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Mottagande av gåva - Minnesmärke över Karl Axel
Pehrson
Ärende
Kultur- och fritidsnämnen har från Enebybergs Gårds Förening genom Jan
Olof Carlsson fått ett erbjudande om att ett minnesmärke över Karl Axel
Pehrson placeras på ytterväggen av Träffpunkten, Enebyberg som vetter
mot Eneby Torg. Minnesmärket kommer att bestå av ett av Karl Axel
Pehrsons mest kända verk, ”Guldbaggen” som ägs av Filminstitutet.
Kostnaden för en replik av ”Guldbaggen” uppgår till 21 976 kr inklusive
moms. Enebybergs Gårds Förening kommer att stå för hälften av kostnaden.
Danderyds kommun föreslås bistå med den andra hälften samt kostnader för
installation och kringkostnader för att placera ”Guldbaggen” på ytterväggen.

Bildnings- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden
besluta i enlighet med Bildnings- och omsorgsförvaltningens förslag;
1. upprätta ett minnesmärke över konstnären Karl Axel Pehrson.
Minnesmärket placeras på ytterväggen av Träffpunkt Enebyberg.
2. ta emot gåvan avseende ”Guldbaggen” av Enebybergs Gårds Förening.
Bakgrund
Konstnären Karl Axel Pehrson (1921-2005) levde och verkade större delen
av sitt vuxna liv i Enebyberg. Han är känd för sina litografier och skulpturer
med fantasifulla växter och djur, särskilt insekter som motiv. Välkänd och
uppmärksammad är hans takmålning i kupolen i Thielska galleriet.
Filminstitutets årliga pris ”Guldbaggen” är hans verk och har inspirerats av
hans skalbaggar.
Enebybergs Gårds förening vill skapa ett minnesmärke över Karl Axel
Pehrson i Enebyberg i form av en ”Guldbagge” som placeras i monter på
den vägg vid Träffpunkten som ägs av Ekumeniakyrkan .
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Filminstitutet och Kyrkan har ställt sig positiva till förslaget och synpunkter
på förslag till avtal väntas från Filminstitutet och från Kyrkan i Enebyberg.
Karl Axel Pehrssons familj avser att ställa verk till förfogande att sättas upp
i skolorna i Enebyberg. Danderyds kommun äger sedan tidigare 6 verk av
Karl Axel Pehrson och dessa kommer att placeras i olika kommunala lokaler
i Enebyberg.
Förvaltningen har redan i initialskedet ställt sig positiv till erbjudandet. Det
är viktigt att uppmärksamma betydande kulturpersoner för kunskap om
kulturarvet och för en lokal stolthet. Det är också av stort värde det
engagemang som lagt ner av Enebybergs Gårds Förening.
Placeringen av Guldbaggen på Kyrkans yttervägg i Enebyberg kommer att
ge kunskap om konstnären Karl Axel Pehrson som levde och verkade i
Enebyberg samt ge en konstnärlig upplevelse som berikar Eneby Torg.
Förvaltningen föreslår därmed nämnden att tacksamt ta emot gåvan om
halva inköpskostnaden för Guldbaggen från Enebybergs Gårds Förening.
Föreslås även att förvaltningen bidrar med halva inköpskostnaden samt med
installation, övriga kringkostnader och framtida underhåll.
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