folkhemmet att samma 

öde ofta drabbar offentliga skulpturer. Även om de står mitt inne i stan så blir skulpturerna inte 

uppmärksammade av sin potentiella publik. Snarare än intresserade betraktare som medvetet 

förhåller sig till konsten så möter verken ouppmärksamma förbipasserande. Sjöholm Skrubbe ser 

en paradox i det här: Trots att konsten gjorts tillgänglig för allmänheten genom stora offentliga 

investeringar så nonchaleras den offentliga konsten allt som oftast.3   

Så har det dock inte alltid varit för Ikaros syster! Två år efter invigningen exploderade en 

sprängladdning som någon eller några hade satt fast på skulpturen. Det ikonoklastiska dådet var 

bara en av flera handgripliga tilltag riktade mot verket och hade föregåtts av en hätsk debatt i 

framförallt de lokala dagstidningarna. 1980 reparerade Karin Ward skadorna genom att skapa en 

ny version av sin skulptur.  

Allt detta hände alltså för ungefär 40 år sedan och historien verkar sedan dess mer eller 

mindre ha fallit i glömska. Själv uppvuxen i Örebro hörde jag talas om sprängningen av verket först 

för något är sedan. När jag väl förstått att verket väckt så dramatiska reaktioner var jag tvungen att 

ta reda på mer. 

 

  

 
1 Per-Arne Axelsson, ”Ögon kan tvättas av Täbyskulptur”, Nerikes Allehanda (1978-10-10). 
2 När detta utspelades sig hette konstnären Ward-Pontén i efternamn, men jag har valt att genomgående skriva 
enbart Ward, i och med att det är vad hon heter nu för tiden. 
3 Jessica Sjöholm Skrubbe, Skulptur i folkhemmet: den offentliga skulpturens institutionalisering, referentialitet och rumsliga situationer 
1940–1975, diss. Uppsala universitet, Makadam, Göteborg & Stockholm 2007, s. 287 f. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att förstå den laddning och betydelse ett verk som Ikaros syster kan ha för 

olika människor genom att undersöka verkets liv i offentligheten, från flygplatsens invigning den 2 

september 1978 till den 3 november 1980, när verket invigdes en andra gång. En förhoppning är 

också att studien sätter den offentliga konstens öppenhet för tolkningar och utsatthet för fysiska 

förändringar i ett intressant perspektiv. De frågor som besvaras är följande: 

- Hur kan de handgripliga förändringarna av verkets utseende tolkas? 

- Vilka förväntningar på den offentliga konsten uttrycktes i debatten och bevakningen i 

massmedia?  

- Hur tolkades och värderades verket? 

- Vilka reaktioner på verket kan utläsas ur källmaterialet och hur svarade konstnären och 

beställarna på reaktionerna?  

 

Material 

Mitt material består huvudsakligen av tidningsartiklar och fotografier från de lokala dagstidningarna 

Nerikes Allehanda och Örebro-Kuriren. Genom att söka på ”Karin Ward”, ”Ikaros syster”, 

”Täbykvinnan” och relaterade söktermer i Kungliga bibliotekets databas Svenska dagstidningar har 

jag hittat artiklar i Aftonbladet. Lokaltidningarnas utgivning från den aktuella perioden är dock inte 

digitaliserade utan har studerats med hjälp av Kungliga bibliotekets mikrofilmsreproduktioner. 

 Örebro-Kuriren har genomsökts systematiskt från den 1 september 1978 till den 30 juni 

1979, vilket innebär att jag tittat igenom alla nummer mellan dessa datum, på jakt efter artiklar som 

berör Ikaros syster. Nerikes Allehanda har genomsökts på samma sätt från den 1 september 1978 till 

den 31 augusti 1979. Efter detta datum har material ur Nerikes Allehanda undersökts genom 

nedslag baserade på bevakningen av konstverket i Aftonbladet. Jag har genomsökt Nerikes 

Allehanda ett par veckor kring de datum då Aftonbladet skrivit om verket. En artikel ur den 

veckovis utgivna Länsposten har hittats genom ett omnämnande i Nerikes Allehanda.  

Relevanta teve- och radiosändningar har inte heller varit möjligt att hitta med hjälp av sök-

termer. En relevant tevesändning har jag istället hittat då det omnämnts i det genomgångna 

tidningsmaterialet. En systematisk genomgång av de tre lokaltidningarna och alla sparade teve- och 

radiosändningar från perioden mellan september 1978 och november 1980 hade varit för 

tidsödande att genomföra. 

Utöver det massmediala materialet har jag också intervjuat Karin Ward den 28 oktober 2019 

och läst ”Katastrofernas drottning” från 2014 – en bok där Ward blickar tillbaka på hela sin 

konstnärskarriär och bland annat skriver om händelserna kring Ikaros syster. Även själva verket, 

Ikaros syster, kommer att vara en viktig källa. En viktig sak att ta hänsyn till har varit att endast den 

senaste versionen av skulpturen finns tillgänglig fysiskt. För att se skulpturen i sitt ursprungliga 

skick, de skador som vandaliseringarna lämnade efter sig och andra förändringar av skulpturens 

utseende som gjordes innan verket fick sin nuvarande form har jag därför varit tvungen att förlita 

mig på fotografiskt material, främst de fotografier som figurerat i lokalpressen. Dessa har 

undersökts i reproducerad form, antingen på mikrofilm och eller digitalt.  

Protokoll från den kommunala kulturnämndens konstkommitté, Nationalencyklopedin och 

Lennart Kindgren, Stefan Nilsson, Stefan och Albin Dahlströms bok Befriaren har använts för att 

styrka enskilda sakuppgifter. 
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Teori och metod 

I sin bok The Power of Images skriver konsthistorikern David Freedberg om människors respons på 

bilder utifrån mängder av historiska exempel. Han menar att konsthistoriker i allt för hög 

utsträckning nonchalerat empiriska spår som indikerar hur människor har upplevt och reagerat på 

konst och andra bilder på olika sätt.4 Inspirerad av Freedbergs undersökningar kallar jag uppsatsen 

för en responshistorisk studie. Att försöka förstå mötet mellan Ikaros syster och hennes betraktare 

utan att ta hänsyn till de empiriska beläggen för den våldsamma respons som verket faktiskt fick 

utstå under sina första år riskerar att resultera i en verklighetsfrånvänd teoretisk konstruktion.5 

Istället för att konstruera en ideal, hypotetisk betraktare för att förstå verkets betydelsebildning så 

utgör den här uppsatsen därför ett försök att förstå de uppfattningar om verket som verkliga, 

historiska betraktare har uttryckt. Häri ligger alltså ett metodologiskt val att värdera det empiriska 

över det hypotetiska.  

Ett teoretiskt ställningstagande som ligger bakom detta är att konstens betydelse inte bör 

betraktas som något evigt eller enbart avhängigt verkets fysiska egenskaper. Erika Doss, professor 

i american studies, anser att offentliga konstverks betydelser istället alstras genom processer där 

konsten möter ”flerfaldiga publiker och deras föränderliga intressen och preferenser” – en 

uppfattning jag ansluter mig till.6 Betydelse uppstår alltså i konstens möte med sina betraktare och 

offentlig konst kan genom möten med en heterogen publik producera heterogena betydelser.  

Freedbergs responshistoriska angreppsätt innebär att inkludera respons som inte motsvarar 

förväntningarna på en bildad konstpublik för att ge en mer rättvisande bild av bilders effekter.7 Jag 

delar Freedberg hållning och som ett led i att undersöka de betydelsebildningar som uppkommit i 

mötet mellan Ikaros syster och hennes publik analyseras därför dels insändare och andra debattinlägg, 

men också fysiska ingrepp, som betydelsefull respons. Vandaliseringarna och manipulationerna av 

verket ses, med Sjöholm Skrubbes ord, som ”visuella kommentarer”.8 Konsthistorikern Dario 

Gamboni fångar vad ett sådant perspektiv innebär när han förklarar att ikonoklastiska ingripanden 

inte enbart bör förstås som indikationer på hur kosten uppfattats, utan också som sätt för 

ikonoklasterna själva att kommunicera något till omvärlden.9  

Debatten, de olika osanktionerade handgripligheterna och konstnärens egen omgestaltning 

av verket analyseras därför som delar i en kontinuerlig process där verkets betydelse uttolkas och 

förändras i flera omgångar. Jag använder begreppet konstverkets ”liv” som en metaforisk 

benämning på denna process. W. J. T. Mitchell (också han konsthistoriker) skriver om bilders liv i 

boken What Do Pictures Want? för peka på att bilder – trots att de är objekt, gjorda av död materia 

– ofta verkar leva sina egna liv.10 Poängen är densamma här, att fästa läsarens uppmärksamhet på 

 
4 David Freedberg, The Power of Images. Studies in the History and Theory of Response, University of Chicago Press, Chicago 
1989, s. xix. 
5 Jfr. Freedberg 1989, s. 1. 
6 Erika Doss, ”The Process Frame: Vandalism, Removal, Re-siting, Destruction”, A Companion to Public Art, Cher 
Krause Knight & Harriet F. Senie (red.), Wiley Blackwell, Chichester, West Sussex 2016, s. 403 [min översättning]. 
7 Freedberg 1989, s. xx f. 
8 Sjöholm Skrubbe 2007, s. 278. 
9 Dario Gamboni, The Destruction of Art. Iconoclasm and Vandalism since the French Revolution, Reaktion, London 1997, s. 
22. 
10 Se till exempel W. J. T. Mitchell, What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images, University of Chicago press, 
Chicago & London 2005, s. xv, 2. 
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hur uppdelningen mellan subjekt och objekt kan framstå som osäker när människor möter ett 

konstverk eller en bild. 

De olika parternas tolkningar av och åsikter om verket artikulerades tydligare i skrivna och 

inspelade utsagor än genom förstörelsen och återskapandet av verket. Uppmärksamheten i 

massmedia kommer därför utgöra uppsatsens analytiska utgångspunkt. Jag kommer analysera och 

identifiera genomgående drag och positioner i debatten och bevakningen samt hur de olika 

tolkningarna av verkets fysiska utformning relaterar till skribenternas förväntningar på den 

offentliga konsten. Vandaliseringar och övriga förändringar av verkets utseende kommer i sin tur 

att tolkas i ljuset av debatten. Omgestaltningen av verket kommer också att tolkas som respons på 

debatten om, och manipulationerna av, skulpturen. 

Vid intervjun med konstnären har jag använt mig av vad psykologen Steinar Kvale kallar en 

halvstrukturerad intervju, där teman är bestämda på förhand, men inte exakta frågeformuleringar 

eller i vilken ordning frågorna skall avhandlas.11 Med mig till intervjun hade jag nedskrivna 

tematiska rubriker och frågor, men under intervjun lät jag samtalet flöda fritt och använde de 

nedtecknade frågorna bara för att inte glömma något jag gärna ville ha svar på. När det gäller Wards 

bok och intervjun med henne blir den källkritiska frågan om förfluten tid viktig.12 Minnet kan bedra 

och uppgifter har styrkts av oberoende källor där det varit möjligt. 

 

Forskningsöversikt 

I The Power of Images lanserar Freedberg respons på bilder som ett legitimt studieobjekt för att förstå 

bilders makt. Bilden makt över beskådaren kan sägas vara ämnet också för W. J. T. Mitchell i hans 

teoretiskt orienterade What Do Pictures Want? Där undersöker han frågan genom att skriva om 

bilders liv – en metaforisk figur som passar väl in även på den här uppsatsens studieobjekt. 

Det finns omfattande forskning om offentlig konst. I antologin Critical Issues in Public Art har 

Harriet F. Senie och Sally Webster samlat ett antal artiklar om offentlig konst i USA.13 Senie har 

tillsammans med Cher Krause Knight också sammanställt A Companion to Public Art med ett mer 

internationellt perspektiv.14 Den svenska offentliga konsten från perioden 1940–1975 analyseras i 

Jessica Sjöholm Skrubbes avhandling Skulptur i folkhemmet. En annan antologi som är intressant i 

sammanhanget är den av W. J. T. Mitchell redigerade Art and the Public Sphere. Studieobjektet är i 

detta fall inte formulerat som offentlig konst utan som konstens förhållande till den offentliga 

sfären.15 Alla dessa verk närmar sig på olika sätt den offentliga konsten som en del i sociala 

processer som bestämmer hur verken tolkas och hanteras. 

När det gäller att tolka vandalisering och andra former av åverkan som svar från publiken så 

finns det en rad föregångare till den här uppsatsen. Som Dario Gamboni förklarar har 

ikonoklastiska handlingar fått en plats i dagens konsthistorieskrivning som indikatorer på konstens 

effekter, funktioner och betydelser.16 Bland dessa finns Gambonis egen The Destruction of Art där 

 
11 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund 1997, s. 117. 
12 Nationalencyklopedin (uppslagsord: källkritik), https://www-ne-
se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/k%C3%A4llkritik (2019-11-06). 
13 Critical Issues in Public Art. Content, Context, and Controversy, Harriet F. Senie & Sally Webster (red.), Smithsonian 
Institution Press, Washington 1998. 
14 A Companion to Public Art, Cher Krause Knight & Harriet F. Senie (red.), Wiley Blackwell, Chichester, West Sussex 
2016. 
15 Art and the Public Sphere, W. J. T. Mitchell (red.), University of Chicago Press, Chicago 1992. 
16 Gamboni 1997, s. 17. 
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han undersöker vad han ser som de huvudsakliga dragen i västerländsk ikonoklasm sedan den 

franska revolutionen. Stacy Boldrick och Richard Clays antologi Iconoclasm: Contested Objects, Contested 

Terms samlar ett antal artiklar med ett speciellt intresse för den terminologi vi använder när vi pratar 

om så kallad ikonoklasm eller vandalism.17 I sin Iconoclasts and Their Motives skriver Freedberg om 

relationen mellan bild och prototyp som en nyckel till att förstå ikonoklastiska handlingar.18 

En annan bok värd att nämna i sammanhanget är Bruno Latour och Peter Weibels 

tvärvetenskapliga antologi Iconoclash som undersöker olika utsnitt ur den världsomspännande 

historien av vad det kallar ”bildkrigen” – olika sorters drabbningar mellan bildstormare och 

bildernas försvarare – inom konsten, men även religionen och vetenskapen.19 

 

Disposition 

I det första kapitlet – ”Mötet med publiken” – får läsaren bekanta sig med både skulpturen och 

den exceptionella uppmärksamhet den väckte i både massmedia och på annat håll. Den första delen 

av kapitlet behandlar invigningen av flygplasten och skulpturen och den debatt som följde. Under 

rubriken ”Från Ikaros syster till ’Täbydamen’” analyseras de tolkningar och åsikter som genomsyrade 

debatten och i den sista delen av kapitlet (”Debattens genomslag”) behandlas debattens utbredning 

och hur verket uppmärksammades genom nyhetsbevakning, utställningsverksamhet och besök vid 

flygplatsen.  

Det andra kapitlet behandlar de olika förändringar av skulpturens utseende som följde på 

debatten. Kapitlet börjar med att undersöka olika tillägg till skulpturens gestaltning som skulle 

kunna ses som ses som att någon klätt på den nakna kvinnokroppen kläder. Avdelningen 

”Förstörelse” analyserar de mer destruktiva handlingar som följde och under rubriken ”Andra 

försöket” ryms en undersökning av konstnärens egen omgestaltning av verket ungefär två år efter 

att det först färdigställts.  

I uppsatsens avslutande kapitel sammanfattas och diskuteras uppsatsens undersökning och 

resultat. 

 

  

 
17 Iconoclasm: Contested Objects, Contested Terms, Stacy Boldrick & Richard Clay (red.), Ashgate, Aldershot 2007. 
18 David Freedberg, Iconoclasts and Their Motives, G. Schwartz, Maarssen, 1985. 
19 Iconoclash. Beyond the Image Wars in Science, Religion, and Art, Bruno Latour & Peter Weibel (red.), ZKM, Center for 
Art and Media, Karlsruhe & The MIT Press, Cambridge & London 2002 [Min översättning]. 
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Mötet med publiken 

 

 
Karin Ward hade fått i uppdrag av den kommunala 

kulturnämnden att uppföra ett offentligt konstverk vid 

flygplatsen som höll på att byggas i slutet av sjuttiotalet.20 

Lördagen den 2 september 1978 stod allt färdigt; Det var dags 

för invigning och för allmänheten att se både flygplatsen och 

Ikaros syster [bild 1].21  

Detta skulle kunna vara en slutpunkt för ett konsthistoriskt 

arbete, men för den här uppsatsen är det en startpunkt. Ett 

konstverks öde ligger nämligen ofta inte i konstnärens 

händer. Istället lämnar konstnären ofta över kontrollen över 

verket till andra aktörer såsom konstinstitutioner, konst-

historiker, kritiker och den allmänna publiken. Dessa aktörer 

avgör sedan tillsammans verkets öde; kommer det bli 

uppmärksammat och uppskattat eller kanske snabbt falla i 

glömska? För att potentiella betydelser och värden inte ska 

förbi oartikulerade krävs att olika uttolkare tolkar och 

värderar verket. Den respons verket får kan därför i någon 

mån ses som en kreativ handling där konstens betydelse 

”skapas”.  

Mötet mellan Ikaros syster och publiken verkade till en 

början bli något av en antiklimax. På grund av dramatiska 

omständigheter missade Ward själv hela invigningen. Ward bodde på en gammal ångfärja, men 

medan hon arbetade med skulpturen brann den ner. Utan fast adress fick hon ingen inbjudan på 

posten och visste därför inte om att invigningen ägde rum.22 Om verket uppmärksammades på 

plats var det alltså något som gick konstnären förbi. När Nerikes Allehanda skrev om invigningen 

följande måndag uppmärksammades Ikaros syster förvisso, men inte i särskilt positiva ordalag. En 

bild på verket publicerades tillsammans med bildtexten ”[u]tanför entrén till stationsbyggnaden står 

Karin Ward-Ponténs skulptur som måhända kan vålla diskussion”.23 Vad som fått artikelförfattaren 

att uppfatta verket som ett potentiellt ämne för kontrovers förblir outsagt.  

Det nya konstverket verkade dock till en början gå en stillsam tillvaro till mötes. Efter den 

första omnämningen i Nerikes Allehanda var det tyst i lokaltidningarna under två veckor. Den 18 

september publicerade dock samma tidning debattartikeln ”’Venus Täby’ och annat konstigt” av 

Elisabet Holm, en moderat lokalpolitiker. Där kritiserade Holm skulpturen för att vara 

”anskrämlig” och ”motbjudande”.24 Detta skulle bli början på en omfattande debatt i Örebros båda 

 
20 Örebro stadsarkiv, ÖK:045, A3i, 78.61/6721, Konstkommitténs protokoll 1978-02-14; 78.211/6721, 
Konstkommitténs protokoll 1978-04-07; 78.319/6721, Konstkommitténs protokoll 1978-08-22. 
21 U. u., ”Täbyfältet invigt: – En kommun av Örebros storlek måste ha ett flygfält”, Nerikes Allehanda (1978-09-04b). 
22 Karin Ward, "Katastrofernas drottning", andra uppdaterade versionen, Karin Ward, Örebro 2019, opag.; Karin Ward, 
intervju, 2019-10-28. 
23 U.u. (1978-09-04b). 
24 Elisabet Holm, ”’Venus Täby’ och annat konstigt”, Nerikes Allehanda (1978-09-18). 

Bild 1. Karin Ward, Ikaros syster, 

1978, betong, Örebro. 

 

 

 

 

 

Bilden borttagen av 

upphovsrättsskäl. 
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dagstidningar Nerikes Allehanda och Örebro-Kuriren. En dryg vecka senare började kritiska åsikter 

om verket dyka upp i Nerikes Allehandas insändaravdelning ”Fria ord”.25  

Tolv dagar efter att Elisabet Holm inlett debatten hade uppmärksamheten kring verket blivit 

så pass stor att både Nerikes Allehanda och Örebro-Kuriren rapporterade om missnöjet på 

nyhetsplats.26 Örebro-Kuriren upplyste om att kulturnämnden, med anledning av de upprörda 

känslor verket framkallat, bjöd in till en öppen debattkväll om den offentliga konsten i Medborgar-

huset den 10 oktober.27 

Från och med den 4 oktober pågick debatten även i Örebro-Kuriren.28 Där var insändarna 

med få undantag negativt inställda till skulpturen.29 Detsamma gällde inledningsvis även i Nerikes 

Allehanda.30 I takt med att debatten fortsatte växa så kom dock fler och fler inlägg från vad som 

skulle kunna betraktas som specialister när det gäller konstlivet, lokalpolitiken och det offentliga 

samtalet; både Ward och den kommunala konstkommitténs ordförande Uno Freijd intervjuades, 

kulturskribenten Gunnar Lindén skrev om verket i en kultursidesartikel, chefredaktören Anders 

Clason gav sig in i debatten på ledarplats, Elisabet Holm skrev ett andra inlägg och bland övriga 

debattörer fanns kommunens kulturintendent Pär Hansson (som också var sekreterare i 

kommunens konstkommitté), och konstnären Lasse Lundh och galleristen Harriet Ljung. Detta 

innebar något en vändning i debatten, då de flesta av dessa ”specialister” (med undantag för Holm) 

försvarade Wards skulptur.31  

Den 10 oktober, en knapp månad efter att Holm inledde debatten, kulminerade den i Nerikes 

Allehanda och nästan hela insändarsektionen var vigd åt Ikaros syster.32 Efter det var debatten slut i 

tidningens insändarspalter, sånär som på en artikel den 12 oktober, där chefredaktören Anders 

Clason kände sig tvungen att intyga att det faktum att hans fru satt i kommunens konstkommitté 

 
25 Kvinnlig tyckare, ”Vanskapt kvinna köpt för 50 000”, Nerikes Allehanda (1978-09-27); Flyg och Far, ”Borde få 
sparken”, Nerikes Allehanda (1978-09-27); Åke Axelsson, ”Täbybrud–teater Kulturskymning över kommunen!”, 
Nerikes Allehanda (1978-09-29); Oförstående, ”Många kilon för pengarna”, Nerikes Allehanda (1978-09-29); Pröva 
vingarna, ”Hämta hem den bruden”, Nerikes Allehanda (1978-09-29). 
26 Sture Nilsson, ”Så här ser en vanlig kvinna ut!”, Nerikes Allehanda (1978-09-30); U.u., ”Skulptur eller degbulle”, 
Örebro-Kuriren (1978-09-30). 
27 U.u. (1978-09-30). 
28 Sten Lundmark, ”Täbydamen osmaklig”, Örebro-Kuriren (1978-10-04). 
29 Lundmark (1978-10-04); Fjugestabo, ”Lägg ’Täbydamen ’ på Sarkofagen och kör rasket till soptippen!”, Örebro-
Kuriren (1978-10-05); Elma Ny, ”Konstigt med konstig konst”, Örebro-Kuriren (1978-10-06); Stålmormor, 
”’Täbydamen ’ festlig och humoristisk”, Örebro-Kuriren (1978-10-07); K-Sören Gunnarsson, ”Tack Karin Ward 
Pontén för skulpturen i Täby”, Örebro-Kuriren (1978-10-10); Peggy, ”Kvinnan förnedras”, Örebro-Kuriren (1978-10-11); 
Erik Örberg, ”Ångervecka för konst”, Örebro-Kuriren (1978-10-17); Josef Sapira, ”Fram för folkomröstningar”, Örebro-
Kuriren (1978-11-09). 
30 Alla insändare i Nerikes Allehanda var negativt inställda till och med den 4 oktober: Holm (1978-09-18); Kvinnlig 
tyckare (1978-09-27); Axelsson (1978-09-29); Oförstående (1978-09-29); Pröva vingarna (1978-09-29). Anti-Täby, 
”Mardrömsrisker efter Täby-besök”, Nerikes Allehanda (1978-10-03); Instämmer med föregående talare, ”Nya 
konstverken inte turistvänliga”, Nerikes Allehanda (1978-10-03); Aur’ora Boreális, ”En annorlunda frihet än i Täby!”, 
Nerikes Allehanda (1978-10-04); Sigrid Nyberg, ”Täbykonstverket och kvinnokropp”, Nerikes Allehanda (1978-10-04); 
Kvinnlig tyckare, ”Flesta kvinnorna har bättre kritik”, Nerikes Allehanda (1978-10-04);  
31Nilsson (1978-09-30); Gunnar Lindén, ”Ett försvar för Täbyskulpturen”, Nerikes Allehanda (1978-10-05); Harriet 
Ljung, ”Inga Venus-mått men bra ändå”, Nerikes Allehanda (1978-10-05); Anders Clason, ”Konstens omistliga 
frihet”, Nerikes Allehanda (1978-10-07); Elisabet Holm, ”Konstköp – och representativ demokrati”, Nerikes 
Allehanda (1978-10-09); Pär Hansson, ”Kulturintendenten tar till orda: – En pluralistisk konstsyn”, Nerikes Allehanda 
(1978-10-10); Axelsson (1978-10-10); Lasse Lundh, ”Täbytjejen är en ängel”, Nerikes Allehanda (1978-10-10). 
32 Hansson (1978-10-10); Axelsson (1978-10-10); Gösta Hedberg, ”Större förståelse var ej att vänta”, Nerikes 
Allehanda (1978-10-10); Lundh (1978-10-10); Gösta Thunström, ”Höga pelarnivån nås endast av få”, Nerikes 
Allehanda (1978-10-10); E. Törnblom, ”Konstverk för vem?”, Nerikes Allehanda (1978-10-10); Inge Axinger, ”Förfasa 
er inte över de formerna”, Nerikes Allehanda (1978-10-10). 
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inte påverkat vilka insändare som publicerats. Detta urval sköttes helt av insändarredaktören Olle 

Magnusson, menade Clason.33 Den 17 oktober meddelade Olle Magnusson att han betraktade 

ämnet som uttömt och förklarade att ett trettiotal insändare därmed refuserades då de enligt honom 

inte uttryckte något nytt i frågan.34 På Örebro-Kurirens insändarsida ”Folkets röst” fortsatte 

debatten något längre in på senhösten 1978, men efter kulmen i Nerikes Allehanda kom bara ett 

fåtal debattartiklar som nämnde Wards skulptur.35  

Att skulpturen senare kom att utsättas för ett par våldsamma vandaliseringar gjorde att Ikaros 

syster återigen blev ett ämne för debatt under 1979. Länsposten publicerade ett ledarstick och i 

Nerikes Allehanda debatterades verket i ett par kåserier, ett fåtal insändarartiklar och genom en 

publicerad teckning som visade en debattörs förslag på en skulptur som skulle kunna ersätta det 

befintliga verket (teckningen visade en jordglob, placerad på en pelare och krönt av en örn).36 Den 

stora vågen av insändare hade dock ebbat ut innan julen 1978.  

 

Från Ikaros syster till ”Täbydamen” 

Kritiken mot skulpturen handlade genomgående om att den uppfattades som ful.37 Reaktionerna 

var starka och flera skribenter hävdade känslor av äckel och skräck.38 Skulpturen beskrevs som ett 

mardrömslikt monster och som en ”skräckfigur”.39 En återkommande åsikt var att verket 

förlöjligade, hånade, förnedrade, kränkte eller diskriminerade kvinnor.40  

Jag tolkar detta som att Wards fritt hållna och expressiva lek med den mänskliga formen och 

betraktarens upplevelser av volym [se bild 1] inte motsvarade den sorts idealiserande representation 

av kvinnlighet som dessa kritiker förväntade sig. De som specificerade vad de ogillade hos verket 

pekade nämligen alla på framställningen av kvinnokroppen.41 Man påstod att skulpturen gav en 

förvrängd och förfulad bild av hur en kvinnokropp såg ut.42 Man liknade henne vid en lerklump 

och menade att hon gjorts för tjock.43  

 
33 Anders Clason, ”Fria ord och dess självständighet”, Nerikes Allehanda (1978-10-12). 
34 Olle Magnusson, ”Slut om Täby”, Nerikes Allehanda (1978-10-17). 
35 Jag har inte hittat mer än dessa tre insändare i Örebro-Kuriren som nämnde skulpturen och publicerades efter den 
10 oktober 1978: Peggy (1978-10-11); Örberg (1978-10-17); Sapira (1978-11-09). 
36 U.u., ”’Kvinnan i Täby’”, Länsposten (1979-04-19); U.u., ”Till sist…”, Nerikes Allehanda (1979-04-21); U.u., ”Till 
sist…”, Nerikes Allehanda (1979-05-05); U.u., ”Till sist…”, Nerikes Allehanda (1979-05-12); Kjell Jonasson, ”Skäms, 
örebroare Vacker skulptur”, Nerikes Allehanda (1979-11-14); AB (1979-11-21); Hansson (1979-11-27);  
37 Holm (1978-09-18); Kvinnlig tyckare (1978-09-27); Flyg och Far (1978-09-27); Axelsson (1978-09-29); 
Oförstående (1978-09-29); Pröva vingarna (1978-09-29); Anti-Täby (1978-10-03); Instämmer med föregående talare 
(1978-10-03); Aur’ora Boreális (1978-10-04); Nyberg (1978-10-04); Kvinnlig tyckare (1978-10-04); Lundmark (1978-
10-04); Maktlös gräsrot, ”Är proffstyckare de enda kompetenta?”, Nerikes Allehanda (1978-10-05); Fjugestabo (1978-
10-05); Ny (1978-10-06); U.u., ”Konstens Örebro – form förundran och folkstorm!”, Örebro-Kuriren (1978-10-07); 
Holm (1978-10-09); Törnblom (1978-10-10); Kerstin Andersson, ”Täbykvinnan – ful eller vacker? Många ville sjunga 
ut om offentliga konsten”, Nerikes Allehanda (1978-10-11); Peggy (1978-10-11); Lars-Göran Göransson, ”Våldsam 
konstdebatt ’Konstnären har bara porr i huvudet’”, Örebro-Kuriren (1978-10-11); Örberg (1978-10-17); Sapira (1978-
11-09). 
38 Holm (1978-09-18); Nyberg (1978-10-04); Fjugestabo (1978-10-05); Andersson (1978-10-11); Örberg (1978-10-
17). 
39 Anti-Täby (1987-10-03); Örberg (1978-10-17). 
40 Nyberg (1978-10-04); Fjugestabo (1978-10-05); Andersson (1978-10-11); Peggy (1978-10-11). 
41 Holm (1978-09-18); Kvinnlig tyckare (1978-09-27); Flyg och Far (1978-09-27); Oförstående (1978-09-29); Pröva 
vingarna (1978-09-29); Anti-Täby (1978-10-03); Aur’ora Boreális (1978-10-04); Nyberg (1978-10-04); Kvinnlig 
tyckare (1978-10-04); Lundmark (1978-10-04); Fjugestabo (1978-10-05); Ny (1978-10-06); U.u. (1978-10-07); 
Andersson (1978-10-11); Peggy (1978-10-11); Örberg (1978-10-17). 
42 Anti-Täby (1978-10-03); Kvinnlig tyckare (1978-10-04); Andersson (1978-10-11). 
43 Oförstående (1978-09-29); Pröva vingarna (1978-09-29); Peggy (1978-10-11). 
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Konsthistorikern Lynda Nead menar att genren kvinnliga nakenakter i stort fungerat som ett 

sätt att kontrollera och dra gränser för den kvinnliga kroppen och pekar ut ”tjock” och ”smal” som 

uttryck för en sådan socialt konstruerad gräns.44 Att kritiken hade att göra med särskilda krav på 

kvinnlig skönhet anas till exempel i signaturen Peggys kommentar:  

Tjocka oformliga kvinnor döljer ju detta i korsett för att se mer aptitliga ut. Alla kvinnor vill ju va [sic] 

koketta och inte inse att ålderdomen tar ut sin rätt. Jag tycker konstnärinnan driver med alla åldrande 

kvinnor […].45 

Även figurens nakenhet uppfattades som stötande och associerades av vissa till pornografi.46 Den 

nakna kroppen är ett vanligt motiv i konsten, men normen bland konstvana betraktare har 

traditionellt sett varit att anlägga ett estetiserande perspektiv på nakenakter för att distansera sig 

själv och konsten från vad som setts som låga drifter och pornografi.47 Jessica Sjöholm Skrubbe 

menar att betraktaren förväntades att i första hand betrakta akter som ideala former snarare än som 

representationer av konkreta fysiska kroppar.48 De som kritiserade den avbildade figurens nakenhet 

verkar istället ha utgått från en norm hämtad från vardagslivet (den som säger att den nakna 

kroppen hör privatlivet till) i sina bedömningar av konsten.  

Detta kan tolkas som en del av ett större smaksociologiskt mönster. Enligt Dario Gamboni 

har nämligen sociologen Pierre Bourdieu visat att folklig smak (åtminstone i det sena 60-talets 

Frankrike) karaktäriserades bland annat just av att konstens representationer underkastades samma 

anständighetsnormer som allt annat i livet.49  

Samtidigt verkar inte all nakenhet i konsten uppröra på samma sätt. När TV2 och Nerikes 

Allehanda uppmärksammade konstnären Richard Brixels arbete med skulpturen Den vilande 

stenarbetaren i november samma år var det nämligen ingen som protesterade i tidningarna.50 Detta 

trots att skulpturen, som skulle uppföras i Glanshammar strax norr om Örebro, föreställde en 

naken man [bild 2].  

Kanske berodde den skilda responsen berodde på att Brixels muskulösa stenarbetare svarade 

bättre mot konventionella kroppsideal än Ikaros syster. Trots att verket beskylldes för att vara 

pornografiskt verkar man nämligen inte ha uppfattat det som upphetsande. De som klagade på 

kvinnans nakenhet klagade tvärtom också på vad de menade var en vanställd och ful kvinnokropp.51 

Kritiken mot att kroppen visades upp naken tolkar jag därför främst som en kritik mot att en kropp 

som inte motsvarade kritikernas ideal överhuvudtaget representerades i konsten.    

Det fanns dock de som tyckte om det estetiska uttrycket också. Insändarskribenten och 

galleristen Harriet Ljung gladde sig åt att kraftiga lår och platta bröst fick synas och uppfattade 

Ikaros syster som en välbehövlig motvikt till de normerande representationer av kvinnokroppar som 

 
44 Lynda Nead, The Female Nude. Art, Obscenity, and Sexuality, Routledge, London 1992, s, 1 f, 9 f. 
45 Peggy (1978-10-11). 
46 Kvinnlig tyckare (1978-09-27); Flyg och Far (1978-09-27); Anti-Täby (1978-10-03); Fjugestabo (1978-10-05); 
Göransson (1978-10-11).  
47 Bland andra Lynda Nead, David Freedberg och Jessica Sjöholm Skrubbe har skrivit om den här sortens 
disciplinering av åskådaren och uttolkaren av konst: Nead 1992, s. 12 f.; Freedberg 1989, s. 13, 17; Sjöholm Skrubbe 
2007, s. 279. 
48 Sjöholm Skrubbe 2007, s. 279. 
49 Gamboni 1997, s. 182. 
50 KB, Avdelningen för audiovisuella medier, Igelkotten, [mp4-fil], SVT, TV2, 1978-11-12; Ingemar Magnusson, ”Den 
här skulpturen ska aldrig bli klar”, Nerikes Allehanda (1978-11-21). 
51 Kvinnlig tyckare (1978-09-27); Flyg och Far (1978-09-27); Anti-Täby (1978-10-03); Fjugestabo (1978-10-05); 
Göransson (1978-10-11).  
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dominerade såväl modeindustrin som konsten.52 Också andra såg ett modigt och okonventionellt 

skulpturalt uttryck i figurens utformning. Signaturen ”Stålmormor” tyckte till exempel att 

gestaltningen var ”festlig och humoristisk” och flera debattörer uppskattade skulpturen som en 

utmaning av konstnärliga stilkonventioner och en konservativ smak.53  

Medan vissa berömde behandlingen av motivet fokuserade andra mer på formen i sig. 

Kulturintendent Pär Hansson menade till exempel att den vita betongens lyster, den vertikala 

riktningen och de mjuka formerna bröt av mot den kantiga flygplatsen och det omkringliggande 

flacka landskapet på ett roligt och lyckat sätt.54 Trots dessa alternativa tolkningar och värderingar 

var dock den vanligaste bedömningen bland debattörerna i tidningarna att verket var en misslyckad 

representation av en kvinnokropp.  

Som samhällsvetaren Albrecht Funk konstaterar etablerade den modernistiska konsten en 

skiljelinje mellan nyskapande konstnärliga utvecklingar och en konservativ vurm för konstens 

konventionsstyrda gränser.55 Debatten om Ikaros syster följde till stora delar detta mönster. På ena 

sidan stod de som berömde Wards konstnärliga grepp som djärvt okonventionella och på andra 

sidan de som förväntade sig mimetisk likhet och konventionell skönhet. Att Ikaros syster inte 

motsvarade dessa förväntningar gjorde att verkets status som konst ifrågasattes gång på gång.56  

Bilden av en konflikt mellan en avantgardistisk och en traditionalistisk smak förstärks av att 

många som irriterade sig på Ikaros syster också kritade sin kritik mot det några år äldre, abstrakta 

verk som i folkmun kommit att kallas för ”Likkistan” på grund av sin avlånga, rätblockslika form, 

men som talande nog har den officiella titeln Gamla normer, nya former.57  

 
52 Ljung (1978-10-05). 
53 Stålmormor (1978-10-07); Axelsson (1978-10-10); Hedberg (1978-10-10); Axinger (1978-10-10). 
54 U.u. (1978-10-07). 
55 Albrecht Funk, ”The End of the Modern Art Controversy and the Many Controversies over Art”, Outrage: Art, 
Controversy, and Society, Richard Howells, Andreea Deciu Ritivoi, Judith Schachter (red.), Palgrave Macmillan, New 
York, 2012, s. 303. 
56 Kvinnlig tyckare (1978-09-27); Axelsson (1978-09-29); Oförstående (1978-09-29); Instämmer med föregående 
talare (1978-10-03); Nyberg (1978-10-04); Kvinnlig tyckare (1978-10-04); Fjugestabo (1978-10-05). 
57 Instämmer med föregående talare (1978-10-03); Fjugestabo (1978-10-05); Andersson (1978-10-11); Sapira (1978-
11-09). Uppgift om verkets egentliga titel kommer från Lennart Kindgren, Stefan Nilsson & Albin Dahlström, 
Befriaren. Konstvandringar i Örebro, Morgonstjärnan, Örebro 1986, s. 

Bild 2. Richard Brixel fotograferad med en 

betongförlaga av skulpturen Den vilande stenarbetaren 

i november 1978. Ur Nerikes Allehanda. 

 

 

 

 

Bilden borttagen av upphovsrättsskäl. 
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En konservativ avsky för den moderna konstens nymodigheter fungerar dock inte rakt av 

som modell för att förstå allt motstånd mot Ikaros syster. I stadsparken i Örebro stod sedan tidigare 

konkretisten Arne Jones abstrakta skulptur Resonans. Som Jessica Sjöholm Skrubbe förklarar i sin 

bok Skulptur i folkhemmet hör Jones till den svenska modernismens kanon.58 I debatten om Ikaros 

syster användes Resonans som exempel på föredömlig offentlig konst när en mycket kritisk skribent 

med pseudonymen ”Aur’ora Boreális” (sic!) frågade sig varför Ward inte gjorde ett nonfigurativt 

verk istället för den bevingade kvinnofigur skribenten bedömde som ”grotesk”.59 I det sena 70-

talets Örebro verkar alltså en experimentell kvinnlig nakenakt ha varit mer upprörande än 

modernistiska abstraktioner.    

Att motståndet mot Ikaros syster också i sin samtid uppfattades som ett krav på illusionistiska 

framställningar av kroppar som motsvarade etablerade skönhetsideal märks till exempel på Nerikes 

Allehandas aprilskämt från 1979. I en artikel publicerad lördagen den 31 mars påstod man att 

kommunen ersatt Wards skulptur med ett nytt verk – Sovande yngling – som man hoppades skulle 

falla folkopinionen mer i smaken.60 I ett fotomontage visades det som påstods vara det nya verket 

upp; Bilden visar hur kvinnofiguren försvunnit från skulpturens pelare och ersatts av vad som ser 

ut att vara en spegelvänd version av den antika, så kallade Barberinifaunen [bild 3]. Bilden kan ses 

som en anspelning på den klassiska traditionens idealisernade gestaltningar av den mänskliga 

kroppen. Ward själv höll som väntat inte med sina kritiker om att den skulpterade kvinnan skulle 

vara ful.61 Enligt Nerikes Allehanda tyckte hon att skulpturens kvinnofigur såg ut som en vanlig 

kvinna.62 Däremot har hon aldrig sett verket som en motbild mot sexistiska representationer av 

kvinnor, förklarade hon i min intervju.63 För henne framstod upptagenheten vid den bevingade 

kvinnans skönhet eller fulhet som ett felaktigt fokus. I tv-programmet Igelkotten beskrev hon sin 

egen tolkning av verket på följande sätt: 

”Jag har inte skildrat en kvinna direkt, jag har skildrat en känsla: Den här känslan av att man vill flyga – 

vill vara fri – och så kan man inte det för man sitter fast i den här gamla kulturen.”64 

Den som vet om konstnärens intention kan se att Ward gestaltat spänningen mellan viljan att flyga 

och oförmågan att göra detsamma genom att låta motstridiga uttryck för lätthet och rörelse 

respektive tyngd och orörlighet samsas i en och samma skulptur. Från marken reser sig en robust 

klassicerande pelare.  På framsidan av pelaren svävar en naken bevingad kvinna någon meter 

ovanför marken. När verket först uppfördes 1978 var kroppen skulpterad i ett tunt lager betong 

som välvde sig runt pelaren, med relativt små vingar som två ytterligare, bakåtskjutande plan. 

Kroppens tunnhet i djupled gav intrycket av en lätthet och vingarna signalerade flykt. Samtidigt har 

Ward förklarat att hon gjorde vingarna små och underkroppen bred för att visa att den bevingade 

kvinnan trots allt är fången av gravitationen.65 

 
58 Sjöholm Skrubbe 2007, s. 193. 
59 Aur’ora Boreális (1978-10-04). 
60 Sture Nilsson, ”Opinionen vann: Utskällda kvinnan i Täby har flyttats”, Nerikes Allehanda (1979-03-31). 
61 Kungliga biblioteket (KB), Avdelningen för audiovisuella medier, Igelkotten, [mp4-fil], SVT, TV2, 1978-11-12; U.u., 
”’Täbydebatt handlade om kvinnosyn’”, Nerikes Allehanda (1978-11-10a). 
62 Nilsson (1978-09-30). 
63 Karin Ward, intervju, 2019-10-28. 
64 KB, Avdelningen för audiovisuella medier, Igelkotten, [mp4-fil], SVT, TV2, 1978-11-12. 
65 Andersson (1978-10-11) och Ward 2019, opag. 
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Kvinnans kroppsställning var framåtlutad och det främre benet höjt, vilket gjorde att figuren 

indikerade en rörelse framåt och uppåt, åtminstone sedd från sidan [bild 1]. Sedd framifrån var 

figuren dock mer vertikal och gav därför ett mer stillastående intryck [bild 4]. Också ytan, som 

består av vit betong med små stenar i, uttrycker nu som då samma genomgående ambivalens. Den 

vita färgen ger skulpturen ett luftigt och lätt uttryck medan materialet betong ger ett intryck av 

orubblig tyngd.  

Kvinnans oförmåga att flyga är tänkt som en metafor för den kvinnliga ofriheten i en 

patriarkal kultur – ”den gamla kulturen”.66 När Ward förklarar sina tankar kring verkets tematik 

refererar hon både till patriarkala strukturer i samhället i stort och den traditionstyngda, patriarkala 

konstvärld där Ward under sin utbildning på Konstfack till exempel upplevt hur lärare prioriterat 

manliga studenter före henne med hänvisning till att männen (underförstått till skillnad från henne) 

i framtiden skulle vara tvungna att försörja en familj med sin konst.67 Pelarens kan i sitt 

klassicerande utförande ses som en referens till konstvärldens gamla normer och figurens placering 

utanför flygplatsens terminal var tänkt att ytterligare betona temat manlig frihet och kvinnlig 

 
66 Ward 2019, opag. 
67 Karin Ward, intervju, 2019-10-28; Ward 2019, opag. 

Bild 4. Ikaros syster, 1978, framifrån. 
Bild 3. Fotomontage från Nerikes Allehanda den 

31 mars 1979 som visar det påhittade verket 

Sovande yngling. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden borttagen av upphovsrättsskäl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden borttagen av upphovsrättsskäl. 
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ofrihet; ”Hon tittar längtansfullt efter de kostymklädda herrar med dokumentportföljer som 

strömmar förbi och flyger iväg”, förklarar Ward i sin bok ”Katastrofernas drottning”.68 

Byggandet av själva flygplatsen hade i sig utgjort ett kontroversiellt ämne. Redan 1965 hade 

en flygplats i Täby föreslagits, vilket följdes av flera års strider i lokalpolitiken.69 Enligt 

lokaltidningarna Nerikes Allehanda och Örebro-Kuriren ska Örebro kommun och landsting 

sammanlagt ha köpt mark för 6 miljoner och spenderat 13,5 miljoner i byggkostnader. På 

invigningen stod en grupp demonstranter från Sveriges Kommunistiska Parti och protesterade mot 

att dessa pengar lagts på flygplatsen och inte på daghem och fritidshem.70 I sitt invigningstal kände 

sig landshövding Harald Aronsson dessutom enligt Nerikes Allehanda tvungen att, med hänvisning 

till den ekonomiska och arbetsmarknadspolitiska nytta han menade att flygplatsen för med sig, 

försvara den mot beskyllningar för att vara ett nytt ”direktörsfält”.71  

Att Ikaros syster kunde tolkas som en kritik av det så kallade direktörsfältet var det dock inte 

många som uppmärksammade i den massmediala debatten. Överhuvudtaget fick Wards tankar om 

verkets budskap inte mycket genklang i debattinläggen. Ett par av verkets kritiker, bland annat 

Elisabet Holm, noterade dock att Ward velat skildra viljan och oförmågan att flyga, men lät sig inte 

imponeras. För dem var och förblev Ikaros syster först och främst en misslyckad representation av 

kvinnokroppen.72 Ett par försvarare av verket tolkade också Ikaros syster som en gestaltning 

frihetslängtan, däribland konstkritikern Gunnar Lindén, som såg en kvinnlig längtan att ”höja sig 

från den tusenårigt påtvingade bundenheten vid mannen för att nå frihet och en ny medvetenhet” 

i verket.73 

Bland de övriga debattinläggen lyste både det feministiska temat och det flygrelaterade motiv 

som Ward velat gestalta med sin frånvaro. Detta trots att Ward uttalade sig åtminstone ett par 

gånger i pressen medan debatten pågick och förklarade att verket enligt henne handlade om viljan 

och oförmågan att flyga.74 Dessa citat är förvisso relativt korta och det var först i och med att Ward 

intervjuades för tv-programmet Igelkotten som massmediapubliken kunde ta del av konstnärens 

tankar kring den feministiska dimension hon såg i sitt verk.75 Tv-sändningen och publiciteten kring 

denna dök dock inte upp förrän i november 1978, efter att debatten i tidningarna ebbat ut.  

Den massmediala uppmärksamheten blev ett tveeggat svärd för Ward. I media uttryckte hon 

en frustration över att så mycket av diskussionerna ägnats åt påståenden om att skulpturen skulle 

skämma ut kvinnan och vara pornografisk medan det hon såg som verkets konstnärliga kvaliteter 

nonchalerades, men när hon i en tidningsartikel från 1980 tänkte tillbaka på uppståndelsen sade 

hon att hon kanske ”trots allt blivit mer besviken om man inte alls uppmärksammat [hennes] 

verk”.76 Å ena sidan hade skulpturen fortsatt leva vidare och fött nya tankar och känslor hos andra 

människor efter att Ward gått vidare för att fortsätta arbeta på andra verk – å andra sidan innebar 

dessa nytolkningar att Ward förlorat kontrollen över verket och dess betydelse.  

 
68 Ward 2019, opag. 
69 U.u., ”Många krångliga turer”, Nerikes Allehanda (1978-09-04a); U.u., ”Äntligen – Täby invigt”, Örebro-Kuriren 
(1978-09-04c). 
70 U. u. (1978-09-04b); U.u. (1987-09-04c).  
71 U.u. (1978-09-04b). 
72 Kvinnlig tyckare (1978-10-04); Holm (1978-10-09).  
73 Lindén (1978-10-05); Axinger (1978-10-10). 
74 Nilsson (1978-09-30); Sven-Oskar Ruhmén, ”Vad gillar ni den här skulpturen?” Aftonbladet (1978-10-08); 
Andersson (1978-10-11). 
75  KB, Avdelningen för audiovisuella medier, Igelkotten, [mp4-fil], SVT, TV2, 1978-11-12; U.u. (1978-11-10a). 
76 KB, Avdelningen för audiovisuella medier, Igelkotten, [mp4-fil], SVT, TV2, 1978-11-12; U.u. (1978-11-10a); Alf 
Rune, ”Samma motiv men ändå ett nytt konstverk”, Nerikes Allehanda (1980-11-04). 
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Att verket på detta sätt började leva sitt eget liv illustreras tydligt av att skulpturen i praktiken 

bytte namn så fort debatten drog igång. Skulpturen omnämns så vitt jag kunnat se aldrig som Ikaros 

syster i tidningarna från den tiden. Istället för den titel Ward tänkt ut fick verket mängder med andra 

namn. Först ut var det retsamma smeknamnet ”Venus Täby” som Elisabet Holm använde för att 

insinuera att skulpturen var en misslyckad och osmickrande gestaltning av kvinnokroppen utan den 

skönhet som återfinns hos historiska avbildningar av Venus.77 Andra retsamma benämningar i stil 

med ”Degbullen” och ”Degklumpen” florerade också, tillsammans med rena öknamn som ”Täby-

skräcken” och ”Monstret”.78 Dessa användes ofta för retoriskt för att understryka hur misslyckad 

man tyckte att representationen kvinnan var. Allra vanligast var dock ”Täbykvinnan”, 

”Täbydamen”, ”Täbytjejen” och liknande varianter.79  

De nya smeknamnen och öknamnen är i sig en tydlig indikation på att debattörerna brydde 

sig om andra aspekter av verket än Ward hade tänkt sig. Istället för en anspelning på myten om 

Ikaros som betonar det flygrelaterade motivet och sätter verket i relation till en lång tradition av 

allegorisk berättande så valde debattörerna benämningar som fokuserar på representationen av 

kroppens former.  

Att många missade det allegoriska budskapet om kvinnlig frihetslängtan berodde enligt Ward 

på betraktarnas ovana och oförmåga att tolka konst. Ward hoppades därför att verkets belackare 

skulle fortsätta intressera sig för konst och därigenom lära sig att läsa bilder.80 Flera av verkets 

försvarare såg på liknande sätt en oförmåga att förstå konsten som en möjlig förklaring till 

kritikernas ogillande. Kulturintendenten Pär Hansson hänvisade till exempel till ”oförmågan att 

uppleva” konsten på rätt sätt.81 Andra pekade också på bristande förståelse för olika konstriktningar 

och menade att kritikerna gav uttryck för en folklig sensibilitet som förhindrade dem från att 

begripa den avantgardistiska konst som utmanar sin publik.82  

En av verkets kritiker stödde den bilden genom att hävda att verket förmodligen var 

obegripligt att förstå för alla utom för konstnären själv och professionella konstkännare. Han såg 

dock detta som en brist hos verket snarare än hos betraktaren. 83 Både han och andra kritiska röster 

menade att den offentliga konsten borde kunna förstås och uppskattas av breda folklager.84  

Merparten av de kritiska rösterna verkar dock inte ha hållit med om att de inte förstått verket 

i dess väsentliga delar. Flera debattörer ställde sig förvisso frågande till varför konstnären utformat 

sitt verk som hon gjort och som kallade skulpturen var konstig, men samma skribenter fällde ofta 

bestämda smakdomar i samma artikel.85 Ett återkommande klagomål från belackarna var tvärtom 

att skulpturens försvarare ignorerade vad man såg som verkets uppenbara brister och försvarade 

verket med en både odemokratisk och ogrundad smakelitism.86 Referenser till Kejsarens nya kläder 

 
77 Holm (1978-09-18). 
78 Pröva vingarna (1978-09-29); U.u. (1978-09-30); Anti-Täby (1978-10-03);  Örberg (1978-10-17); Sapira (1978-11-
09). 
79 Se till exempel Kvinnlig tyckare (1978-09-27); Lundmark (1978-10-04); Fjugestabo (1978-10-05); Lundh (1978-10-
10); Andersson (1978-10-11); Peggy (1978-10-11); Göransson (1978-10-11). 
80 KB, Avdelningen för audiovisuella medier, Igelkotten, [mp4-fil], SVT, TV2, 1978-11-12; U.u. (1978-11-10a). 
81 Nilsson (1978-09-30). 
82 Hedberg (1978-10-10); Axinger (1978-10-10). 
83 Thunström (1978-10-10). 
84 Aur’ora Borealis (1978-10-04); Maktlös gräsrot (1978-10-05); Thunström (1978-10-10); Törnblom (1978-10-10). 
85 Kvinnlig tyckare (1978-09-27); Anti-Täby (1978-10-03); Nyberg (1978-10-04); Ny (1978-10-06). 
86 Instämmer med föregående talare (1978-10-03); Aur’ora Boreális (1978-10-04); Kvinnlig tyckare (1978-10-04); 
Maktlös gräsrot (1978-10-05); Ny (1978-10-06). 
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dök upp flera gånger.87 Skribenten ”Anti-Täby” tog till exempel upp H. C. Andersens saga för att 

peka på att en ”förvrängd bild av en kvinnokropp” enligt skribentens perspektiv verkar ha 

misstagits för skön konst bara för att ”någon tongivande förståsigpåare” i kommunens 

konstkommitté gått i god för verket.88 

Från båda sidorna i debatten hävdades alltså att man själv, till skillnad från motståndarsidan, 

insett hur skulpturen egentligen skulle förstås. Från båda håll beskrevs också kontroversen som en 

konflikt mellan ett folkligt och ett specialiserat perspektiv på den offentliga konsten.89 Det ligger 

något i en sådan beskrivning; Bland de som försvarade verket fanns, förutom konstnären själv, 

politiker och beslutsfattare, medlemmar i Nerikes Allehandas redaktion och ett par andra 

konstnärer, medan motståndet dominerades av insändare från människor utan uppenbara 

professionella band till konstlivet eller lokalpolitiken. Samtidigt fanns dock undantag från mönstret; 

Hela debatten initierades som sagt av en kritisk debattartikel av Elisabet Holm som då var moderat 

lokalpolitiker och året därpå skulle komma att bli hälsovårdsminister i den nya borgerliga 

koalitionsregeringen.90 Också en lokal kulturpolitiker i den lilla orten Degerfors anslöt sig till 

kritikernas läger.91 Likaså fanns det vad som verkar ha varit ”vanliga” medborgare som stod upp 

för skulpturen.92 

Intoleransen för misshagliga estetiska uttryck var så stor hos många av kritikerna att de 

önskade att skulpturen försvann.93 Det skrevs både om att slänga den på soptippen och att sänka 

den i havet.94 De bildstormande tongångarna var så pass aggressiva att journalisten Lars Göran 

Göransson i sitt referat av debattkvällen i Medborgarhuset implicerade att motståndet mot 

skulpturen påminde om nazismens attacker mot konstens frihet.95  

Motståndarna verkade dock inte se sig själva som ett hot mot demokratin, istället kan 

debatten i hög grad ses som en konflikt kring vad som gör den kommunala kulturpolitiken 

demokratisk. En idé som genomsyrade mycket av kritiken mot inköpet av Ikaros syster kan 

formuleras som att den kommunala representativa demokratin, för att vara demokratisk, borde 

producera beställningar av konstverk som den skattebetalande allmänheten generellt uppskattar.96 

Åsikten att all offentlig konst borde tilltala hela eller större delar av befolkningen delades förvisso 

inte av alla som kritiserade Ikaros syster. Elisabet Holm försvarade till exempel konstnärens rätt att 

göra svårbegriplig offentlig konst på ett principiellt plan.97 Holms brasklapp fick dock inte medhåll 

från övriga kritiker, så vitt jag sett. 

 
87 Anti-Täby (1987-10-03); Kvinnlig tyckare (1978-10-04); Ny (1978-10-06). 
88 Anti-Täby (1987-10-03). 
89 Se till exempel Maktlös gräsrot (1978-10-05); Hedberg (1978-10-10); Thunström (1978-10-10); Törnblom (1978-
10-10);  
90 Nationalencyklopedin (uppslagsord: Elisabet Holm), https://www-ne-
se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/elisabet-holm (2019-12-07). 
91 Lundmark (1978-10-04). 
92 Till exempel Stålmormor (1978-10-07); Hedberg (1978-10-10); Axinger (1978-10-10). 
93 Flyg och Far (1978-09-27); Pröva vingarna (1978-09-29); Fjugestabo (1978-10-05); Örberg (1978-10-17); Sapira 
(1978-11-09). 
94 Fjugestabo (1978-10-05); Sapira (1978-11-09). 
95 Göransson (1978-10-11). 
96 Denna idé artikuleras bland annat ganska tydligt i ett par citat på debattkvällen i Medborgarhuset. Du hittar citaten 
här: Andersson (1978-10-11); Göransson (1978-10-11). 
97 Holm (1978-09-18). 
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Som ofta är fallet när offentlig konst kritiseras så var många upprörda över kostnaden och 

såg affären som ett rent slöseri.98 Att 50 000 kronor spenderats på konst som i deras ögon var 

värdelös sågs som en oansvarig, för att inte säga odemokratisk, hantering av skattemedel.99 

Debattörer efterfrågade att få reda på vilka som satt i kulturnämnden och uppmanade läsarna att 

rösta bort de ansvariga politikerna.100 Man efterfrågade också ett mer direkt inflytande över vilken 

offentlig konst som fick stå i det offentliga rummet.101 

Försvarare av Wards skulptur hävdade istället värdet i konstnärlig frihet och en kulturpolitik 

som håller konstnärliga och politiska beslut på så kallat armlängds avstånd från varandra. Den 

konstnärliga friheten lyftes fram som en viktig yttrandefrihetsfråga och de kommunala 

beställningarna som ett sätt att främja konstnärers fria utveckling av sina uttryck.102 Helge Hagberg, 

ordförande i kulturnämnden, pläderade också för tolerans inför smakriktningar som inte överens-

stämmer med ens egen och kulturintendenten 

menade kommunen gjorde rätt i att satsa på en 

mångfald av olika uttryck i den offentliga konsten i 

och med att smakpreferenser inte är objektiva utan 

alltid kommer att skifta.103  

Syftet mer föreliggande studie är inte att slå fast 

att den ena sidan hade ”rätt” och den andra ”fel” om 

konstverkets betydelse och kvaliteter, eller ens att 

försvara principen om armlängds avstånd (något jag 

i och för sig gärna gör). Istället vill jag 

uppmärksamma att kontroversen och den minst sagt 

blandade responsen på verket i hög grad berodde på 

de olika sidornas skilda förväntningar på den 

offentliga konsten och dess funktioner i ett 

demokratiskt samhälle. 

 

Debattens genomslag 

Den hätska debatten uppskattades sakna motstycke i 

Örebros historia och verket kallades ”Örebros mest 

utskällda konstverk genom tiderna”.104 Konstverkets 

exceptionella status i det offentliga samtalet märks väl 

på det faktum att det användes i Nerikes Allehandas 

aprilskämt [bild 3] och att samma tidning använde en 

 
98 Harriet F. Senie skriver om den här typen av kritik i Harriet F. Senie, ”Baboons, Pet rocks, and Bomb Threats: 
Public Art and Public Perception”, Critical Issues in Public Art. Content, Context, and Controversy, Harriet F. Senie & Sally 
Webster (red.), Smithsonian Institution Press, Washington 1998, s. 242. 
99 Kvinnlig tyckare (1978-09-27); Axelsson (1978-09-29); Lundmark (1978-10-04); Fjugestabo (1978-10-05); Ny 
(1978-10-06). 
100 Kvinnlig tyckare (1978-09-27); Aur’ora Boreális (1978-10-04);  
101 Ny (1978-10-06); Örberg (1978-10-17); Sapira (1978-11-09); AB, ”Sådan konst ska vara privatägd”, Nerikes 
Allehanda (1979-11-21). 
102 Clason (1978-10-07); Andersson (1978-10-11); Pär Hansson, ”Fri visionsrätt är självklarhet”, Nerikes Allehanda 

(1979-11-27). 
103 Hansson (1978-10-10). 
104 Ruhmén (1978-10-08). 

Bild 5. Annons för insändaravdelningen 

”Fria ord” i Nerikes Allehanda från den 4 

december 1978. Beskuren. 

 

 

 

 

 

Bilden borttagen av upphovsrättsskäl. 
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bild på verket för att göra reklam för insändarsidan ”Fria ord” som länets mest betydande 

debattforum [bild 5].  

Att reaktionerna på verket blev så aggressiva och omfattande gav dessutom verket och dess 

mottagande ett nyhetsvärde. Det massmediala intresset för verket begränsades därför inte till 

opinions- och kulturspalterna. I lokaltidningarna intervjuades både konstnären och lokala kultur-

politiker och den kommunala kulturpolitikens organisation och beslutsgång förklarades för läse-

kretsen.105 Uppståndelsen kring Ikaros syster var så pass stor att den åtminstone sex gånger fick plats 

på lokaltidningarnas förstasidor under 1978, ibland bara med ett kort omnämnande, men flera 

gånger i större format med både text och bild.106 Under hösten blev reaktionerna på verket 

dessutom riksnyheter, både i Aftonbladet och på teve.107  

Kontroversen kring Ikaros syster verkar ha fått all offentlig konst att i någon mån framstå som 

en möjlig källa till kontrovers, vilket märktes i lokaltidningarnas konstbevakning under hösten och 

vintern efter att Wards skulptur invigdes. De skrev om planer på offentliga verk som stoppats på 

grund av kritiska röster och om andra befintliga offentliga konstverk och förklarade vilka som väckt 

starka reaktioner och vilka som inte gjort det – allt med referens till höstens debatt.108 Nya offentliga 

 
105 Nilsson (1978-09-30); U.u. (1978-09-30); U.u., ”Täby-kvinnan ingen kvinna”, Nerikes Allehanda (1978-10-05); U.u. 
(1978-10-07). 
106 U.u., ”Täby-kvinnan ingen kvinna”, Nerikes Allehanda. (1978-10-05); U.u., ”Stormvarning för konst”, Örebro-Kuriren 
(1978-10-07); U.u., ”Kvinnan försvaras”, Nerikes Allehanda (1978-10-10); U.u., ”Hätsk konstdebatt om en ful kvinna: 
En ren mardröm! Jag är förbannad!”, Nerikes Allehanda (1978-10-11); U.u., ”Utlöste stormen”, Nerikes Allehanda 
(1978-10-14); U.u. (1978-11-10b);  
107 Ruhmén (1978-10-08); KB, Avdelningen för audiovisuella medier, Igelkotten, [mp4-fil], SVT, TV2, 1978-11-12. 
108 U.u. (1978-10-07); Nilsson (1978-11-11). 

Bild 6. Ikaros syster med betraktare. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden borttagen av upphovsrättsskäl. 
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konstverk uppmärksammades flera gånger med den ständigt närvarande frågan om de skulle 

komma att bli kontroversiella, också i detta sammanhang refererades ofta till den aggressiva 

debatten som rasat kring Ikaros syster.109  

När debattens vågor gick som högst hade någon efterfrågat folkomröstningar om vilka 

konstverk som skulle uppföras i det offentliga rummet och i en insändare i Örebro-Kuriren den 16 

november plockade den lokala KDS-avdelningen upp detta krav, dock utan att hänvisa explicit till 

flygplatsskulpturen.110  

Något som i sin samtid också bedömdes som en effekt av Täbykontroversen var hur 

kommunen valde att hantera en annan satsning på offentlig konst. Örebro skulle få ett nytt 

huvudbibliotek och 1,5 procent av byggkostnaderna skulle gå till ny offentlig konst (istället för den 

vanliga kvoten på 1 procent).111 Vanligtvis var kulturnämndens konstkommitté drivande i arbetet 

med konstbeställningar, men under hösten 1978 rapporterade Nerikes Allehanda att kommunen 

beslutat att frångå denna rutin när det gällde konsten till biblioteket. Detta tolkades som ett sätt för 

kommunens toppolitiker att förhindra att fler förargande konstverk köptes in.112 I praktiken verkar 

dock inte konflikten kring Ikaros syster ha gjort kommunen mer försiktig som konstbeställare. Karin 

Ward har till exempel fortsatt få uppdrag av Örebro kommun och finns bland annat representerad 

med en pelarrelief vid ingången till biblioteket.113 

Intresset för verket fortplantade sig inte bara i tidningsspalterna utan spridde sig också till 

det offentliga rummet, något som ibland kunde bli påfrestande för konstnären. Ett exempel på 

detta är debattkvällen i Medborgarhuset som enligt lokaltidningarna kännetecknades av en hätsk 

stämning riktad mot både Ikaros syster och mot Ward som konstnär.114 Uppmärksamheten kring 

Ward själv blev intensiv och hon berättar i efterhand att hon upplevde sig utpekad på gatorna i 

Örebro.115 

Dessutom pekades den fysiska skulpturen ut som ett intressant besöksmål, där den stod ute 

vid flygplatsen. Uppmaningar om att åka ut och titta på konstverket med egna ögon kom från 

debattens båda sidor.116 Konstnären Lasse Lundh menade till exempel i sin insändare att en skulptur 

inte kan uppskattas ordentligt om betraktaren inte upplevt verket som en tredimensionell form i 

det fysiska rummet.117 Dagstidningarna framställde också verket som en sevärdhet genom sin 

nyhetsbevakning. Stig Nyströms fotografi från Nerikes Allehandas förstasida den 5 oktober 1978 

visar ett par kvinnor som intresserat betraktar det omtalade verket [bild 6]. Bildtexten beskriver 

verket som en sevärdhet, till skillnad från flygplatsen i övrigt. Ett par dagar senare publicerade även 

Örebro-Kuriren ett foto på de två kvinnorna vid skulpturen, den här gången i sällskap med en man. 

Där berättades att två i sällskapet var på besök från Norrköping och att de åkt ut till flygplatsen 

 
109 U.u., ”Konst för Täby?”, Nerikes Allehanda (1978-11-21); Magnusson (1978-11-21); U.u., ”Konstdebatt uteblir?”, 
Nerikes Allehanda (1978-12-06); U.u., ”Din konst har blivit ’snällare ’”, Nerikes Allehanda (1979-01-03); U.u., ”Den här 
konsten har köpts för dina skattepengar”, Nerikes Allehanda (1979-01-03); Åsa Lundqvist, ”Den nya skulpturen kan 
inte reta folk?”, Nerikes Allehanda (1979-01-10). 
110 Göransson (1978-10-11); Gullan Jansson & Henry Persson, ”Låt allmänheten rösta om offentliga konsten”, 
Örebro-Kuriren (1978-11-16). 
111 U.u., ”Konst, men inte konstigt?”, Örebro-Kuriren (1978-10-12); U.u., ”Till sist…”, Nerikes Allehanda (1978-11-03). 
112 U.u. (1978-11-03). 
113 Kindgren, Nilsson & Dahlström 1986, s. 68; Ward 2019, opag. 
114 U.u. (1978-10-11); Andersson (1978-10-11); Göransson (1978-10-11). 
115 Karin Ward, intervju, 2019-10-28. 
116 Kvinnlig tyckare (1978-09-27); Lundh (1978-10-10). 
117 Lundh (1978-10-10). 
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enbart för att se skulpturen (som de tyckte var ”riktigt hemsk”).118  När jag intervjuade Ward 

menade hon att det till och med ska ha anordnats busstransporter ut till flygplatsen, specifikt för 

de som ville se den omtalade skulpturen.119  

Uppmärksamheten kring Ikaros syster följdes dessutom upp i det lokala konstlivet. När Harriet 

Ljung framåt jul 1978 bjöd in konstnärer till att ställa ut figurativa ”julbröd” på Galleri Engelbrekt 

ställde Ward upp med en bakad version av skulpturens motiv [bild 7].120  I januari 1979 arrangerades 

en utställning med skisser och modeller till aktuella offentliga konstverk i den kommunala 

Wadköpingshallen. Där ska både skisser och en lermodell av Ikaros syster ha ställts ut, tillsammans 

med någon sorts ”sammanställning” av debatten.121 Båda dessa utställningar blev omskrivna i 

pressen, med ett särskilt fokus på Wards medverkan.122 

När Karin Ward fyrtio år senare blickar tillbaka på händelserna kommer hon ihåg det som 

att den massmediala uppståndelsen varade i ett helt år.123 Förvisso tog insändarstormen slut redan 

efter ett par månader, men Wards minnesbild är inte överdriven. De fem första månaderna efter 

invigningen av flygplatsen präglades av att en intensiv uppmärksamhet riktades mot konstverket. 

Totalt har jag hittat lite drygt femtio tidningsartiklar (exklusive förstasidesartiklar) som nämner 

konstverket från denna period. Åtminstone de örebroare som läste någon av lokaltidningarna under 

hösten och vintern 1978–1979 blev alltså frekvent påminda om Karin Wards skulptur och de starka 

reaktioner verket orsakat. Efter det var det tyst i de lokala dagstidningarna i ett par månader, men 

som nästa kapitel visar så fortsatte verket att vara i händelsernas centrum – åtminstone stundtals – 

under två år.   

 
118 U.u. (1978-10-07). 
119 Karin Ward, intervju, 2019-10-28. 
120 U.u., ”Festlig jul med brödskulpturer”, Nerikes Allehanda (1978-12-20). 
121 Sören Lund, ”Off-konsten i Wadköping”, Nerikes Allehanda (1979-01-15). 
122 U.u. (19-12-20); Lund (1979-01-13); U.u., ”Otursförföljd?”, Örebro-Kuriren (1979-01-18). 
123 Karin Ward, intervju, 2019-10-28. 

Bild 7. Karin Wards bidrag till en 

utställning av julbröd på Galleri Engelbrekt 

i Örebro 1978. 
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Handgripligheter 

 

 
Den offentliga konsten fungerar som sagt ofta som en 

anonym och ouppmärksammad fond i människors 

vardagsliv. Att framförallt debatten och bevakningen i 

massmedia gjort den så kallade Täbykvinnan till en minst 

sagt välkänd gestalt får rimligtvis ses en del av förklaringen 

till att det verket istället skulle komma att utsättas för en rad 

mer eller mindre dramatiska händelser.  

Lucianatten 1978 ska Ikaros syster och flera andra 

skulpturer i Örebro ha blivit utsmyckade, enligt Nerikes 

Allehanda.124 Detta framstår som ett tecken på att 

exponeringen i massmedia påmint den eller de som gått ut 

och hängt upp saker på Ikaros syster och andra offentliga 

konstverk blivit påminda om konstens närvaro i det 

offentliga rummet.125 

Vilka slutsatser kan vi då dra när det gäller intentionen 

bakom tilltaget? Att Wards skulptur har fått en krans runt 

huvudet tycks vara en uppenbar referens till Lucias krona, 

vilket tyder på att pyntandet av skulpturen varit ett 

okonventionellt inslag i någons luciafirande. [bild 8]. Samtidigt saknar resten av pyntet uppenbar 

koppling till högtiden, och verkar kräva en annan tolkning.  

Den bikiniliknande drapering kvinnan utrustats med framstår snarare som en visuell 

kommentar riktad specifikt mot verkets utformning – närmare bestämt mot kvinnokroppens 

nakenhet. Jessica Sjöholm Skrubbe tar upp exempel från senare tid, som visar att kläder som 

placerats på nakenakter kan vara ett utryck av omsorg för de unga flickkroppar som exponeras i 

konsten.126 Nakenheten i Ikaros syster hade som sagt också utmålats som ett problem och kläder och 

fikonlöv hade efterfrågats för att dölja hennes kropp.127 Kritikerna besvärades dock inte av hennes 

utsatthet. Istället bedömdes den nakna kroppen som en besvärande åsyn för eventuella 

betraktare.128 Nerikes Allehandas annons för ”Fria ord”, som publicerades nio dagar före lucia, 

verkar anspela på just denna censuriver genom att placera en textremsa så att den precis dolde 

kvinnans kön [bild 5]. Mot denna bakgrund skulle bikinin kunna tolkas som en kritik och en 

korrigering av det många uppfattade som en oanständig nakenhet, med syftet att dölja kroppens 

mest sexualiserade delar. Effekten är dock tvetydig. Samtidigt som de mest laddade kroppsdelarna 

döljs så markeras de också, vilket närmast understryker deras sexuella laddning.  

Sjöholm Skrubbe påpekar att den nakna kroppen kan fungera som ett tecken på konstens 

tidlöshet, då ingen klädedräkt finns där för att förankra kroppen i ett visst historiskt 

sammanhang.129 Bikinin kan därför sägas transportera den nakna kvinnan från konstens ideala sfär 

 
124 U.u., ”Lucia spred ljus och glädje på många ställen i Örebro”, Nerikes Allehanda (1978-12-14). 
125 Jfr. Sjöholm Skrubbe 2007, s. 287, där hon skriver om den offentliga konstens anonymitet. 
126 Sjöholm Skrubbe 2007, s. 284 f.  
127 Kvinnlig tyckare (1978-09-27); Anti-Täby (1978-10-03). 
128 Ibid. 
129 Sjöholm Skrubbe 2007, s. 285. 

Bild 8. Ikaros syster i luciaskrud, 

december 1978.  

 

 

 

 

Bilden borttagen av 

upphovsrättsskäl. 
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av eviga estetiska värden och istället förbinda henne med tidens klädmode och vardagslivets normer 

kring nakenhet.  

Det kreativa tillägget kan också tolkas som en skämtsam kommentar till konstens 

institutionaliserade autonomi och en nivellerande gest gentemot konstnärens unika roll som 

kreatör. Att ta plats som anonym medskapare vid sidan av konstnären innebär att behandla konsten 

som en mindre upphöjd och mer tillgänglig uttrycksform än brukligt. Betraktat på detta sätt 

framstår luciapyntandet av skulpturen som en gest av både lätt vanvördnad och skaparlusta och får 

sägas vara ett relativt vänskapligt sätt för någon att gå i dialog med verkets ursprungliga konstnärliga 

uttryck. 

 

Förstörelse 

All åverkan var dock inte lika fredlig. 1979 utsattes skulpturen för ett par avgjort aggressiva attacker. 

Den allra mest uppseendeväckande av dem var när någon under påskhelgen sprängde ett stort hål 

i kvinnofigurens ena lår med någon form av sprängmedel [bild 9].130 Attacken tolkades olika av 

olika människor. Lars Ernestam, kommunal förvaltningschef med ansvar för den offentliga 

konsten, citerades i Nerikes Allehanda:  

Det är tyvärr rätt vanligt med skadegörelse på offentlig konst. … Och jag tror inte att helgens 

skadegörelse på denna skulptur har något med debatten att göra.131 

Sociologen Stanley Cohen menar att vandalism allt som oftast betraktas som slumpartade och 

meningslösa handlingar.132 Det är svårt att förstå Ernestams uttalande som annat än ett uttryck för 

denna stereotypa föreställning. Det verkar nämligen synnerligen troligt att vandaliseringen på ett 

eller annat sätt var kopplad till kontroversen kring verket. Att spränga sönder något får antas kräva 

ett större mått av förberedelser än de flesta sorters vandalisering och framstår därför som en mer 

målmedveten handling än många andra vandaliseringsdåd. Dessutom framstår sprängningen som 

våldsammare än mycket annan vandalisering. Att en skadegörelse som både verkar ha varit överlagd 

och framstår som exceptionellt våldsam skulle drabba just Ikaros syster helt utan koppling till den 

exceptionella exponeringen och hatstormen mot skulpturen framstår som osannolikt.  

Enligt Ward var de skyldiga några ungdomar som använde stulen dynamit och senare åkte 

fast för stölden.133 Så länge gärningsmännen inte själva förklarar sina intentioner kan vi dock bara 

spekulera kring de exakta motiven bakom vandaliseringen. Även om vi kan anta att sprängningen 

var kopplad till konstverkets exponering så är det till exempel inte säkert att dådet främst 

motiverades av starka åsikter om konsten. Det är till exempel möjligt att tänka sig att sprängningen, 

precis som luciapyntandet av skulpturen, var ett sorts helgfirande – om än i en ovanligt våldsam 

tappning. Litteraturforskaren Michail Bachtin såg till exempel medeltidens karnevalsfester som ett 

uppbrott från ”den rådande ordningen, ett upphävande av alla hierarkiska förhållanden, privilegier, 

normer och förbud”.134 Det är inte omöjligt att en grupp ungdomar i modern tid under lekfulla 

 
130 U.u., ”Sprängattentatet mot den omdebatterade kvinnan i Täby”, Nerikes Allehanda (1979-04-17a); U.u., 
”Täbykvinnan bombad”, Örebro-Kuriren (1979-04-17b). 
131 U.u. (1979-04-17a). 
132 Stanley Cohen, ”Sociological Approaches to Vandalism”, Vandalism, Behaviour and Motivations, Claude Lévy-
Leboyer (red.), North-Holland, Amsterdam 1984, s. 51. 
133 Ward 2019, opag. 
134 Michail Bachtin, Rabelais och skrattets historia. François Rabelais' verk och den folkliga kulturen under medeltiden och 
renässansen, 3. uppl., Anthropos, Gråbo 2007, s. 21. 
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omständigheter velat trotsa de normer och regler som förbjuder förstörelse av offentlig egendom 

i allmänhet och konst i synnerhet. Att skulpturen retat upp så många människor kan ha fått sådana 

överträdelser att te sig mer som ofarliga busstreck och mindre som stigmatiserande brott för den 

eller de inblandade.  

Efter sprängningen var det dock flera röster i tidningarna som tolkade attentatet som en 

protest mot konstverket, bland dessa Karin Ward själv.135 Till Aftonbladet sade hon några dagar 

efter attentatet att hon varit orolig för att något skulle hända verket på grund av den långvariga och 

aggressiva debatten och pekade på att sprängningen kan ha varit ett försök att få bort skulpturen.136 

En sådan tolkning framstår som välgrundad med tanke på den ilska som riktats mot verket och 

den ikonoklastiska stämning som rådde i det offentliga samtalet. Explicita önskningar om att 

skulpturen skulle slängas på soptippen eller kasseras på andra sätt hade som sagt dykt upp i 

debatten, och när det verkade som att någon tagit saken i egna händer så var det inte utan att visst 

stöd yttrades i lokalmedia. Till exempel erkände Länspostens ledare sin kluvenhet inför dådet i ett 

 
135 Selldén (1979-04-19); U.u., ”Kvinnostatyn för ful därför sprängs den”, Aftonbladet (1980-01-20); Rune (1980-11-
04); Eva Renntun, ”Täbydamens alternativ: Ny, skadad eller reparerad kvinna?”, Örebro-Kuriren (1979-05-17); Lennart 
Hagman, ”’Det är någon som vill ha bort min staty’”, Aftonbladet (1979-04-19). 
136 Hagman (1979-04-19). 

Bild 10. Efter attacken den 10 november 

1979. 
Bild 9. Ikaros syster, skadad efter påskhelgen 1979. 
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stick: ”Rent moraliskt fördömer vi påhoppet, men sett från vår konstnärliga synpunkt beklagar vi 

att laddningen inte tog bättre.”137 

Om vi antar att sprängningen var tänkt som en ikonoklastisk protest mot konstverket så 

återstår frågan: Vad var det med verket man protesterade mot? Åtminstone två tolkningar framstår 

som värda att utforska. Attentatet kan tolkas både som en protest mot skulpturen som 

representation av kvinnokroppen och som en attack mot den kvinna som representeras. Med tanke 

på den utbredda irritationen över skulpturens gestaltning är det inte svårt att tänka sig att 

gärningspersonen eller -personerna ville protestera mot vad många såg som en misslyckad och 

förödmjukande representation av den kvinnliga kroppen.  

Samtidigt är det svårt att inte uppfatta det gapande hålet i kvinnofigurens lår som en attack 

på den gestaltade kvinnan. Placeringen nära kvinnans könsorgan ger obehagliga associationer till 

sexualiserat våld och i en artikel i Aftonbladet uttrycker Ward ilska över att någon ”ge[tt] sig på en 

värnlös kvinna på det här sättet”.138 David Freedberg menar att majoriteten av alla ikonoklastiska 

handlingar mycket väl kan bero på att betraktaren tillskriver de avbildade figurerna liv. Anledningen 

till att vi kan bli så påverkade av bilder är enligt Freedberg att vi ser avbildningarna som levande. 

Därför, hävdar han, kan ”stympning” vara ett effektivt sätt att till exempel beröva bilder deras 

sexuella energi.139 Placeringen av sprängkratern strax bredvid kvinnans kön gör det dock ytterst 

oklart om sprängningen borde tolkas som ett försök att beröva verket dess sexuella laddning eller 

inte. Hur som helst förstörde sprängningen inte verkets illusion av liv utan gav upphov till en ny 

känslomässigt drabbande bild av en skadad kvinna. 

Om aggressionen främst var riktad mot det döda tinget eller den föreställda levande individen 

är inte lätt att veta även om allt missnöje som tidigare uttryckts kring Wards konstnärliga gestaltning 

pekar på det tidigare. På något plan upplevdes den skulpterade kvinnan uppenbarligen av många 

som en levande individ, snarare än som ett livlöst objekt. Journalister och debattörer från båda 

sidor skrev nämligen ofta om Täbykvinnan som en ”hon” istället för ”den” eller ”det” – man 

beskrev hur hon stod och visade upp sig, fläktade med vingarna och uppmanade henne att flyga 

sin kos.140 Hur missnöjda kritikerna än var med skulpturen som en konstnärlig framställning så 

verkar alltså flera av dem på någon nivå uppfattat figuren som en individ.  

Ofta uttrycktes dock den här inlevelsen sida vid sida med resonemang om skulpturen som 

representation.141 W. J. T. Mitchell kallar detta för ett dubbelt medvetande och menar att det är en 

grundläggande aspekt av hur vi människor relaterar till bilder.142 I och med att skulpturens publik 

alltså var förmögna till både en naiv inlevelse och en krass medvetenhet om representationen som 

ett dött ting är det också fullt möjligt att sprängningen speglar en frustration över både skulpturens 

form och den levande kvinna som frammanas av fantasin. 

 
137 U.u. (1978-04-19). 
138 Hagman (1979-05-19). 
139 Freedberg 1989, s. 415. 
140 Kvinnlig tyckare (1978-09-27); Flyg och Far (1978-09-27); Pröva vingarna (1978-09-29); Nilsson (1978-09-30); 
Ljung (1978-10-05); Maktlös gräsrot (1978-10-05); Stålmormor (1978-10-07); Lundh (1978-10-10); Axelsson (1978-
10-10); Arg (1978-10-14). 
141 Kvinnlig tyckare (1978-09-27); Pröva vingarna (1978-09-29); Nilsson (1978-09-30); Maktlös gräsrot (1978-10-05); 
Stålmormor (1978-10-07); Maktlös gräsrot (1978-10-05); Stålmormor (1978-10-07); Arg (1978-10-14). 
142 Mitchell 2005, s. 7 f. 
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Ett drygt halvår senare, natten till lördagen den 10 november ska någon ha kastat svart färg 

på verket [bild 10].143 Både sprängningen och färgkastningen lämnade stora delar av skulpturen 

orörda. Betraktade som visuella kommentarer tycks dock båda attentaten kommunicera ett 

missnöje med konstverket och en vilja att förstöra det. Färgen förstörde förvisso inte 

betongstrukturen, men färgkastningen verkar i gengäld tydligare inriktad på att sabotera skulpturens 

funktion som bild, genom att dölja verkets uttryck under den svarta färgen. Förutom den svarta 

färgens förmåga att osynliggöra så associeras den ofta med negativa värden. ”Svartmålad – på 

riktigt!” blev rubriken i Nerikes Allehanda – ett ordval som visar att symboliken inte gick förlorad 

i mediebevakningen.144 

 

Andra försöket  

I konstvetenskapliga böcker och artiklar flankeras bilder på konsten allt som oftast av ett par rader 

text som konstaterar följande: konstnärens namn, verkets titel och ett årtal som berättar när verket 

är skapat. Ofta står också sådant som vilka material verket är gjort av, dess mått och var det finns 

att beskåda. Bildtexten berättar sådant som anses som viktig och grundläggande information om 

konstverket och kan därför läsas som en kondenserad formel för hur vi ska förstå konsten. Den 

här konsthistoriska formeln ger intrycket att konstverket skapats av en person, genom en definitiv 

och avslutad process där material, form och titel bestämts för alltid. 

Att konsten är lång hävdade redan Hippokrates och vi föreställer oss gärna den offentliga 

konsten som något permanent.145 Ikaros syster utfördes till exempel i betong vilket får ses som ett 

försök att få skulpturen att motstå tidens tand. Det är lätt att tänka att en skulptur, när den väl 

skapats, bara står där den står – färdig och fullkomlig – utan att någon behöver ägna verket en 

tanke. Erika Doss påpekar dock att den offentliga konsten är sårbar. Förväntningar och 

förhoppningar om den offentliga konstens permanens hotas gång på gång av såväl väder och vind 

som av vandalisering. För att bevara konsten i ett gott skick krävs underhålls- och 

reparationsarbete.146 När Ikaros syster fick ett gapande hål i ena låret blev behovet att reparera verket 

uppenbart, om inte annat av kosmetiska skäl. Efter att Ward och en grupp tjänstemän från 

kulturkansliet undersökt skadorna stod det dessutom klart att omfattande reparationer behövdes 

för att sprickor i betongen inte med tiden skulle göra att verket förstördes ytterligare.147  

Den konventionella lösningen skulle väl vara att försöka återställa skulpturen till sitt 

ursprungliga skick och uttryck, så att den kunde stå där som om inget hade hänt. Innan Ward satt 

igång med att rädda skulpturen laborerade hon dock enligt Örebro-Kuriren med olika idéer på hur 

detta skulle gå till. Enligt tidningen lade Ward fram tre olika förslag till kulturnämnden som sedan 

skulle få bestämma om kommunen skulle bekosta någon av dem. Ett förslag ska ha varit att 

reparera verket, ett annat att Ward utformade en ny version av skulpturen baserad på en tidigare 

bortvald skiss och det tredje alternativet Ward ska ha presenterat var det mest okonventionella; 

  

 
143 Lennart Hagman, ”Kvinnan som aldrig får vara ifred”, Aftonbladet (1978-11-11); U.u., ”Svartmålad – på riktigt!”, 
Nerikes Allehanda (1979-11-12). 
144 U.u. (1979-11-12). 
145 Nationalencyklopedin (uppslagsord: ars longa, vita brevis), https://www-ne-
se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ars-longa-vita-brevis (2019-12-14). 
146 Doss 2016, s. 403 f. 
147 U.u. (1979-04-21). 
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Bild 11. Karin Ward, Ikaros systers andra försök, 1980, betong, Örebro Airport. 
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förslaget gick nämligen ut på att sprängskadorna skulle genomgå en ”tillhyfsning”, men att kratern 

i övrigt skulle lämnas kvar som ett monument över skulpturens stormiga mottagande.148 

Slutresultatet blev också en okonventionell lösning mittemellan skapandet av ett helt nytt 

verk och en reparation. Efter att Ward arbetat med skulpturen under två månader invigdes en ny 

version av verket den 3 november 1980 med en ceremoniell avtäckning som bevittnades av Nerikes 

Allehandas utsända, flygplatspersonal och resenärer. Den här gången fick Ward själv också vara på 

plats.149 När skynket föll presenterades en till stora delar omformad skulptur [bild 11]. Ward hade 

varit tvungen att göra om hela kvinnofiguren med ny betong.150 Kvinnans armar hade försvunnit 

och vingarna hade blivit större. Kroppen var mindre och framåtrörelsen mer betonad [jämför bild 

1 och 11]. Det ansikte som tittade rakt fram hade ersatts med ett nytt, ”lite tuffare” som tittar åt 

sidan, rakt mot terminalentrén [jämför bild 9 och bilden på framsidan av uppsatsen].151 Den 

omformade skulpturen hade också fått ett nytt namn. Pelaren hade nämligen försetts med 

inskriptionen ”IKAROS SYSTERS ANDRA FÖRSÖK REP. OKT 80” [bild 12]. Figurens nya 

form, det nya namnet och den högtidliga invigningen, verkar tyda på att den nya versionen borde 

ses som ett nytt unikt verk.  

Samtidigt fanns det annat som snarare får Wards ingrepp att framstå som en reparation av 

ett befintligt verk. Pelaren som lyft upp den första kvinnan fick stå kvar orörd, med undantag för 

delar av det yttre lagret vit betong som Ward varit tvungen att byta ut. Dessutom avslutades som 

sagt den nya inskriptionen med ”REP. OKT 80” [bild 12]. Inskriptionen benämner alltså 

förändringarna som en reparation. Genom att den nya versionen av verket på detta sätt balanserar 

på gränsen till vad som konventionellt sett räknas som ett unikt verk så låter Ward också hennes 

arbete med verket balansera mellan konstnärens upphöjda skapande och konservatorns vanligtvis 

mer undanskymda underhållsarbete. 

 
148 U.u., ”Täby-attentatet – ett monument?”, Örebro-Kuriren (1979-05-17); Renntun (1979-05-17). 
149 Rune (1980-11-04). 
150 Karin Ward, intervju, 2019-10-28. 
151 Ibid. 

Bild 12. Inskriptionen som 

tillfördes vid reparationen 1980. 
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För Ward symboliserar förändringarna av skulpturens uttryck en förhöjd kämparanda. 

Kvinnofigurens tuffare ansiktsuttryck och de större vingarna var en reaktion på den påfrestande 

tiden innan, med alla ilskna reaktioner på konstverket, berättar Ward. Hon förklarar att om-

gestaltningen kan tolkas som att Ikaros syster kommit närmare att bryta sig loss och flyga iväg.152 

Ikaros systers kaxigare framtoning tycks med andra ord fungera som en metafor för konstnärens 

kampvilja gentemot sina kritiker. Den nya titeln – Ikaros systers andra försök – verkar också syfta på 

både ett andra försök för Ikaros syster att frigöra sig och ett andra försök för Ward att hävda sin 

konstnärliga vision med skulpturen.  

Istället för att dölja den omtumlande process som lett till att hon blivit tvungen att reparera 

sitt verk använde Ward alltså reparationen för att artikulera en konstnärlig respons på den irritation 

och det våld som riktats mot skulpturen sedan den först uppfördes. Ursprungligen ska Ikaros systers 

andra försök till och med ha inkluderat ett litet spår av en av de ikonoklastiska attackerna i form av 

en skvätt svart färg på pelaren, enligt Nerikes Allehandas reporter ”som ett minne av hur skamligt 

en konstdebatt kan urarta”.153 Att konstnären låter utformningen av sitt konstverk påverkas av, och 

göras till en del av det offentliga samtalet på ett så påtagligt sätt går stick i stäv med det 

konventionella antagandet att konstverk en gång för alla är färdigt när det presenteras för sin publik. 

För Ward kändes det dock som en nödvändighet. Vid invigningen förklarade hon sin inställning 

på följande sätt till en reporter:   

Jag kan inte för mitt samvetes skull bara göra en reparation av något jag gjort tidigare. Det skulle kännas 

helt fel att bara laga och återställa det som förstördes.154 

Skulpturens nya kvinnogestalt må vara extra kampvillig, men efter att den nya versionen invigdes 

verkar hon inte ha stött på särskilt mycket motstånd. Istället verkar skulpturen ha fått en för 

offentlig konst mer normal tillvaro, utan ständiga omnämnanden i massmedia eller våldsamma 

attacker. När jag i höstas besökte flygplatsen hade också, så vitt jag kunde se, den sista svarta färgen 

försvunnit. Verket verkar inte längre utsättas för mer än naturens krafter och enstaka 

saneringsingrepp mot de rödbruna alger som vill sprida sig över betongen.155 Kanske har den svarta 

färgen släppt vid en sådan algsanering. Skulpturen fortsätter hur som helst att förändras, om än 

mer långsamt och odramatiskt än under de första två åren.  

  

 
152 Ibid. 
153 Rune (1980-11-04). 
154 Rune (1980-11-04). 
155 Ward förklarade att den rödbruna färgen som syns under kvinnans vinge i bild 11 är alger och att kommunen 
måste ha sanerat verket sedan fotona för hennes bok ”Katastrofernas drottning” togs: Karin Ward, intervju, 2019-10-28. 
Jfr. bild 12 och Ward 2019, opag. 
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Avslutande diskussion 

 

 
Den här uppsatsen har bestått av en undersökning av den respons Karin Wards skulptur Ikaros 

syster fick efter invigningen den 2 september 1978. Studien har visat att responsen på skulpturen 

var minst sagt omfattande. Först orsakade verket vad som får kallas en insändarstorm som varade 

i flera veckor, och efter det följde en fortsatt omfattande uppmärksamhet åtminstone fram till 

november 1980, det vill säga drygt två år efter invigningen.  

Källmaterialet har främst bestått av tidningsartiklar ur Nerikes Allehanda och Örebro-

kuriren, vilket gör att debatten i dessa tidningar fått en framskjuten plats i tecknandet av verkets 

respons, men studien har också kunnat visa att verket även uppmärksammades på plats, genom 

utställningar och på teve. Uppsatsen har främst avhandlat perioden mellan den 2 september 1979 

och den 3 november 1980, då verket återinvigdes i en omgestaltad tappning. Jag vill dock inte 

hävda att uppsatsen ger en komplett bild av responsen på verket under denna tid. Dels lämnar inte 

all respons spår i tidningarna och dels har inte hela den lokala dagstidningsutgivningen från denna 

period undersökts systematiskt. En mer heltäckande undersökning av tidningsbevakningen skulle 

vara intressant, men har inte varit möjlig inom ramen för den här studien. 

Skulpturen kritiserades för att vara både ful, pornografisk och kränkande för kvinnor. 

Kritiken har tolkats som utryck för en konstsmak som enbart tolererar kvinnliga nakenakter som 

är både illusionistiskt föreställande och samtidigt lever upp till konventionella kroppsideal. Ställd 

mot dessa ideal framstod kvinnofiguren i Wards skulptur som för tjock och oformlig. Samtidigt 

uttryckte flera positiva röster tvärt om ett intresse för nya och utmanande konstnärliga grepp. 

Kritikernas krav på konventionell kvinnlig skönhet i konsten hängde för flera av debattörerna ihop 

med en förväntan om att den offentliga konsten skall vara tilltalande för majoriteten av skatte-

betalarna. Försvaret för skulpturen kännetecknades inte av samma samstämmighet som motståndet 

när det gäller tolkningar och värderingar av verket, men en positiv inställning till okonventionella 

och nyskapande konstnärliga uttryck var återkommande. Skulpturen försvarades också med 

argumentet att kommunen borde verka för en mångfald av olika uttryck inom den offentliga 

konsten för att tilltala många olika smakriktningar hos publiken. 

Studien har visat att debatten om Ikaros syster kan tolkas som en konflikt kring vad som gör 

den offentliga konsten demokratisk; Var det viktigast att befolkningen fick ett demokratiskt 

inflytande – kanske till och med över konstens utformning – eller att konstnären fick arbeta och 

utveckla sitt uttryck fritt? Vissa försvarade den konstnärliga frihet man upplevde som hotad av de 

debattörer som ville överge principen om armlängds avstånd, medan andra kritiserade besluts-

fattarna och önskade att verket skulle tas bort.  

Från båda sidor pekades motståndarnas tolkningar och värderingar av verket ut som 

felaktiga. Motståndet mot verket formulerades ofta som att avsaknaden av konstnärliga kvaliteter 

var uppenbar och att de som försvarade skulpturen nonchalerade detta på ett löjeväckande sätt. 

Försvaret å sin sida formulerades av flera debattörer bland annat som att många betraktare inte var 

tillräckligt insatta i konsten för att förstå verkets kvaliteter. En teoretisk utgångspunkt för studien 

har dock varit att inte betrakta verket som entydigt utan mångtydigt och analysen av debatten visar 

att verket kom att anta olika betydelse och värderas olika beroende på vilka estetiska preferenser 

och förväntningar på den offentliga konsten betraktaren hade. Utifrån ett sådant perspektiv 
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framstår debatten som en del i en process där skulpturens betydelser, värden och fysiska form 

omformas och omformuleras.  

En avgörande aspekt av denna process var att konstnären förlorade kontrollen över hur 

verket skulle komma att tolkas. Istället för en heltäckande redovisning av all respons har en 

ambition varit att låta konstnärens egna tankar och känslor kring verket och dess respons bilda en 

tydlig relief till huvuddragen i den respons som analyserats. Här har intervjun från den 28 oktober 

2019 och Wards bok ”Katastrofernas drottning” varit viktiga källor, vid sidan av allt tidnings-

material. Själv såg Ward sin skulptur som gestaltningen av en längtan till frihet från en gammal 

patriarkal kultur. För Ward var detta det viktigaste med verket, men i debatten dominerade istället 

frågan om den avbildade kvinnans utseende.  

Undersökningen visar också att konstnären förlorade kontrollen över verkets utseende, då 

skulpturen blev utsatt för ett antal handgripliga tilltag. Dessa tilltag skiftade från ett relativt harmlöst 

tillägg till gestaltningen under lucianatten 1978, till destruktiva attacker med färg och sprängmedel 

under året efter. Vid lucia utrustades den skulpterade kvinnofiguren med en krans om huvudet och 

en bikini i form av ett par tygstycken. Dessa tillägg fungerade inte bara som en del i någons 

luciafirande utan kan också tolkas som en betoning av kvinnokroppens sexuella laddning. Också 

den sprängning som lämnade en stor krater i skulpturen förändrade dess uttryck så att den kom att 

tolkas som en attackerad och skadad kvinna. Även en så pass destruktiv vandalisering som 

sprängningen kan därför ses som en del av en omgestaltningsprocess där skulpturens betydelse 

gång på gång förändrades.  

Uppsatsen har diskuterat olika sätt på vilka skulpturen kan sägas ha levt sitt eget liv, dels i 

förhållande till Wards intentioner med verket, men också i den nästintill ordagranna bemärkelsen 

att betraktare har upplevt skulpturen som en levande individ. Både detta och den omfattande 

kritiken mot verkets utformning har föreslagits som möjliga pusselbitar för att förstå intentionen 

bakom sprängningen. Trots att det är svårt att veta vilka intentioner som legat bakom de olika 

handgripligheterna kan de alla tolkas som visuella kommentarer i den bemärkelsen att de verkar 

uttrycka ett missnöje med verket.  

Den här studien har på grund av begränsad tid och resurser inte fokuserat på att försöka hitta 

och intervjua de som sprängt, pyntat eller stänkt ner skulpturen med färg, trots att deras förklaringar 

till handlingarna skulle vara mycket intressanta att få ta del av. Den osäkerhet kring intentioner som 

detta resulterat i har istället inneburit att studien riktat en mer odelad uppmärksamhet mot vad de 

olika handgripliga förändringarna av skulpturen lyckas kommunicera på egen hand. 

Förändringsprocessen fortsatte genom att Ward efter vandaliseringsdåden reparerade och 

omgestaltade sitt verk. Utifrån tidningsmaterial och egna iakttagelser av det fysiska verket 

analyserades dess nya utforming, namn och (åter-)invigning som gränsöverskridande fenomen och 

utmaningar av de konventionella gränserna för vad som räknas som ett nytt och unikt verk och 

vad som är att betrakta som underhållsarbete.  

Skulpturen mer eller mindre tvingar konstvetaren att betrakta sådant som konstens betydelse, 

titlar och fysiska utseende som föränderliga, snarare än en gång för alla bestämda av konstnären. 

Den här studien visar att sådana förändringsprocesser kan vara hänsynslösa gentemot konstnären 

och hennes intentioner. Skulpturens nya form och namnet Ikaros systers andra försök kan dock tolkas 

som kommentarer till denna omtumlande process, med budskapet att varken systern till Ikaros 

eller Karin Ward var villiga att låta sig besegras av uttolkare som ville reducera konstverket till en 

nakenakt som inte stämde in på dessa människors snäva krav. 
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Foto: Nerikes Allehanda/Stig Nyström. (Publicerad 1979-03-31. Hämtad från reproduktion 

på mikrofilm ur Kungliga bibliotekets samlingar.) 

Bild 4. Karin Ward, Ikaros syster, 1978. Armerad betong med marmorkross. Täby flygplats, Örebro, 

Sverige. Foto: Örebro-Kuriren. (Publicerad 1978-09-30. Hämtad från reproduktion på 

mikrofilm ur Kungliga bibliotekets samlingar.) 

Bild 5. Annons för insändaravdelningen ”Fria ord” i Nerikes Allehanda. Beskuren. (Publicerad 

1978-12-04. Hämtad från reproduktion på mikrofilm ur Kungliga bibliotekets samlingar.) 

Bild 6. Ikaros syster med betraktare. Foto: Nerikes Allehanda/Stig Nyström. (Publicerad 1978-10-

05. Hämtad från reproduktion på mikrofilm ur Kungliga bibliotekets samlingar.) 

Bild 7. Karin Ward, okänd titel, 1978. Bröd. Galleri Engelbrekt, Örebro, Sverige. Foto: Nerikes 

Allehanda. (Publicerad 1978-12-20. Hämtad från reproduktion på mikrofilm ur Kungliga 

bibliotekets samlingar.) 

Bild 8. Karin Ward, Ikaros syster, 1978. Fotograferad med luciaskrud. Täby flygplats, Örebro, 

Sverige. Foto: Nerikes Allehanda. (Publicerad 1978-12-14. Hämtad från reproduktion på 

mikrofilm ur Kungliga bibliotekets samlingar.) 

Bild 9. Karin Ward, Ikaros syster, 1978. Fotograferad med sprängskada. Täby flygplats, Örebro, 

Sverige. Foto: Nerikes Allehanda. (Publicerad 1979-04-17. Hämtad från reproduktion på 

mikrofilm ur Kungliga bibliotekets samlingar.) 

Bild 10. Karin Ward, Ikaros syster, 1978. Fotograferad med färgfläckar. Täby flygplats, Örebro, 

Sverige. Foto: Nerikes Allehanda. (Publicerad 1978-11-12. Hämtad från reproduktion på 

mikrofilm ur Kungliga bibliotekets samlingar.) 

Bild 11. Karin Ward, Ikaros systers andra försök, 1980. Armerad betong med marmorkross. Örebro 

Airport, Örebro, Sverige. Foto: Cornelia Blom Lidén. (Fotograferat 2019-10-26.) 

Bild 12. Karin Ward, Ikaros systers andra försök, 1980. Detalj. Örebro Airport, Örebro, Sverige. Foto: 

Cornelia Blom Lidén. (Fotograferat 2019-10-26.) 


