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Höstens första resa i vår Konstcirkel skedde i Mark. Vi såg framför allt 

utomhuskonst. Det finns i vår kommun mycket högkvalitativa skulpturer och 

fasadutsmyckningar. Många av dem är utförda av konstnärer som bor i vår 

kommun eller har anknytning till den. 

 

Vi startade i Fritsla där vi först såg Carola Melos emaljverk med titeln ”Viljan” 

på Solgården. 



 

Därefter såg vi Staffan Johanssons ”En 

solkatt”. Staffan har verkligen lyckats 

fånga kattens språng från solen ner till 

taket. Det är ett konstverk som lyckats att 

förmedla rörelse. 

 

 

 

 

 

Nästa stopp var Kinna där vi började med att 

titta på Britt-Marie Jerns staty ”Väverskan”, 

som står utanför biblioteket. Det är verkligen 

ett lämpligt motiv i en bygd som vår, där 

textilindustrin varit så betydelsefull genom 

åren. 

 

 

 

 

 

På en av bibliotekets väggar fanns Rune 

Malmströms ”Flykt”, med sina flygande duvor. 

 



Utanför kommunhuset såg vi Viktor 

Nygrens springbrunn i sten. Brunnens 

olika sidor visar livet i Mark för länge 

sedan. Tyvärr var det inget vatten i 

brunnen och presenningen som låg 

över brunnen var inte positiv för 

helhetsupplevelsen. 

 

 

På en av kommunhusets väggar fanns Sture Valentin Nilssons färgsprakande 

emaljverk, som inte har någon titel. 

 

 

 

Utanför kommunhuset såg vi Britha 

Nerhmans skulptur ”Bollflickor”. 

 

 

 



 

 

Konstverk gjorda av människohänder är 

vackra och intressanta, men naturen skapar 

ofta verk som är mycket vackra. Dessa 

avhuggna träd är för många av oss lika 

vackra som verken vi såg under dagen. 

 

 

 

I stationsparken 

finns statyn 

”Månlandskap” 

utförd i aluminium 

av Gilbert Nielsen. 

 

 

Avslutningsvis i Kinna såg vi i centrum Marta Runemarks underbara staty ”Den 

bevingade hästen”. Vi skall vara stolta över att ha detta fantasieggande verk i 

vår kommun. Hon har varit väldigt noga med detaljer. Titta till exempel på 

tofsarna på sadeltäcket. 



Därefter avfärd till Öxabäck 

där vi såg Rune 

Malmströms verk ”Lek” 

utfört i rostfritt stål på 

gaveln mot sporthallen. 

 

 

Som ett avbrott i betraktandet av 

intressant konst tog vi sedan en 

bussfika. 

 

 

 

Därefter for vi till Torestorp för dagens enda besök inomhus. Det var 

Kullagårdens Servicehus, som är utsmyckat med ett stort antal verk av Kerstin 

Danielsson. Hela miljön var väldigt trivsam. Är nog ett  väldigt trevligt 

äldreboende. 



 

 

 

Därefter avfärd till Horred 

där vi såg Per-Erik Ekelunds 

verk ”Tre löpare” utfört i 

kopparplåt. 

 

 

 

 

Från bussen såg vi Göran 

Ivarssons ”Figur med vit 

fågel” i emalj. (Foto från 

bussen. Verket syns bakom 

grönskan.) 

 

 

 

 

 

Sedan for vi till Sätila där vi 

åt lunch på Båthuset, som 

ligger vid torget. 

 

 



 

 

På en vägg på 

Sätilaskolan finns 

Sven-Erik Johanssons 

verk ”Odens korpar” 

utfört i smidesjärn.  

 

 

Dagens sista stopp var Skene, där vi såg Nils Sjögrens staty ”Cecilia” utanför 

Kungsfors. En väldigt vacker staty, som troligen många i Mark inte sett på grund 

av dess läge. Statyn tillkom 1948 som en gåva från Borås Väveriaktiebolag till 

dåvarande Skene köping. 

 

Vår ledare Bengt-Göran Johansson berättade hela dagen kunnigt och 

informativt om alla verkens tillkommelse och om de olika konstnärerna. 

Sammanfattningsvis en mycket trevlig resa och researrangörerna avtackades 

med en mycket varm applåd. 


