
SKULPTURPROMENAD 
 i Kristianstads centrum

Musikanten och hans hund • Axel Olsson, 1991   
Västa Storgatan 38, gården åt Västra Vallgatan 23 
Skulptur i brons. Hunden är en avbild av konstnärens hund Dodde.

4

Kvartett • Thomas Qvarsebo, 1984 
Lilla torg 
Med sin individualitet skapar sångarna grunden för en mänsklig 
gemenskap där det är omöjligt att plocka bort en av deltagarna utan 
att helheten raseras.

5

Storsläggan • Axel Olsson, 1947 
Västra Boulevarden 3 
Skulpturen är utförd i kalksten från Ignaberga. Axel Olsson föddes 
1919 i Åhus och växte upp i Arkelstorp.

2

Lena • Elsie Dahlberg-Sundborg, 1962 
Västra Storgatan 27–29 
Kvinnoskulptur i brons som sattes upp i samband med att gågatan 
invigdes 1984.

3

Mannen i islandströja • Ivar Johnsson, 1933   
Östra Boulevarden 4 
Bronsskulptur skapad av bildhuggaren Ivar Johnsson som föddes i 
Vittskövle 1885.

1

Sabinskorna rövas bort • Anders Olsson, 1933 
Lilla torg 
Bronsverket åskådliggör en händelse i Roms historia under en tid då 
det fanns få kvinnor. Romerska män som saknade hustru, rövar bort 
sabinarnas döttrar under en religiös fest.

6



Fedra • Gunilla Bandolin, 2005
Konsthallen vid Stora torg 
Skulptur i gjutjärn.

9

Café Rio • Axel Olsson, 1992
Västra Vallgatan/Tivoligatan 
Bronsreliefen återger interiören av det legendariska café där  
soldater, tidningsfolk, hantverkare, artister med flera roade sig.  
På reliefen syns självporträttet av skulptören.

Christian IV • Bertel Thorvaldsen, 1890
Rådhuset/Västra Storgatan
I en nisch 10 meter upp på fasaden står stadens grundläggare som 
staty. Det är en avgjutning i zink av det original som bildhuggaren 
Thovaldsen utförde till Roskilde kyrka (1768-1844).

7

8

Källan • Carl Magnus, 1996
Ljunggrens plan 
Skulptur i brons.

10

Kalven • Lena Lervik, 1979
Tivoliparken 
En nyfödd kalv tar sina första stapplande steg och nosar nyfiket 
efter förbipasserande. Skulpturen är gjord i brons.

12

Tempelkub • Bård Breivik, 1993
Residensparken
Nio pelare bygger ett rum där man kan närma sig från många håll, 
kliva in och uppleva den sakrala känslan, karaktären och ljuset och 
sedan välja en annan väg  ut.

11

Treklöver • Owe Pellsjö 
Östra Storgatan 34 
Bronsskulpturen kan anses symbolisera ett ”uppväxande” ur tre 
olika ”karaktäriserande utväxter”, enligt konstnären själv.  

14

Sinfonia • Folke Truedsson, 1974  
Museigården, Stora torg
Bronsskulptur med en kubistisk utgångspunkt som förmedlar  
dynamik och kraft.

16

Tid • Thomas Hallqvist, 2000
Östra Boulevarden 
Konstnären utgår ifrån rummets tre dimensioner och lägger till  
ytterligare en - tiden. Skulpturen kan läsas som tid eller dit,  
beroende på hur man läser de tre stålbokstäverna T, I och D.

17

Romeo och Julia • Axel Olsson, 1991
Östra Storgatan 3
Skulptur i brons är en del av gatans liv. Gemenskapen blir tydlig och 
närvarande. Här kliver husets utsmyckning direkt ut på gatan och 
gränsen mellan brukande och skulptur suddas ut.

18

Restitution • Sarah Schwartz, 1990
Östra Storgatan 53 
Restitution (återställelse), består av två naturstenar, Önskebrunn av 
gnejs, med slipad urholkning och Stenbumling av granit med slipad 
plan yta. 

19

Skulpturbrunn • Owe Pellsjö, 1986
Sommarro, Östra Boulevarden 1 
En kraftfull skulptur i brons och slipad sten med organiska former 
som befriar sig ur det slutna. 

21

Massaikvinna • Arne Sandström, 1986
Christiansro, Östra Boulevarden 1 
Kvinnan från Afrika som med värme och stolthet förmedlar givmild-
het och delar med sig av livskraft ur sitt bröst. Väl avvägd naturalism 
som visar ett moderskap, gemensamt för alla kulturer. 

20

Filmfotografen • Axel Olsson, 1981
Östra Storgatan 53 
Tystnad! Tagning! Bronsskulpturen är placerad vid Filmmuseet och 
påminner om att svensk films vagga stod i Kristianstad.

13

Lyssna • Kenneth Johansson, 1990
Nya Boulevarden 6 B 
Kaninöronen ger intryck av ett intensivt lyssnande och är utförda i 
svart diabas.

22

Ikaros • Palle Pernevi, 1965  
Stora torg 
I den grekiska myten skapade konstnären Daidalos sin Ikaros med 
vilken han flög så nära solen att vingarna smälte. Palle Pernevis 
stålskulptur visar Ikaros då den slår ner i havet och allt är kaos.

15



Oändlighetskolonn • Bert Jonny Nilsson, 2003
Kanalgatan 
Skulpturen är 16 m hög och har undertiteln ”den kosmiska  
förbindelsen”.

24

Livsglädje • Nils Möllerberg, 1961
Lasarettsboulevarden 2 
En ung naken kvinnogestalt  i brons stående på ett knä med  
armarna ovanför huvudet. Hon håller en klotformig boll i handen 
som kanske ska föreställa en tvättsvamp eller tvål.

26

Hammarsmeden (kopia) • Constantin Meunier, 1886 
Götgatan, vid entrén till Vuxenskolan 
En kraftfull gestalt fylld av tyngd och allvar. Här träder smeden fram 
som en representant för arbetets historia, helt fri från effektsökeri.

29

Nerthus • Lena Lervik, 1992  
Bibliotekstorget 
Skulptur i granit föreställande en kraftfull gestalt med ”Frej och 
Freja” vid den mjölkstinna barmen och elva små barn vid fötterna. 
Den romerska gudinnan Nerthus är androgyn. 

27

Diskuskastaren (kopia) • Myron, (480–445 f. Kr) 
Gräsytan vid korsningen Götgatan/Kanalgatan 
Skulpturen är en bronskopia i naturlig storlek efter ett original av 
den grekiske skulptören Myron.

30

Främmande frukter • Bert Jonny Nilsson, 1994
Kanalgatan 
Tre större frukter i brons ligger på en oval platta, i ett svart granit-
kar med vatten. Vad frukterna föreställer kan bero på betraktarens 
fantasi. Kanske framtida genmanipulering, enligt konstnären.

25

Gammelföräldrar • Hanne Warming, 1992
Bibliotekstorget 
Ett gammalt par vilar på en bänk. Kanske funderar de över alla 
dagar som gått. Bänken ger plats för en person till. Barnbarnet 
möjligtvis?

28

Leende väktare • Timo Solin, 1994
Framför kulturhuset Barbackas entré 
Konstnären inspireras av mänskliga kroppar, främst kvinnliga. Han 
skapar kraftfulla och expressiva skulpturer i plåt, ofta med blåa och 
röda färger.

33

Häradssköldar • Axel Olsson, 1951
Tingshuset, Kanalgatan 32 
Ovanför ingången till Tingshuset finns Villands, Gärds och Albo 
häraders sköldar i brons.

32

Soluppgång över frukostbordet • Bitte Jonason 
Åkerlund, 1975 Barbackagatan 12 
Bronsskulptur. Luta dig tillbaka och titta ut mot soluppgången.  
Dagen tar sin början och allt börjar vakna till liv. Pojken är  
konstnärens egen son och det är han som är solen.

35

Ax • Pål Svensson, 1993
Kvarnentorget, Lilla Bangårdsgatan 
På baksidan av kvarnbyggnaden står konstverket till minne av den 
industriella verksamheten.

36

Gröna konturer • Eva Stene, 1988 
Teatergatan 1 
Inspirationskällan är det ”japanska” taket vid garagenerfarten. 
Verket som är utfört i oxiderad koppar kan också ses som silhuetten 
av trädtoppar. 

38

Kommunikation • Börje Berglund, 1999 
Västra Vallgatan (nya Teliahuset) 
Bronsskulptur i form av en sköldförsedd Ikaros. Skölden upptar en 
Europakarta med kvällstid lysande städer och en gammaldags  
nummerskiva till en telefon i centrum.

37

Hjälmen • Bert Johnny Nilsson, 1997
Teatergatan 4-6 
En grönblå hjälm på hög pelare i corotenstål och i dess nedre del 
finns en liten skulptur av en manskropp placerad i en nisch.  
Konstnären har associerat till den gamla teatern intill.

34

Törntaggen (kopia) • antik 
Kulturkvarteret, Kanalgatan 30 
Trots sin litenhet smärtar taggen och för en stund måste leken 
avstanna. Bronsskulpturen är en kopia av en okänd grekisk skulptörs 
verk. Skulpturen köptes in i Neapel 1930.

31
Hållplats/The Waiting Game • Monika Larsen  
Dennis, 1999 Nya Boulevarden 
Skulptur, men även en sittplats tillverkad i svart granit.

23



Filip Orlik • Oles och Olena Sidoruk, Boris Krilov och 
Ivan Omelniuk, 2011 Östra Storgatan/Cardellsgatan 
Skulptur skänkt av Ukrainska ambassaden i Sverige, till minne av 
hetmanen Filip Orlik som bodde i Kristianstad 1716–1719.

53

Stake och kulor• Lars Ekholm, 1995
Riksens ständer 
Stake = laddstake, uppställd till hälsning, ett milt och artigt  
pacifistiskt manifest som har med platsens ursprung att göra.  
Utförd i corotenstål.

51

Rymdväktare • Bert Johnny Nilsson, 1995 
Riksens Ständer, sydöstra gården 
På pelarna är tre rymdvarelser placerade högst upp.

52

Metamorfos över Kristianstads siluett •  
Lars Ekholm, 1995 
Riksens ständer 
Utförd i corotenstål.

50
Solglitter (kopia) • Carl Milles, 1990
Tivoliparken, framför teatern 
Originalet utfördes 1918 och är en av skulptörens favoritskapelser. 
Skulpturen finns, förutom i Kristianstad, endast i USA.

42

Blixt och dunder • Claes Hake, 1981 
Västra Boulevarden, Söderportskolan 
Ett konstverk skulpterat i brons. De tre skilda objekten, ”Blixt och 
dunder”, ”Bågen” och ”Torso”, har ett gemensamt ursprung.  
Kraften, rörelsen och människan. 

46

Gallervägg • Åke Jönsson, 1986
Tivoliparken, södra delen 
Aluminiumskulptur uppdelade i tre partier med figurer. Ett lejon,  
en häst, en människa, ett nyckelhål.

45

Snäckan • Axel Ebbe, 1922 
Tivoliparken, södra delen 
Kanske är kvinnan kommen ur en saga, nyss uppstigen ur vattnet. 
Ridande på en snäcka vrider hon de sista dropparna ur håret.

43

Bönsyrsa • Åke Jönsson, 1987 
Tivoliparken, södra delen 
En starkt stiliserad staty av en bönsyrsa.

44

Tvätterskorna • Gerda Thune-Andersson, 1969 
Ö. Boulevarden/Stallgatan 
Innan tvättmaskinen blev var mans egendom tvättades det i byke-
hus och längs bryggor vid Helge å och kanalen. För att erinra om alla 
tidigare tvättbryggor sattes den här bronsskulpturen upp.

54

Salut • Mette Björnberg/Richard Johansson, 2006 
Vid Tivolibadet 
Konstnärerna ser saluten som avskedssmäll och fanfar till en gången 
epok, samtidigt som den hälsar den nya utvecklingen i staden.

49

Vägvisare • Claes Hake, 1989
Östra Boulevarden, vid C4-gymnasiet
Det är objekt att komma nära, att sitta på, att ta i. Känna kraften i 
vinkeln och böjningen, tryggheten och formens dragning vidare.

47

Kosmos • Takashi Naraha, 1980 
Länsstyrelsen, Västra Boulevarden 
Rå diabas binds samman av en blankt polerad obruten ring som ger 
ett tryggt och stadigt intryck. Kanske är det den starka länk som  
hållert vårt expanderande kosmos på rätt kurs.

48
Romantisk konstruktion • Sivert Lindblom, 1988 
Tivoliparken, norr om teatern  
Romantik i brons och järn, en kombination kanske lika omöjlig att 
finna ut som de många sidorna hos oss själva. Skulpturen väcker  
frågor om vad som är typiskt mänskligt.

40

Kvinna med barn i dörrkarm • Hanne Warming, 1988 
Tivoliparken 
Skulptur i brons. Det största barnet håller tryggt i mamma, men 
försöker nyfiket titta fram. Mot en ny värld. 

39

Ungdom • Ivar Johnsson, 1963
Tivoliparken, väster om teatern 
Denna sensuella bronsskulptur är fylld med livgivande kraft med 
mjukt rundade former som gör den bedårande lockande och skön. 
Med ryggen mot staden fångar hon den nedgående solens sista ljus.

41
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