
Konst på Hög i Kumla den 3 juli  
 

Konst på Hög?? Jaa, vad är det? Ja man åker nog inte med på en sådan 
resa om man inte alls är  intresserad av konst, men gissa om ni missade 
något !!! Historien om högen är spännande i sig. En "slaggprodukt" från 
andra världskriget och som användes så sent som till 1966 och som 
fortfarande ryker. Här utvanns alltså olja. Och där uppe, högst upp  på  

toppen med en fantastisk utsikt över Närkeslätten, där  
finns det minst sagt märklig konst !!  Ett antal fantasi-
figurer men också statyer av människor.  Och där fanns en 
"kyrka" som var ganska fascinerande: från ett håll såg den 
ut att vara gjord i silver, i motljus såg den ut som rostigt 

stål. Och så fanns där Lars Vilks konstverk gjort av rivningsvirke m.m, m.m.  
Ja man måste allt beundra konstnärers kreativitet och fantasi. 

Men om jag nu ska börja från början, så avgick det alltså buss från Bålsta med stopp vid  
Vattentornet i Örebro, Svampen alltså, där vi åt vår lunch och förstås kollade utsikten över 
Örebro med omnejd. Sen fortsatte bussfärden upp på högen och där hade vi ett par timmar 
för att själva gå runt i egen takt och kolla på konstföremålen. Där fanns också en kaffestuga 
för dom som ville avsluta dagen med en fika. Eftersom vi hade lite otur 
med vädret, vi klarade oss bra från regn (kanske beroende på att Åke 
hade med sig sitt grå paraply) men det var väldigt väldigt blåsigt, så vi 
avbröt besöket lite tidigare än vi tänkt, men det gjorde absolut ingenting 
för som kompensation gjorde vi en liten sight seeing i Örebro och beundrade bl a slottet.  

Men vi upptäckte också något annat!! Kan ni gissa vad det  
här är? Placerat på Järntorget mitt i stan. Just det: STOLAR !! 
Är visst 10.000 stolar slog jag upp på nätet när jag kom hem. 
I Örebro pågår för fullt Open ART och det här är ett verk av 

den japanske konstnären Tadashi Kawamata!! På tal om konstnärers fantasi alltså !! 
Och  så bar det hemåt igen och det är så himla skönt när bussen står där och väntar. Jag 
behöver helt enkelt inte tänka, bara sätta mig på bussen och ett par timmar senare är jag 
hemma !! 
Monica V  

Gissa vilka som är äkta  
och vilka som är gjorda  
i plast 


