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Ett mindre urval har gjorts bland verken i denna broschyr. Vissa verk förvaltas av 
Lomma kommun, medan andra har privata ägare eller till och med står utan ägare. 

Broschyren har producerats av Kultur och fritid, Lomma kommun 2020. 
Med reservation för ändringar. 
Layout: Joanna Bladh, joannabladh.com
Foto: Christian Almström, Joanna Bladh, Annica Widmark och Mats Kläpp
Tryck: Arkitektkopia

http://www.joannabladh.com


SÅ KUL ATT DU HITTAT  
DENNA BROSCHYR!
Lomma kommun bjuder på många offentliga konstverk och sjuder i övrigt av 
konstnärer och gallerister. Vi hoppas att med denna broschyr och karta få dig att 
upptäcka några av konstverken. Kanske en cykeltur med kartan som kompass? Eller 
varför inte en utflykt med familj och vänner? De flesta av konstverken står i natur-
sköna miljöer som verkligen visar på vilken bredd som finns i Lomma kommun.

De offentliga verken är bara en liten del av konsten i Lomma kommun. Här finns 
även gallerier, ateljéer, utställningar på Kraften och biblioteken och mycket mer. Du 
hittar information under Uppleva & Göra på lomma.se. I skrivande stund planeras 
det för flera projekt kring offentlig konst. Ta del av information kring dessa och 
annat inom Kultur och Fritid på Facebook (Kultur och Fritid i Lomma kommun) och 
på lomma.se/evenemang. 

Skulpturer, statyer, väg- och graffitimålningar, motorsågskonst – vad lockar dig?

Carin Hansson, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden
Michael Tsiparis, Kultur- och fritidschef
kulturochfritid@lomma.se

mailto: kulturochfritid@lomma.se
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LIMPO 
      GRAFFITIKONST, 2013
Gångtunnel, Löddesnäs, Bjärred
Graffitikonstnären Fabio da Rocha 
Passos Pinheiro, mer känd under 
artistnamnet LIMPO, gestaltar 
oftast personer och konsten rym-
mer mycket socialt engagemang. 
LIMPO har gjort en rad uppdrag för 
restauranger och barer.
limpotu.com

MY SVENNBERG & 
SKOLELEVER
      KUNSKAPSSTENEN, 2010
Löddesnässkolan, Bjärred
Under hösten 2010 arbetade konstnären My 
Svennberg och elever på Löddesnässkolan 
med att skapa skulpturen utifrån elevernas 
idéer och skolans historia. Där skolan ligger 
fanns en gång en tulpanodling som inspirera-
de och för längesedan låg det en vikingaby i 
närheten.
tjenomy.com
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TIM NEDRUP
     GRAFFITIKONST
Tunnel, Västanvägen-Apotekarevägen, 
Bjärred
En graffitimålning av Tim Nedrup, en 
mångsidig konstnär som är mer känd som 
Tim Timmey inom street art-kretsar.
timnedrup.com

LUCID DREAM TEAM 
     STADEN I VÅRA DRÖMMAR, 2014
Tunnel, Västanvägen, Bjärred  
(nära Amiralsvägen)
En graffitimålning från 80-talet som restau- 
rerats av Lucid Dream Team under ledning  
av graffitikonstnären Pärra Andreasson.
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timnedrup.com


IRIS BEHRENS 
      VÄGGMÅLNING, 2018 
Offentlig toalett vid  
Västa Kennelvägen, Bjärred
Iris Behrens har hämtat sin inspiration 
till verket från havet, med det omåla-
de som ett skelett eller en snäcka och 
det blå som vatten. Hon kallar själv 
stilen för abstrakt graffiti. 

DANIEL ANDERSSON 
      TURNING TORSO, 2013
Bjeredsparken, söder om Bjersund
Daniel Andersson är en av Sveriges mest anlitade 
konstnärer inom motorsågsskulptering (motor-
sågskonst) och har gjort flera utsmyckningar i 
Lomma kommun. En av dem är Turning Torso i 
Bjeredsparken.
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EBBE LEVIN
      HAVSMANNEN, 1991 
Söder om Långa bryggan, Bjärred
Konstverket ska vara en pendang till Den lille Havfrue i Köpenhamn och symboliserar hav 
som möter himmel och en oändlig galax. Konstnären och nöjeskungen Knud von Bülow 
är upphovsmän till verket som sannolikt står utan ägare sedan Bülow flyttat från Bjärred.

DANIEL  
ANDERSSON 
      BJÖRN BORG, 2013
Bjärreds saltsjöbadspark
Motorsågskonstnär som gjort flera 
utsmyckningar i kommunen, däribland 
Turning Torso på föregående sida och 
ett antal verk i Lomma.
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ÅSA  
ANDREASSON
      STRANDSTENARNA, 2010
Pilevägen, Bjärred
Landsskapsarkitekten Åsa Andreasson 
fick idén till stenarnas placering från 
sin uppväxt i Bohuslän, där berget all-
tid finns med vid havet. Tanken är att 
de fem stora granitblocken ska skapa 
en meditativ plats att stanna upp vid 
under promenader mellan Lomma 
och Bjärred.

MARJA SIKSTRÖM
      YXFORM, 1992
Medborgarhuset, Bjärred 
Skulpturen i grå diabas föreställer en 
yxa som just slungats ner i marken. 
Konstnären ville skapa ett konstverk 
med anknytning till stenåldersfolk och 
bokskog. Marja Sikström intresserar sig 
för material som ger motstånd och har 
sedan debuten 1983 arbetat i diverse 
material såsom betong, sten, trä och 
brons. Hon har gjort en rad offentliga 
uppdrag i bostadsområden, parker och 
äldreboenden.
artworks.se/konstnarer/marja-sikstroem
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MAHA MUSTAFA
      TRE SEGEL MED SOLEN, 1994
Bjärred centrum
Tre segel med solen är inspirerad av en sång 
och utgår från havets betydelse för Bjärred. 
Maha Mustafa är skulptör och installations-
konstnär och är utbildad vid Konstakademien 
i Bagdad. Mustafa arbetar gärna i stort format 
och har gjort ett flertal offentliga beställnings-
verk.
maha-mustafa.com

VIKTOR PRAZNIK
      KUNSKAPENS FRUKT
Bjärehovsskolan, Bjärred
Viktor Praznik är en av få svenska konstnärer 
som behärskar bronsgjutning. Uttrycket i hans 
skulpturer skiftar: här finns både klassiska och 
mer moderna influenser. Praznik söker ständigt 
nya uttryck, men han besitter hantverkarens 
varsamma hand och han har alltid skönheten 
som ledstjärna.
ateljeviktor.se
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www.maha-mustafa.com
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      GÅSAPENNAN, 2008
Rutsborgskolan, Borgeby
En gåspenna i bläckhorn i kolossal-
format av Sellberg. Fjädern, gjord i 
eroderad plåt, pekar upp mot skyn 
som en solvisare.
selle.se

HANS SELLBERG 

      ELDKLOTET, 2003
Rondell, Norra Västkustvägen/Fjelievägen, 
Bjärred
Eldklotet symboliserar Bjärred, som satt 
sitt märke på kartan via bollsporter som 
fotboll, tennis och basket. Hans ”Selle” 
Sellberg är verksam i Bjärred. Med bak-
grund som plåtslagare arbetar han företrä-
desvis med järn, men även i trä, betong, 
brons och glasfiber.
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www.selle.se


GUSTAV 
NORBERG 
      GRAFFITIKONST,     
      2016 
Tunnel vid Fjelievägen, 
Bjärred  
Med rötterna i graffitikul-
turen har Gustav Norbergs 
formspråk genom åren 
utvecklats från en mer 
traditionell graffiti-estetik 
till det väldigt grafiska, och i 
viss mån även abstrakta
formspråk, som idag känne-
tecknar hans verk. 
gustavnorberg.se
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http://gustavnorberg.se


MASSOR MED TIPS PÅ VAD SOM HÄNDER 
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LOMMA, ALNARP & HABO LJUNG LIMPO
      GRAFFITIKONST, 2013
Offentlig toalett, Grönhögen,  
Lerbäcks väg/S.Västkustvägen
Graffitikonstnär som även har 
utsmyckat en gångtunnel,  
se nummer 1 i Bjärred.
limpotu.com

WILLIE WULFF 
      SIMEON OCH BARNET, 1957
Gamla kyrkogården, Lomma
Ett verk av den danske skulptören Willie 
Wulff. Verket är placerat intill Höje å på  
Lomma gamla kyrkogård. 

Konstverket tillhör Lomma församling.
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RUNE SÄLL
       LÄR MIG DU FJÄRIL, 1971
Minneslunden, Lomma
Rune Säll har gjort ett stort antal offentliga 
utsmyckningar i bl.a. Malmö, Helsingborg, 
Lund, Ängelholm, Sjöbo och Kävlinge. På 
sockeln står: Lär mig, du fjäril, vingad, lätt, 
Vad herren ock åt mig berett Där Du mot 
höjd dig svingar. I går dig puppan inneslöt, I 
dag du glad ditt fängsel bröt: Min själ skall 
ock få vingar. Sv. Ps. 572:3

INGRID 
ENARSSON
       SEGEL, 2015
Rondellen vid Strandvägen och  
S. Västkustvägen, Lomma
Ingrid Enarssons idé med konstver-
ket (ett stort orange segel) är att 
det ska uppfattas som en symbol 
för Lomma - kustnära och med ett 
mycket livaktigt båtliv.

ingridenarsson.com
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ELEVER
       MÅLNING 
Gångtunnel, Slättängsgatan
Eleverna Jenny, Fanny, Kathrine och Feli-
cia från Konst- och designutbildningen 
på Östra Grevie Folkhögskola har skapat 
denna tunnelmålning vid Slättäng i 
Lomma.

MATS KLÄPP
       KICK OFF, 2015
Slättängshallen, Industrigatan
Lackerad alubond med ledljusinstal-
lation. Verket tar sin utgångspunkt i 
konstnärens entusiasm i att idrotta 
som ung. Det visar en tydlig vågrörelse 
från vänster, likt en idrottare som tar 
ansats för ett hopp och som färgfälten 
i ett slowmotion-hopp i TV, där färg-
fälten bildar själva rörelsen. Kläpp är 
verksam sedan 1970-talet och utbildad 
vid bl.a. Östra Grevie Folkhögskola och 
Atelier 17 i Paris. Fler offentliga verk 
kan skådas i städer som Köpenhamn 
och Kalmar.
matsklapp.com
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TORSTEN FRIDH
    FLICKAN MED ARMBANDET, 1967
Industrigatan/Strandvägen, Lomma
Statyn skänktes av HSB till Lomma kommun 
1967 och var ortens första offentliga konst-
verk. Skulptören Torsten Fridh är mest känd 
för sina studier av kvinnor och barn. Han har 
bl.a. gjort Rallarmonumentet i Kiruna.

MARIE LINDSTRÖM 
    KONFRONTATION PRE POST, 1990
Amfiteatern och dammen, Lomma 
Skulpturen är byggd i två delar. Porten vid 
dammen är tänkt att förena det gamla och nya 
Lomma centrum. Genom portens öppning ser 
man stenformationen med pelarna på kullen 
240 meter bort. De högresta stenarna för tan-
ken till fornminnesmärken och kontrasterar till 
den moderna Strandkyrkan, öster om kullen. 
Marie Lindström kan även beskådas på Södra 
Förstadsgatan i Malmö där hennes obelisk 
Solens finger står.
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      BLOMMAN, 2011
Midskeppsparken, Lomma
Daniel Andersson skapade denna ros vid Rosariet i 
Midskeppsparken under Lomma Events påskvandring 
2011. Den möjliggjordes av Lomma kommun och 
Strömbergs fastighetsbyrå.

DANIEL ANDERSSON 

      SKRATTMÅS, 2015
Hamnen, Lomma
Motorsågskonstnären Daniel Andersson har gjort 
flera utsmyckningar i kommunen, bl.a. denna 
skrattmås som också är Lommas kommunfågel. 
Den håller ett vakande öga över hamnen på havs-
sidan av Lomma bibliotek.
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MIA FKIH MABROUK
      HAVSBLICK, 2000
Vegagatan, Lomma
Verket är skapat i brons och grå evjagranit och 
bygger på tankar om tiden, livet och kärle-
ken – symboliserade av solur, båt och sjöhäst 
innesluten i ett hjärta. Mia är verksam sedan 
1980-talet och har bl.a. skapat offentliga verk i 
Göteborg, Lysekil och Kungsbacka. 
miafmabrouk.se

FELIX NYLUND/ 
GUNNAR NYLUND 
      GRODAN, 1910/1994
Centrumtorget, Lomma
Statyn Grodan som bär på en lång och krokig historia. 
Modellen presenterades 1910 av Felix Nylund och var 
tänkt till springbrunnen vid den finska presidentens 
sommarbostad, Gullranda. Verket slutfördes dock inte 
utan uppfördes många år senare av sonen och den 
mer namnkunnige keramikern Gunnar Nylund, mest 
känd som ledande designer vid Rörstrand. 1994 inköp-
tes Grodan av Lomma kommun på initiativ av Gunnar 
Nylund och Lomma konstförening och fick sin placering 
på Centrumtorget.
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EVA ACKING 
      SNÄCKAN, 1975
Församlingshemmet, Lomma
Eva Ackings bildvärld är nonfigurativ och varie-
rar mellan det fria koloristiska och det rums-
ligt geometriska. Hon finns representerad på 
flera håll i Skåne, bl.a. Apoteket i Ystad, Ystads 
konstmuseum och Kristianstads museum. På 
skylten under skulpturen står att läsa: Som 
musiken i havets snäcka Som guds röst för ett 
troget hjärta Är den sångens skönhet Som fyller 
dödsskuggans land. (Bo Setterlind). 
acking.se

LARS EKHOLM 
      KORSNINGAR, 1990
Sjögräsgatan, Lomma
Mitt bland höghusen finner vi Lars
Ekholms skulptur som vill ge oss
en association av en vägkorsning.
Hans abstrakta kompositioner
kännetecknas av ett dynamiskt
spel mellan verkens volymer och
det omgivande rummet. Han har
gjort en rad offentliga utsmyckningar
i bl.a. Umeå, Odense och Stockholm.
larsekholm.com
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KATARINA NORLING 
       BOBOS HJÄRTA, 1996
Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp
Bobos hjärta är ett av konstnärens mest om-
talade verk. Katarina Norling vill med skulp-
turen ställa oss inför alla de associationer ett 
hjärta ger. Inte bara som ett mänskligt organ 
nära kopplat till liv och död, men också alla de 
talesätt och metaforer det används i. Katarina 
Norling utbildades vid Konsthögskolan i Stock-
holm. Hon avled 2019. 
katarinanorlinginmemoriam.com

BERIT  
LINDFELDT 
       SOLSIL, 2004   
Institutionen för växtvetenskap vid SLU, 
Alnarp
Lindfeldt arbetar bland annat i brons, be-
tong, stål och gummi. Hon är utbildad vid 
Konstindustriskolan och Valands konstskola 
och invald i Kungliga Akademien för de fria 
konsterna. Solsil består bl.a av en stående 
hålperforerad skål i rostfritt stål som är 
polerad till spegelblank yta. 

Verket är beställt av Statens konstråd och 
förvaltas av Akademiska Hus i Lund AB. 
beritlindfeldt.se
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UNDER UPPLEVA & GÖRA PÅ LOMMA.SE  
HITTAR DU MER INFORMATION OM  
KONST, GALLERIER OCH MUSEER  

I LOMMA KOMMUN. 

www.katarinanorlinginmemoriam.com
www.beritlindfeldt.se
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HITTAR DU MER INFORMATION OM  
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