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Flens kommun äger en konstsamling
bestående av ca 2000 verk, mest målningar
och grafik men även skulpturer. Samlingen
har med åren utökats genom inköp av
kommunen men en del konst är också

skänkt. Delar av kommunens samling visas
på Flens bibliotek, andra konstverk är
placerade hos förvaltningar och på

kommunens olika arbetsplatser. Här har vi
samlat några av kommunens inköpta verk

som är placerade utomhus runt
Stenhammarskolan i Flen.

Skulpturernas placering runt Stenhammarskolan
1. Flamingo 2. Gycklare 3. Den mexikanska stolen 
4. Mötet 5. Mås 
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MÅS (1965) av K.G Lindahl

På innergården vid Stenhammarskolan hittas måsen. 

59.058374, 16.582114.

OM KONSTVERKET
En bronsskulptur av en mås. Ligger den på rygg eller står
den på benen eller både och?

OM KONSTNÄREN
Karl Gunnar Lindahl (1918-1978). Skulptör utbildad vid
konstakademien i Stockholm 1947-1952. Han arbetade
med bronsskulpturer som kännetecknas av massiva former
och frodig humor med främst fåglar som motiv. Finns
representerad med offentliga verk i flera svenska städer. I
Flen finns han även representerad med bronsskulpturen
Andfamilj som är placerad i foajén till sim- & sporthallen 

vid Hammarvallen och på Flens bibliotek finns en mindre
skulptur Måsar, också den i brons.

MÖTET (2019) av Gunnar Carl Nilsson

Framför entrén till Stenhammarskolan intill Storgatan 

19 B, är skulpturen placerad. 59.058691, 16.581127.

OM KONSTVERKET 

Skulpturen bestående av järn är ett offentligt
utsmyckningsuppdrag, inköpt som 2019 års barngåva. 

OM KONSTNÄREN
Gunnar Carl Nilsson född 1960. Skulptör och konstnär
med boende och ateljé vid bruket i Hälleforsnäs. Nilsson
arbetar ofta med stora volymer, även eldskulptur. Hans
konst syns genom offentliga utsmyckningar på en rad 

olika orter i Sverige.

FLAMINGO (1967) av Sven Frick 

Skulpturen finns på grönytan vid Sörmlandsgatan,

mittemot huvudingången till Stenhammarskolan.

59.059125, 16.584646.

OM KONSTVERKET 

Bronsskulpturen föreställer konstnärens egen greyhound
som lystrade till namnet Flamingo.

OM KONSTNÄREN 

Sven Frick (1929-2003). Utbildad vid Västerviks
Bildhuggarskola och Valand i Göteborg. Bosatt och
verksam i Flen sedan 60-talet fram till sin död. På Flens
bibliotek finns att se bronsskulpturen Harlekin och i
Sparreholm, vid Åsens äldreboende, bronsskulpturen
Dovhjortskid. Han skulpterade mycket i trä och gjorde
gjutformar som sedan fylldes med brons. Skapade ofta
djurfigurer som var realistiska, smäckra och finstämda.

GYCKLARE (1970) av Bror Marklund

Intill huvudentrén vid Stenhammarskolan är skulpturen
placerad. 59.058445, 16.583969.

OM KONSTVERKET 

Skulptur bestående av tre delar. Två gycklare i emaljerad
plåt och vid sidan av dem den tredje delen i brons.

OM KONSTNÄREN 

Bror Marklund (1907-1977). Utbildad till snickare och
ornamentsbildhuggare. 1928 antogs han till Konst-

akademien med Carl Milles som lärare och 1959 blev han
själv professor vid Konsthögskolan. Bror Marklund finns
representerad i många av Sveriges städer. På Flens
bibliotek finns två mindre skulpturer i brons: Gycklare och
Gestalt i storm. Hans konst har beskrivits som eroticistisk
primitivism. En rå hednisk stil blandad med medeltida drag
och med brutalitet, uråldrighet och det monumentala som
genomgående tema. Teman han arbetade med var ofta:

den havande kvinnan, mor och barn, gestalt i storm och
gycklare. Själv sade han: "att göra en vacker grunka, det
blev aldrig av".

DEN MEXIKANSKA STOLEN (1967) 

av Gunnel Frieberg

Utanför huvudentrén till Stenhammarskolan finns
skulpturen. 59.058696, 16.583473.

OM KONSTVERKET
Bronsskulptur bestående av en liten flicka på en stol.

OM KONSTNÄREN
Gunnel Frieberg (1919 – 2010) föddes i Malmö och
bosatte sig i Stockholm. Hon utbildade sig till tecknare
och skulptör och studerade bland annat på William
Zadigs skulpturskola i Malmö och Fredriksbergs Tekniske
Skole i Köpenhamn. Vid Konstakademien studerade hon
etsning och skulptur. Frieberg fortsatte sina studier och
utbildade sig vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm,

Grafiska Skolan samt Mosaikskolan i Ravenna. Hon
arbetade i flera olika material, såsom sten, trä, mosaik,

betong och vax. Men mestadels jobbade hon i lera och
gips inför gjutning i brons. Frieberg har gjort många
skulpturer och reliefer för offentlig miljö bland annat på
sjukhus, vårdhem och i skolor. Hon gestaltade
företrädesvis människor, barn och ungdom i uttrycksfulla
situationer.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Primitivism

