
 
Konstnären Marc Broos - till höger - tillsammans med (från vänster) byggledaren Per Forsberg, Paula Hoffmann från Folkets hus 
och Parker, samt föreståndaren Magnus Moberg. Kvartetten står under en del av den "balkong" med svarta figurer som Marc Broos 
har skapat. I bakgrunden, i taket, sitter nu gamla kristallkronor som hittades på folkets hus vinden. Där hade de legat undanställda 
sedan 1956, när kristallkronor ersattes med ljusrör. FOTO: LISA OLAISON 

En lysande utsmyckning 
KONST: Konstverk av Marc Broos invigt i Skoghalls Folkets hus 

På torsdagskvällen invigdes den nya foajén i Skoghalls 
Folkets hus.  
Ljussättningen är ny och avancerad. Ny är också 
konstnären Marc Broos` utsmyckning 
Den består av små och svarta figurer placerade på en 
lång och vinklad ”balkong” i foajéns tak.  
 
Nästan omöjlig att göra något av. 

Det var konstnärens första intryck av foajén. 

– Jag såg en massa stolar och bord och dörrar som fyllde utrymmet, berättar han. 

Men så tittade han uppåt, i taket, och där fann Marc Broos det utrymme han behövde. 

Där skapade han en lång och vinklad ”balkong” på vilken han placerade ganska små och svarta figurer. 

Vissa figurer är musiker, andra är representanter för publiken. 



– Många kvinnor, det är kvinnorna som bär upp kulturen, säger han. 

 

Figurernas material är en aning ovanligt... 

– De består av hundbajspåsar som jag har virat runt en stålstomme för att de ge dem stadga. Sedan har 

jag behandlat dem med svart vax. 

De taktpinnar, stråkar och käppar som figurerna har utrustats med är så preparerade att de verkar 

nästan självlysande. 

Men den effekten nås genom att ljussättaren Lars Ocklund sett till att belysa dem. Den konstfullt 

anordnade belysningen i hela foajén kan ändra färg. Detta allt efter violket evenemang som publiken 

kommer till: Opera, teater, film, fest. 

 

Intill Marc Broos` balkong med figurer sitter i taket, i en utsågad rondell, några vackra kristallkronor. 

Magnus Moberg, föreståndare i Skoghalls Folkets hus, berättar att ljuskronorna är gamla och 

nyupptäckta. 

– Vi hittade dem på vinden, där hade de legat undanstoppade sedan 1956... 

Det var vid den tidpunkten som de tjusiga kristallkronorna ersattes med ljusrör. Lyckligtvis blev inte 

ljuskronornas öde värre än att få tillbringa 55 år i ett vindsutrymme... 

 

Paula Hoffmann är chef för konstutsmyckningar inom Folkets hus och parkers riksorganisation. 

Hon är mycket belåten med det som har gjorts i Skoghall. 

– Detta är ett pilotprojekt för övriga Sverige, säger hon. 

Organisationen har för övrigt 600 medlemmar, från minsta lilla Folkets hus på landsbygden till både 

Liseberg och stora festivaler. 

 

Per Forsberg är byggansvarig och arkitekt. Han berättar om grundorsaken till att man nu, med start i 

Skoghall, ljussätter en lång rad folkets hus: 

EU har bestämt att glödljusen ska fasas ut och ersättas med energisnålt LED-ljus. 

– Man kan därför se detta som ett miljöprojekt, menar han. 

Men vad miljöprojektet i Skoghalls Folkets hus har för arbetsnamn, det vet ingen. Och något namn på 

Marc Broos` konstverk finns inte, men det klarar möjligen den skoghallska folkhumorn av att hitta på. 
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