
Lars Trollberg (d 1986) - Att hela 

nedre torget på Drottninghögs Cen-

trum räknas som ett konstverk är nog 

okänt för många. Utsmyckningen 

med vattenfall, granit, betong och 

stål skapades av Lars Trollberg till in-

vigningen av centrat 1967 och heter 

”Integration”. Trollberg är också upp-

hovsman till ”Hjulet” som utsmyckat 

Konsul Olssons plats sedan 1977.

Olle Blad

Olle Blad är upphovsman till ett 

stort antal offentliga utsmyckning-

ar och konstverk i Helsingborgs 

kommun, bl a reliefen ”Rosen-

knoppen” i kv Rosenknoppen på 

Planteringen och vatten- och ljus-

skulpturen ”Livstoner” i minnelun-

den vid Raus kyrka. Han har haft 

flera konsultuppdrag för bl a Tomas Nordbäck

Tomas Nordbäcks sex polykrom-

reliefer har utsmyckat Drottning-

hög sedan de skapades 1993. 

Han har även skapat en rad of-

fentliga utsmyckningar på andra 

platser i Helsingborg. Nordbäck 

var statligt konstråd 1988–1994 

samt ledamot av Helsingborgs 

skönhetsråd 1994-2000. Tilldelades 

Helsingborgsmedaljen 2016.

Marja Sikström

”Armada” - tredelad  skulptur-

grupp i granit, av Marja 
Sikström, Skulpturernas form 

avser att föra tanken till båtar 

och vatten. Båten har i alla tider 

utgjort ett betydelsefullt inslag 

i mänsklighetens historia. Den 

är också en länk mellan vårt 

land och kontinenten, samt har 

sammanlänkat folk från olika 

delar av vår värld. Åke Thornblad

Åke Thornblad - skulptör, drejare 

och konstnär född i Höganäs 1929. 

Hans konst finns representerad på 

Moderna Muséet i Stockholm, Bor-

ås Museum och Göteborgs stad, 

samt muséerna i Malmö, Helsing-

borg och Höganäs. Han har gjort 

flera offentliga arbeten i Stock-

holm, Göteborg, Helsingborg, m.fl.

Britta Norrvi

Några tråkiga trafikhinder i Britta 
Norrvis hemkommun Upplands 

Väsby gav henne idén att skapa 

sin egen version på trafikhinder 

och 2008 såg den första ”Tapiren” 

dagens ljus. 

På Drottninghög har vi idag inte 

mindre än 12 Tapirer! Har du hittat 

dem alla?

Konst
på Drottninghög

På Drottninghög har vi inte mindre än 15 konstverk som smyckar fasader och allmänna utrym-
men. Offentlig konst bidrar till ett bostadsområdes identitet samt både engagerar och berör 
boende och besökare. 

Konstverken på Drottninghög är skapade av etablerade konstnärer med lokal såväl som natio-
nell anknytning. Här kan du läsa mer om dem.

Statens konstråd, Boverket och ett stort antal svenska 

kommuner och bostadsbolag gällande konstutsmyckning 

och miljögestaltning. Assisterad av Lars Bertle, har Blad skapat 

4 konstverk på Drottninghög. Konstverket ”Höstlandskap” 

renoverades och försågs med nytt motiv 2015. Det nya 

motivet, som fått titeln ”Älska Drottninghög!”, skapades av 

Ricke Ladjimi och Jesper Hesslind i samarbete med Olle Blad. 



Blåkullagatan 15. Polykrom stål. Olle Blad/Lars 
Bertle 1993. 

Blåkullagatan 11. Polykrom relief II. Tomas Nord-
bäck 1993. 

Blåkullagatan 11B. Polykrom relief III. Tomas Nord-
bäck 1993. 

Rökullagatan 32D. Polykrom relief IV. Tomas Nord-
bäck 1993. 

Rökullagatan 6A. ”Körsbärsdrömmar”. Polykrom 
brons och aluminium. Olle Blad/Lars Bertle 1994.
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Grönkullagatan 41. ”Älska Drottninghög”. Olle 
Blad/Lars Bertle 1993. Renoverad och ny titel 20156
Grönkullagatan 11D. ”Skåneland”. Olle Blad/Lars 
Bertle 1993. 

Grönkullagatan 13A. Polykrom relief VI. Tomas 
Nordbäck 1993. 
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Grönkullagatan 17A. Polykrom relief V. Tomas 
Nordbäck 1993. 

Grönkullagatan 41. Polykrom relief I. Tomas Nord-
bäck 1993. 

11 Grönkullagatan 41. ”Armada”. Bodafors granit. 
Marja Sikström 1993. 

12 Drottninghögsskolan. ”Fåglar, vind och moln”. 
Rostfritt. Åke Thornblad 1973. 

13 Drottninghögs centrum. ”Integration”. Vatten-
fall, granit, betong och stål. Lars Trollberg 1967. 

14 ”Tapiren”. 12 trafikhinder formgivna och gjutna 
av Britta Norvi 2014. 

Konstverk nr 7 (tidigare på Grönkullag 1A) är 
nedmonterat för renovering och nytt motiv. 
Flyttas därefter till Grönkullagatan 11D.

Konstverk nr 8 är nedmonterat för renovering. 
Återmonteras hösten 2016.

15 ”Konstplanket”. Med grafittimotiv som byts ut 
med jämna mellanrum.


