LAHOLM
KONST- OCH STADSVANDRINGAR

Den lilla staden med de stora
konstverken
I Laholm finns över trettio offentliga konstverk, det har man till stor del borgmästare Axel Malmquist (1895–1980) att tacka för. Malmquist, som var mycket
konstintresserad, började försköna staden med offentliga konstverk finansierade med överskottet från de årliga krönikespelen – Lagaholmsspelen – som
han skrev och regisserade 1933–1968. Men Hallands äldsta (och vackraste)
stadskärna har naturligtvis fler attraktioner och rariteter. I den här broschyren
har vi gett förslag på två olika promenader: en som fokuserar på den offentliga
konsten och en som fokuserar på stadskärnans övriga sevärdheter.
Mycket nöje!
Turismenheten, Laholms kommun.

UTGIVEN AV TURISMENHETEN, LAHOLMS KOMMUN, 2019 ANSVARIG UTGIVARE JONAS
HEINTZ jonas.heintz@laholm.se GRAFISK FORMGIVNING LINUS LUNDBERG FOTO LINUS
LUNDBERG och JONAS HEINTZ (flygbild från visitlaholm.se) TACK TILL FÖRENINGEN GAMLA
LAHOLM då vi inspirerats av deras gamla stadsvandringsbroschyr “Två promenader i Laholm”
OCH TACK TILL SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET för hjälp med kartor. För ytterligare fördjupning: se gärna Klas och Anna-Cajsa Påhles bok “Konstvandring i Laholm”.
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KONSTVANDRING I LAHOLMS INNERSTAD
Vi startar (1) och slutar (24) på Stortorget.
1. Lagafontänen 2. Laxmosaiken 3. Clownen 4. Riddarspelet 5. Årstiderna 6.
Torgflickan 7. Hästbrunnen 8. Flicka med fåglar i håret 9. Vid Lagans strand 10.
De badande barnen 11. Färd 12. Minnesbrunnen 13. Staffan Stalledräng 14.
Axel Malmquist 15. Kungadrabbningen 16. S:t Clemens kyrka 17. Det borde
varit stjärnor 18. Dansen 19. Odalman med sin korg 20. Spelmannen 21. Sten,
vatten 22. Världsbild 23. Potatisplockerskorna 24. Stortorget

1. LAGAFONTÄNEN
John Lundqvist, 1933.
Lagafontänen på Stortorget är en hyllning till Lagan och dess tillgångar. I
mitten tronar Forskarlen – ett sagoväsen, likt näcken, som lockar med ljuv
musik. Forskarlen är placerad i ett kar
med sju små vattenfall som symboliserar Lagans sju vattenfall (som numer
är reglerade av kraftverksbyggen).
Laxpojken och Pärlflickan bredvid
fungerar som symboler för Lagans laxoch pärlfiske. Testamentsmedel från
laxfiskaren Frans Bylander finansierade fontänen.
2. LAXMOSAIKEN
Axel Olson, 1950.
Laxmosaiken kom till i samband med
att Stortorget lades om: från kullersten
till gatsten år 1950. I anslutning till omläggningen ville borgmästaren Axel
Malmquist förse den nya stensättningen med en passande dekoration. Uppdraget gick till Halmstadgruppens Axel
Olson som levererade en förlaga i kartong. Det praktiska arbetet utfördes av
stenhuggaren Olle Larsson. Motivet, i
marmor och smågatsten, parafraserar
Laholms stadsvapen – de tre laxarna.
3. CLOWNEN
Lars “Lasse” Trollberg, 1988.
Clownen, donerad till staden 1988 av
Laholms Stadsförening, är en bronsskulptur skapad av Laholmskonstnären
Lasse Trollberg. Platsen är noga utvald
då Lasse (1931–1986) uttryckte önskemål om att få sina verk utplacerade
bland folk – där det fanns liv och rörelse.

Lasse Trollbergs Clownen

4. RIDDARSPELET
Stig Blomberg, 1942.
På rådhusets södra kortsida hittar vi
Stig Blombergs mekaniska mästerverk Riddarspelet. Konstverket består
av två delar: en minnesplatta formad
som en ridå, och bakom den en scen
med två stridande riddare. Riddarspelet minner om freden i Laholm 1278,
då Magnus Ladulås mötte den danske
konungen Erik Klipping. Fyra gånger
om dagen (1 maj–31 sept), klockan 9,
12, 15 och 18, går ridån upp och riddarna drabbar samman i en mekanisk batalj. De två kombattanterna föreställer
svensken Erengisle Plata och dansken
Magnus Dysevold i det fredliga tornerspelet som arrangerades i samband
med kungamötet. Minnesplattans två

damer symboliserar Sverige (Svea)
och Danmark (Dana).
5. ÅRSTIDERNA
Stig Blomberg, 1945.
På den lilla gården bakom rådhuset
finns en dricksvattenfontän i vit marmor.
Fontänen är skapad av Stig Blomberg
och skänktes till staden 1945 av Lagaholmsspelskommitén. Motiven på pelaren föreställer barn som leker under
de fyra årstiderna. Den mosaikprydda
bassängen nedanför har en speciell
historia: Stig Blomberg hade för avsikt
att skapa en sjöstjärna i botten, men
just den dagen då mosaiken lades inträffade en partiell solförmörkelse, och
motivet ändrades med anledning av
händelsen. Datumet för fenomenet, 9
juli 1945, finns inristat i fontänen.

där hästen Grålle symboliserar Sverige och ryttarna dess olika regenter.
Gustaf Vasa kastar av Kristian Tyrann
från hästen, Drottning Kristina lämnar
över tyglarna till Karl X Gustav, Karl XI
och Kristian V rider i kapp medan Ulrika Eleonora och Fredrik I färdas lugnt
tillsammans (Sagan om hästen skrevs
när Fredrik I var kung). Lägg märke
till hur Grålles fysik och välbefinnande
varierar beroende på kungamaktens
duglighet och tillståndet i landet.

6. TORGFLICKAN
Stig Blomberg, 1946.
Torgflickan var en gåva till borgmästaren Axel Malmquist på hans 50-årsdag
1945. Malmquist skänkte konstverket
till Laholms stad och lät den muras in
i tegelmuren på rådhusgården. Flickan
är en detalj från en skulptur som Blomberg skapade åt staden Sölvesborg.
7. HÄSTBRUNNEN
Stig Blomberg, 1952.
Stig Blombergs Hästbrunnen är en
tolkning av Olof von Dalins allegori Sagan om hästen från 1740. Själva brun�nen är i vångagranit, och högst upp
ser vi en ryttare i driven koppar – det
är kungens härold och förridare i Eriksgatan. I brunnen finns ett antal reliefer

Gustav Vasa kastar av Kristian Tyrann!

8. FLICKA MED FÅGLAR I HÅRET
Ernst Eberlein, 1974.
Den danske konstnären Ernst Eberleins Flicka med fåglar i håret står
inne på den öppna Sparbanksgården.
Skulpturen restes i samband med att
banken invigde sina nya lokaler 1974.
Flickan är gjuten i brons och står på en
sockel i röd granit. Sparbanksgårdens
omgivningar är designade av arkitekten Svend Bögh-Andersen.

ett av Blombergs mest berömda verk
och finns i flera upplagor, bland annat
på Göteborgs konstmuseum och i en
skulpturpark i Antwerpen.
11. FÄRD
Bianca Maria Barmen, 2010.

Eberleins Flicka med fåglar i håret.

9. VID LAGANS STRAND
Åke Thornblad, 1990.
När Laholms Sparbank köpte och
byggde om grannfastigheten skapade
de samtidigt ett litet parkområde med
utsikt över Lagan. Platsen smyckades med Åke Thornblads Vid Lagans
strand, som är en hyllning till just Lagan. Kopparskulpturen föreställer en
vassrugge med vind och moln ovanför,
och i granitbrunnens botten gömmer
sig laxar och en pärlmussla.
10. DE BADANDE BARNEN
Stig Blomberg, 1940 (1937).
De badande barnen på “Gröningen”
intill Lagan är Stig Blombergs första
konstverk i Laholm. Skulpturen, som
skapades med inspiration från Viktor
Rydbergs dikt med samma namn, donerades till staden av Laholms Sparbank 1940. De badande barnen är

Nedanför Teckningsmuseet hittar vi Bianca Maria Barmens Färd, som skänktes till kommunen av LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) 2010. Titeln anspelar
på de färder och handelsfärder som
gjorts på Lagan under tusentals år.
Ska pojken resa iväg, eller har han
precis kommit tillbaka? Även betraktarens tankar färdas.
12. MINNESBRUNNEN
Luciano Minguzzi, 1965.
Längs Lagavägen, en bit nedanför
Teckningsmuseet, finner man Laholms
alldeles egna fredsmonument från
1965. Konstverket består av två delar:
ett brunnskar i granit, ritat av arkitekt
Svend Bögh-Andersen (efter en idé av
borgmästaren Axel Malmquist), och en
bronsskulptur (Man med tupp) skapad
av den italienska konstnären Luciano
Minguzzi. På brunnskaret återfinns
namnen på tre celebra personer som
mist livet i arbetet för fred.
13. STAFFAN STALLEDRÄNG
Stig Blomberg, 1947.
På Gamleby torg, i den gamla delen
av staden, står Stig Blombergs Staffan
Stalledräng och vattnar sin “fåle”. Motivet finns även som relief på en torgbrunn som Blomberg skapat åt Sölvesborg. Missa inte den solande katten på

granitskulpturens baksida.
14. AXEL MALMQUIST
John Lundqvist, 1973 (1933)
Axel Malmquist – borgmästaren som
initierade den omfattande utsmyckningen av Laholm – står själv som
skulptur i staden. Bronsbysten kom till
i samband med att John Lundqvist arbetade med Lagafontänen på Stortorget (se nr. 1) och donerades av Lagaholmskommitén 1973. Platsen valde
borgmästaren själv, liksom inskriptionen i granitsockeln: “Han prydde sin
stad”.
15. KUNGADRABBNINGEN
Stig Blomberg, 1962.
Blombergs Kungadrabbningen porträtterar en historisk batalj mellan den
danske kungen Sven Estridsson och
den norske kungen Harald Hårdråde.
Striden ska ha ägt rum i Laholmsbukten år 1062, och konstverket visar hur
de två kungarna drabbar samman i var
sitt vikingaskepp.
16. S:T CLEMENS KYRKA
Inne i S:t Clemens kyrka finns takmålningar av Einar Forseth (1933) och
korfönster skapade av Halmstadgruppens Erik Olson (1959). På kyrkogården intill ligger konstnären Kilian Zoll
begravd.
17. DET BORDE VARIT STJÄRNOR
Sven Jonson, 1960.
Halmstadgruppens Sven Jonsons verk
Det borde varit stjärnor sattes upp till

minne av Gustaf Frödings 100-årsdag 1960. Titeln anspelar på en av
Frödings dikter. I glasmosaiken ser vi
två människor som promenerar på en
stig, deras gestalter speglas i dammen
nedanför och ovan lyser stjärnorna.
18. DANSEN
Stig Blomberg, 1958 (1953).
Dansen skiljer sig från Blombergs övriga verk i Laholm. Bildspråket är betydligt mer modernt och abstrakt. Dansen
finns även som marmorreplik på Moderna Museet i Stockholm.
19. ODALMAN MED SIN KORG
John Lundqvist, 1948.
Odalman med sin korg restes till minne av Lantmannapartiets ledare – til�lika riksdagsmannen – Carl Ifvarsson,
som föddes i Våxtorp och var bosatt i
Ränneslöv. Monumentet finansierades
genom en insamling bland Sveriges
bönder. Statyn föreställer en odalman
(självägande bonde) som sitter på en
korg full av nyskördad potatis. Ifvarsson själv är porträtterad i sockeln nedanför.
20. SPELMANNEN
Stig Blomberg, 1988 (1948).
Strax vänster om Stadshusets entré
hittar vi Stig Blombergs Spelmannen
inmurad i väggen. Marmorreliefen,
som skapades 1948, skänktes till Laholms kommun av Sofiero Bryggeri
1988, då företaget firade 100 år.

holmskonstnären Karl-Gustaf Jönsson. Resultatet blev en emaljmålning
utformad som ett sjökort, som bland
annat anger kvarterets och konstverkets exakta position i världen.
23. POTATISPLOCKERSKORNA
Karl-Gustaf Jönsson, 1986.
I “Fribergs hörna”, vid korsningen
Ryssgatan–Östertullsgatan, står Laholmskonstnären Karl-Gustaf Jönssons Potatisplockerskorna. De tre
bronskvinnorna är gjutna enligt den
gamla à cire perdue-metoden (“med
förlorat vax”), vilket innebär att modellen formas i vax som sedan smälter
bort vid gjutningen. Metoden medför
att konstverket endast kan tillverkas i
ett exemplar.
Odalman med sin korg av John Lundqvist.

21. STEN, VATTEN
Claes Hake, 1988.
Sten, vatten är Laholms första helt abstrakta skulptur. Den rödaktiga stenen
är hämtad från en 140 miljoner år gammal sjöbotten i Mångsbodarna i Dalarna. Det lilla vattendraget symboliserar
“tvättebäcken” som förr i tiden rann där
skulpturen står. Sten, vatten ska minna
om de kvinnor som bykat tvätt i bäcken
samt den kreatur som vattnats där.
22. VÄRLDSBILD
Karl-Gustaf Jönsson, 1990.
Världsbild beställdes av AB Gunnohus
i samband med att kvarterets nya bostadshus stod klart. Uppdraget – att
pryda den norra gaveln – gick till La-

24. STORTORGET
Nu är vi tillbaka på Stortorget, där vår
konstvandring startade.
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STADSVANDRING I LAHOLMS INNERSTAD
Vi startar på (1) och slutar antingen på (12) eller (13).
1. Stortorget 2. Hästtorget 3. Teckningsmuseet 4. Gamleby 5. Napoleon 6.
Gamleby torg 7. S:t Clemens gränd 8. Krukmakaregränd 9. S:t Clemens kyrka
10. Smedjegatan 11. Ryssgatan 12. Hausknechtska huset 13. Stadsparken

1. STORTORGET
Samtliga hus runt Stortorget har sitt
ursprung i 1700- och 1800-talet. Förr
var det vanligt med så kallade “sladderspeglar”, och det fanns på nästan
varje hus. De mer välbeställda hade
även balkonger för att kunna följa vad
som hände nere på torget. I hörnet vid
Bagareliden finns ett par järnbalkonger
kvar. Johann Emanuel Hausknecht har
ritat bokhandeln (som tidigare var apotek) samt rådhuset från 1794. Framför
rådhuset fanns förr stadens skampåle.
Stortorget var belagt med gräs fram till
1820 då det besattes med kullersten.
Nuvarande stensättning kom till 1950.
2. HÄSTTORGET

tillbyggnad med ansiktet mot Lagan. I
huset hittar du också Laholms turistbyrå och Laholms keramikmuseum.
4. GAMLEBY
Laholms medeltida anor undgår ingen
som promenerar i Gamleby. Här, i den
äldsta delen av staden, finns det gamla
gatunätet och den oregelbundna stadsplaneringen från medeltiden kvar. Husen är byggda i korsvirke och tegel,
typiskt för södra Halland, och speglar
hur de gamla småstäderna som levde på handel, hantverk och jordbruk
såg ut. Laholm är den nordligaste utposten för denna sydskandinaviska
(dansk-tyska) byggnadskultur.
5. NAPOLEON

Förr i tiden var Hästtorget en marknadsplats för kreaturshandel. En bit in
på Gamlebygatan syns de gamla järnringarna vilka man tjudrade marknadsdjuren vid. I dag är Hästtorget mer av
ett “kulturtorg” med konst, museum,
teater och biograf. Stadshotellet byggdes 1882 och den anslutande teatern
kom till 1913.

I en privat trädgård i Gamleby står
en färggrann Napoleon med armarna
i kors. Galjonsfiguren hittades 1871
på Skummeslövsstrand och har suttit
på det norska lastfartyget Napoleon
som strandade i Laholmsbukten kring
1870. Napoleon har stått i trädgården
sedan 1888.

3. TECKNINGSMUSEET

6. GAMLEBY TORG

Vid Hästtorget ligger Teckningsmuseet – Nordens enda museum för teckningskonst. Museets ambition är att
lyfta fram teckningen som konstart och
vara ett forum för såväl nya strömningar som historiska återblickar. Här visas
tillfälliga utställningar med nordiska
och internationella konstnärer, samt
verk ur den egna samlingen. Museet
huserar i Laholms gamla brandstation,
som fått en modern och spännande

Här har det bedrivits handel på den tiden då det var livlig sjöfart på Lagan.
Tvärs över torget finns Gamlebygränd
– en gammal fägata där stadens kreatur gick för att beta på markerna väster
om staden. Här bodde även en roddare som höll färjeförbindelse till Köpingelandet – över Lagan gick en lång lina
som var ansluten till en klocka i roddarens hus.

7. S:T CLEMENS GRÄND

10. SMEDJEGATAN

I korsningen vid Gamlebygatan fanns
det förr ett hus som kallades “kolonin”
– det var sista anhalten innan folk togs
in på fattighuset. Längre in i gränden
låg Beijerska skolan som var en Latinskola på 1500-talet. På 1700-talet
gjordes den om till prästgård. Vyn mot
kyrkan är en av Laholms mest fotograferade och avmålade.

En riktig hantverkargata. Tidigare kal�lades den Bryggaregränden. Förr i tiden fanns här både kopparslageri och
smedja – leta efter skyltarna.

8. KRUKMAKAREGRÄND
Kvarteret kring Krukmakaregränd var
förr befolkat av “pottemakare”. Liden
ner mot Lagan bytte namn beroende på
vilken krukmakare som bodde där. Nils
Halls li och Bossa li är bekanta uttryck
för många laholmare. Huset längst ner
på gatan, med de höga skorstenarna,
var ett laxrökeri på 1910-talet. Senare gjordes det om till verkstad åt Janikeramik, men i dag är det en privatbostad.
9. S:T CLEMENS KYRKA
S:t Clemens kyrka är Laholms äldsta byggnad. Den ursprungliga kyrkobyggnaden uppfördes omkring tiden
för stadens grundande. Från år 1225
finns det skriftliga bevis för kyrkans
existens, men de äldsta bevarade delarna som finns i dag är från 1400-talet.
Kyrkan var helgad åt Sankt Clemens:
handelsmännens och de sjöfarandes skyddspatron. Inne i kyrkan finns
takmålningar av Einar Forseth och
korfönstren är skapade av Halmstadgruppens Erik Olson. På kyrkogården
intill ligger konstnären Kilian Zoll begravd.

11. RYSSGATAN
Under 1700-talet kom ryska krigsfångar till Sverige – femtio av dem
inkvarterades i en lada vid den här
gatan. Efter knappt ett år återvände de
till sitt land, men namnet på gatan lever kvar.
12. HAUSKNECHTSKA HUSET
Hausknechtska huset är ett av Laholms äldsta hus. Det ritades av arkitekten och fältskären Johann Emanuel Hausknecht i slutet av 1700-talet,
och är uppfört i korsvirke med gnejs i
botten. Huset är numer renoverat och
byggnadsminnesförklarat (Gå sedan
vänster för att komma tillbaka till Stortorget, där vi startade, eller ta höger
mot punkt 13 – den prisbelönta stadsparken).
13. STADSPARKEN
Landskapsdesignern och konstnären
Peter Gaunitz tänkte på både stora och små när han förvandlade den
gamla banvallen till en prunkande
park. Förvandlingen gav inte bara Laholm sin stadspark – kronan på verket blev utmärkelsen ”Årets Park” på
branschmässan Elmia.

