
Skulpturvandring i Kungsbacka innerstad- en kort självguidande tur 

 

Start vid Stortorget : 

Livets träd- Lars Stocks (1932- 2018 )  

Material koppar. Föreställer asken Yggdrasil- en poetisk idé, trädet skulle symbolisera historik som 

livskraft och styrka i innerstaden. Livets träd donerades av Lions år 1981. Skulpturgruppen 

återinvigdes till sin ursprungliga form i juni 2022 efter förändringsarbete på torget. Vid trädet finns 

en infoskylt där konstnären skrivit om konstverkets idé. Inne i Kungsmässan finns ytterligare träd av 

Lars Stocks, och rötterna mellan dessa lär idémässigt vara sammanlänkade för att ena de båda 

köpcentren. 

Knott - Åsa Berndtsson (f 1967) 

År 2012, placerades ”knott” i stenläggningen på torget på sex olika platser, dvs gatsten med 

inblästrade budskap . Konstnären vill att vi ska stanna upp och fundera kring orden: Tala, lyssna, se, 

här, tro, vi.  

Fortsätt Storgatan norrut till Badhusparken, som anlades år 1892, några år efter järnvägsstationens 

tillblivelse. (år 1888).   

Blommans Cirkel- Vladimir Stoces (f 1956) 

Bronsstaty av små barnfötter runt ett par stora vuxenfötter. Verket är ett ”hommage” till Beda 

Hallberg (född i Onsala), majblommans skapare.  Konstverket inköptes av kommunen år 2007, då 

majblomma firade 100 års jubileum. Cirkelformen, som är av granit ska påminna om en blomma, de 

barfota barnfötterna visar på sårbarhet, utsatthet samt skönhet, de stora fotavtrycken symboliserar 

den starka kvinnan Beda Hallberg.  

Springbrunn 

Vattenskulpturen ”Glädjens källa”. Denna springbrunn är en järnkonstruktion, tillverkad på 

Göteborgs mekaniska verkstad i slutet av 1800-talet. Troligtvis från konstnär och arkitekten Peter 

Kaspar William Kleins ritning från år 1870. Lär ha prisbelönats vid Parisutställning. Fontänen var en 

gåva till Kungsbacka av firman A J G Bissmarck i samband med invigningen av stadens vattenverk år 

1897. Installerades här 1901. Har i folkmun kallats för ”syndafloden”. 

Snövit – Björn Wennergren (1910-1978) 

Material granit.  Detta är Kungsbackas första inköpta skulptur, år 1947. Konstnären var konservator 

på Göteborgs Naturhistoriska museum. Skulpturen är av vit ”Drottning Astrid granit” från ön 

Skäringen utanför Strömstad. 

 

Promenera vidare ner i gångtunneln vid stationen. 

 



Kungsbacka stad- Jan Persson (f 1949) Muralmålning 

Gångtunneln är ett enda stort konstverk målat av Jan Persson från år 1992. Målningen är minnen 

från Jans uppväxt i Kungsbacka under 1950-60-talet samt berättelser från gamla Kungsbackabor. Tex 

kan man se vaktmästaren på Kyrkskolan från balkongen meddela i en plåtlur vilka som klarat sin 

realexamen.  

 

Gå tillbaka mot stationshuset, och vänd blicken upp mot stadshusets fasad.  

St Gertrud-polykrom relief 

Här syns Kungsbackas statsvapen St Gertrud. Konstverket består av keramiska plattor, och är 

tillverkade av okänd konstnär från Skåne. Plattorna sattes upp 1970. St Gertrud helgonförklarades 

under 1200-talet, född ca 600 år tidigare i Landen, Belgien. Hon lär ha räddat några sjöfarare som var 

i sjönöd, och blev under medeltiden de resandes skyddshelgon. Under 1300-talet spreds en St 

Gertrudskult till Norden, och sedan år 1584 finns St Gertrud med i Kungsbackas vapen. Kyrkan på 

Stortorget var helgad år henne, spår av kyrkan finns på torgets stensättning. 

Vid stationen 

Möte- Pål Svensson (f 1950) 

Material röd bohusgranit. Inköptes av kommunen och placerades här 1988, då stationen firade 100-

års jubileum. Två bågar som sluter om varandra, ett yin och yang tema.  Är omfamningen ett 

kärleksmöte, eller är det en brottningsmatch, eller kanske är det spår som möts?  

 

Gå över vägen in i stadshusparken: 

Kungsbackagumman -Stenrobert Lundquist (f 1940) 

Material brons. Skulpturen föreställer den rikskända Kungsbacka gumman, Britta-Lena Andersson 

som levde åren 1824-1904 i staden. Hon var en klok gumma som botade inte bara Kungsbackabor 

utan tog också emot långväga patienter för sina kunskapers skull. Hennes salvor av medicinalväxter 

tillverkades en bra bit in på 1900-talet i staden och såldes på apoteket. Samma dag som hon avled 

skedde ett större jordskalv, man trodde det berodde på att hon tagit med sina krafter upp till himlen. 

Men det visade sig vara ett kraftigt skalv i Oslofjorden, uppmätt av seismografer utomlands till 

magnituden 5,4 .  

 

Fortsätt promenaden genom parken mot kulturhuset, ta lilla gångbron t.v över Kungsbackaån 

 

 

 



Labyrinten- färdigställd 2003, initiativtagare Leif Carlberg 

Denna modell kommer från Skallanäs utanför Onsala. Här är över 780 stenar lagda, komna från en 

pågående stenbrytning i Fjärås Bräcka. Runt kusterna i Sverige finns över 400 labyrinter. Man vet ej 

exakt vad de har haft för betydelse, men de påträffas ofta i anslutning till havet, eller vid förhistoriska 

gravfält. Kan vara uppbyggda i magiskt syfte för att kunna påverka vädrets makter och fiskelycka, 

eller som hedniska fruktbarhetsriter. 

Mätaren – Per Agélii (f 1966)   

Material grå bohusgranit. Mätaren är en larv som i slowmotion ser ut att vara på väg in i labyrinten. 

Bakom mätaren syns spår efter att den rört sig något. Konstnären tänker sig stigen mellan Mätaren 

och labyrinten som en tidslinje, bakom Mätaren är tiden använd och förfluten, framför den finns 

oanvänd framtid. Ihoprullad till ett nystan i form av en labyrint.  

Grisar - Per Agélii (f 1966) 

Material betong. Gåva från Freeport 2001, till lekparken vid kulturhuset.  

 

Lekskulpturerna Hästen och Båten av Peter Sundman (f 1949) 

Hästen och Båten köptes in 1994, då Kulturhuset Fyren invigdes. Omtyckta lekskulpturer som flitigt 

klättras och leks med.  

Stenstolar - Eric Therét  (f 1945) 

Material granit. Köptes in 1997 från utställningen Sculptura i Falkenberg. ”Att vila under träden i eller 

vila ögonen i” (konstnärens anm). Detta är två av de tolv stolar som ingick i skulpturgruppen ”De 

levandes cirkel”.  Stolarna är till för att användas, ”konst i stadsmiljö ska vara tillgänglig för alla ” 

(citat konstnären). 

 

Kulramen- Kenneth Andersson  

Material granit och metall. Beställdes till Må daghem i Fjärås år 1992. Flyttade till kulturhusparken i 

början av 2000-talet. Konstnären ser kulramen som en symbol för ett sunt och realistiskt ekonomiskt 

tänkande samtidigt som det är en kul-ram. Materialet sten har valts med tanke på stenarna i Li och 

på att stenbearbetning har gamla traditioner i Fjärås. 

 

Växtätande dinousarie och gasell – Kjell Lundberg (1911-1990) 

Material cement i lager på armeringsstomme. Skulpturerna för tankarna till sagor och till en fjärran 

värld. Konstnären bodde i Idala, utanför Kungsbacka och lät uppföra ca 20 st olika cementskulpturer i 

sin trädgård till minnet av den lyckliga tid och ”paradisliv” som han och hans hustru hade under 

1960-talet. I kulturhuset, vån 1 finns även en skulptur på hustrun Birgit samt den bevingade hästen 

Pegasus. 


