
Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland 
levande organismer av alla ursprung, inklusive från 
bland annat landbaserade, marina och andra akvatis-
ka ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa 
organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, 
mellan arter och av ekosystem. (Definition enligt FN:s 
konvention om biologisk mångfald.)

Konstfrämjandet Värmland har bjudit in 11 st karlstad-
baserade konstnärer till en platsspecifik utställning på 
temat Biologisk Mångfald. En konstvandring på Herr-
hagen i Karlstad.Uställlningen i ”Covid -19” tider är en 
vandring med konstupplevelser. Varje plats har en QR 
kod som finns tillgänglig, genom att scanna den får du 
mer att läsa om de olika verken. 

Bergslagsgatan 11 är startpunkten för vandringen.  
Information sker via sociala medier och hemsida samt 
via vårt skyltfönster på Bergslagsgatan.

Vill du gå en tipspromenad finns en fråga vid varje verk.
Vinstpotten består av ett antal grafiska blad. för att vara 
med i utlottningen, swisha 100 kr.



Konstfrämjandet Värmland, information

1.Margaretha Jansson
  
2.Magnus Mellgren, Alissar Alaref
 
3.Erika Broman, Embla Broman
 
4.Annica Berglund
 
5.Henric Ernstson 

Karta över Herrhagen, var är verken?

6.Henric Thåg, Marcus Sjögren

7.Anna Andersson
  
8.Cecilia Stigevik
 
9.Hertha Hanson
  
10.Johan Magnusson

11. Johan Gaellman

1.Margaretha Jansson, Segerstad
Ett platsspecfikt verk för Herrhagen. Finns i Herrhagsparken. 
Följ QR kod på skylten. 
  
2.Magnus Mellgren, Alissar Alaref, Karlstad, Säffle
Mångfaldsmaskinen, en skulptur som startar din fantasi om 
att bygga. Lämplig för barns fantasi. Följ QR koder få mer 
berättelser.
  
3.Erika Broman, Embla Broman, Karlstad
“Skogens väv” som har sin utgångspunkt i kärleken till natu-
ren men också tankar och oron inför morgondagen. 

4.Annica Berglund, Karlstad
En berättelse i tre delar om en flygräka som funnits på Herr-
hagen.  
5.Henric Ernstson, Gunnita
På denna plats finns berättelser om ”Biologisk Mångfald”.

6.Henric Thåg, Marcus Sjögren, Karlstad
I detta fönster finns tankar om vår värld,utopi och dystopi 
som landar i en debatt.

7.Anna Andersson, Karlstad
I gungan gungar en mångfald uttryck.Vi kan gunga tillsam-
mans.

8.Cecilia Stigevik, Karlstad
Erbjuder insekter bostad och  en konstupplevelse.
 
9.Hertha Hanson, Karlstad
I fönstret förvandlas dina tankar. Vad händer? 
 
10.Johan Magnusson, Karlstad
Att systematiskera för att få syn på något annat. Ge mellan-
rummet ett språk.

11. Johan Gaellman, Slängstad
Träet slingar sig. Åverkan eller Påverkan?

Kort beskrivning av  de platsspecifikaverken

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


