
Vitalisstatyetten och historien bakom

När Arena Skövde planerades fick Berndt Jutemar i uppdrag av dåvarande konstchefen i Skövde, Ste-
fan Hammenbeck, att utarbeta ett förslag till ett konstverk lämpligt att placera utanför byggnaden på 
det så kallade Arenatorget. Berndt Jutemar gjorde en miniatyr i kalksten av en naturform, ett tredelat 
fruktämne från en kungsängslilja hämtat från Berndt Jutemars trädgård. Liljan växer annars vild på 
Kungsängen i Uppsala. Därav namnet.

Modellen presenterades för kulturnämndens presidium som godkände förslaget och beslöt att det 
skulle utföras i full skala och bekostas av medel som avsatts för ändamålet ur Egnells fond.

Under sommaren år 2000 högg Berndt Jutemar skulpturen i kalksten på Dala Stenindustri. Därefter 
skulle den gjutas i brons. Detta utfördes av Skånska klockgjuteriet i Hammenhög. Sockeln i granit 
beställdes och levererades från Rabbalshede i Bohuslän. Skulpturen placerades och invigdes sedan 
framför Arenans entré på det så kallade Arenatorget.

I samband med till- och utbyggnaden av Arenan togs den delen av torget i anspråk och skulpturen 
flyttades in i entréhallen där den nu står. (Se bild 1, nedan)

Vitalis som betyder liv och kraft får i skulpturen symboliseras av fruktämnets möjlighet att via sina frön 
utveckla nya individer och ett rikt liv. Kopplingen till idrottens ungdomsfostran och utvecklande kraft 
är uppenbar. Arenans Spaavdelningen har också fått namnet Aqua Vitalis.

Den ursprungliga minityren av Vitalis var av sten men göts senare i brons för att enklare kunna mång-
faldigas.

Idrottsgalan var under planering och behövde ett pris att delas ut till vinnarna i de olika priskategorier-
na. Berndt Jutemar ombads då att överlåta upphovsrätten till Vitalis med rätt för Skövde kommun att 
mångfaldiga statyetten och använda den som pris vid Idrottsgalan. Så skedde också. (Se bild 2, nedan)

Det är alltså ett unikt pris som inte framställs, utdelas eller kan förvärvas i något annat sammanhang.
Vitalis är registrerad hos BUS, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige.

Bild 1  Vitalis i Arena Skövde Bild 2  Vitalisstatyetten, pris vid Skövde 
Idrottsgala


