Pressrelease
Invigning av Ekbergs skulptur ”Energi” fredagen den 24 oktober kl. 15.00
Nu är dags att avtäcka den andra monumentalskulpturen i Danderyd signerad CarlGustaf
Ekberg. Fredagen den 24 oktober kl.15.00 sker den högtidliga invigningen i rondellen vid entrén
till Djursholm i korsningen Vendevägen  Mörbyleden. Bronsskulpturen ”Energi” blir 2,5 meter
hög och placeras på en 80 cm hög sockel av polerad diabas. Danderyds kommun har valt platsen
och svarat för grundläggning, belysning och montage medan Ekberg funnit privata medel till
själva skulpturen genom donatorn Staffan Sprinchorn. Föregångaren, skulpturen ”Livskraft”,
återfinns i rondellen norr om Mörby Centrum och avtäcktes i september 2006.
Historik om konstnären
Skulptör CarlGustaf Ekberg föddes i Stockholm 1930 och bodde i Stocksund på 30talet. Efter
examen vid KTH 1953 följde arbeten med brokonstruktioner, kraftverksbyggen, entreprenader
och industribyggen. I Uppsala läste han företagsekonomi och arbetade sedan som företagskonsult
vid Ekonomisk Företagsledning (EF) och därefter som egen konsult i 25 år.
Hustrun Kerstin, som är framgångsrik silversmed, förmedlade kontakt med Milleseleven Axel
Wallenberg ”Wallis” som blev hans mentor under sju år. Intresset växte successivt under de åren
som CG verkade i hans ateljé och 1995 utnämndes CG av Wallis som skulptör genom ett intyg.
Debuten som skulptör skedde vid utställning i S:t Nicolai Galleri i Gamla stan år 1995.
CG har sedan 1996 ställt ut 2030 bronser i bl.a. Stockholm, Oslo, Cannes, Nice, Milano, Essen,
Köln, Frankfurt, Stuttgart och Göteborg. Han finns representerad vid många företag och i Malmö
med granitfontänen ”Källan”, i Saltsjöbaden med ”Medvind” (h 2,5 m) samt med bronsporträtt av
bl. a. Axel Munthe (Capri), Margareta Dellefors (Dalhalla, Rättvik) och OSsegraren på cykel
Bernt Johansson (Mariestad). I Täbys Centralpark finns 9 bronser utplacerade längs ett
”skulpturstråk”. Permanenta bronsutställningar finns i Näsby Slott i Täby och Spahotellet Vann
nära Lysekil. CG har ateljé i stall vid Näsby Slott. För mer information se www.cgekberg.com .

