Stigs tal invigning J. P. Johansson statyn

J. P. Johansson Sällskapet hälsar Er alla varmt välkomna och
Tack! För att Ni kom i dag till denna historiska invigning av J.
P. Johansson statyn.
Staty projektet började för över 5 år sedan på en julmarknad
på Stora torget Enköping. En kvinna började då berätta om J.
P. som hon träffat och tyckte att han gjort mycket för
personalen på Bahco och Enköping. Han satt med i Enköpings
Kommuns styrelse över 40 år och flera andra styrelser inom
Enköpings kommun. Kvinnan tyckte det var skamligt att det
inte finns en staty av denna betydelsefulla person för
Enköping. Om Du är med i dag, hör av Dig till oss.
Vi tog den bollen och diskuterade detta i J. P. Johansson
Sällskapets styrelse. Alla var eniga om att arbeta med att resa
en staty av Enköpings stora innovatör och samhällsbyggare.
J. P. Johansson Sällskapets styrelse har jobbat målmedvetet
mot målet, fast det har gått upp och ner under åren.
Vi hade turen att dåvarande Kulturchef Siv Godberg tyckte
projektet var intressant och hjälpte oss med goda råd. Stort
tack Siv! Som bl.a. föreslog tävling mellan olika konstnärer.
Den tävlingen vann Peter Linde övertygande. Peter är mycket
skicklig, en Sveriges bästa skulptörer.
Stort tack till alla personer, företag, föreningar och Enköpings
Kommun som lämnat bidrag till statyn. Alla Ni som bidragit
kan nu med stolthet känna Er delaktiga i detta fantastiska

konstverk som placerats här vid platsen där J. Ps första
smedja var belägen.
Tack, Tomas Lindvall Enköpings Kommun som varit positiv
från början och hjälpt oss i projektet och platsen. J. P. kan
härifrån se mot Stora Torget och känna stolthet och ära över
sitt livsverk.
Extra stort tack till Stefan Larsson VD på SNA Europe/Bahco:
Stefan har redan från början och hela vägen stöttat oss och
gett oss mod och kraft. Företaget har bidragit med ett
betydelse fullt grundbidrag vilket hjälpt oss att se ljuset i
tunneln.
Stefan äntligen har vi uppnått målet! Vi ser med spänning
fram emot när Du nu får äran att avtäcka konstverket.
Varsågod Stefan ordet är Ditt…………………………….
Stefan överlämnar ordet till Curt Eriksson……………….
Curt Erikson överlämnar ordet och statyn till Anna Wiklund
och Enköpings Kommun…………………..
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