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Konst på Hög
En unik skulpturpark på toppen av Kvarntorpshögen med verk av flera av landets 
mest kända konstnärer.

Konstverkens placering på Kvarntorpshögen
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Sirious Namazi
Peripheri lll (2012) 
Teknik: Metall
En balkong kan ses som en plats mellan det privata och 
det offentliga. En plats där man beskådar omvärlden men 
där man samtidigt låter sig beskådas. I miljonprogram-
mets bostadsbyggande var balkongen en viktig del i den 
standardhöjning av boendet som var avsikten med pro-
grammet. Balkongen blev en kompensation för avsakna-
den av egen trädgård och gav hyresgästerna möjlighet att 
få sitt eget privata uterum. 
Periphery III är en sådan balkong. Balkongen med para-
bol blir en länk till den kultur man har lämnat. 
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2 Lars Vilks
Waaaaall (1998) 
Teknik: Rivningsvirke

”Material som betraktas som värdelöst, det överblivna 
och bortkastade, är utgångspunkten för mitt arbete. 
Oftast har jag arbetat med trä. Med detta material, före-
dömligt billigt och oansenligt, har jag tänkt konstruera 
något som riktar sig uppåt och räknar med att även själv 
bli överraskad”. Lars Vilks är annars mest känd för sina 
”illegala” konstverk på Kullaberg i Skåne – Nimis och Arx.
Waaaall sätter igång en kvalitetsdebatt – skräp eller 
konst. Så går debatten vidare.

Lars Vilks
Hesperidernas Trädgård (2006) 
Teknik: Murad natursten

Gudasonen Herakles (Herkules) blev av kung Eurysteus 
ålagd att utföra tolv stordåd. Det elfte var att från Hespe-
ridernas trädgård hämta de undergörande äpplen som 
skänkte evig ungdom. Efter långt letande och många 
strapatser lyckades Herakles hitta trädgården, döda den 
fruktansvärda hundrahövdade draken Ladon som vak-
tade och återvända till sin kung med äpplen. Svårt frestad 
avstod kungen från evig ungdom och återsände äpplena 
till Hesperidernas Trädgård, det enda ställe där den eviga 
ungdomens äpplen kan förvaras.
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Kent Karlsson
Absit Omen (2003) 
Teknik: Svetsad sträckmetall

Formspråket är starkt – något som ser ut som en kyrka 
har ”vuxit upp” och blivit ännu en siluett på högen. Kent 
Karlssons tanke är att om man tar en välbekant form och 
ställer på en oväntad plats ”så händer något”.
”Absit Omen” är latin och betyder, enligt konstnären själv, 
”må det icke vara ett dåligt förebud”.
Absit Omen ger intryck av lätthet och skirhet. Skulptu-
rens karaktär förändras beroende på från vilket håll man 
ser den. Ju fler materiallager som man ser, ju mindre ser 
man.
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Mats Caldeborg
Sju (1999) 
Teknik: Galvat stål och zink

”Sju figurer har jag grävt upp ur en egyptisk grav. Nu 
står de här vid randen av Sveriges kanske största in-
dustriminne och begrundar alla dessa dagar. All denna 
glömska, all denna tid...”. Ödmjukt tolkar Mats Caldeborg 
naturens olika språk. Han anknyter till myt och magi som 
en av de invigda, med en känslighet och ömsinthet som 
berör oss. Det som händer är det som utspelar sig i de sju 
figurernas huvuden, det som påverkar deras sinnen. Vi 
förpassas till gränslandet mellan fantasi och verklighet.
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Anders Krisár
Half Girl (left) 
Teknik: Brons

Half Girl (left) är en pendang till Half Boy, som finns i 
Växthuset vid Kumla Sjöpark. Känslan av sorg, saknad 
och ofullständighet är något vi alla drabbas av i olika 
skeden av livet. Känslor som samtidigt är privata, per-
sonliga och allmängiltiga. Vi ser en kluven maktlöshet. 
Flickan visar oss ett oändligt avstånd inom det egna jaget, 
ett avstånd till vilket ingen försoning tycks vara möjlig. 
Hon är sårbar och utsatt. Skulpturens avskalade enkelhet, 
gör att vi alla, oavsett vilka vi är, låter oss beröras.



Eva Löfdahl
Tur med vädret (2001) 
Teknik: Lättbetongstenar, färgat glas

Eva Löfdahl inspirerades av det våldsamma skeendet då 
bostadsområdet Kvarntorp och oljebolaget etablerades 
”över en natt”. Högen som en ogästvänlig plats med svåra 
miljöstörande inslag. Eva Löfdahl är också påverkad av en 
vulkanö i ögruppen Cap Verde. När vulkanen slumrar flyt-
tar människor in i hus i dess närhet, när vulkanen vaknar 
till flyttar man bort. Betraktaren kan också associera till 
bosättningar på bl a Gazaremsan eller till byar i nord- 
afrika där ofärdiga hus står till synes öde, men där det 
snart visar sig att det bor folk. Byggnaderna blir symbo-
len för hur människor kan framhärda i svåra miljöer.
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Eva Marklund
Synergi (2008) 
Teknik: Lackerad stålplåt med utskärningar

Konstverket Synergi är som ett ”väsen”, det är lite mystik 
och stämning över det. Verket kan kittla betraktarens 
öga och är skapat för just Kvarntorpshögen. Det är först 
när betraktaren står på avstånd som hen upplever att 
verket föreställer ett ansikte med skuggor och annat som 
gör det levande. När vi möter en människa är ansiktet 
det första vi tittar på. Ansikten är levande - ”ögonen är 
själens spegel”. I Synergis fall är blicken nedåtvänd vilket 
gör konstverket mer spännande.
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Jacob Dahlgren 
Tetris (2017) 
Teknik: Målad stål
Tetris, ett färgstarkt tillskott, sticker ut bland den övriga 
konsten på högen. Ett landmärke i färg och form. 
Tetris påminner oss om ett av de tidiga data och TV spe-
let från 80-talet. Spelet går ut på att ordna olika fallande 
färgstarka figurer. 
Jacob Dahlgren är utbildad på Kungliga Konsthögskolan 
och Grafikskolan i Stockholm. Hans konstnärsskap är 
färgstarkt och kraftfullt. Ofta en kombination av ränder, 
rutor och grafiska mönster. Han själv bidrar till detta ge-
nom löftet att alltid bära en randig t-shirt resten av livet 
– och kallas därför ofta den randiga konstnären. 
Han skapar sin konst i många olika material. Han är inter-
nationellt känd och har haft utställningar i England, USA 
och Kanada.
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Cecilia Jansson och interner på Kumlaanstalten
Yggdrasil (2015)
Teknik: Metall
Cecilia Jansson har under ett antal år varit anställd för att 
driva konstprojekt på Kumlaanstalten. Tillsammans med 
interner har hon arbetat med konstutsmyckningar inne 
på anstalten. Med anledning av Kumlaanstaltens 50-års 
jubileum skapades trädet Yggdrasil.
I den fornnordiska Eddan är Yggdrasil världens största 
träd och under dess grenar samlas gudarna dagligen för 
ting. Yggdrasil sträcker sig mot himlen, och metallkon-
struktionen står fast i stormarna som drar förbi. Trädet 
på Kvarntorpshögen är fyllt med symboler av hopp och 
förtvivlan, frihet och fångenskap. 

6

Peter Johansson
Utan titel (i folkmun ”Johansson”) (2006) 
Teknik: Konstruktion i stål

Ingen kan ha undgått att se den på TV, skylten ”Holly-
wood”, uppsatt på berget Mount Lee 1923.  Konstnären 
Peter Johansson tyckte att Kumlas stadsberg borde få 
en egen skylt, inspirerad av Hollywoodskylten. Alla de 
personer som heter Johansson kan vara nöjda. Eftersom 
Johansson är Sveriges vanligaste efternamn kan konst-
verket också ses som en hyllning till alla svenskar med 
efternamnet Johansson. 
Peter Johansson gör ofta det förbjudna, till exempel att 
framhäva sig själv. I Kvarntorp har han signerat Sveriges 
största industriminne med sitt namn. Detta väcker en 
konstdiskussion.

Ulf Rollof 
Bröstskål (2000) 
Teknik: Gjutjärn

För Ulf Rollof är naturen ett levande väsen som både ger 
och tar liv. Livet präglas av kampen för överlevnad och 
respekt för naturens goda och onda makter. ”Bröstskål” 
anknyter till den romerska sägnen om Romulus och Re-
mus, högättade tvillingar som sätts ut i ett tråg på 
Tibern att omkomma. En varghona utför kärleksgärning-
en att rädda och dia de båda barnen, avkomma till hennes 
värsta fiende. Bröstet som ger di kan ses som en symbol 
för det instinktiva i naturen, det ursprungliga, naturliga, 
trygga och som en överlevnadsfråga. Skulpturens under-
sida är formad som hängande bröst eller juver. Bröstskål 
är en fälla eller en uppfångare av det livgivande vattnet.
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Arijana Kajfes  och 
Anders Boqvist
Motorheart (2007) 
Teknik: Nedgrävd gjuten motor, bensinpump i stål, solcell 
på stolpe.

På marken står en ensam bensinpump i rostfritt stål vars 
räkneverk långsamt tickar fram som en puls. Pumpens 
flöde drivs av solenergi via en solcell på en galvaniserad 
stolpe. En gummislang med pumphandtaget fastsvetsat 
i rörsystemets öppning kopplar ihop den synliga, ovan 
jord stående kroppen med det underjordiska hjärtat i 
form av en nedgrävd rödlackerad Ford V8 motor från 
1932. Det är en av motorkulturens mest värdeladdade 
ikoner, sinnebilden för den oljeslukande aningslösa mo-
toroptimismen. 

Corinne Ericson
Heptagon (2011) 
Teknik: Rostfri plåt
Konstverket består av rostfria stålplattor, sammansatta 
till ett sjusidigt rum. Mot norr är konstverket öppet vilket 
gör det möjligt  att kliva in i rummet. Inuti konstverket 
finns likt en ”rysk gumma” ytterligare ett sjusidigt, slutet 
rum vilket man kan gå runt. På stålplattorna i det inre 
rummet förekommer ord och korta meningar. 
Ljuset som silas genom slitsarna mellan plåtarna skapar 
en kyrkokänsla i det annars trånga rummet.
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Lenny Clarhäll 
Kvarntorpsmalanganer (1999) 
Teknik: Courténstål

”Fyra objekt som bildar en familj. Slagghögen i Kvarntorp 
är lockande att tänka sig som en fornhistorisk kvarleva. 
De fyra malanganerna förstärker intrycket av hedendom 
och riter.” Begreppet ”malanganer” mötte Lenny Clarhäll 
när han på en utställning i New York såg ett slags stora 
träskulpturer som anhöriga i staden Malang på Java gör 
när en släkting dött. Skulpturen är en hedersbevisning 
för den avlidne personen och ska spegla dennes person-
lighet.

Olle Medin
Arken (1999) 
Teknik: Trä

Arken ligger där som en stor farkost väntande på synda-
floden. Formspråket är starkt. Alla förstår att det är 
Arken som väntar på sina passagerare. Arken fyller som-
martid även en funktion som utställningslokal.
Den bibliska Arken beskrivs i första Mosebok: ”Då sade 
Gud till Noa: ”Så gör dig nu en ark av goferträ, och inred 
arken med kamrar, och bestryk den med jordbeck innan 
och utan. Den skall vara tre hundra alnar lång, femtio 
alnar bred och trettio alnar hög. En öppning för ljuset, en 
aln hög alltigenom, skall du göra ovantill på arken; och en 
dörr till arken skall du sätta på dess sida”.
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Pål Svensson
Ljusrum I och II (1998) 
Teknik: Huggen, borstad och slipad hallandsgnejs

”Jag vill i mina skulpturer gestalta ljuset, tomrummet, 
mellanrummet. Att ställa stenens täthet mot ljusets lätt-
het, att ställa stenens massa mot tomrummets intighet, 
att ställa stenens tyngd mot mellanrummets luftighet. Jag 
försöker att locka in luft och ljus i stenens mörker, och 
ge oss tillträde till materians insida. Skulpturerna är som 
skåp som fångar det omgivande ljuset. En öppning på 
stenens baksida lockar ljuset att leta sig in. Inne i rummet 
står en eller flera pelare i ett tydligt motljus, som samti-
digt döljer baksidans öppning. Rummet känns slutet och 
overkligt, både ljus och mörker, och vi ser in i en annan 
värld”.

13 Torgny Larsson
Koncentrator (1998) 
Teknik: Rostfri plåt och rörställning

Konstnärens tanke var att göra en skulptur som skulle 
ha formen av en skål i rostfri plåt. Betraktaren kan gå in 
i skålen och ser då bara himlen. Strålarna från  himlen 
skulle koncentreras i skulpturen. Man kan uppleva 
Koncentrator som ett meditativt rum – ett rum som man 
går in i och där man är ensam med sina tankar. En del av 
konstupplevelsen är att gå in i verket.
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24Ulla Viotti
Energi-Magi (1998) 
Teknik: Mönstermurat tegel

Energi-Magi är utformat som ett uppåt öppet och avsmal-
nande torn av mönstermurat tegel. Det finns en smal och 
hög slits – man kan titta in i tornet men inte tränga sig in. 
Ulla Viotti är en av Sveriges främsta konstnärer med te-
gel, jord och torv som uttrycksmedel. Teglet kommer från 
Hallsbergs tegelbruk och är tillverkat av lera från Kumla.
Besökaren kan förledas att tro att ”tornet” är ett industri-
minne, en rest från skifferoljeepoken eller att det har en 
nutida funktion

Lars Englund
Stabil (2000) 
Teknik: Aluminiumprofiler 

Grunden för Englunds konstnärskap är experiment med 
komplexa grundformer med matematisk precision. Snar-
lika dem man kan se i mikroskopet. 
Lars Englunds konstverk är rena konstruktioner – lekfullt 
konstruerade geometriska skulpturer, ofta i metall, ofta 
sammanfogade av små exakt lika element, ofta strävande 
mot rymden. Ibland hängande former som för tankarna 
till atomer eller molekyler. Ibland skruvande sig ut i uni-
versum eller uppfångande vinden. Stark vind kan sätta 
Stabil i dallring och alstra ljudvågor.

Marc Broos
Var är konstverket (2010) 
Teknik: Kropparna gjutna i silikon och hårdgips och 
fyllda med specialbetong. Kent Wendel, attributmakare.
Tre figurer står och sitter vid en bänk och spanar efter 
ett konstverk som de själva är en del av. Konstnären Marc 
Broos, Östra Ämtervik, Värmland har här engagerat sin 
hustru Karin och Lars Lerin för att återfinna det verk han 
grävt ner någonstans på Kvarntorpshögen. Liksom Nils 
Ferlin på sin bänk i Filipstad sitter de snarare och väntar 
på att ett upplysningens ljus ska tändas än att aktivt 
delta i Marcs letande. Kanske är det inte så viktigt att 
hitta konstverket.  Kanske finns inte konstverket mer än i 
betraktarens eget öga.

Richard Brixel
Makt (1998) 
Teknik: Gjuten brons

Makt har en framtoning av utstuderad självgodhet, 
hänsynslöshet och egoism. Makt sitter, bekvämt bakåt-
lutad, med hundraprocentig kontroll över omgivningen 
och med utsikt över Världen. Makt. Könsorgan. Vassa 
armbågar. Rovfågelsklor. Gälar. Sporrar. Stövlar. Huvudet 
skyddas av hjälm och visir. Ansiktet är inte synligt – det 
finns inga ögon att möta. Knäppta händer. Maktblomma. 
Klocka. Makt.
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Leif Bolter
Vindla (1998) 
Teknik: Rostfritt stål, aluminiumbåge och benställning i 
courténstål.

Leif Bolter: ”Vindla är skapad för högen i Kumla, som en 
hyllning till elementen, till ljus, himmel och vind, till det 
vidsträckta landskapet, - en frihetens åtbörd som kanske 
kan stämma till stillhet och kontemplation.”
Det hörs på namnet, ”Vindla”, att konstverket, bågen, 
böjer sig för vinden

Ebba Matz
Rännil (2001) 
Teknik: Rostfritt stål                                                

Rännil är en i raden av Ebba Matz skulpturer där hon 
försynt, med den lilla åtgärden, den stilla närvaron och 
den enkla formen förmedlar stor skulptural kraft. ”Det 
gör ingenting att den inte är iögonfallande - de som ser 
den ser den”.
Hennes lilla rännil rinner nedför sluttningen och är 
hoppingivande. Den tränger fram ur det förödda land-
skapet, bildar en källa och försvinner ned i marken. 
Här börjar naturen återhämta sig, djuren kommer för 
att dricka, människan flyttar hit, här finns trots allt en 
framtid, ett hopp.
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Maria Miesenberger
Stilla rörelse (2015)
Klättrande
Teknik: Rostfritt stål

Maria Miesenberger framstår som en av vår tids främsta 
skulptörer. Hennes skulpturer är ofta naket metalliska. 
Gestalten på Kvarntorpshögen tycks finna sig utanför vår 
tidsdimension men upplevs ändå vara så nära. Gestalten 
är på väg uppåt eller nedåt, från oss eller till oss och vi 
kan inte gripa hen i flykten. Vem är hen? Är det en spegel-
bild av oss själva som vill vidare? Gestalten låter sig inte 
fångas, varken av oss eller av någon annan. Kvar står vi, 
fast förankrade i en tid som är vår och funderar på vårt 
nästa steg...

Nils Bertil Malmberg
Rum för resande (2005) 
Teknik: Grovt timmer

När man betraktar Rum för resande kan tankarna gå till 
antika grekiska tempel men med en nordisk anpassning. 
Placerad vid himlatrappans fot blir Rum för resande ett 
komplement till den kyrkliknande formen, konstverket 
Absit Omen, där trappan mynnar.
Människan gör alltid resor. Alla resor har ett mål, en sta-
tion, en tillflyktsplats eller hållplats. Rum för resande är 
en sådan plats. Man slår sig ned, summerar sin resa och 
planerar fortsättningen. 

Olle Medin
Trappan (2005)
Teknik: Konstruktion i granvirke

100 000 hammarslag senare stod den där, Trappan, 427 
trappsteg, 200 meter lång, på norra sidan av Sveriges 
största industriminne Kvarntorpshögen, med 5 viloplan. 
Fyra entusiaster byggde trappan. Genast togs den i bruk 
och till hjärtat av många. En friskvårdssatsning av stora 
mått. En del går steg för steg, vilar och tittar på utsikten. 
Andra studsar upp och ned och deltar i motionsaktivite-
ten ”Besegrat trappan”.
Samtliga trappsteg och många bitar trappräcke har sålts 
till företag och privatpersoner som därmed stöttat trap-
pans tillkomst och underhåll. 
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James Bates
Bunker (2002) 
Teknik: Murad tegelsten, järnluckor

En del besökare associerar direkt till övergivna militära 
bunkrar från krig och orostider. Det skulle kunna vara en 
bunker från gränstrakterna mellan Tyskland och Frank-
rike eller utefter Atlantkusten. Andra besökare associerar 
till krematorieugnar i förintelseläger. Ofta har besökare 
sagt sig uppleva känslor av ångest eller obehag inför 
Bunker, som förmedlar en känsla av övergivenhet.

25 Claes Hake
Port (1998) 
Teknik: Huggen bohusgranit

”Jag har ingen avsikt, jag har inget speciellt budskap, jag 
har inga politiska ambitioner som jag försöker uttrycka 
med min skulptur. En skulptur, är en skulptur. Inget an-
nat, den är som en självständig varelse. Den är sej själv 
nog. Den står för sej själv”. Det sparsmakade konstverket, 
som är både tungt och smäckert, öppnar sig mot omvärl-
den och är placerad i samspel med platsen och naturen. 

28 Lena Flodman
Mr Majestät (2018)
Teknik: Målad aluminium

När du besöker Konst på Hög välkomnas du av 
Mr Majestät. Ett färgglatt och omvälvande välkomnande.
Konstverket har sitt ursprung i underdelen av en Barbie-
docka och en krokodil. Konstnären Lena Flodman skapar 
skulpturer av trasiga leksaker som spolats i land på 
stränder i Italien. Delarna sammanfogas på  nytt sätt och 
får  nytt liv som ger oss nya tolkningsramar. Uttrycket är 
en blandning av surrealismens absurda bildspråk och 
rokokons svulstiga former.
Skapande ur återvunna produkter riktar en tankeställare 
till den konsumtionsvärld  vi lever i och ger oss också  en 
annan syn på omgivningen och världen. Fantasin har inga 
gränser – låt dig svepas med av det färgrika konstverket.
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Kvarntorpshistorik

SSAB bildas
När andra världskriget bröt ut omöjliggjordes Sveriges oljeimport. För kunna 
försörja försvarsmakten med drivmedel beslutade man att starta en inhemsk 
oljeproduktion. Två platser diskuterades, dels ett område vid Kinnekulle och dels 
Kvarntorp. Eftersom oljehalten är något större i Kvarntorpsskiffern beslöt man att 
brytningen skulle ske här. Vid igångsättandet 1941 var Kvarntorp en ren jordbruks-
bygd med några få hus och ett tjugotal invånare. Några månader senare var drygt 
1000 personer från hela Sverige involverade i byggnationen av ett storföretag och i 
april 1942 kunde man leverera den första oljan.

Tillverkningen
Alunskiffern bröts i dagbrott och fraktades med lastbilar till industriområdet. Här 
krossades skiffern och transporterades till ugnar där skiffern hettades upp till 500 
grader. Vid upphettningen frigjordes oljan i form av gaser som sedan kyldes ner och 
övergick i flytande form, råolja. Den del av rågasen som inte kondenserades användes 
för framställning av svavel, gasol, bensin och ammoniak.  Råoljan förvarades i olje-
cisterner vid Högtorp där golfbanan idag är belägen. Ett flertal olika ugnar byggdes 
för att se vilken tillverkningsmetod som var mest effektiv. Dessutom utvanns olja 
genom den så kallade Ljungströmsmetoden där oljan pressades upp genom elektrisk 
uppvärmning av berget i borrade hål. Cirka 800, som mest 1300 anställda, var invol-
verade i produktionen. Yrkeskategorierna var många men flertalet var engagerade i 
brytning av skiffer, transporter samt de många arbetsmomenten vid ugnarna. 
 

Ulla Viotti
Odens trädgård 
Teknik: Land Art med jord och gräs

Vid Kvarntorpshögens fot har Ulla Viotti anlagt det 
10 000 m2 stora verket Odens trädgård, där hon, 
inspirerad av bygdens rikliga trilobitförekomst och forn-
borgar, skapat ett flera hundra meter långt konstverk av 
gräs och jord. För att komma till sin rätt skall konstverket 
ses från Kvarntorpshögen, från området vid kaffestugan. 
Man ser trilobitformen med ryggsköldens åsar och längst 
till höger en fornborg.

32

31 Karin Ward
Dansen (2001) 
Teknik: Laserskuren järnplåt

Konstverket ska ge betraktaren en illusion av ”dans”. 
De sex figurerna fick olika karaktär fast de är tagna ur 
samma plåtskivor. Som ofta när det gäller Karin Wards 
konstverk handlar det om goda och platta ”väsen”. Den 
inbördes placeringen är viktig. När besökaren närmar 
sig med bil för att svänga in på infarten till högen rör sig 
figurerna i dansande rörelser.

Alunskiffern
I östra Närke och i synnerhet i Kvarntorpsområdet finns ett område med alunskiffer 
som efter svenska förhållanden är rikt på olja. Alunskiffern bildades för cirka 500 
miljoner år sedan och har avsatts i två lager där det undre är oljerikast. Eftersom 
skifferlagren ligger tämligen grunt under ett kalkstenslager tog man upp skiffern 
genom öppna dagbrott.  Dagbrotten ses idag som små sjöar i landskapet runt Kvarn-
torp. 

16

Askan deponeras på högen 
med hjälp av linbana.

Rökgaserna åstadkom de 
mest kännbara skador.

Marknadsföring av Kvarntorps-
bensin
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des på högen och dessutom innehöll rester av olja som medförde en fortsatt förbrän-
ning blev högen aldrig kall. Värmen inne i högen uppgår fortfarande på sina ställen 
till flera hundra grader. 

SSAB läggs ner
När oljeimporterna kom igång efter andra världskriget hade Svenska skifferolje- 
bolaget svårt att konkurrera med den billiga importerade oljan. Produktions- 
kostnaderna var enorma och det statliga stödet var stort. För att försöka få en bättre 
lönsamhet lade man ner stora resurser på utvecklingsarbete. Dels för en effektivare 
utvinning av olja och dels för att ta hand om restprodukter. Framför allt satsade man 
på att försöka få fram vägbeläggningsmaterial och tegelstenar för byggnation.  Efter-
som alunskiffern innehåller en ansenlig mängd uran var även Atomenergi- 
kommissionen intresserade av området.  Trots stora satsningar på forskning lyckades 
man aldrig skapa lönsamma produkter. Opinionen mot företagets ”slöseri” med 
skattepengar medförde också att företaget seglade i motvind. År 1961 beslutades om 
en successiv nedläggning fram till 1966. Ytong blev ny ägare till industriområdet. Vid 
Ytongs nedläggning 2004 blev Kumla kommun ägare till såväl industriområde som 
Kvarntorpshögen. 
 

Miljön
Skifferoljebolaget hade stora problem med de negativa miljöeffekterna av sin verk-
samhet. Utsläppen i Frommestabäcken medförde förstörda vattentäkter hela vä-
gen ner till Kvismare kanal. Värst effekt på miljön hade dock rökgaserna. Skogarna 
avlövades i vindriktningen och hängrännor, taggtråd och plåttak kunde rosta sönder 
under en tvåårsperiod. Hundratusentals kronor betalades årligen ut i skadestånd till 
markägare i omgivningen. I Kvarntorps bostadsområde fick invånarna dagligen leva 
med sot, rök och lukter. 

Dessutom luktade det illa i omgivningarna. Utsläppet av svaveldioxid motsvarade 60 
ton rent svavel om dagen. Svaveldioxiden med en lukt av ruttna ägg kunde kännas 
milsvida omkring verket.

Kvarntorps samhälle
Av industrins cirka 1000 anställda bodde många i Örebro och Kumla men cirka 200 
anställda med sina familjer valde att bosätta sig i det samhälle som SSAB uppförde 
nordost om fabriksanläggningen. Här fanns både skola, affär, ett rikt föreningsliv och 
framför allt ett Folkets Hus som under 1950-talet var känt för sina populära danser. 
De som bodde i Kvarntorp kände en stark solidaritet med företaget och sammanhåll-
ningen var stor. Succesivt försvann verksamheterna i takt med avflyttning och en allt 
äldre befolkning. Den sista verksamhet som försvann var skolan som lades ner 1999. 

Skiss över den geolo-
giska lagerföljden i 
Kvarntorpsområdet.

Skifferoljebolagens anläggning 
under uppförande. I bakgrunden 
ses Högtorps gård vid nuvarande 
golfbana.

Grävskopan Marion i arbete vid 
nuvarande Söderhavet

Arbete vid en av ugnarna Vy från oljecisternerna vid Högtorp. 

 Högen
Endast en mindre del av alunskiffern var möjlig att förädla till olika produkter. Efter 
att ha gått igenom de olika processerna återstod 80 % av materialet i form av aska. 
Askan deponerades i en sankmark  strax intill Kvarntorps gård. Askdeponin växte 
snabbt till en hög och redan 1942 hade man anlagt en linbana som förde upp askan 
på högen. Förutom linbanor har man också blandat askan med vatten och sprutat 
upp den på högen. Lastbilarna som användes från början fanns sedan med i många 
år.  Mängden aska som fördes upp på högen var enorm. Redan under tidigt femtiotal 
började man prata om Askberget och Kvarntorpshögen. Under åren 1942 till 1966 
deponerades 40 miljoner kubikmeter aska.  Eftersom askan var varm när den tippa-

16
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Konst på Stan
En konstvandring i centrala Kumla

Konstverkens placering i Kumla
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1

Ebba Matz
Här (2008) 
Teknik:Rostfritt svarvat stål, svarvat lackerat huvud
Placering: Stadshusgatan

När man vill markera något på en karta sker detta oftast 
genom att rita ett kryss och sätta dit en kartnål. Ebba 
Matz gör detta bokstavligen genom en 4,5 meter lång nål 
som monterats i 15 graders lutning från ett markkryss 
i cortenstål. Nålen och kulan är svarvade i rostfritt stål. 
Kulan har en diameter på 100 cm och är tvåkomponent-
lackerad i en klassisk röd nyans.

2

Arne Jones
Kumlan (1966/67) 
Teknik: Gjuten aluminium
Placering: Framför stadshuset

En tävling med fyra inbjudna skulptörer utlystes 1954 
för utsmyckning av platsen framför stadshuset och det 
då nybyggda stadshotellet. Arne Jones, en konstnär som 
ofta arbetade med cirklar, spiralrörelser och slingor som 
formelement, vann med sitt förslag Kumlan.
Kumlan står med ett ben i himlen, ett ben i vattnet och ett 
ben på jorden. 

3 Kenneth Williamsson
Från Tvåflodslandet (2006) 
Teknik: Relief av målad gjuten betong
Placering: Vattugatan 5

Konstverket utgörs av ett tätt och nästan ogenomträng-
ligt bladverk i gröna nyanser med fantasins 24 lotus-
blommor i en djupt vinröd färg. Lotusblomman är sedan 
urgamla tider är helig symbol och vanligt dekorations-
motiv.
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Ann-Sofi Sidén
Same Unknown (2011) 
Teknik: Keramik
Placering: Husgavel på Marielundsgatan

Verket är ursprungligen en video som Ann-Sofi Sidén 
skapade för Fotografia Europea, i Reggio Emilia 2008. 
Hon bjöd in 200 personer som framför videokamerorna 
fick glida nerför en metallstolpe.
Videoverket har på Gustavsbergs-fabriken överförts till 
cirka 750 keramikplattor som en och en har monterats 
på husgaveln. 
 

4

Lars Englund
Förvecklingar (2008) 
Teknik: Cortenstål
Placering: Östra Drottninggatan 9–11

Lars Englunds skulpturala former utgår ofta från natu-
rens lagbundenhet - det kan vara frågan om geometrins 
eller fysikens grundformer. Han använder sig av indu-
strins rationellt framställda produkter, oftast metallvaror 
av olika slag.
Konstverket Förvecklingar tillhör en av Lars Englunds 
huvudgrupper, sfärer. 

5

Mikael Pauli
Vattenorgel (2011) 
Teknik: Metall
Placering: Kungsvägen, Högkvarteret

Skulpturen är i ständig rörelse. De trettio rören fylls 
undan för undan med vatten  och tippar därefter över och 
tömmer sitt innehåll i bassängen som omger konstverket. 
Det till synes planlösa vippandet och tömmandet av vat-
ten är cykliskt och sker utifrån ett programmerat schema.  
En gång i timmen stannar samtliga rör i upprätt position 
för att därefter ”göra vågen” för eventuella förbipasse-
rande.

6

7

8

Arvid Källström 
Hans & Greta (1955) 
Teknik: Brons
Placering: Kumlasjön

Hans och Greta blickar mot den ljusnande  framtiden...
De har siktet ställt på något längre bort, de vandrar mot 
vuxenlivet.
I barnen finns framtiden - det samhälle vi skapar idag 
kommer att tas över av våra barn. Kan vi se dem i 
ögonen? Lämnar vi ett hållbart samhälle eller ett sam-
hälle som brister och bävar mötet med framtiden?
Skulpturen är en gåva till Kumla kommun 1955, ett tack 
från Barnens dagsföreningen för att kommunen årligen 
kostnadsfritt upplät området kring Kumlasjön för 
Barnens dags-festligheter. 

Jan Håfström
Mr Walker (2016) 
Teknik: Stål och aluminium
Placering:Kumla sjöpark

Jan Håfström har skapat en tredimensionell skulptur som 
ändrar färg beroende på från vilket håll man betraktar 
den. Hemligheten med Mr Walker har med rörelse att 
göra. Han är seriefiguren Fantomens förklädnad till ”van-
lig man”. Han är en man med ett uppdrag: han söker en 
mening och vill ge upprättelse åt de marginaliserade. 
Jan Håfström har gjort flera riktningsförändringar i sin 
konst under karriären. Mr Walker på språng kan också 
ses som symbol för detta. 

9 Anna Molander 
Lilla Björn (2010) 
Teknik: Gjuten Brons
Placering: Kumlasjön

Lilla Björn som finns på ön i sjön, ingår i ett arbete på 
temat Astronomi. I anslutning till skulpturen finns en 
granitsten med ett Solur som bland annat visar de djur 
som är aktiva under olika tider på dygnet. 
De fyra stensittbänkarna vid Lilla Björn och soluret är på 
gavlarna prydda med gjutna näckrosblad i brons, en växt 
som osökt för tankarna till vatten och sjöpark. 
Verket Lilla Björn är monterat så att om betraktaren bö-
jer sig ned och med ett öga siktar längs björnryggen och 
mellan björnöronen så får hen stjärnbilden Lilla Björn i 
fokus.
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10 Olle Medin
Farkost (2013) 
Teknik: Rostfritt stål
Placering: Kumla sjöpark

Olle Medin strävar i sin skulpturala konst efter enkelhet 
och renhet i form och material. Här är ett stiliserat skrov 
som svävar över marken, på samma gång lätt och kraft-
fullt. Vart är det på väg? Fantasin sätter inga gränser, så 
skeppet kan ta oss vart vill. Formen på skulpturen känns 
igen i en annan, mycket större och högre belägen farkost, 
Arken på Kvarntorpshögen, ett annat av Olle Medins 
konstverk. 

11 Knutte Wester
Malak (2017) 
Teknik: Brons
Placering: Kumla sjöpark

Idag befinner sig 28 miljoner barn på flykt i världen, den 
högsta siffran sedan andra världskriget. Malak var ett 
av de barnen. Hon fann en fristad i Sverige. Efter ett tag 
urartade ett ungdomsgräl till stenkastning mot familjens 
hus. Denna händelse ledde till en manifestation mot 
främlingsfientlighet - för mångkultur och familjen kunde 
fortsätta sitt liv där.
Skulpturen visar en sårbar, oskyddad flicka med böjt hu-
vud. En flicka som drömmer om utbildning, människors 
lika värde, styrka och ett liv i fred och frihet. Att fly och 
att kunna flyga. Malak betyder ängel på arabiska. 

12 Anders Krisár
Half Boy (2015)
Teknik: Polerad Brons
Placering: Sjöparkens Växthus

En halv människa - en kluven människa som förmedlar 
den känsla av tvehågsenhet vi drabbas av i livets oändliga 
vägval. Verkets titel anger en könstillhörighet. Men skulp-
turen återger en androgyn varelse. Skulpturen framstår 
som ren och avskalad från attribut som kan färga vår 
upplevelse. Half Boy blir i någon mening opolitisk och 
möjlig att förhålla sig till oavsett social, politisk eller 
etnisk bakgrund.
Anders Krisárs verk blottlägger människans fysiska, er-
farenhetsmässiga och samhälleliga begränsningar, vilket 
gör verket alltigenom mänskligt och allmängiltigt.

13

14 Eva Lange 
Ängel (2014) 
Teknik: Bohusgranit
Placering: Sjöparkens Växthus

Ängeln kan anas genom några sparsamma linjer i skulp-
turen. Kanske ska man se stramheten och reduceringen 
av ängelns attribut, vingar och gloria, som en följd av 
samhällets sekularisering. Kanske har vi alla ett behov av 
eller längtan till ängelns omvårdnad 
Eva Langes stilistiska ängel blir något som vem som helst 
kan förhålla sig till eller ta till sig oavsett vilken religions-
tillhörighet man har eller inte har.

Maria Miesenberger
Ögonblick i rörelse (2014) 
Teknik: Svartpatenterad brons
Placering: Sjöparkens växthus

På växthusets tak mot söder står hon redo att  våga hop-
pet ut i det okända, släppa det välbekanta och trygga för 
att finna nya vägar och mål. Graciöst ihopkrupen med 
spända muskler anar vi att hon snart sträcker på sig och 
påbörjar det stundande äventyret. Maria Miesenberger 
utforskar konsekvent det egna jaget, kroppen och själva 
livets olika stadier och villkor. Skulpturen ger oss all 
möjlighet att fundera över vad vi själva önskar förverk-
liga eller förändra i våra liv men inte ännu haft modet att 
genomföra.

15 Richard Brixel
Skönhet (2010) 
Teknik: Brons
Placering: Kumla sjöpark

Skönhet är Kumla sjöparks första skulptur. Vid vatten-
brynet sträcker hon frimodigt ut sin kropp likt en 
galjonsfigur på ett skepp. Skulpturen är en balansakt. 
Likt många av Brixels skulpturer ligger tyngdpunkten hos 
Skönhet i den övre delen och gör att tillvaron på sten-
stoden känns tillfällig. Skönhet är i rörelse och på väg att 
kasta sig ut i vinden.
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17 Leif Bolter
Ljusorgel (2006) 
Teknik: Rostfritt stål, slipade glasprismor
Placering: Sveavägen 12

Ljusorgel sträcker sig mot himlen, som en hyllning till 
luften och det fria. Bågen ställer in sig efter vindriktning-
en. Ljuset speglas genom glasprismorna, ju soligare det 
är, desto mer ljusspel och desto fler olikfärgade reflexer.  
Leif Bolter vill bryta ljuset på ett oväntat sätt. Konstver-
kets placering inne på gården gör att det kan ses både 
från de omgivande byggnaderna och från Sveavägen.

Pål Svensson
Ljusskåp (2002) 
Teknik: Stenarbete, svart diabas
Placering: Johannesplatsen

Skulpturen Ljusskåp är ett försök att föra in naturen i 
stadsmiljön. Ramen är opolerat grov medan den slipade 
elliptiska pelaren reflekterar ljuset i sin blanka yta. 
Ljusspalterna på ömse sidor om pelaren blir smalare 
eller bredare, mer eller mindre skimrande, ibland i olika 
färgnyanser, beroende på ögats infallsvinkel och solens 
ställning.

18 Ulla Viotti
Skohörnan (2006) 
Teknik: Murat kolbränt formtegel med glaserad ovansida
Placering: Sveavägen/Köpmangatan 19

Konstverket sätter fokus på skoindustrin som präglat 
Kumlas framväxt och nutida utseende. Skulpturen är 
utformad som två skor som möts. Några tegelstenar bär 
skulpturens namn Skohörnan i djuptryck liksom ordsprå-
ket ” I Kumla finns det mer skomakare än folk.”

Olle Medin
Regent för en dag (2008) 
Teknik:Rostfritt stål
Placering: Solgårdsplatsen

Regent för en dag har ett fundament av svart indisk 
granit med trappavsats som kan fungera som sittbänk. 
Ur fundamentet reser sig sex rostfria stålrör som upptill 
hålls samman och kröns av en kungakrona i guldförgylld 
kopparplåt.
Skulpturen inbjuder till att kliva upp och ta plats under 
den gyllene kronan och att för en stund bli sin egen kung 
eller drottning.

19

Eva Fornå 
Tillsammans (2014) 
Teknik: Brons
Placering: Trygghetsboendet Kvarngården

Tillsammans. Ett osannolikt möte mellan den arktiska 
isbjörnen och den antarktiska pingvinen.
Kanske är det drömmen om en världsomfattande ge-
mensam syn på miljöfrågor som Eva Fornå har gestaltat i 
denna lilla ömma och tilltalande skulptur.
Konstverket förmedlar också en del av tanken med trygg-
hetsboendet som det ligger intill. Trygghet innebär 
bland annat en social samvaro med ömsesidig tillit.

21

Lena Flodman
Kumla-kotten (2018) 
Teknik: Målad aluminium
Placering: Resecentrum

Lena Flodmans skulpturer har sitt ursprung i trasiga 
leksaker som hon samlar bland soporna på en strand i 
Toscana, Italien. Strandfynden i plast återskapas i mer 
värdefulla material som alabaster, brons, marmor och 
aluminium.
Kumla-Kotten är en kombination av en kotte som kan ge 
associationer till Elsa Beskows sagovärld, medan stöv-
larna är från en barbiedocka och kan ses som symboler 
för populärkulturen. Två olika kulturer möts och bildar 
något nytt. Uttrycket i Lena Flodmans skulpturer  har en 
touch av rokokons och surrealismens bildspråk med svul-
stiga former och absurda kompositioner

20
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24 Johanna Karlsson 
Fåglar (2013) 
Teknik: Brons
Placering: Husgavel på Sörbyvägen

Här råder liv och rörelse. Fåglarna är upprörda, en del 
vaksamma. Något händer. Kanske stör trafiken på 
Sörbyvägen? Eller husbilen som parkerat alldeles för 
nära väggen?
Att det är just fåglar som pryder husväggen har sannolikt 
sitt ursprung i kvartersnamnet, nämligen Hackspetten. 
Någon hackspett är dock svårt att hitta på väggen. 
Snarare är det nötkråkor, korsnäbbar och kråkfåglar som 
stått förebild för skulpturerna.

Anna Molander 
Vindfyr (2002) 
Teknik: Tegel, betong, metall
Placering: Via industriområde, Viagatans södra del

När Vindfyr placerades intill Viagatan stod den som ett 
ensamt vägmärke i det platta landskapet. Anna Molander 
beskrev själv skulpturen som -en lek med vinden-en fyr 
på havet-ett utropstecken på slätten. Delvis gick detta 
förlorat när nya byggnader kröp närmare men fortfa-
rande snurrar glatt de färgstarka vindskålarna högst upp 
på den fyra meter höga skulpturen.
Sedd uppifrån förstår man att en kompassros har gett 
formen och att Vindfyrens väderstreck är placerade 
utifrån de verkliga.

23 Knut-Erik Lindberg
Kvinna vid havet (1960) 
Teknik: Skulpterad granit
Placering: Kvarnparken

Ur granitblocken kan man se en kvinna framträda, lig-
gandes på sidan på en berghäll, nära vattnet, bekvämt 
vilande på armbåge och höften. Inte omedelbart, men 
snart, framträder de kvinnliga formerna. Och solen har 
sin gång över Kvinnan vid havet.

22 Birgitta Muhr
Kumla brassensemble (2010) 
Teknik: Stål och mässing
Placering: Entrén till Folkets Hus

Högst upp i taket i gallerian vid Folkets hus hänger Kumla 
brassensemble. Birgitta Muhr ville göra något som binder 
samman affärsdelen med dess många förbipasserande 
och Folkets Hus lokaler på våningen ovanför. Hon ville 
åskådliggöra vad som händer i Folkets Hus som är en 
plats för gemenskap och där inte minst musiken traditio-
nellt har haft en stor roll.
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