ELEFANTENS PLACERING
I MALMÖ
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Bakgrund: Initiativet om att placera ut Yngve Lundells
elefant kom till Malmö stad efter att en modell påträffats med hans
signatur och konstnärspråk. Hans språk som vi idag redan kan se
i början av gågatan - Optimistorkestern. Denna orkester är idag
en stor turistattraktion som har stått på sin plats sedan 1985. Den
nya elefanten ska gjutas i brons med en storlek på cirka 160 cm i
mankhöjd.
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Syfte: Placering av konstverket på allmän platsmark.
Metod: Som en första studie gjordes platsbesök på tänkta platser
i staden, för att i ett senare skede studera vidare om det förekom
hinder eller faktorer som avgjorde möjligheten till placering.
De olika alternativen presenterades också för förvaltningen för
respons i form av synpunkter eller andra förslag.

Skala
Datum

1 Hamngatan

Platsen - skapar en närhet till släktingarna i ”Optimistorkestern” och den
grundläggande idén är att elefanten kommer lite på efterkälken både fysiskt
och tidsmässigt. Riktningen är i detta fall mot Stortorget med en placering på
refugen av smågatsten som delar gångbanan och körbanan.
Förhållande - Ytan är relativt liten i förhållande till elefantens storlek i höjd
och bredd, vilket kan bli en riskfaktor gällande framkomlighet och trafiksäkerhet i korsningen.
Reflektion - Konstverket skulle kunna ge ett mervärde och identitet till
platsen och knyta band till en befintlig plats på andra sidan torget, till sina
”släktingar”.

2 Korsning Södergatan/Baltzarsgatan

Platsen - skapar också en närhet och relation till släktingarna likt nummer ett.
Till skillnad från det förslaget är konstverket här placerat före sin orkester och
leder dem framåt längs gågatan. Platsen är stenlagd i smågatsten och omges av
verksamheter i bottenplan.
Förhållande - Ytan användes under julen 2017 som placering för en stor julgran, vilket är ett gott mått för större fundament.
Dagligen är platsen väl besökt av både gående, cyklister samt en del varutransporter vid vissa klockslag.
Reflektion - Konstverket skulle kunna skapa ett mervärde till platsen likt julgranen gjorde under julen 2017. De befintliga rörelseflödena och
sinnesintrycken kan förta konstverkets identitet och eventuellt bara
bli en detalj i en redan prydd gata. Konstverket kan också utsättas
för påkörning.
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3 Södra Förstadsgatan, nära Regementsgatan

Platsen - är en fortsättning av stråket gågatan vilket genererar daglig rörelse.
Ytan omges av verksamheter i bottenplan, bostäder i övre plan och en
trafikerad gata. I nuläget är platsen en detaljrik miljö med blomster,
skyltar och tillfälliga uppställningsplatser. Markmaterialet är av betongplattor
och smågatsten.
Förhållande - Närheten till Regementsgatan genererar ett stort rörelseflöde av
gående, cyklister och bilister. Skyltningen på plats är avtalad genom upplåtelser
och måste tas hänsyn till vid val av placering. Platsen omges idag även av
belysningsstolpar som behövs ta med i bedömningen vid fortsatt arbete med
platsen.
Reflektion - Elefanten skulle kunna skapa ett mervärde till platsen likt nummer
två, men eventuellt i en lite mindre skala i ett redan hårt pressat läge med
skyltning, buller och andra intryck som kan ta uppmärksamheten från
konstverket.

4 Södra Förstadsgatan, nära Kasinogatan

Platsen - är en del av ett område som planeras att förnyas. Platserna runt
nummer fyra är relativt stora i jämfört med de andra alternativen och kan ge
utrymme för elefantens storlek. Det finns även skyltar och belysningsstolpar i
detta området. Markmaterialet är stenlagd i betong.
Förhållande - Området omges likt de förra förslagen av gågatans rörelser, men
i detta fall främst av gående samt varutransporter vissa tider. Platsen har också
en del markupplåtelser för skyltning som måste beaktas vid eventuell placering
här.
Reflektion - Ett konstverk med stark anknytning till gågatans ena del skulle
kunna vara ett tillskott för att knyta samman stråkets början och slut. Den
skulle också kunna ge ett mervärde till platsen och fylla de ytor som idag är
”tomma”. En placering här kan dock medföra en viss risk för påkörning.
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Folket Park har utifrån sin placering i staden, och som välbesökt stadsdelspark
också en röst om elefantens placering. I parken har det även historiskt sett
funnits elefanter. Parken har idag få konstverk i jämförelse med centrala staden.
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5 Entrén mot Falsterbogatan

Platsen - ligger i en siktlinje från entrén. I parken är det på de gåendes villkor
vilket också är tydligt i parkens struktur. Konstverket placeras eventuellt intill en
liten gröning i en korsning av gångar eller direkt på gräsytan. Den knyter an till
en lekplats och i området ligger också ett gatukök och en restaurang, vilket
genererar rörelser hela dygnet under vissa årstider. Platsen är i nuläget en
grusad/gräsyta som planeras att bli hårdgjord i framtiden.
Förhållande - Parken är välbesökt under de flesta säsonger med ett högt tryck
sommartid. Under sommaren rör sig många i området oavsett ålder.
I gröningen finns en del vegetation, och det planeras för nyplantering av träd
men trots det finns det gott om utrymme till elefantens volym.
Reflektion - Folkets Park har idag en karaktär av många olika
detaljrika inslag, och konstverket skulle bli en ny enskild detalj i en färgstark och
lekfull miljö. Elefanten hade knutit an till historien i parken och placeringen vid
entrén hade gjort detta synbart för besökarna.

6 Kullen

Platsen - ligger längst söderut i parken vid en upphöjd kulle i klippt
gräsmatta. Platsen är grusad och ligger relativt nära nummer fem, men med
fördelen med närhet för mindre barn från lekplatsen bredvid.
Förhållande - Folkets park beskrevs ovan som en välbesökt park med många
besökare årligen. Eventuellt används inte denna plats lika omfattande som
nummer 5 (entréplats) då inte alla besökare följer rundan runt parken.
Reflektion - Folkets Park är en karaktärsrik park med många detaljrika inslag.
Elefanten hade oavsett placering knutit an till historien i parken.
Konstverket hade bidragit till en lekfull karaktär för barnen på den närliggande
lekplatsen vid denna placering, vilket i sin tur eventuellt skulle kunna drabba
kullens funktion som pulkabacke. Vid fortsatt arbete med platsen får olika
intressen vägas mot varandra.
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PLACERING AV ELEFANTEN

ELEFANTEN I FOLKETS PARK
Slutsats

Platsernas förutsättningar och/eller ev. hinder
har varit en faktor av många i valet av placering..
Frågan lyftes också internt och tillsammans med
arbetsgruppen på FGK har placeringen
resulterat i Folkets park.
Folkets Park har idag en karaktär av många olika
detaljrika inslag, och konstverket skulle bli en ny
detalj i en färgstark och lekfull miljö. Konstverket hade genom elefanten också knutit an
till historien, då det funnits elefanter i parken
tidigare.

Den föreslagna platsen består av en klippt
gräsyta med omkringliggande buskage, i
anslutning till entrén Falsterbogatan.
Genom att platsen ligger i en stor
besöksnod i Malmö är det en ständig
rörelse av gående besökare genom parken.
Gångstråket intill ska under 2019 hårdgöras
med marktegel.
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