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Extrem passion för skidåkning blir
skulptur i Borås
En hyllning till extremskidåkaren Tomas Olsson blir nästa verk i
Skulpturstaden Borås. Två boråsföretagare står bakom donationen av
skulpturen som invigs av Riksdagens talman den 16 maj, på tioårsdagen efter
skidåkarens bortgång.
Skulpturen Passion Extreme hyllar extremskidåkaren Tomas Olsson från
Borås som förolyckades på Mount Everest för tio år sedan. Det är Andreas
Swahn och Åke Björsell som tagit initiativ till och möjliggjort donationen av
Richard Brixels skulptur till Borås Stad.
– Vi önskar utveckla skulpturstaden Borås och skapa ett minnesmärke över

traktens son, som hade passion för att göra det omöjliga, säger Andreas
Swahn och Åke Björsell.
Riksdagens talman Urban Ahlin kommer att avtäcka skulpturen vid ceremonin
på Krokshallsberget i Borås, där Ulf Olsson, Kommunstyrelsens ordförande,
tar emot skulpturen för Borås Stads räkning.
– Vi gläder oss åt och är tacksamma för detta tankeväckande konstverk som
hyllar mod och viljestyrka, säger Ulf Olsson.
Den svenske konstnären Richard Brixel, känd bronsskulptör, står bakom
verket. Richard Brixel har gjort skulpturer av flera kända idrottsprofiler, till
exempel Ronnie Petterson, Michael Schumacher och Ove Fundin. Passion
Extreme är en tre meter hög bronsskulptur som föreställer Tomas Olsson på
skidor utför en brant. Minnesmärket ska placeras på Krokshallsberget vid
Borås Resecentrum.
– Det är en iögonfallande skulptur som kräver sin placering. Krokshallsberget
ger skulpturen en dramatisk placering och besökare till Borås möts direkt av
den när de anländer med tåg eller buss, säger Pontus Hammarén, chef för
Borås Konstmuseum.
Det var den 16 maj 2006 som Tomas Olsson, tillsammans med norrmannen
Tormod Granheim, besteg Mount Everest och blev först i världen med att åka
skidor ner för bergets nordsida. På vägen ner försvann Tomas Olsson. När den
tragiska händelsen nådde Andreas Swahn startade han en insamling till en
räddningsaktion för att få hem Tomas. Insamlingen fick stor uppmärksamhet
och man lyckades samla in drygt 100 000 kronor. När det stod klart att Tomas
Olsson hade avlidit bildades istället en minnesfond i hans namn.
– När jag fick beskedet att Tomas Olsson var saknad, insåg jag att något
måste göras omedelbart. Vi fick igång insamlingen inom 30 minuter och
förhoppningen var att finna honom vid liv. Jag var fascinerad över hur Tomas
tänjde på fysiska gränser och kunde dra paralleller till hur man uthålligt
måste kämpa när man bygger företag, säger Andreas Swahn.
Mer information genom Andreas Swahn, 0704-22 22 01, Åke Björsell 0706-90
77 07, Pontus Hammarén, 0768-88 76 81, Eva-Lotta Franzén, 0734-15 33 06
samt Ulf Olsson, 0705-23 30 22.

Skulpturen Passion Extreme invigs 16 maj
Avtäckningen av Passion Extreme sker 16 maj, klockan 18.00 på tioårsdagen
av Tomas Olssons bortgång. Det blir ett händelserikt evenemang med
föredrag om färden till toppen av Mount Everest, en talkshow om nedfärden,
insamlingen och räddningsaktionen, samt slutligen invigning av skulpturen.
Biografen Röda Kvarn, Borås
16:30 - Föredrag
17:00 - Talkshow
Krokshallsberget, Borås Resecentrum
18:00 - Avtäckning Passion Extreme
Läs mer om de olika delarna och anmäl dig här.

Om Tomas Olsson
Tomas Olsson (1976–2006) från Borås besteg flera av världens högsta berg,
med skidor på ryggen, mest av allt för utmaningen att kunna åka nedför de
svindlande topparna; Aconcagua 6960 m, Peak Lenin 7134 m, Muztagh Ata
7546 m, Kuksay Peak 7184 m och Cho Oyu 8201 m.
Efter att ha bestigit världens högsta berg, Mount Everest 8848 m, 16 maj
2006, blev Tomas Olsson tillsammans med norrmannen Tormod Granheim
först i världen med att åka skidor ner för bergets nordsida. På vägen ner
omkom Tomas Olsson i ett fall.
Skulpturen på Krokshallsberget är ett minnesmärke över Tomas Olsson, rest
på tioårsdagen av hans bortgång.
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