Klippans Kultur Kvarter
Med Mötes Torg

En historisk mötesplats1 för framtidens historia.

Västerås stad är en av Sveriges äldsta städer. 1
Med stadens stolta historia kan vi även skapa framtidens historia.
Gårdagens framtid blir dagens verklighet!

KLIPPANS KULTUR KVARTER
I kvarteret KRAKA med omgivande markytor går det att kombinera
bevarandet av gamla kulturhus med nya. I den nordiska mytologin
beskrivs Kraka, omnämnd i Snorres Edda och Ragnar Lodbroks saga,
som mycket vacker och klok. Detta kan vi leva upp till! Tillsammans
med ett nytt mötestorg blir det en samlad stadsmiljö som kommer att
utgöra en viktig del av stadens själ.
Men det är mänsklig verksamhet som ger kvarteret liv.
Arbete, boende och fritid måste samverka.
Västerås stad, som via sitt helägda Bostads AB Mimer och ägare av större
delen av omgivande markytor, kan ta ett helhetsgrepp genom att initiera
en kreativ del av stadens centrala delar. Vår vision är således en proaktiv
kombination av bevarande och förnyelse av ett gammalt arosiensiskt
kulturkvarter. Ett plus ett blir tre!
Från detta principiella visionsförslag beskriver vi vår kulturvision
under följande rubriker:

KRAKAKVARTERET
• F.d. Klipper hotell är en byggnad i nyrenässans, enligt traditionen ritad
av överintendenten Helgo Zettervall som var verksam i Västerås. Huset
bevaras exteriört i sin helhet och rustas interiört som bostäder till en
exklusiv forskningsakademi för internationella vetenskapspersoner.

• Nästa byggnad efter Kungsgatan med sitt Mansardtak i rokoko beva-

ras exteriört. Interiört restaureras den konstnärligt och kulturhistoriskt
värdefulla intarsiaväggen, som idag är övermålad med akrylatfärg. Den
är utförd i början av 1950-talet av Västeråskonstnären Hugo Borgström
(1903-1976), och visar Västerås stad i fågelperspektiv. 2 Huset anpassas
interiört för olika konstnärliga verksamheter och aktiviteter.
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• Det vita tvåvåningshuset restaureras och rustas upp för att användas
som ateljéhus för konstnärer av olika slag.

• De sistnämnda två byggnaderna har från början varit friliggande

från varandra. Idag finns en senare tillkommen låg påbyggnad med en
entrédörr, som binder samman dessa huskroppar.
Denna tillbyggnad avlägsnas, och ersätts med entrédörrar på respektive
husgavel, vilket också skapar en bättre tillgänglighet.

• Det sista huset mot väster är särskilt värdefullt. Det är ritat av professorn
Fredrik Blom (1781-1853), och har kvar sina unika fönster i nygotik.
Genom att riva och avlägsna den stillösa mörkbruna 1960-talstillbyggnaden, f. d. huvudentrén till BLUE MOON BAR - tidigare Restaurang
Klippan, kan husgaveln på detta vackra hus återställas. Ett förslag är att
tillskapa ”Klippans Kultur Kafé” - med inriktning som bokkafé i denna
fastighet, som en gång inrymde Möllers salonger.

• Hela denna gamla husrad, färgsatt på 1960-talet av Västeråskonstnären
Erik Idar (1911-1972), är utpekad i stadens kulturmiljöprogram för sina
betydande kulturhistoriska värden.

• På den vanvårdade, risiga och delvis rivna delen av kvarteret mellan

dessa gamla fina hus och den befintliga gångvägen, byggs ett nytt trevåningshus. I dess bottenvåning inrättas lokaler för olika ändamål, alla
med egna entréer i form av ”botiker” – butik i markplanet och bostad i
övervåningen. De övriga två våningarna kan då, till största delen,
inrymma studentbostäder med ingångar från svalgångar som nås via två
entréer från markplanet. Dessa två svalgångar täcks in med ett storskaligt
mässingsraster i form av sexkantiga biceller - naturens egna samhällsbyggare och arkitekter. Huset kallas i dagligt tal för ”Bikupan”.
Byggnadens tak förses med en grönskande trädgård och bikupor.
Allt detta sköts av en av alla de intresseföreningar som idag är ideellt
verksamma i branschen. Och som sedan kan marknadsföra ”Klippans
Kunskapshonung” Kvarteret kompletteras med två nya hörnhus, på ömse
sidor om Bikupan. De två nya hörnhusen måste anpassas med respekt
till de befintliga gamla grannhusen. Tillsammans torde dessa tre nya hus
kunna inrymma ett 40-tal studentbostäder.
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KLIPPANTORGET
Sedan den missprydande 60-tals tillbyggnaden intill Källgatan avlägsnats,
friläggs en ny markyta. Det blir ett gyllene tillfälle att tillsammans med
den befintliga obebyggda ytan tillskapa ett nytt torg på ca. 600 kvm.
”Klippantorget” blir det nya klassicistiska torget – mötesplatsen – i
Västerås!
Detta nya torg omgärdas av Klippans Kultur Kafé, det röda kalkstenshuset
i kvarteret KLIO, Parkhuset med garage och Hemköp, samt f.d. Tingshusets grå betongbyggnad.
Denna miljö är redan idag en kreativ blandning av olika verksamheter,
som nu dessutom kan förstärkas och berikas med bl.a. studentbostäder.
Närheten till bussförbindelser på Stora Gatan minskar bilberoendet.
Den tänkta torgytan för Klippantorget är tyvärr till viss del sönderplottrad
av genomgående bil- och cykeltrafik. Utmaningen blir att kombinera en
trafikplats med ett mötesvänligt torg.
Torgytan framför Klippans Kultur Kafé kan sommartid användas till
utomhusservering. Markytan hålls samman med släta stenplattor som
bildar konstnärliga mönster. Historiskt lämpliga motiv till detta står att
finna i den nordiska mytologin, där exempelvis jätten Hrungnirs stenhjärta,
vilket ofta använts på bildstenar, tveklöst skulle utgöra ett effektfullt och
dekorativt inslag. Detta består av tre sammanflätade trianglar, vilket
utvecklats av den internationellt kände konstnären Oscar Reutersvärd
(1915-2002).
Stenhjärtat, som är skapat av vikingatidens konstnärer på 800-talet,
kan med tre olika kulörer i stenplattor ge en tvådimensionell effekt 3 .
Reutersvärds ”omöjliga figurer” ger en tredimensionell effekt.
Ett spektakulärt grepp är dessutom att skapa en skulptur, vilket anstår alla
torg med självaktning. Ett flyttblock från istiden kan transporteras från
Ragvalds Backe som tillsammans med rinnande vatten utgör den
”Rinnande Klippan” på Klippantorget. Det blir en rogivande upplevelse
för både öga och öra.
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KUNGSGATAN
Kungsgatan, på bägge sidorna av Svartån, är en del av den historiska
Eriksgatan. Gatan är stenlagd och bevaras i befintligt skick. VLT husets
slutna fasad mot gatuplanet kan förnyas utan att på något sätt förvanska
husets unika arkitektur. De två små grusgårdarna, instängda bakom järnrörsgaller, kan med fördel öppnas och medger då lättillgängliga entréer
till lokaliteterna från Kungsgatan. Som då samtidigt tillförs ytterligare
dimensioner och verksamheter. De två vita fasadmurarna mot gatan kan
livas upp med spaljéer för murgröna.
Kungsgatan är avstängd för biltrafik från väster. Med tanke på den
historiska Eriksgatan, torde krönta pollare i mässing från Skultuna
mässingsbruk vara lämpliga ersättare till de befintliga stenpollarna.
Skultuna bruks grundare, Karl IX, var den siste monarken som red
den historiska Eriksgatan i Västerås.
Hela Kungsgatan, från Stora Torget - Bondtorget till Klippantorget,
domineras av mestadels äldre bebyggelse. Den norra sidan av gatan
består enbart av gamla vackra byggnader med olika publika verksamheter.
Med en nytändning av aktiviteter i de gamla bevarade husen i kvarteret
KRAKA och i VLT husets gatuplan, skulle denna uppskattade gamla
Västeråsmiljö tveklöst bli stadens populäraste flanörstråk.

SLOTTSGATAN
Denna gata är stenlagd, och ska bevaras i befintligt skick. Men behöver
aktiveras som ett promenad- och cykelstråk norr ut efter Svartån. På en
del av den frilagda markytan mellan Slottsgatan och Klippanstigen och
mot Helgo Zettervall byggnaden kan en liten lustträdgård med magnolior
anläggas. Detta skulle dessutom förstärka bilden av ”gröna Mimer”,
med sina befintliga två imposanta och högst sevärda magnoliaträd på
motsatta sidan om Slottsgatan. Dessutom finns det plats för ytterligare
magnoliaträd på grässlänten ner mot Svartån.
Helgo Zettervalls hus kan enkelt göras tillgängligt genom den befintliga
inkörsporten, som med sin innergård har en stor potential att attrahera
olika verksamheter.
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KLIPPANSTIGEN
Den befintliga gångvägen, ”Klippanstigen”, mellan den nya husraden
och Mimers nuvarande huvudkontor förbehålls för gående. Trädraden
vid parkeringsdäcken ersätts av stammade magnoliaträd som stilmässigt
kompletteras med bekväma parksoffor.
Bikupans bottenvåning måste nivåmässigt anpassas till Klippanstigen,
för att möjliggöra en hindersfri tillgänglighet till de olika entréerna.
Av samma skäl måste Klippanstigen dessutom breddas.
Det nya östra hörnhuset snett emot Mimerhuset får en betagande utsikt
över magnoliaträdgården och Svartån. Det nya västra hörnhuset vid
Klippantorget byggs ihop med det Blomska huset och integreras interiört
med Klippans Kultur Kafé.

ÖVERGRIPANDE ASPEKTER
• För den konstnärliga gestaltnignen av de nya husen och markytorna
runt kulturkvartert avsätts en procent av byggkostnaderna.

• Alla markytorna runt kvarteret KRAKA måste givetvis ha markvärme.
Till stor del finns det redan idag.

• Klippans Kultur Kvarter med mötestorg är av så stor övergripande

betydelse, att visionsprojektet måste samordnas av stadens kommunstyrelse och koncernstyrelse.

Västerås i augusti 2017

Lars Luttropp			

George Samourkas

Idévisionär				Konsthistoriker
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1

Stadens namn har genom tiderna förändrats: Arosia, Aros,
Västra Aros, Westra, Westeråhs, Westerås, Vesteros, Västerås.

2

Hugo Borgström: Intarsia, restaurant Klippans festsal. Detalj.

3

Hrungnirs stenhjärta, här förstärkt med tre olika kulörer.
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