
Eldklotet 
av Hans ”Selle” Sellberg. 2003.
Rondell Norra Västkustvägen/Fje-
lievägen, 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 bakgrund 
som plåtslagare arbetar han företrä-
desvis med järn, men även i trä, 
betong, brons och glasfiber. 

Yxform av Marja Sikström. 1992.
Medborgarhuset i Bjärred
Skulpturen i grå diabas före-
ställer en yxa som just 
slungats ner i marken. 
Konstnären ville skapa ett konst-
verk med anknytning till stenålders-
folk 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 bostadsområ-
den, parker och äldreboenden.

Flickan med armbandet 
av Torsten Fridh. 1967.
Industrigatan/Strandvägen i 
Lomma
Statyn skänktes av HSB till Lomma 
kommun 1967 och var ortens för-
sta offentliga konstverk.Skulptören 
Torsten Fridh föddes i Jämtland 
1914 och är mest känd för sina 
studier av kvinnor och barn. Han 
har bl.a. gjort Rallarmonumentet i 
Kiruna. 

Gåsapennan 
av Hans ”Selle” Sellberg. 2008.
Rutsborgskolan, Borgeby
En gåspenna i bläckhorn i kolossal-
format. Fjädern, gjord i eroderad 
plåt, pekar upp mot skyn som en 
solvisare. Hans ”Selle” Sellberg är 
verksam i Bjärred. Med bakgrund 
som plåtslagare arbetar han företrä-
desvis med järn, men även i trä, 
betong, brons och glasfiber. 

Gångtunnel av LIMPO. 2013   
Löddesnäs, Bjärred
Graffitikonstnären Fabio da Rocha 
Passos Pinheiro, mer känd under 
artistnamnet LIMPO, är född i 
Brasilien och bosatt i Malmö. Hans 
konst gestaltar oftast personer och 
rymmer mycket socialt engage-
mang.
LIMPO har gjort en rad upp-
drag för restauranger och barer. 
I Lomma kommun har han även 
utsmyckat en offentlig toalett invid 
havet vid Habo Ljung.

Kunskapens frukt av Viktor Praznik
Bjärehovsskolan, Bjärred
Viktor Praznik är född 1941 i 
forna Jugoslavien och utbildad vid 
Konstfack i Belgrad. Sedan1970 är 
han bosatt i Sverige och är numera 
baserad i Helsingborg. Han är en av 
få svenska konstnärer som behärs-
kar bronsgjutning. Uttrycket i hans 
skulpturer skiftar : man finner både 
klassiska och modernare influenser, 
Praznik söker ständigt nya uttryck, 
men han besitter hantverkarens 
varsamma hand och han har alltid 
skönheten som ledstjärna.

Kunskapsstenen av My Svennberg 
och skolelever. 2010.
Löddesnässkolan, Bjärred
Under hösten 2010 arbetade 
konstnären My Svennberg tillsam-
mans med elever på Löddesnässko-
lan med att skapa skulpturen utifrån 
elevernas idéer och skolans historia. 
Där skolan ligger fanns en gång en 
tulpanodling som inspirerade och 
för länge sedan låg det en vikingaby 
i närheten.

Toalett av LIMPO. 2013   
Grönhögen. Lerbäcks väg/Södra 
Västkustvägen
Graffitikonstnären Fabio da Rocha 
Passos Pinheiro, mer känd under 
artistnamnet LIMPO, är född i 
Brasilien och bosatt i Malmö. Hans 
konst gestaltar oftast personer och 
rymmer mycket socialt engage-
mang. LIMPO har gjort en rad 
uppdrag för restauranger och barer. 
I Lomma kommun har han även 
utsmyckat en gångtunnel i Bjärred.
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Tre segel med solen 
av Maha Mustafa. 1994. 
Centrum, Bjärred
Tre segel med solen är inspirerad 
av en sång och utgår från havets 
betydelse för Bjärred.Maha Mustafa 
är skulptör och installationskonstnär. 
Hon har rötterna I Irak och är utbil-
dad vid Konstakademien I Bagdad. 
Hon är verksam i Sverige sedan 
1990-talet och delar numera sin tid 
mellan Sverige och Kanada. Mustafa 
arbetar gärna i stort format och har 
gjort ett flertal offentliga beställ-
ningsverk..

Konfrontation Pre Post 
av Marie Lindström. 1990.
Strandkyrkan och dammen i 
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 tanken till 
fornminnesmärken och kontraste-
rar till den moderna Strandkyrkan. 
Marie Lindström kan även beskådas 
på Södra Förstadsgatan i Malmö 
där hennes obelisk Solens finger 
står.

Simeon och barnet 
av Willie Wulff. 1957.
Gamla kyrkogården, Lomma   
Ett verk av den danske skulptören 
Willie Wulff (1881-1962). Verket 
är placerat intill Höje å på Lomma 
gamla kyrkogård. Konstverket tillhör 
Lomma församling.

Korsningar av Lars Ekholm. 1990.
Sjögräsgatan i Lomma
Mitt bland höghusen finner vi Lars 
Ekholms skulptur som vill ge oss 
en association av en vägkorsning. 
Skulptören Lars Ekholm är född 
1951. Hans abstrakta kompositio-
ner kännetecknas av ett dynamiskt 
spel mellan verkens volymer och 
det omgivande rummet. Han har 
gjort en rad offentliga utsmyckning-
ar i bl a Umeå, Odense, Stockholm 
och Kristianstad.

Snäckan av Eva Acking. 1975.
Församlingshemmet, Lomma
Snäckan var en minnesgåva från 
församlingsborna till kontraktspro-
sten Torsten Berglund i samband 
med hans avgång som kyrkoherde i 
Lomma församling.
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)

Eva Ackings bildvärld är nonfigu-
rativ och varierar mellan det fria 
koloristiska och det rumsligt geo-
metriska. Hon finns representerad 
på flera håll i Skåne, bl.a.  Apoteket 
i Ystad, Ystads konstmuseum och 
Kristianstads museum.

Grodan av Felix Nylund/Gunnar 
Nylund
Centrumtorget, Lomma. (Tillfälligt 
magasinerad pga ombyggnad.)
Statyn Grodan som bär på en 
lång och krokig historia. Modellen 
presenterades1910 av Felix Nylund 
och var tänkt till springbrunnen vid 
den finska presidentens sommar-
bostad Gullranda. Verket slutfördes 
dock inte utan uppfördes många 
år senare av sonen och den mer 
namnkunnige keramikern Gunnar 
Nylund (1904-1997), mest känd 
som ledande designer vid Rör-
strand.  Fram till 1994 förvarades 
statyn på Söderlångviks herrgård i 
Finland, ett museum över tidnings-
magnaten Amos Andersson. 1994 
inköptes Grodan av Lomma kom-
mun på initiativ av Gunnar Nylund 
och Lomma konstförening och fick 
sin placering vid dammen på torget 
i Lomma. På grund av ombyggnad 
förvaras den tillfälligt på annan plats.

Sista steget av Edvard Trulsson.
Gamla kyrkogården, Lomma
Edvard Trulsson (1881-1969) var 
skulptör från Malmö, utbildad vid 
Konstakademien i Köpenhamn. 
Hans skulpturer återfinns i flera 
skånska städer. I hemstaden Malmö 
fick han i uppdrag att göra statyer-
na över stadens storheter – Frans 
Suell som blickar ut över hamnen 
och R. F. Berg som står i Strandpar-
ken på Limhamn.

Lär mig du fjäril av Rune Säll. 1971.
Minneslunden, Lomma

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

Rune Säll var en skulptör från Mal-
mö. Han har gjort ett stort antal 
offentliga utsmyckningar i bl.a. Mal-
mö, Helsingborg, Lund, Ängelholm, 
Sjöbo och Kävlinge.

Skrattmås 
av Daniel Andersson. 2013.
Hamnen i Lomma.
Motorsågskonstnären Da-
niel Andersson har gjort flera 
utsmyckningar i kommunen, bl.a. 
denna skrattmås som också är 
Lommas kommunfågel. Den håller 
ett vakande öga över hamnen på 
havssidan av Lomma bibliotek.
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Bobos hjärta av Katarina Norling. 1996.
Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp
Bobos hjärta är ett av konstnärens mest 
omtalade verk. Katarina Norling vill 
med skulpturen 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 är född 1963 och utbil-
dad vid Konsthögskolan i Stockholm. 
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En karta till den offentliga 
konsten i Lomma kommun

Utställningar
Lomma Konstförening presenterar konstutställningar 

på Lomma bibliotek och Kraften i Lomma.  
www.lommakonstforening.se

Biblioteken i Lomma och Bjärred har också konstutställningar.
Aktuella program presenteras på 

www.lomma.se


