
skulptör carl-gustaf ekberg

– Jag vill att en eller flera av mina skulpturer skall ge betraktaren 
en positiv kick. När det sker innebär det att skulpturen fungerar 
som en kraftkälla och genererar energi till betraktaren, som blir 
stimulerad och inspirerad. En stimulerad person mår bättre, 
fungerar bättre i sin omgivning och gör ett bättre jobb! Jag önskar 
varje människa på jorden en positiv konstupplevelse om dagen. 
Det skulle skapa en motvikt mot många destruktiva tendenser 
och på sikt skapa en för alla lyckligare värld.

Skulptör Carl-Gustaf Ekberg

Carl-Gustaf gjorde sin debut i Stockholm 
1995 efter sju års studier och handledning hos 
f.d. Milles-eleven, skulptör Axel Wallenberg, 
Stocksund. Därefter utställning av trettiotalet 
bronser vid 45 större hotell och företag i Sverige, 
Norge, Frankrike, Italien och Tyskland.  
 Matisse lär ha sagt att ”ett bra konstverk skall 
vara sådant att det griper eller fångar betraktaren 
redan innan han ser vad det föreställer”.
 www.cgekberg.com
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eriksfälts församlings trädgård är en liten oas,
en ”patio” i en bullrande trafikmiljö. Vår önskan är att
vattenskulpturen Källan skall ge ro för ett stressat  
sinne – en hjälp till meditation och eftertanke.
 Med tyngd, stramhet och sensualism ger Källan
kraft. I sin funktionalistiska omgivning och placering  
i ”klosterträdgården” hoppas vi att Källan skall skölja 
harmoni och livsmod över storstadssjälar.

Källan är ett verk av skulptören C G Ekberg, Djursholm. 
Den invigs tacksägelsedagen 12 oktober 2008.

Foldern du håller i din hand presenterar konstnären 
och bidragsgivarna som Eriksfälts församling vill rikta ett 
stort tack till.

Håkan Jälmby, kyrkoherde  
Kjell-Åke Svensson, ordförande kyrkorådet

ett stort tack till våra bidragsgivare

Naturstenskompaniet
ingår i Sveriges största företagsgrupp inom natursten, A P Sten. Gruppens 
företag har egna resurser för brytning och försäljning av blocksten, utomhus- 
och inomhussten för byggnader samt gravsten. 
 Blocksten, granit och diabas, bryts i tio stenbrott. Svart diabas är en av de 
mer kända svenska diabaserna. Grön granit bryts i Glimåkra och röd granit, 
Vångagranit, i Vångaberget. Bjärlövsgraniten är en grå granit vida känd i 
markstenssammanhang. 
 Tack även till Rolf Lundmark, vd, som med sitt personliga engagemang 
möjliggjort Källans placering i församlingen.
 www.apsten.se

Malmö Förskönings- och Planteringsförening
Försköna, vårda och bevara är de tre honnörsord som Malmö Förskönings- 
och Planteringsförening har verkat efter i mer än 125 år. Det är en helt ideell 
och opolitisk förening, instiftad 1881 för att göra den växande industristaden 
grönare, vackrare och hälsosammare.
 Genom 1900-talet har fokus lagts på offentlig utsmyckning och bevarande
av kulturmiljöer. Kapitalet för dessa insatser kommer från generösa, privata
donatorer som önskat stödja Föreningens syfte att göra vår stad trivsam och
vacker.
 Föreningens ändamål är att bevara, vårda, levandegöra och vidareutveckla
kulturarvet i Malmö samt att verka för försköningar såsom planteringar och
konstnärlig utsmyckning.
 Ett särskilt tack till föreningens ordförande, arkitekt Jan Bergfelt som
föreslagit placeringen av och utformningen runt Källan.
 www.planteringsforeningen.se
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