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Tre kvinnostatyer önskas till Kungälv 

 

Statyer över kvinnor finns, men de är få, alldeles för få. I Kungälv saknas de helt, men man 

skulle lätt kunna uppnå hel och full jämställdhet, om man skulle vilja. 

Margareta Fredkulla 

År 1959 tillkom de tre kungarnas staty på Nytorget i 

Kungälv. År 1101 möttes enligt hävderna Nordens tre 

kungar här vid älven. Här möttes Inge den äldre från 

Sverige, Magnus Barfot från Norge och Erik Ejegod 

från Danmark. Arvid Källströms statygrupp är ett 

framstående konstverk, men konstverket har ett stort 

fel. Margareta Fredkulla saknas. Hon var dotter till Inge 

den äldre, och här i Kungahälla eller vid älven 

bestämdes, att hon skulle giftas bort med Magnus 

Barfot. Hon blev alltså norsk drottning. Efter den 

norske kungens död gifte hon om sig med konung Nils 

Svensson av Danmark. Hon är alltså en kunglighet, som 

har tillhört alla de tre nordiska ländernas kungahus. 

Hon borde ha varit med bland de tre kungarna. 

Medlem av tre kungahus 

Till 900-årsjubileet av kungamötet lät man tillverka tre vaxdockor av de tre kungarna. 

Vaxdockorna är utmärkta, men inte heller denna gång, så sent som 2001, kom Margareta 

Fredkulla med. Så småningom dök dock tanken upp att även Margareta borde vara med. 

Kungälvs Musei Vänner samlade in pengar till ändamålet. År 2014 var dockan färdig. Den är 

utmärkt, och nu är gruppen av vaxdockor fullständig. Ännu fattas dock en staty ute på sta’n av 

Margareta Fredkulla. Kungälv är och har sedan urminnes tider varit en ”nordisk mötesplats”. 

Då passar en staty av Margareta Fredkulla, som har tillhört alla de tre skandinaviska ländernas 

kungahus, mycket bra. På sätt och vis passar hon ju ändå bättre än de tre kungarna. 

En pepparkaksgumma 

Tre kungar står staty i Kungälv. I jämställdhetens namn bör vi därför ha tre statyer av kvinnor. 

”Kungälvs pepparkaka” var förr ett så känt begrepp, att vissa av oss fortfarande kommer ihåg, 

att sådana pepparkakor har funnits. Inte helt oväntat bakades pepparkakorna av kvinnor. I 

Gränna har man rest en staty över en polkagrisgumma. Det vore mycket lämpligt att resa en 

staty över en av Kungälvs pepparkaksgummor, det vill säga över en av de gummor, som 
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bakade och sålde pepparkakor. Ännu i våra dagar bakas kakor, fler än någonsin, i Kungälv, 

där kexfabriken har en omfattande tillverkning. När vinden 

ligger på, känner man en angenäm och sötaktig doft från 

kexfabriken. 

Selma Lagerlöf 

Nu har vi två tänkbara kvinnostatyer. Vem skall få bli den 

tredje? Svaret är lätt. Selma Lagerlöf hade sin bror Daniel i 

staden och besökte honom ibland. Hon fängslades av den 

idylliska småstaden vid Nordre älv och skrev boken 

”Drottningar i Kungahälla” (1899). Hon har även skrivit en 

utmärkt dikt om Kungälvs förstöring genom vendernas 

anfall 1137. Här har vi alltså en kvinnlig författare, en av de 

största genom tiderna, som har skrivit om kvinnor i 

Kungahälla (bland andra Margareta Fredkulla). En staty 

över Selma Lagerlöf vore på alla sätt angelägen. Om inte 

annat borde man kunna åstadkomma en relief. 

Rid på Blankas knä! 

Noga räknat behöver vi fyra statyer. I Kungälv finns nämligen i Thorildskolan en porträttbyst 

av skalden och filosofen Thomas Thorild. Jag har dock ett bra förslag till en kvinnlig 

inomhusstaty. Drottning Blanka (Blanche av Namur) bodde allt emellanåt på Bohus slott 

tillsammans med sin make Magnus Eriksson, konung 

över Sverige och Norge. Drottningen har (i efterhand) 

blivit känd tack vare barnkammarrimmet ”Rida, rida 

ranka, hästen heter Blanka”. Albert Edelfelt gjorde en 

oljemålning av detta motiv. Drottning Blanka, ung, 

vacker och lycklig, låter sin lille son rida på hennes knä. 

Hon håller honom varligt om livet. Den lille gossen 

skrattar och är glad. Han sträcker ut sina händer mot sin 

mor. Man skulle kunna göra en staty av Blanka utan 

barn. I stället kunde man låta Kungälvs besökare sätta 

sina barn i knäet på drottningen och fotografera dem där. 

I Kungälvs blivande besökscentrum skulle en sådan staty 

passa utmärkt. En sådan inomhusstaty skulle mycket väl 

kunna vara bemålad, så att fotografierna skulle se högst 

verkliga ut. En sådan staty skulle kunna bli mycket 

omtalad och uppskattad, i bästa fall lika känd som Nils 

Ferlin på sin parkbänk i Filipstad. Man kan mycket väl 

låta drottning Blanka sitta på en så bred bänk, att de 

stolta föräldrarna får plats bredvid henne medan barnet 

sitter på Blankas knä. 

Lars Gahrn 

 

En bra bild av en kvinna, som säljer 

Kungälvs pepparkaka med Bohus 

fästning i bakgrunden. 

 

Drottning Blanka och en av hennes 

söner. Målning av Albert Edelfelt 1877. 


