
BJÖRN CARNEMALM är född 1969 i Malmö 
där han även bor och verkar. Björn är ut
bildad vid Umeå konsthögskola.

INGRID SANDSBORG är född 1974 i Kalmar, 
men är nu baserad och verksam i Malmö. 
Ingrid Sandsborg är utbildad på konst
högskola i London.

Som konstnärsduo arbetar Björn  Carnemalm 
och Ingrid Sandsborg främst med  offentlig 
gestaltning i olika former. De tillför olika 
kunskaper och konstnärliga ingångar till 
de projekt de utför  tillsammans, men också 
olika tekniska färdigheter. Gemen samt från 
sina individuella  praktiker är att de alltid 
arbetar platsspecifikt med idéer som tar 
avstamp i uppdraget. Utgångspunkten kan 
vara något som en teknik eller ett material, 
en plats eller en berättelse.

Ingrid och Björn har gjort både enskilda 
projekt, konstnärliga gestaltningar och 

uppdrag, samt ett flertal tillsammans 
(ibland som MuralCentralen), bland annat 
i Malmö, Göteborg och nu ett pågående 
 gestaltningsuppdrag i Eskilstuna. Där 
 arbetar de med en konstnärlig under
sökning av stadsdelen Munktellstaden 
under 2023.

MURALCENTRALEN: Sandsborg och 
 Carnemalm har arbetat tillsammans i mer 
än 10 år i föreningen  Mural Centralen, 
där barn och unga har varit i fokus. 
 MuralCentralen skapar deltagar baserade 
konstprojekt, som ofta resulterar i  någon 
form av kollektiv gestaltning. Detta görs 
oftast genom täta samarbeten med 
 utvalda deltagargrupper där arbetet 
innebär att engemensam, kontext specifik 
arbets process påverkar slutresultatet. 
 Muralcentralen arbetar aktivt för ett 
 öppnare, mer inkluderande och mer 
 tillåtande samhällsklimat. 
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MURALCENTRALEN:

MULTIPLERA 
SKÅNE 
(2021–23)
Just nu arbetar MuralCentralen med projektet  Multiplera 
Skåne – ett omfattande 2årigt projekt som involverar 
 deltagare från alla Skånes 33 kommuner. 

Multiplera Skåne är ett delaktighetsprojekt där barn, som 
vi träffar i alla skånska kommuner, medverkar. Genom att 
 engagera deltagarna i en konstnärlig process lyfter vi fram 
deras berättelser och tillsammans utforskar vi hur målet – 
konstverket – ska utformas. Visionen är en  kollektiv skulptur 
på en avlägsen plats, föreställande barn och unga, på en 
plats vid Skåneleden. Projektet lyfter  frågor kring barn
konventionen och demokratiska  processer. Hur gör man för 
att skapa förändring?

Projektet genomförs med stöd från bl. a Svenska Post
kodstiftelsen, Kulturrådet, Region Skåne och Malmö Stad.



MURALCENTRALEN:

VARVET (2020)
STAPELBÄDDSSKOLAN, MALMÖ

Skolans geografiska plats på stapelbäddarna vid de gamla Kockums
fabrikerna i Malmö inspirerade till ett arbete kring platsens historia 
såväl som olika sorters båtar. 

Eleverna, 500 barn från årskurs 0–3, byggde sedan modeller på  samma 
tema. Dessa dokumenterades och  ”porträtt” av ca 250 båtar sattes 
ihop i montage för att tryckas i storformat och monteras utanför skolans 
matsal. 



MURALCENTRALEN:

LINE UP (2017)
BULLTOFTASKOLAN, MALMÖ

Inom Skapande Skola blev vi 
tillfrågade om vi kunde bygga ett 
projekt kring skolan värde grunder. 
Bulltoftaskolan i Malmö ville ha ett 
konstprojekt för att öka kontakten 
mellan eleverna i de olika  klasserna 
som en del i arbetet att öka trivseln 
på skolan. De ville  också att arbetet 
skulle synas efteråt. Matsalen är en 
plats dit alla elever går och där fanns 
även en passande vägg.

Vi brukar alltid arbeta med vad vi kallar demokratiska ”konst övningar”, 
övningar där alla kan vara med under lika förutsättningar. Det är 
inte den som är bäst på bild som briljerar, utan alla skapar varsin 
pusselbit till ett kollektivt verk. I detta fall använde vi oss av ”inte lyfta 
 pennanövning”, där man ritar ett porträtt av den som sitter mitt emot, 
på kort tid och utan att lyfta pennan. Bilden blir på samma gång ett 
porträtt och ett självporträtt, då energin från den som utövar alltid 
kommer med i bilden. 

Vi spenderade en studiedag med att måla upp elevernas  in  skann ade 
teckningar med hjälp av projektor, och band ihop dem så att alla 
 hamnar på en linje. Resultat blev en målning som föreställer alla 
220 mellanstadie elever, tecknade av dem själva. Verket blev en 
 manifestation av skolans värdegrund och en uppmuntran till  gemenskap.



BJÖRN CARNEMALM:

ULLA, VAD 
HÄNDE SEN? (2017)
ULLA JACOBSSONS PLATS, MÖLNDAL
På uppdrag av Mölndals stad. Material/teknik: bronsskulptur och mosaikplattor

BJÖRN CARNEMALM
I sitt arbete återkommer Carnemalm till undersökandet av samtida 
teman och samhällsstrukturer.  Genom att gestalta dessa i material och 
tekniker traditionellt förknippade med offentlig konst produktion strävar 
han efter en oväntad upplevelse för betraktaren. 

”Som konstnär har jag inriktat mig mot den offentliga konsten och 
 pedagogiska projekt. Den direkta responsen och kommentarerna man får 
t.ex. från elever på en skola eller medlemmar av civilsamhället på en gata 
eller ett torg blir en del utav den konstnärliga processen.”



BJÖRN CARNEMALM:

GRÄVLING 
PÅ FLYKT 
(2015)
MONBIJOUGATAN, MALMÖ

Skulptur i mosaik. 

Natten den 8:e mars 2015 blev Ernst  Billgrens 
skulptur  ”Grävlingstrappa” i Malmö  vandaliserad.

Jag blev så småningom erbjuden uppdraget att 
 restaurera skulpturen. Snart visade det sig att 
den var så skadad att det skulle vara svårt att se 
vad som var original och ny skulptur. Frågor om 
ursprung, original och autenticitet ställdes. Det 
bestämdes att det skulle göras en ny skulptur på 
plats. Men – med inspiration från det förra.

Med vånda och prestationsångest tog jag mig 
an uppdraget. Hur ersätter man en av stadens 
 pop uläraste skulpturer?

Lösningen blev att skapa en fortsättning på 
 historien. Vad hände efter katastrofen? Trappan 
smälter och rinner ner i en brunn. Grävlingen 
flyr upp på väggen för att söka skydd på högre 
höjder.



INGRID SANDSBORG:

SPÅR (2021)
BERGUVENS FÖRSKOLA, 
NYA HOVÅS, ASKIM

På uppdrag av Göteborgs stads lokalförvaltning. 
Material/teknik: former blästrade i berghäll i  samarbete med sten
huggare. Ifyllda med klarlack. 

Grundformerna hämtar sina siluetter från motiv ur zoologin.  Inspirerad 
av biologiska studier av havslevande organismer som alger och 
 maneter, har jag har skapat en slags fiktiva fossiler som återfinns i 
berget. Dessa former är för mig ett sätt att reflektera kring mångfald; 
biologisk mångfald, liksom bland människor. 

Teckningarna av samtida föremål, som jag passat in i detaljerna, 
anspelar på vår vardag och är som hämtade ur pekbokens värld. Men 
de syftar också till piktogram, som är förenklade bilder framtagna för 
att  kommunicera till så många som möjligt. De uppmanar till samtal, 
lärande och lek, men de blir också ett tidsdokument. Vad berättar dessa 
bilder för framtiden om hur vi levde här och nu? 

INGRID SANDSBORG
Sandsborg arbetar med offentliga gestaltningsuppdrag, föreläsningar, 
bildkonst och illustration. I sitt mångsidiga arbete utgår hon ofta från 
givna förutsättningar och undersöker utifrån det ett sammanhang. 
Genom att arbeta i olika discipliner, och inte sällan i dialog med andra, 
uppstår synergieffekter där en slags tvångsmässig fascination för allt 
från intrikata detaljer till stora övergripande perspektiv möts. 

”I min egen praktik ligger collage som teknik till grund 
för mitt sätt att se världen, där lager av information ska-
par narrativ, som man genom att skala bort eller lägga 
till kan förändra. Jag skapar regler och ramverk med 
utgångspunkt i en idé och detta leder till att jag arbetar i 
många olika material och uttryck.”



INGRID SANDSBORG:

RESPIT (2016)
TOFTAHALLEN, ÖDÅKRA

På uppdrag av Helsingborgs stad.
Material/teknik: pulverlackad plåt, laserskurna delar, handmålat 
motiv. Storlek: 250 x 350 cm. 

Eftersom uppväxt och ”coming of age”temat hade varit återkom
mande i mitt konstnärskap så föll det sig kanske naturligt att ta 
fasta på bilden av Ödåkra; samhället som fortfarande utvecklas och 
barnen i trädet som är på väg att växa upp, på väg att frigöra sig. De 
är dock gamla nog att mena: ”stör oss inte, detta är vår fristad”. Ett 
klätterträd ger en privat sfär, mitt i det offentliga rummet. Här har de 
andrum; Respit. Skyddade i lövverket är deras hemligheter säkra.
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