FLENS KOMMUNS KONSTSAMLING
Flens kommun äger en konstsamling bestående av ca 2000 verk,
Till övervägande del målningar och grafik men också skulpturer.
De större utomhusskulpturer som är placerade i Flens tätort presenteras i denna folder.
Samlingen har kommit till dels av inköpt konst men även genom
donationer. Flera av utomhusskulpturerna är donerade av Prins Wilhelm,
under hans livstid. Konstnären Per-Erik Böklin, som levde och verkade i
Flens kommun under senare delen av sitt liv fram till sin död 1999,
donerade ett antal målningar och grafiska verk i sitt testamente. Även
några upplagor i offsettryck, vilka kan ses i Flens bilioteks ”Lilla mötet”
och finns till försäljning. Vid intresse kontakta bibliotekets personal.
Årligen köps konst in av viktiga och betydelsefulla konstnärskap, för
att hålla samlingen aktuell.
Delar av samlingen visas permanent i Flens Bibliotek, andra placeras
hos förvaltningar och på kommunens olika arbetsplatser.
För att göra samlingen synlig för kommunens invånare visas
åter-kommande, dels den nyinköpta konsten, men även den som hänger
i arbetsrum och lokaler och som allmänheten inte har tillgång till.
Med konst som gåva hälsas kommunens nyfödda medborgare välkomna
till världen. Sedan 1996 hedras varje nyfödd med ett för året
specialbeställt konstverk, skapat av en lokal konstnär. Konstverken är
signerade och finns i en begränsad och numrerad upplaga.
I den kommunala utställningslokalen, Konstgalleriet Hälleforsnäs,
visas utställningar året om med kvalitativa och intressanta konstnärskap.

1. TONÅRING
Skulptur i brons av Inga Hellman-Lindahl 1964.
Placerades på Centralplan 1965, som en gåva från
H.K.H. Prins Wilhelm.
En tonårsflicka klädd o friserad enligt 60-talets mode
i naturlig storlek. En mindre skiss, också i brons, finns
att se i Flens bibliotek.
Inga Hellman- Lindahl född 1920 i Solna, utbildad vid
Konstfack 1938-39 och Konstakademien 1942-47.
Bosatt på Österlen.
Rep: Moderna Museet. Offentliga verk i Flen, Eskilstuna,
Torshälla, Skärholmen, Örebro, Norrköping, Navestad,
Södra Ängby och Vä.

2. VERTIKAL STRÄVAN
Skulptur i aluminium med fontän och vattendamm av
Leif Bolter och Björn S. Jonsson. Skulpturen är resultatet
av en tävling där medel till konstverket hade testamenterats
av H.K.H. Prins Wilhelm. Vertikal Strävan, som är placerad
på Prins Wilhelms torg mellan stadshuset och
järnvägs-stationen, restes 15 september 1976.
Leif Bolter född 1941 i Stockholm, utbildad vid Konstfack
1963-65, Konstakademien 1965-70 och Slade School of
Fine Arts i London 1970-71.
Rep: Moderna Museet. Offentliga verk i urval : Södra
länken vid Globen och Minnesmonumentet till Anna Lindhs
minne i Sthlm. Axelsbergs tunnelbanestation och
Alidebergsbadet i Borås.

3. ORDLEK FLEN
Väggskulpturen som
utfördes till Flens
stadshus sessionssal av
Torolf Agnar Engström,
1964 och nedtogs vid ombyggnaden 1986 och står nu över stadshusets
entrétak som en del av räcket.
Torolf Agnar Engström född 1909 och död 1987 i Stockholm. Utbildad vid
Tekniska skolan i Sthlm samt studier i Paris och Tyskland.
Offentliga verk i ett flertal kyrkor, bl.a. Karlskoga, Borås, Alfta, Skärholmen
och Storkyrkan i Sthlm. Även verk till kyrkogårdar i Göteborg, Danderyd och
Karlskoga krematorium. Relieferna till portarna till Historiska Museet i Sthlm
är utförda av Torolf Agnar Engström.

4. KVINNA MED KRUS
Skulptur i brons av Stig Blomberg donerad av H.K.H. Prins
Wilhelm, placerad på andra sidan Sveavägen mitt emot
”Vertikal Strävan”.
Stig Blomberg född 1901 i Linköping och död 1970 på Lidingö.
Utbildad vid Konstakademien och erhöll kunglig medalj 1923.
Studieresor i Europa, Afrika och USA 1927-30.
Professor vid Konstakademien 1951-61.
Offentliga verk runt om i Sverige. I Sthlm kan man se
”Monumentet över Andrée-expeditonen” i stadshuset,
”Ringen” i centralstation och ”Friheten vår lösen” vid
Dagens Nyheters entré.

5. FLEN PÅ SPÅRET
15 stora målningar med vyer och
byggnader i Flens kommun som
motiv, är utförda av Christina
Lindblom och Inger- Linnea
Carlsson. Placerade intill spåren
och väl synliga från
järnvägs-stationens perrong. Invigdes 2006.
Inger Linnea Carlsson och Christina Lindblom, bosatta i Flen har arbetat
tillsammans med en rad utsmyckningar och väggmålningar i Flen, både
inom och utomhus. Vid Coops parkering mot Drottninggatan finns också
en väggmålning att se. Inger-Linnea Carlsson är målare och utbildad vid
Gerlesborgskolan 1971-73. Christina Lindblom är grafiker och utbildad
vid Grafikskolan Stockholm 1985-87.

6. GYCKLARE
Skulptur av Bror Marklund, bestående av 3 delar. På
väggen av Stenhammarskolan, är 2 st. gycklare i emaljerad
plåt placerade och förankrad i marken nedanför, den
tredje delen i brons. Utförd och uppsatt 1970.
Bror Marklund född 1907 i Husum och död 1977 i Sthlm.
Utbildad till snickare och ornamentbildhuggare.
1928 antogs han till Konstakademien med Carl Milles
som lärare och 1959 blev han själv professor vid
Konsthögskolan.
Bror Marklunds verk finns offentligt i många av Sveriges
städer, mer kända är: ”Mor och barn” utanför Kanslihuset vid Mynttorget och
bronsportarna till Historiska Museet i Sthlm. Klocktornet till Kiruna stadshus,
”Thalia” i Malmö stadsteater och ”Gestalt i storm” vid Sveriges ambassad i
Moskva. Bror Marklunds sommarateljé från Funäsdalen flyttades och finns
uppbyggd vid Örnsköldsviks museum. I Flens bibliotek finns två mindre
skulpturer i brons: ”Gycklare” och ”Gestalt i storm”.

7. FLAMINGO
Skulptur i brons från 1967 av Sven Frick.
Placerad i parken mellan BCPW och
Glassbolaget, vid hörnet av
Storgatan-Sörmlandsgatan.
Föreställande konstnärens greyhound
som lystrade till namnet ”Flamingo”.
Sven Frick, född 1929, död 2003.
Utbildad på Västerviks Bildhuggarskola
och Valand i Göteborg. Bosatt och verksam i Flen sedan 60-talet fram till sin
död. I Flens bibliotek finns att se ”Harlequin” och i Sparreholm vid Åsens
äldreboende, bronsskulpturen ”Dovhjortskid”. Utanför kulturhuset Ängeln i
Katrineholm står hans ”Fölunge” i brons.

8. MÅS
Skulptur i brons från 1965 av K.G. Lindahl, placerad
på Stenhammarskolans innergård.
K.G. Lindahl, född 1918 i Oskarshamn , död 1978 i
Mariefred. Skulptör utbildad vid konstakademien i
Stockholm 1947-52.
Bronsskulpturer som kännetecknas av massiva och
frodiga former med främst fåglar som motiv.
Representerad i Karlstad och Kalmar museum.
Offentliga verk: ”Mås”, Krigsarkivet, Sthlm.
”Två måsar”, Västerås. ”Vingkontroll”, Bredäng.
”Mås”, Flen. ”Fåglar i damm”, Hässelby Gård och ”Måsar” i Västertorp. I Flen
finns han även representerad med bronsskulpturen ”Andfamilj” i foajén till
simhallen vid Hammarvallen och i Flens bibliotek med en mindre skulptur
”Måsar”, också den i brons.

9. PADDAN
Skulptur i sten av Uta Jacobs,
placerad på utegården till
servicehuset Drejskivan.
Uta

Jacobs, född 1944, bosatt och
verksam i Flens kommun. Utbildad
vid Konstfack 1969-73,
Konsthögskolan, Sthlm 1973-78. Skulptör med intresse för naturens
former i olika skepnader, arbetar främst i sten och marmor, men även i
lera och metall. Flertal offentliga verk i Flens kommun, se nr 11 och 13,
samt en vägg- relief i Ekbackens skola, Sparreholm. Även ett flertal verk
i Nyköpings kommun samt i centrum av Katrineholm och Degerfors. I
Flens bibliotek finns småskulpturerna ”Grönska” i brons, samt ”På huk” i
betong.

10. FAUN OCH FREJA
Skulpturgrupp i brons av Marita Norin,
utförd 1985 i Flens centrum,
vid dåvarande servicehuset Smedjan.
Marita Norin, född 1943 i Eskilstuna. Utbildad
vid Konstfack 1962-65.
Under ett flertal år bosatt och verksam
i Flens kommun.
Sedan 1993 i Ammarnäs, Lappland.
Oftast realistiska skulpturer, som
berättar om människor och djur.
Offentliga verk bl.a: ”Mor med barn”
Eskilstuna. ”Mor med nyfödd”
Kullbergska sjukhuset Katrineholm.
”Get o katt” Stenkvista lantbruksskola. ”Far med nyfödd” Motala

vårdskola, m.fl. I Flens kommun finns även ”Gjutaren” i Hälleforsnäs
och en relief ”Handbollsspelare” i Sparreholm. I Flens bibliotek kan man
även se och klappa ”Bibliotekskatten” i brons som ligger på
receptionens disk och på lånekortet återfinns den som teckning.
Marita Norin har även formgivit ett flertal medaljer och minnesmynt,
samt tio-kronan som ersatte pappers-tian 1991.

11. SNÄCKA, ÅKERFRÄKEN, EKOLLON OCH EKLÖV
Skulpturgrupp i bohusgranit och störengranit av Uta Jacobs. Placerad 2011 i
centrum av Flen vid Kungsgatan. Om Uta Jacobs, se nr. 9.

12. KRAFTKÄLLOR
På fasaden till f.d. Flens Elverk kan man
se reliefen ”Kraftkällor” i koppar från
1966 av Sven Frick.
Om Sven Frick, se nr. 7.

VIOLENRONDELLEN ( utanför kartan)
I rondellen, väg 55 genom Flen har Uta Jacobs, 2007, utfört skulpturgruppen
”Dynamiskt växande” i granit och mosaik som i motivval för tankarna till Ulf
Peder Olrogs visa om ”Violen från Flen”. Om Uta Jacobs se nr. 9.
OBS! Finns ej med på framsidans karta. Följ Södra Kungsgatan till v. 55.

DEN MEXIKANSKA STOLEN (utanför kartan)
Vid stora entrén till Stenhammarskolan är
skulpturen ”Den mexikanska stolen” i brons från
1967 av Gunnel Frieberg, placerad.
Gunnel Frieberg,  född 1919 i Malmö, död 2010,
var utbildad vid Zadigs Skulpturskola i Malmö,
Tekniska skolan i Köpenhamn och vid
Konst-akademien i Sthlm.
Representerad på Nationalmuseum och
museerna i Malmö, Norrköping och Helsingborg.
Offentliga verk: ”Gytte” Gullmarsplan Shlm,
”Karusell” Söderköping, ”Dockvagn” Sätra Sthlm,
”Sillagumma” Södra Fisketorget i Malmö,
”Gårdfarihandlare” i Lund och ”Vågen av
Öster-sjön” utanför Sjöfartsmuseet i Malmö.

STAMMAR (utanför kartan)
Utanför f.d Lötenskolan står Ulla
Viotti´s ”Stammar” i keramiskt
stengods från 1976. Ulla Viotti är
född 1933 i Eskilstuna. Skulptör och
keramiker bor och är verksam på
Österlen sedan 1976. Tillhör den fria
lerskulpturen pionjärer. Utbildad vid
School Of Art i Blackpool,
Storbritannien 1950-51 och Konstfack
Sthlm 1952-56. Rep: Nationalmuseum,
Museerna i Gävle, Helsingborg, Höganäs, Jönköping, Karlstad, Kristianstad,
Linköping, Malmö och Örebro. Samt konstmuseerna i Eskilstuna, Västerås och
Ystad.
Utomlands: Belgien, Danmark, Egypten, Grekland, Kina, Korea, Lettland, Norge,
Polen, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA och Österike.

UTOMHUSSKULPTURER I ANDRA DELAR AV FLENS KOMMUN

HÄLLEFORSNÄS

Vid entrén till
Konstgalleriet
Hälleforsnäs och
Turistbyrå vaktar
”Gorilla” i gjutjärn
av Göran Hägg.
Född 1949, bosatt
och verksam i
Stockholm.
Representerad i
Moderna Museet,
Borås och Göteborgs
Konsmuseer.
Offentliga verk:
Postterminalen i
Årsta, Hallunda
Gymnasium,
Chalmers i Göteborg
och Trollboda-skolan,
Lilla Essingen.

”

Gjutare” av Marita Norin.
Skulptur brons placerad på utegården till servicehuset Gjutaren i Hälleforsnäs.
Om Marita Norin se nr. 10.

MELLÖSA

Bronsskulpturen ”Årets gång – Livets gång”
av Leif Gustavsson från 1982.
Placerad vid korsningen Sockenvägen – Ljusnevägen i Mellösa.
Leif Gustavsson är  född 1943 i Vrena,
Södermanland. Utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.
Offentliga verk:
Stockholms universitet och Ökna lantbruksskola.

SPARREHOLM

Vid Ekbackens skola står
Erik Höglunds bronsskulptur
”Faderskontakt” från 1980.
Erik Höglund, född 1932 i
Karlskrona, död 1998 i Sthlm.
Studerade tidigt 50-tal vid
Konstfack i Sthlm. 1953-73
var han knuten som
formgivare till Boda glasbruk,
och kom framgångsrikt att
omvandla det svenska
konstglaset med nya idéer.
Under samma period var E.H.
även verksam som
möbelformgivare. Som
skulptör utförde E.H. ett stort
antal offentliga
utsmyckningar i olika
material. I Blekinge Museum i
Karlskrona finns sedan 2009
en donerad samling av Erik
Höglunds verk.
Offentliga verk finns i bl.a.
Stockholm, Karlskoga, Borås,
Sandviken, Gävle m.fl.

Dovhjortskid av Sven Frick,
i koppar från 1969.
Placerad utanför entrén till
äldreboendet ”Åsenhemmet”
i Sparreholm.
Om Sven Frick se nr. 7.

”Handbollspelare” av Marita
Norin.
Polykrom relief i plåt från
1975. Placerad utomhus på
sporthallen vid Ekbackens
skola i Sparreholm.
Om Marita Norin, se nr. 10.

Konstnärer Inger Linnea Carlsson och Christina Lindblom

I Flens kommun ska alla känna sig välkomna. Här är det enkelt och
stimulerande att bo, leva och verka. Tillsammans tar vi ansvar för och
utvecklar livskvaliteten i livets alla faser. Vi är stolta över vår natur och
våra orters särprägel. Med hjärtat på rätt ställe kan alla göra skillnad.
Flens kommun – Sörmlands hjärta.

TURISTBYRÅ I FLEN OCH HÄLLEFORSNÄS 0157-43 09 96
www.flen.se turism@flen.se

