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Utsmyckning av rondeller 
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För något år sedan, när den lilla kanonen tronade på toppen av norra rondellen, fick jag en ide om en 
alternativ utsmyckning. Jag skrev jag in ett tips/tOrslag om rondelldekoralion men har nu blivit 
ombedd att formalisera det till ett MedborgartOrslag. Så här kommer det. 

Mitt förslag är att göra en till rondellkullen anpassad och väl dimensionerad modell av den båtskulptur 
av Folke Dahlberg, som finns i Folke Dahlberg Sällskapets lokaler i Brovaktarstugan. Skulpterandet är 

väl det Folke år minst känd för, men den här båten är i mitt tycke ett mästerverk. Den utstrålar 
verkligen kampen mot den lynniga sjön. Föreslår att Fullmäktige studerar skulpturen innan beslut 
fattas i frågan. 

Mina motiv 

Båten är av en typ som var anpassad just för Vätterns speciella förutsättningar. Mer om dess historia 
och typnamn kan andra båttre än jag. En sådan rondelldekoration vid norra infarten till Karlsborg 
skulle symbolisera mycket som har stark historisk och kulturell anknytning till Rödesund, Karlsborg 
och Vätterbygden. Dessutom breder sjön ut sig just när man passerat den mäktiga skulpturen. 
Effektfullt! 

- En båttyp speciellt anpassad till "Va/fems hastiga vJgor", som Folke Dahlberg-beundraren, 
ledamoten i Svenska Akademien (stol nr 17) och Spännefallaskalden (Kyrkefalla socken,Tibro) 
Johannes Edfelt beskrev sjön i dikten Stora Röknen, ur diktsamlingen Bråddjupt eko, som illustrerades 
av Folke Dahlberg. 

- En symbol för en av de viktigaste näringsgrenarna, fisket, som var en tOrutsättning för bybildningen 
Rödesund. 

- En hyllning till konstnären Folke Dahlberg som har stark anknytning till Karlsborg. 
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Vid norra infarten en symbol för den äldre/ursprungliga näringen - vid södra (utfarten, om.�l 
uttrycka det) en symbol för mer sentida utkomster för Karlsborgs innebyggare; Försvaret, i form av A 
32 Lansen, som nu står utanför f.d. F6. Den kan placeras på södra rondellkullen eller på annan plats i 
anslutning till södra infarten. Vid F6 är den osynlig. 
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