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Sara Barnard 

Skulpturer: Arne, Ylva, Ulf, 

Sol, Finn & Laila 
Konstnär Sara Barnard (f. 1984) 

Titel: Arne  

År 2021 

Teknik Träskulptur, h 135 cm 

Placering Tre skulpturer vid Gröna gången,  

mellan Folkets Park och Ökebron. 

Tre skulpturer vid Gröna gången  

några hundra meter norr om Måns Ols. 

  

 
Sara Barnard, Salbohed, konstnär och slöjdlärare i Västerfärnebo skola: 

Materialet till de sex skulpturerna kommer från de nedtagna träden efter Gröna gången. Namnen på 

skulpturerna har jag valt utifrån egna tankar: Arne – örn, Ylva och Ulf – varg i kvinnlig och manlig 

form. Laila och Finn fornordiska, kanske samiska. Sol heter min dotter, så det fick bli namnet på en 

av skulpturerna. 

 

 

 

 

 

https://www.google.se/maps/place/59%C2%B055'16.3%22N+16%C2%B034'25.2%22E/@59.921206,16.5718265,521m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.9212061!4d16.5736669
https://www.google.se/maps/place/59%C2%B055'57.3%22N+16%C2%B033'37.9%22E/@59.932576,16.5583503,521m/data=!3m2!1e3!4b1!4m15!1m8!3m7!1s0x0:0x0!2zNTnCsDU1JzE2LjMiTiAxNsKwMzQnMjUuMiJF!3b1!7e2!8m2!3d59.9212061!4d16.5736669!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.9325763!4d16.5605392
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Tre skulpturer vid Gröna gången mellan Folkets Park och Ökebron.  
Överst från vänster: Arne h 135 cm, Ylva h 105 cm, Ulf och Ylva, Ulf h 50 cm. 

 

         

Tre skulpturer vid Gröna gången några hundra meter norr om Måns Ols. 

Från vänster: Laila h 135 cm, Finn h 160 cm och Sol h 118 cm. 

 

 



KONST I SALA KOMMUN 
utgiven av AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 2021 

Sala, Gröna gången, skulpturer 
 

Andra konstverk av Sara Barnard (eget foto - kursiva texter är Saras egna kommentarer): 

 

 

Vid utställningen Hemslöjden 100 år, Liljevalchs sommaren 2012, stod jag utanför vid invigningen 

med motorsågen och skulpterade en dam med en fågel i handen.  

Jag hade också med den här hästen, som jag gjorde inför utställningen.  

Inne i utställningslokalen hade jag tre olika skulpturer. 

 

 

 

I Sätra brunn står en dam och svänger med kjolen  

utanför butiken Skapande Händer. Den står ute i ur & skur. 
 

 



KONST I SALA KOMMUN 
utgiven av AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 2021 

Sala, Gröna gången, skulpturer 
 

 

”Svarta madonnan”, vid Aspnäs gårdskyrka, Östervåla, är struken med tjära.  

Den är också med material från avverkning av stora fina träd i Aspnäs. Jag gjorde den på plats i 

Östervåla under en dag 2010, sov över, och sedan invigning dagen efter. 
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”Fjalar”, vid Gammelgården i Fläckebo. Sommaren 2020 utlystes en tävling som gick ut på att namnge 

hästen. Det förslag som fick flest röster var "Fjalar". Manen är gjord av sisalgarn. 

 

     

”Tacka”, i idéträdgården vid Åpromenaden i Enköping. Jag gjorde också några ugglor till Skolparken, 

 men jag vet inte om de finns kvar. 
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Före och efter. Skulptur2012. 

 

  

Täljstenen 9 – 23 mars 2013 


