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Kom med
på konstvandring
i Centralparken

Succé för höstfesten!

Sen start som skulptör
Nu finns hans verk runt om i landet

Carl-Gusstav Ekberg visar sina verk i sin ateljé som
finns i ett av de äldsta husen i parken runt Näsby slott.
Att det aldrig är för sent
att lära sig något nytt är
Carl-Gustaf Ekberg är
gott exempel på. Han debuterade som skulptör vid
drygt 60 års ålder efter
ett långt yrkesliv inom
framför allt byggbranschen efter utbildning till
civilingenjör på Kungliga
Tekniska Högskolan i
Stockholm.
– Jag fick efter tips från min
fru, silversmeden Kerstin

Ekberg, kontakt med den
kände skulptören Axel Wallenberg. Han var elev till
Carl Milles och mångårig
intendent på Millesgården
och jag blev elev hos honom,
berättar Carl-Gustaf Ekberg.
Efter sju år skrev han ett
intyg och utnämnde mig till
skulptör, och därefter har jag
ägnat mig åt det på heltid.
Den första utställningen
hade Carl-Gustaf Ekberg i
Gamla Stan, där han visade
20 bronser och fick sälja tre.

Han blev tvungen att välja nya
vägar för att få ut sin konst.
– Jag ringde runt till företag och hotell och bad att få
ställa ut mina konstverk. De
hamnade inte bara i Sverige
utan också runt om i Europa
på det som han kom att kallas
Ekberg European Exhibition
Tour.
Utställningar i fem länder
Det blev 44 utställningar i
fem länder. Idén var att erbjuda en skulpturutställning

till företag och hotell med
lämpliga utrymmen.
– För personal och besökare blev det något helt nytt
samtidigt som jag blev mer
känd och uppmärksammad.
Idag har han två permanenta utställningar i Sverige,
på Näsby slott i Täby och vid
det norskägda spahotellet
Vann vid Gullmarsfjorden i
Bohuslän.
Skulpturer i Danderyd
I Danderyd finns hans monumentala skulpturer på
flera håll.
I rondellen vid Mörby
Centrum står en 2,8 meter
hög skulptur med namnet
Livskraft sedan 2006.
I en rondell på Vendevägen finns Energi, 2,5 m hög.
Medvind, 2,5m hög, står
utanför Grand hotell i Saltsjöbaden. En ny stor bronsskulptur är också planerad

för rondellen vid avfarten till
Arninge.
Den som vill se mer av
Carl-Gustaf Ekbergs skulpturer ska bege sig till Centralparken i Näsby Park.
Där f in ns en samling
bronsskulpturer i en slinga
runt parken med namnet
Skulpturstråket. Nio verk
kantar gångvägen genom den
stora parken.
Vid den första skulpturen finns en nyuppsatt skylt
med karta och beskrivning
av skulpturerna. Där finns
även i högra hörnet en QRkod, från vilken man kan
ladda ner tio ljudfiler till sin
mobiltelefon.
Framför varje skulptur
finns en bänk där man kan
sitta ner och lyssna till specialintalad information för
varje skulptur, som inbjuder
och inspirerar till meditation.
Vid varje skulptur finns en

spotlight så man kan njuta
av dem dag och natt året om.
– Här finns alltså inte bara
en permanent konstutställning utan även en mental
kraftkälla. Ta gärna med sittunderlag innan vårvärmen
kommer på allvar, föreslår
Carl-Gustav Ekberg.
Söker nya platser
Idag söker Carl-Gustaf Ekberg en ny plats för de bronsskulpturer som inte längre
får plats i Näsby slott efter
renoveringen.
– Jag hoppas kunna finna
en lämplig placering på någon annan plats där mina 30
skulpturer kan glädja besökare även i fortsättningen.
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FOTNOT. Mer om skulptören Carl-Gustav Ekberg
hittar du på hans hemsida,
www.cgekberg.com

Även mindre skulpturer finns i Carl-Gustav Ekbergs produktion.
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