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1. Inledning/bakgrund 
 
Den 13 april 1985 genomförde Nordiska rikspartiet en demonstation på Stortorget i Växjö. 
Nordiska rikspartiet (NRP) var ett nazistiskt politiskt parti som grundades 1956 och lades ned 
2009. Det var vid detta tillfälle en fotograf fångade på bild en då 38-årig kvinna, som när 
demonstranterna är på väg till Stortorget, slår emot en av demonstranterna i huvudet med sin 
handväska. Bilden togs av pressfotografen Hans Runesson, och fick stor spridning.  

Cirka 30 år senare beslutade konstnären Susanna Arwin att använda fotografiet som underlag 
för en staty. Syftet med statyn var, enligt konstnären, att uppföra en symbol för civilkurage. 
Tanken var först att statyn skulle ställas upp i Växjö, men där beslutade kulturnämnden emot 
det förslaget. Susanna Arwin tillverkade ändå statyn i brons, med namnet ”Med handväskan 
som vapen”. 

Lars Diding köpte den omtalade statyn 2015 varpå en offentlig diskussion följde om vad som 
ska hända med statyn. I februari i år skickade Lars Diding ett gåvobrev till Varbergs kommun 
där han erbjuder kommunen statyn som gåva, med villkoret att den placeras i Brunnsparken. 
Konstverket har sedan 21 november 2015 varit placerad på borggården inom Varbergs fästning 
med ansvar av Hallands kulturhistoriska museum, då Lars Diding upplät konstverket för 
offentlig visning och presentation tillsammans med ett annat verk av en så kallad ”Tantarmé”. 
Invigning av konstverken lockade närmare 500 besökare och konstverken har fortsatt att locka 
besökare. Det har i samband med detta inte förekommit något mer omfattande ifrågasättande 
av konstverken i offentligheten för presentationen där. Synpunkterna har mer berört Lars 
Didings intention att ge konstverket ”Med handväskan som vapen” i gåva till kommunen och 
den placering han har påtalat. 

2. Donationens syfte och ändamål 
 
Enligt gåvobrevet önskar Lars Diding skänka statyn ”Med handväskan som vapen” till Varbergs 
kommun. Avsikten med gåvan är enligt gåvogivaren ”att ytterligare försköna Varberg med ett 
redan berömt konstverk, vars proveniens och historia gör den till ett kraftfullt och energiskt 
uttryck för vår kommuns inställning till främlingsfientlighet och antidemokratiska 
strömningar”.  

3. Villkor för donation 
 
Gåvogivaren har lämnat ett villkor för gåvan: att den placeras någonstans i Brunnsparken, i 
Varberg. Och att om den någon gång i framtiden förflyttas från Brunnsparken, återgår den till 
gåvogivarens ägo.  

I de riktlinjer för donationer som kultur- och fritidsnämnden antagit anges att ”kommunen alltid 
äger rätten att avgöra om eventuella villkor för en donation är acceptabla utifrån egna 
bedömningskriterier. En donation bör som princip inte vara villkorad, men donatorn kan lämna 
önskemål”. Det anges också att eventuella villkor bör ligga i linje med verksamhetens egna 
inriktningar.  

I den gåva som kommunen erbjuds är gåvan visserligen villkorad, men det innebär inte per 
automatik att gåvan inte går att ta emot. Riktlinjerna lämnar öppet för en bedömning.  
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Den plats som donatorn angett som villkor för gåvan, Brunnsparken, är en i hög grad offentlig 
plats, och en plats där statyn skulle få en stor exponering – både för turister och för 
kommuninvånare.  

Kommunen måste ta ställning till hur man ser på det offentliga rummet och vem som kan 
utforma det. Ofta kan donationer skapa attraktivitet för städer. Fler kan lockas att donera verk 
av intresse. Det finns exempel på städer som har en positiv attityd till donationer samt har en 
öppen attityd gentemot givande, som har dragit nytta av attraktivitetsvärdet. En estetisk 
prövning är nödvändig vid varje tillfälle och det konstnärliga rådet bör ha en roll i detta. 

4. Juridiska aspekter  
 
Enligt riktlinjerna för donationer ska en ”donations eventuella villkor alltid prövas utifrån 
juridiska aspekter.” Det finns inte någon centralt antagen policy eller riktlinje för hur donationer 
ska hanteras. Det finns inte heller något i kommunallagen som reglerar hantering av donationer. 
Detta var bakgrunden till att kultur- och fritidsnämnden antog egna riktlinjer för donationer 
(inom kultur- och fritidsområdet). I dessa riktlinjer så ska en donation ligga inom den 
kommunala kompetensen. Eventuella villkor får heller inte vara av sådan art att det uppstår 
konflikter med gällande lagar och regler. Det villkor som gåvogivaren angett kan inte anses 
vara av sådan art att en sådan konflikt föreligger. 

Det är viktigt att poängtera, att det är kommunen som äger rätten att besluta om eventuella 
villkor är rimliga eller ej.  

5. Ekonomiska aspekter 
 
Den gåva som avses har varit flitigt omnämnd i media i olika sammanhang. Det är därmed en 
relativt välkänd staty.  

All offentlig gestaltning, såsom statyer och andra konstverk, kommer dels med en kostnad för 
installation, och dels en löpande underhållskostnad. En staty som denna måste givetvis också 
försäkras. Det framgår inte i gåvobrevet vad donatorn betalat för statyn, eller vad statyns värde 
är, men donatorn anger i en tidningsartikel i Hallands Nyheter att det handlar om 
”hundratusentals kronor”. Utöver detta kan det möjligen också tillkomma kostnader för 
säkerhetsaspekter av olika slag, då man kan tänka sig att det finns en viss sabotagerisk. Nedan 
ges en uppskattad kostnad avseende uppställning, försäkring, underhåll m.m. 

Transport/uppsättning 5 000 
Nytt podium  55 000 
Underhåll (per år) 10 000 
Självrisk* 80 000 

* Självrisken baseras på ett försäkringsvärde på 750 000 kronor 
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6. Etiska/politiska aspekter 
 
Enligt riktlinjerna ska en ”donation som är av sådan art eller ursprung att den ur kommunalt 
perspektiv kan anses oetiskt” ej tas emot. Det etiska perspektivet i fallet med denna staty kan 
bedömas utifrån flera aspekter. 

En anhörig till den kvinna som stått modell för statyn, är negativt inställd till att statyn alls 
kommit till. Enligt anhöriga till kvinnan var hon inte alls förtjust i den bild som togs, där hon 
slår emot en demonstrant med sin handväska. Detta argument bemöter dock konstnären med att 
skulpturen inte handlar om personen, utan om själva handlingen. Statyn är enligt konstnären ett 
monument för civilkurage.1 Konstnären har också frångått porträttlikhet av just denna kvinna i 
utförande av verket. Hon har haft som intention att göra en universell kvinna avidentifierad så 
alla kvinnor kan känna igen sig.  

Ur ett politiskt perspektiv har statyn diskuterats utifrån olika infallsvinklar. Det finns de som 
anser att statyn är våldsbejakande och därmed inte bör tas emot och ännu mindre exponeras i 
kommunens namn. Sen finns det å andra sidan åsikten att statyn har ett viktigt symbolvärde för 
just civilkurage och att det är viktigt att politiskt ta ställning mot främlingsfientlighet. Det som 
här kan uppfattas som våldsamt, att svinga väskan i ett utfall, är inte en särskilt riktad handling 
då den är tagen ur sitt sammanhang. Många konstverk i offentliga miljöer i Sverige ger uttryck 
för olika känslor - rädsla, sorg, glädje, ilska - utan att för den skull uppmana till någon specifik 
handling.  

Den mediala uppmärksamheten är ytterligare en aspekt att väga in. 

7. Konstnärlig bedömning  
 
Riktlinjerna anger att en donation som är att likställa med konstnärlig gestaltning ska prövas 
utifrån framtagna riktlinjer om konstnärlig gestaltning. Det konstnärliga värdet ska också 
bedömas av en profession vilket utgörs av Varbergs konstnärliga råd, och som lämnar följande 
yttrande: 

Susanna Arwin är en välutbildad och etablerad konstnär som arbetar heltid med sin konst. Hon 
har genomfört många offentliga uppdrag och utställningar nationellt och internationellt. 

Konst skapar ofta reaktioner och det är lätt att hänge sig i en diskussion kring huruvida konsten 
är tilltalade eller inte. Ordet kvalitet är väldigt relativt och kan tolkas på många olika sätt 
beroende av vem som tolkar och vilken förförståelse man har. Det är vanligt att ordet används 
värderande för att beteckna om något är bra eller dåligt vilket blir en mycket subjektiv 
bedömning. Det finns konst som skapas för att vara vacker att se på, samtidskonsten har sällan 
ambitionen att vara vacker, den är idébaserad, ifrågasättande och tänjer på gränser. 

Arwins konstverk är inspirerat av en verklig händelse och skapat för att väcka reaktion och 
beröra. Ur den synpunkten kan konstverket anses vara lyckat eftersom så många människor blir 
berörda och att det skapar debatt. Konstverket är välkänt och väcker sympati; under en period 
pryddes många skulpturer i det offentliga rummet med handväskor. 

1 Hallands Nyheter 24 september 2015 
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Att uppföra ”Med handväskan som vapen” i Varbergs offentliga rum skulle tillföra ytterligare 
en dimension till staden. 

För många kvinnor blir ”tanten” dessutom en symbol och ett föredöme. 

Varbergs Kommuns konstnärliga råd har diskuterat möjliga placeringar av donationen och 
kommit fram till att Brunnsparken är bäst lämpad. Susanna Arwins konstverk ”Med handväskan 
som vapen” skulle ytterligare förstärka och förtydliga Brunnsparkens identitet som allmän plats 
för uttryck av åsikter.   Brunnsparken står inför en förnyelse och kommer att få en något 
annorlunda utformning. Hamn- och gatuförvaltningen bedömer att skulpturen kan fungera 
karaktärsmässigt i den nya utformningen av Brunnsparken. Placeringen behöver i sådana fall 
samordnas med befintlig och eventuell ny konst. 

8. Jämställdhetsaspekter  
 

Kommunens konstsamling och konstnärliga gestaltningar i offentliga rummet domineras av 
manliga konstnärer. Att förvärva fler verk av kvinnliga konstnärer för att på sikt jämna ut 
samlingarnas snedvridna representation utifrån kön ligger i linje med den politiska 
viljeinriktningen avseende resursfördelningen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Utöver 
resursfördelning handlar det också om att det ska finnas en jämställdhet i vem som representeras 
i det offentliga rummet.  
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