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Uddenskulptur 2015 är en Jubileumsutställning! Det 

är fem år sedan vi startade och intresset för utställ-

ningen bara växer. Det gamla stenbrottet, som ligger i 

Hunnebostrand och har en betagande utsikt över det 

hav som erbjöd frakt till andra kontinenter, har fått nytt 

liv. Konst huggen i sten ger upplevelser av form och 

uttryck, fantasi och nya möjligheter. Det hårda mate-

rialet tillåter en rent fysisk kontakt med konstverken, 

för unga kanske en första kontakt med skulptur!

Tjugo konstnärer från fem olika länder deltar i Ud-

denskulptur 2015 Jubileum. 13 skulpturer är gjorda 

här i Bohuslän, på Konstnärernas Kollektivverkstad i 

Skärholmen och vid stenbrotten i Hallinden, Tossene 

och Evja. De flesta skulpturer är till salu.

Vi är mycket glada över att författaren Viveca Lärn bidragit 

med en text i årets katalog. Hon har ett ben i Göteborg 

där hon bor och verkar, det andra i Bohuslän. Hennes 

far Hubert Lärn var född i Ljungskile och hennes farfar i 

Tanum. Hon har skrivit många barnböcker och romaner 

som utspelar sig i Bohuslän, till exempel böckerna om 

Saltön som också blivit film i TV.

Visionen om Stenens Hus

Stenens Hus är än så länge en vision, men med stora 

möjligheter att bli verklighet. Ett granitens kunskaps-

centrum i Bohuslän, en plats där man kan få informa-

tion och kunskap om den bohuslänska graniten. Ste-

nens Hus skall också visa vad stenindustrin utförde 

för 100 år sedan inom ornamentik och byggnads-

sten, och vad dagens konstnärer gör av materialet 

inom den samtida konsten. Här skall också presen-

teras framtida visioner av en modern stenindustri i 

samarbete med avancerad arkitektur och konst.

Vi tackar

Ett stort tack går till Västra Götalands Regionen, 

Sotenäs kommun och Sotenäs Turistförening som 

gjorde det möjligt att genomföra Uddenskulptur 

2015 jubileum.

Uddenskulptur fyller fem år 
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Grodorna skuttar, barnen klättrar, trutarna dyker och 

vinden sjunger. Det finns Inga lås. Inga avgifter. Inga 

larm. Så tillåtande och välkomnande är Uddenskulptur 

i Hunnebostrand. Vägen till badplatsen är en konsthall 

utan väggar. Himlen är tak. Golvet är av sammet, det 

vill säga den uråldriga röda graniten som inlandsisen 

slipat sammetslen. Himlen lyser coelinblå med inslag 

av kinesiskt vitt. Havet är ultramarinblått, smaragdgrönt 

och titanvitt medan solen lyser över den öppna skulp-

turhallen i glatt neapelgult.  Och den bohuslänska gra-

niten - den kan ingen färglära i världen hjälpa mig med.

Bränd umbra, krapplack, kadmiumrött, bränd terra di 

Siena – glöm alltihop; färgen kommer från mineraler. I 

graniten i Bohuslän finns alla nyanser på en gång. Alla 

årstider. Miljoner år. Aldrig är konst så nära och påtag-

lig som här. Skulpturerna är ett med naturen och spri-

der smittande glädje i att finnas till. Man vill leka med 

konsten, smeka den, klättra på den, leva med den.

Bara några veckor innan jag besökte Uddenskulptur 

2015 i Hunnebostrand, var jag en sväng i Skagen på 

Jyllands nordspets. Det är alltid lika berusande att se 

1800-talsmålningarna av Anna Ancher, Christian Krogh 

och  Peder Severin Kröyer. Jag blir som vanligt nästan 

svimfärdig av lycka. Men för allra  första gången slår 

det med mig hur utestängda de små besökande bar-

nen är på museet på grund av alla kedjor, vakter, arga 

tanter, larm och rep som gör att man inte får komma  

nära målningarna. Jag vet naturligtvis varför begräns-

ningarna finns,  men har inte tänkt på det förrän i detta 

nu. Så jag lämnar skyndsamt Skagen den här gången 

och stiger på tåget  mot Fredrikshamn med sanden 

från Grenen yrande runt öronen. Jag längtar till havet, 

graniten och 2015 års skulpturer på Udden.

Så jag kommer till Hunnebostrand och femårsjubile-

rande Uddenskulptur. Det är magiskt. Någon har trollat. 

Det är Pål Svensson. Jag kunde inte ha valt en bättre 

guide. Bland stenarna blommar redan strandpiltarna 

i violett och en modig strandskata sprätter omkring 

på sina röda ben. Alla färger som finns i en låda med 

akvarellfärg upptäcker jag omkring oss. Plus tusentals 

andra nyanser. Och  den fritt valda stillheten. Skulptö-

ren Pål Svensson har rötter i Falkenberg och är bosatt 

i Göteborg och i Ulebergshamn nästgårds från Hun-

nebostrand. Även från Ulebergshamn fraktades förr 

stora kvantiteter sten. Pål Svensson talar varmt för 

Uddenskulptur - ett sagorike för stora och små. Hans 

Konst och Udden 
Viveca Lärn
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ögon glittrar blå som havet intill oss när han talar om 

sina drömmar och framtiden för denna nästan osan-

nolika park  och alla dess entusiastiska och skickliga 

medarbetare. Han gestikulerar och propagerar också 

för det kommande Stenens hus, ett granitens infor-

mationscentrum i Bohuslän, där kunskapen om den 

bohuslänska graniten ska berättas och förevisas. Och 

den dramatiska historien om stenindustrin i Bohuslän. 

Graniten är  nämligen det yngsta urberget på jorden 

och går  dessutom att klyva. Vilken glanstid det var. All  

gatsten som  härifrån skeppades till Europa och Syd-

amerika. Än idag kan man höra klappret av tangosulor 

på gator av knott från Hunnebostrand  - i  Buenos Aires.

Jag bodde en gång i ett gammal stenhuggarhus från 

1860 på Slätten  i Lysekil. Varje gång  jag grävde i träd-

gården stötte jag på knott - gatsten som stenhuggaren 

som byggt huset tagit med hem från jobbet och an-

vänt för att dryga ut den magra jorden i den lilla frukt-

trädgården. Det pampiga norska storhotellet Clarion 

Post vid Drottningtorget i Göteborg, det vill säga det 

ombyggda inte mindre pampiga gamla posthuset i 

Göteborg är byggt av sten härifrån. Liksom det gamla 

Televerket (varför är allting gammalt?) vid Kaserntor-

get. Vasakyrkan i Göteborg som fortfarande är kyrka är 

byggd av granit från Stånge Huvud i Lysekil.
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På Udden leker  små barn tittut i skulpturer formade 

av människohand. En gammal man smeker  en sol-

varm sten. Ett kärlekspar äter långsamt  räkor, jord-

gubbar  och ost på en bänk i ett utsökt format sten-

hus med fönster utan glas som vätter mot havet. I en 

annan sittvänlig skulptur har en kvinna placerat sig 

med staffli, palett och akvarellfärger. Hon målar av 

stranden, badplatsen och de plaskande småbarnen. 

När hon målat galet bryter hon av en bit av sin lunch-

baguette från Bella Gästis, knådar den till en boll och 

använder den som radergummi.

Detta är ett paradis på jorden med havet i väster och 

graniten som en hård men ofta solvarm famn.  Mel-

lan dessa kraftfulla naturfenomen löper en anspråks-

lös stig med skulpturer som också är  på väg uppför 

klippväggen och vandrar rakt ut i havet. Med en som-

marhimmel över både hav och land. Och högst upp 

på det väldiga berget - ett moln! Eller är det en skulp-

tur? Och där en sjöfågel. Eller är det en  skulptur som 

föreställer en havstrut?

Havet åt väster och graniten åt öster. Dessa riken 

sammanbinds av en bred promenadstig med de 

mest osannolika skulpturer som man vill se om och 

om igen. Barnens skratt klingar och måsarna skriker, 

vågorna kluckar och luften är fylld av sommarens alla 

dofter. Som Bohusläns fantastiska landskapsblom-

ma: vildkaprifolen som klättrar, klänger och kryper 

varhelst den kommer åt. Och var slutar denna fan-

tasieggande stig? På badplatsen naturligtvis. Kultur 

som man får använda. Finns det något bättre?

En liten flicka  simmar som en hund och ropar:

– Jag är en hum-hum-hum-hummer från Hummer-

bostrand.

En engelsk campande pojke stannar upp och tittar 

oförstående på henne. Flickan förklarar:

– I am a lob, lob, lobster from London…

Nej översättningen funkar inte alls.

Barnen skrattar så de kiknar och skvätter salt svalt vat-

ten på varandra.

Mannen som gav sitt namn till Hunnebostrand var 

ingen hummer, men en skotte från Orkneyöarna vid 

namn Hunde som kom hit på 1200-talet och bosatte 

sig på - Hundebo. Och Udden ska helst uttalas på 

bohuslänska. Namnet kom från att den sydvästra ud-

den fordom stupade rätt ner i sjön. Spejar man uppåt 

istället får man nästan svindel vid tanken på att här 

hämtades graniten. Och högst upp i röset - där be-

gravdes förnäma bortgångna - dels för att de inte 

skulle gå igen och skrämma livet ur folk, dels för att 

inga vilda djur skulle lockas att gräva upp dem. Men 

sitter man på en bänk i detta underbara stenrike är 

det skönt att  bara filosofera kring graniten, den röda 

som börjar i Lysekil i söder och i stort sett  slutar vid 

Koster i norr. Och mitt i den löper ett smalt svart bälte 

av porfyr - för att vi ska påminna  oss om Satan, som 

Schartaus unga lärjungar från Lund uttryckte det för 

över hundra år sedan. Jag har hört fransmän kalla 

graniten för De rosa bergen i Sverige.

Medan långa dyningar efter stormen några dagar 

tidigare försöker slicka skulpturerna tänker jag på 

gångna tider. På 1500-talet när sillen gick till, var Hun-

nebostrand ett av Bohusläns största samhällen. Och 

under de hundra åren av stenbrytning från 1800-ta-

lets mitt var Hunnebostrand Sveriges största utskepp-

ningshamn för gatsten och konsthuggen sten. Sten-

åldersgravar, rösen och  Sotenkanalen  som byggdes 

av 300 stenarbetare för att man skulle få stopp på alla 
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förlisningar som lömska strömmar och luriga grund 

förorsakade. Eller som Evert Taube beskrev de vanliga 

dåtida förutsättningarna i Briggen Blue Bird av Hull:

”Över Soten i snöstorm med nedisad rigg

själva julafton sjuttiotvå”

Medan jag sitter i lä bakom stenskulpturen som är ett 

hus inser jag att det inte bara är glada barn och trötta 

turister som använder sig av skulpturerna. 

Där springer en mink och där står ett gäng storskarvar 

och har ett sammanträde bredvid en Buddhabild för 

att få råd om hur man får fart på föreningen Ålekrå-

kans vänner. Från himlen gör en havsörn ett plötsligt 

dyk mot en orörlig kvinna som nästan får liv.

Och det är lä i Vindarnas tempel. Jag spanar ut mot 

horisonten. Då  plötsligt  tittar en knubbsäl upp över 

ytan med glittrande morrhår. Ögonen är stora, runda 

och mörka.Och outgrundliga. Knubbsälen ser så vän-

ligt välkomnande på mig. Jag undrar om den är ett 

djur eller konst. Det är inte viktigt. Och till slut dristar 

jag mig att fråga Pål:

– Men de där raderna av prickar i stenen, de som ser 

ut som linjaler? Är det inlandsisen?

Pål skrattar:

– Det är borrhål!

Det är mina första besök på Udden i sommar, men 

inte de sista. Hår råder fullständig frihet. Retreat om 

man så vill. Till och med inträdet är fritt - liksom kata-

logen. Och viktigast av allt: Det finns hopp om framti-

den där fantasin i varenda unge uppmuntras. En  sex 

meter hög dragkedja skapad av Stefan Sprenker i grå 

granit. Vad är det för konstigt med det?  Dragkedjor 

kan vara olika långa i den trolska världen. En annan 

tysk konstnär, Hubert Maier har skapat en sju meter 

lång stege, kanske den genaste vägen till himlen. 

Andra kända namn med fantasieggande skapelser: 

svensken Claes Hake och norrmannen Bård Breivik. 

Och många  många fler. Allt är möjligt på Udden där 

människa, konst och natur möts. Även till hösten 

när  havet vräker in mot de kala klipporna och det är 

högsäsong för hummer. Granitlandskapet under den 

mörka himlen: En upplevelse av skönhet och kraft. 

Ljungen lyser violett i klippskrevorna.  En gammal ek 

tappar sina löv. Uddenskulptur står kvar.
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Vatten så långt ögat når! Oändligt breder havet ut sig, 

ett hav som erbjuder kontakt med andra kulturer och 

främmande länder. Öppet hav mot en kust av gra-

nit, uppskuren av djupa fjordar och med en skärgård 

av tusentals öar. Ett landskap av sten och vatten, det 

enda man ser!

Detta är norra Bohuslän. En bergskedja sträcker sig 

utefter hela kusten, där bosättningar och samhällen 

växte upp i vikar och dalgångar. Här byggdes hus av 

timmer från inlandet på stabil grund av granit, av folk 

som levde på fiske och jordbruk. 

En gång var detta landskap täckt av en kilometer-

tjock inlandsis som sakta, sakta rörde sig söderut. Då 

skapades Bohusläns unika karaktär. Graniten var till-

räckligt stark för att inte malas ned, men lät sig slipas 

till släta sammetslena runda kullar. Vatten och is for-

made ett helt landskap till plana ytor, mjuka former, 

dramatiska klyftor och gåtfulla jättegrytor. Världens 

största stenskulptur breder ut sig mil efter mil, med 

sensuellt välvda former där naturen är skulptör. 

Här kan man vara ensam med naturen. Man kan sitta 

eller ligga på de inbjudande hällarna, eller klättra upp-

för de branta sidorna till höjder med milsvid utsikt. 

Djupa vatten mot lodräta bergsidor gör det enkelt att 

lägga till med båt, och utan tidsvatten kan man stan-

na över natt. Här finns rent, kallt vatten med mängder 

av fisk och skaldjur. Detta mycket speciella landskap 

valdes av CNN till ett av världens 10 viktigaste vild-

marksområden!

Sten och vatten 
Pål Svensson
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Här fanns optimala förutsättningar för tidig brytningen 

av granit. Stenen var av högsta kvalitet, lätt att bryta och 

klyva med primitiva verktyg. Från mitten av 1800-talet 

kunde man ta ut byggnadssten med hjälp av svall och 

klyv. Stenhuggning för mer än hundra år sedan krävde 

inte bara lättbearbetad sten av högsta kvalitet utan ock-

så tillgång till hav. Vattnet gav möjlighet till frakt långt 

innan järnväg och landsväg fanns, man lastade direkt i 

båtar som kunde nå främmande kontinenter. 

En stenindustri växte fram, först utefter kusten och på 

öarna, senare längre inåt land. Man tillverkade bygg-

nadssten och trappsten, gatsten och kantsten, men 

också sten för pappersindustri och andra näringar. 

I Hunnebostrand fanns flera företag med nationell 

och internationell verksamhet. Här i stenbrotten på 

Bohus-Malmön, i Bovallstrand, Hunnebostrand och 

många andra ställen i norra Bohuslän fanns skickliga 

stenhuggare som hade tekniken och tålamodet att han-

tera sten. Hit kom kvalificerade yrkesmän från Blekinge 

och övriga Sverige, och senare från Portugal. Kontak-

ter knöts med andra delar av världen. Råämnen och 

halvfabrikat skeppades till Aberdeen, då Skottlands 

stenindustri var större och mer avancerad än vår. Här 

svarvades valsar för tillverkning av papper i Sverige.

Bohuslän har mycket att erbjuda. Det salta kalla havet, 

med nyfångad fisk och läckra skaldjur. De rosa klippor-

na, med hällar släta som salsgolv. Rosa runda granitöar 

från vilka man kan bada eller fiska, och ett inland med 
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bördiga åkrar och djupa svampskogar mellan vertikala 

berg. Graniten ger landskapet dess egenart, ett land-

skap som skiljer sig från alla andra. 

Det är detta som är vår vision, att visa upp graniten 

och dess skönhet, dess användbarhet men också dess 

nödvändighet. Hur naturen och sedan människan har 

format materialet, hur man genom historien använt 

stenen på olika sätt och för olika ändamål. 

Vi vill verka för ett Stenens Hus, en plats där man kan 

hämta kunskap om granit. En källa för kunskap om jor-

dens historia och utveckling, en förståelse för geologi 

och bergarter, inlandsis och landhöjning. Ett centrum 

från vilket man rör sig ut i landskapet och besöker 

spännande platser, som Alvö med hundratals jätte-

grytor, Hunnebo Klyfta eller Kungsklyftan i Fjällbacka, 

bron i Hovenäset, Hällristningsmuseet i Tanumshede, 

Stenhuggarmuseet i Hunnebostrand, Konstnärernas 

Kollektivverkstad i Skärholmen, Göteborgs posthus i 

söder och Svinesundsbron i norr, överallt finns starka 

upplevelser i bohuslänsk granit!

Vår vision vilar på fyra ben, ett Stenens Hus som be-

skriver formgivning av sten från tidernas begynnelse 

till idag. Först hur inlandsisen formade landskapet till 

mjuka former och finslipade ytor, en skulptural upp-

levelse i kolossalformat! Hur stora älvar under isen 

svarvat meterdjupa jättegrytor under tusentals år, en till 

synes omöjlig uppgift, men som sagt det är droppen 

som urholkar stenen!



13

Hur bronsålderns folk med primitiva verktyg ristade in 

bilder och meddelande i de släta hårda hällarna, som 

vi idag försöker att tyda och förstå. Var det en del i re-

ligiösa ritualer? Dessa bilder är numera skyddade som 

ett UNESCOs världskulturarv, en ovärderlig skatt av be-

rättelser innan skriftspråket fanns. 

Hur skickliga stenhuggare i samarbete med byggare 

och arkitekter högg ornament och skulpturala detaljer. 

Hur man för hand med slägga, pikmejsel och kantjärn 

formade trappsteg och byggnadssten till såväl impone-

rande byggnadsverk som bostäder för enkelt folk. Un-

der en period av hundra år pågick ett mödosamt och 

tidsödande arbete som krävde mycket folk, samtidigt 

fick man en möjlighet att försörja sig.

Sist hur dagens skulptörer använder materialet inom 

samtidskonsten. Nu finns moderna verktyg med diamant 

som klarar den hårda graniten. Tryckluft och elverktyg 

gör arbetet lättare, men fortfarande krävs tålamod och 

planering, och framförallt en förståelse för stenen och 

möjligheter. Här ställs naturens grova ytor mot sinnligt 

spegelblanka, ett möte mellan natur och kultur!

I framtiden kommer nya tekniker och avancerade 

verktyg att visa vägen för en modern stenindustri, där 

formgivning har en stor roll. Här växer en mötesplats 

fram mellan design och produktion, mellan konst och 

industri. Vår längtan efter trovärdiga material och håll-

bart byggande i samklang med naturen ger stenen en 

självklar plats, kanske att man längtar stenarna där barn 

man lekt?

Genom att använda det gamla stenbrottet Udden i 

Hunnebostrand till en scen för granitkonst, nu i årligen 

återkommande skulpturutställningar, och i framtiden 

med ett centrum för granit, ett Stenens Hus, knyter 

man historia, tradition och hantverk till framtida upp-

levelser, på en plats där havet möter en kust av granit. 



14

Granitens rike finner vi norra Bohusläns kustlandskap 

där Gullmarsfjorden utgör avgränsningen söderut. I norr 

forsätter detta granitrike in i Östfold med Hvaleröarna, 

Halden och Fredrikstad som har starka historiska band till 

näringen. Idefjorden utgör ett förenande vatten mellan 

landskapet och människorna i Norge och Sverige dit 

många sökte sig under 1800-talets slut för att hitta sin 

utkomst.  Granit som brutits i industriell skala finner vi 

även utmed Nordsjöns kustland, på Bornholm och i 

Finska viken, liksom den även återfinns i Blekinge, norra 

Skåne och delar av Småland.

Stenindustrin

I Bohuslän anlades det första mekaniserade 

stenhuggeriet ute på Bohus-Malmön 1844 av en 

köpman från Uddevalla ( C.A. Kullgren) tillsammans 

med översten Nils Ericsson. Behovet av sten var 

stort i samband med kanalbyggandet vid Trollhätte 

slussar och ganska snart spred sig verksamheten 

ute på Sotenäset. Bohus – Malmön kom under hela 

stenindustriepoken att utgör det område i Bohuslän 

där landskapet starkast präglats av näringens kraft.  

Brytning av granit i större skala skall ses som en del av 

den begynnande industrialismen där framförallt de tyska 

städernas expansion utmed Östersjökusten hade stort 

behov av material till kajer, murverk, byggnader och 

beläggningar.  Den stora expansionen inom näringen på 

1870-90 talen kom att prägla stora delar av landskapet 

både i norra Bohuslän och i Blekinge. I båda landskapet 

fanns den brytningsvärda stenen alldeles utmed kusten 

och på öarna vilket underlättade den tunga granitens 

frakt sjövägen. Stenföretagen i Blekinge hade närmare 

till avsättningsorterna i Östersjön och kom även tidigt 

att påverkas av både tyskt kapital och inflyttning av 

arbetskraft till den ”nya exportbranschen”. 

Arbetskraften var rörlig inom stennäringen och 

arbetsvandringar förkom ofta, inte minst mellan 

Bohuslän och Östfold. Även i senare tid har detta 

skett genom att man bland annat tog hit portugisiska 

Graniten, företagen och stenhuggaren 
Rolf Danielsson
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stenhuggare under 1960-talet. Under hela 1800-talet 

var småbrotten den dominerande bilden i landskapet 

och det är först efter seklet 1900 som storbrotten och 

mekaniseringen slår igenom. Det är också nu som 

man försöker att ersätta stenhuggarnas kunskap och 

erfarenhet av tekniska nykonstruktioner som exempelvis 

spaltmaskinen. Denna ångdrivna gjutjärnshammare 

skulle på mekanisk väg klyva stenen och på så sätt 

ersätta stenhuggaren som kunde ställa krav på både 

arbetstider och löner. Eftersom graniten är ett levande 

material med mycket speciella egenskaper så visade 

sig denna verksamhet helt orealistisk och lades ned 

efter ett antal år. Den största anläggningen utmed 

Västkusten anlades på Rixö vid Brofjorden och märkligt 

nog så finns där ute i Lahällabrottet den enda bevarade 

maskinen kvar.

Kunskap och stolthet

Stenhuggaryrket krävde många års erfarenhet och 

övning för att bli en skicklig yrkesman. Stenhuggaren 

själv valde förr i tiden ut ett lämpligt berg inom det 

område som bolaget arrenderade, bröt ut stenen och 

bearbetade den på platsen till färdig produkt antingen 

det var gatsten, kantsten eller ornament. Stoltheten och 

yrkesskickligheten kommer fram i de intervjuer som 

nedtecknats med bohuslänska stenhuggare.

”Ja, det ä svårt att sitta här och förklara, men det finns, 

som vi säger `ståklyven` och `tvären` och så `svall` 

och mera. Den där `tvären`, den är det svåraste. Så det 

får tas efter det, det går inte att ta stenen hur som helst. 

Man får försöka att följa som `klyven` går, och det ser 

man på berget”
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Barnarbete var vanligt i äldre tid och pojkarna kunde få 

börja i åtta-tio års ålder med att slå kilhål och så snart 

de blev ”mejselvana” så fick de arbeta med ythackning. 

Upp till 17 år räknades man som minderårig.

”Ja, man har i varje fall alltid fått jobba hårt. För det har 

inte varit fråga om annat än bara jobba. Tungt. Bara att 

jobba och ingenting tjäna, det har varit stenhuggarens 

lott.”

”Om det blev någon fnurra på tråden med basen så var 

det bara att begära att få ut sin avlöning. ̀ Tippa tunnan` 

som man sa och ge sig av till någon annan ort”

Trots ett tungt och slitsamt yrke så omnämns ofta 

yrkeskåren som ”Bergens fria söner”. Detta hade 

troligen sin grund i att man själv kunde reglera sin 

arbetstid uppe i berget och man lätt kunde byta 

arbetsplats (i alla fall när det var goda konjunkturer). 

Sammanhållningen var dock samtidigt stark och 

man slöt sig tidigt samman i politiska och fackliga 

organisationer.

Hunnebo

Samhället tycks redan på 1500-talet varit bebyggt 

och kom sedan att utvecklas under 1700-talets 

sillperiod. Under 1800-talets första hälft fanns här 

omkring 200 invånare. Brytningen av granit tog 

sin början på 1860-talet av ett Göteborgsbaserat 

företag, men bergskontrakten kom ganska snart att 

tas över av konsul F H Wolff från Karlskrona. Detta 

företag kom att bli stora aktörer inom den blekingska 

stenindustrin, men började även ta ut sten i Hunnebo 

området för kaj och dockanläggningar till hamnstäder 

och kanaler i norra Tyskland. Tidigt etablerades en 

skicklig yrkeskår av finstenshuggare i området då 

stenmaterialet lämpade sig väl för denna produktion. 

Många stenhuggare vandrade in till området och 

samhället växte kraftigt fram mot seklet 1900. Då 

hade befolkningen ökad till över 800 invånare. Wolffs 

verksamhet togs över på 1890-talet av J A Nielsen 

och brytningen på Skalberget och Nordberget 

utökades. Nya körvägar anlades och utlastningen 

krävde lastplatser vid stranden. Samhällets expansion 

krävde en bättre planläggning och kartor upprättades 

som möjliggjorde tomtindelning. Arbetarna slöt 

sig samman och strax efter sekelskiftet uppstod 

tanken på att skapa ett Folkets Hus där grundplåten 

sedan kom att utgöras av medel från det kooperativa 



17

stenföretag som bildats. Ritningar till byggnaden tog 

man fram 1909 och i december samma år stod huset 

färdigt. I bottenvåningen inreddes en kooperativ 

butik (”Trygg”).

Expansion

Under 1920-talet kom bland annat ett av de större 

stenindustriföretagen – Skandinaviska Granitaktiebolaget- 

att etablera sig i södra delen av samhället på Lahälla med 

omfattande verksamhet. 1929 nåddes höjdpunkten av 

producerad granit i landet och då hade invånarantalet 

i Hunnebostrand nått upp till cirka 1 800 personer.

Förändring

Strax före andra världskrigets utbrott så fanns det 

brott överallt i bergen runt samhället och inte minst 

i Ulebergshamn. På Udden (Nordberget)alldeles norr 

om ångbåtskajen fanns både brott, bearbetning och 

utlastning och här drevs verksamheten av AB Förenade 

Granitindustrier. Företaget hade även sitt huvudkontor 

i Hunnebostrand under denna tid. Byggnadssten var 

fortfarande ett  signum för tillverkningen i samhället 

och många byggnader runt om i landet har fasader 

och utsmyckningar tillverkade härifrån. Efter andra 

världskrigets slut kom A K Fernströms att ta över en 

del av verksamheten och så småningom företaget 

Kullgrens Enka. 1976 tystnade ljuden av släggor, salvor 

med svartkrut och tryckluftsborrar på stenbrotten i och 

runt samhället. Kulturarvet lever dock vidare i nya former 

med stenhuggarmuseum, vandringsleder, Geopark,  

Folkets Hus och inte minst genom Skulpturparken 

på Udden.

”Friheten, det är kanske det viktigaste. För får en bara 

så att en klarar sig … men just att kunna tänka och 

säga vad man tycker, det är nog en av livets mest 

väsentliga delar”

(Citaten hämtade ur Stenhuggardokumentationen 

1979; Bohusläns Museum)
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Förtvivlan
2009 fattade jag personligen beslutet att stå upp och 

försvara det jag trodde på utan att veta vart det skulle 

leda. Jag hade precis flyttat till Hunnebostrand, hyrde 

en liten ateljé i centrum och bostad i Ulebergshamn. 

Morgnar och kvällar gick jag den vackra promenaden 

längs med havet, nedanför berget på Udden och väl-

signade platsen i mina tankar och i mitt hjärta. 

 

För mig var Nordre Hoge berg med sin sargade kropp 

och gåtfulla brottyta lika storslaget och mystiskt som 

Ayers Rock i Australien och lika estetiskt slående som 

Sfinxen i Giza. När det gick upp för mig att man tänk-

te bygga för berget med flervåningshus, från Bella 

Gästis och ända bort till ”kärringbadet”, då rasade ett 

stort klippblock av sorg över mitt hjärta. För första 

gången i mitt liv kände jag att jag måste göra något. 

Men vad? Jag hade aldrig ägnat mig åt något politiskt 

i hela mitt liv. Jag är bildkonstnär och drömmare. Jag 

vet inte hur man slåss mot väderkvarnar.

 

När jag hörde mig för tycktes det mig som om lo-

kalinvånarna hade resignerat och givit upp. Det hade 

funnits motstånd men beslutet var fattat, och några 

verkade till och med bli förargade över att jag tog 

upp det. Rotade jag i ett gammalt sår? 

Motståndsrörelse
Så mötte jag Ulebergshamnsborne Dan Bothén som 

inte trodde på tappade sugar eller beslut skrivna i 

sten. Nej, här fanns det hopp! Jag fick modet att skri-

va en artikel i Bohusläningen. I denna rasade jag efter 

bästa förmåga och efterlyste en bättre markanvänd-

ning. Jag vet inte om politikerna läste den då, men 

strax efter replikerade Dan-Eric Mattson och så var 

nog saken lite i rullning. Som stenar nedför en slänt. 

 

Dan tycktes vara både här och där och knuffa på folk 

och med hjälp av Dan-Eric’s mentala udd och skulp-

tören Pål Svenssons entusiasm tog Hunnebostrands 

och Ulebergshamns befolkning än en gång upp svär-

det ur stenen för att försvara sin Long Beach. Tidigare 

aktioner och namninsamlingar hade inte haft någon 

verkan så ingen trodde riktigt på att byggplanerna 

skulle gå att stoppa. Argumenten som talade mot 

planerna var dock många och man vågade åter ifrå-

gasätta det hållbara i att bygga bort det som besöks-

näringen i Sotenäs och Bohuslän vilar på: en orörd 

natur och allas tillgång till kusten.

 

Genom mun-mot-mun metoden samlades till spon-

tan motdemonstration på Udden.  Detta uppmärk-

sammades av pressen. Jag hade gjort egna visuali-

Eld i berget 
Ingrid Lindberg
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seringar av byggplanernas omfattning och startat 

bloggen ”omudden” där alla som ville kunde skriva 

sin mening och där även många konstnärskollegor 

och vänner bidrog för att bygget skulle stoppas. Ar-

tiklar, insändare, telefoner som gick varma och spon-

tana protestaktiviteter gav kraft till motargumenten. 

Det blev fler stormöten i Folkets Hus. 

 

Så helt överraskande, inför en fullsatt paneldebatt 

den 7 september 2010 som arrangerats av mot-

ståndsrörelsen, lät Mats Abrahamsson (M) och Pat-

rik Lindström (Peabs regionchef) meddela att man 

beslutat att  inte fortskrida med planerna för Udden.  

Beskedet mottogs med dånande applåder efterföljt 

av en fantastisk känsla av lättnad!

 

Detta var något av en unik händelse och antydde att 

tiden kanske var mogen för nya tankegångar. 

Omtanke
De nya tankegångarna - som egentligen är gammal 

visdom - handlar om att vi inte skall såga av den gren 

vi sitter på eller förstöra landskapet runt omkring oss. 

Det handlar om att förvalta våra naturresurser och 

tillvarata vår omvärlds immateriella kvalitéer – hur vi 

upplever och mår i landskapet. Estetiska och etiska 

värden som gör att vi trivs och har ett gott liv. Ut-

maningen är att formulera dessa för vår samtid så 

att de kan ingå i ekonomisk och fysisk planering. Hur 

arbetar man för att skapa förutsättningar för näring 

som inte påverkar landskapets attraktionskraft och 

hur kan markexploateringen regleras så att den sker i 

harmoni med miljö och landskap? 

 

Inte långt efter att Peab och Sotenäs kommun be-

stämde sig för att avbryta planerna på Udden, ratifi-

cerade Sverige den s.k. Landskapskonvention och 

åtog sig att skydda, förvalta och planera vårt landskap 

i enlighet med denna.  Detta innebär bland annat att 

Sverige ska erkänna landskapets betydelse i den egna 

lagstiftningen, utveckla en helhetssyn på landskapets 

värden och hållbar förvaltning av dessa samt främja 

delaktighet i beslut och processer som rör landskapet 

lokalt och regionalt. 

Att Uddens säregna landskap kunde vara en resurs 

för natur och kulturturism hade varit ett huvudargu-

ment under striden och det skulle bli ett av våra hu-

vudsyften för att starta projektet Skulpturpark Hun-

nebostrand. Det föddes i den s.k Uddengruppen, ett 
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initiativ av Dan Bothén, som under hösten 2010 sam-

lade några av de som varit aktiva i motståndskampen. 

Hans vision var ett nätverk för frågor kring Uddens 

framtida utveckling och turistnäringen i Hunnebo-

strand och Ulebergshamn.

Jag var en av de inbjudna och minns hur laddad frå-

gan om Uddens framtid var. Jag hade då inte så myck-

et kunskap om dess historia eller vad den symbolise-

rade för befolkningen. Det kunde allt hetta till ibland, 

men med tanke på att det varit en omstridd plats ända 

sedan 60-talet då Förenade Granitindustrier AB lade 

ned verksamheten, var det inte konstigt. Här hade 

åtskilliga kulturevenemang och tillika exploaterings-

idéer avlöst varandra. En och annan begravd strids-

yxa och skandal anades under stenskroten. Under 

våra diskussioner, som inte lyckades komma fram till 

ett gemensamt initiativ, uppstod behovet att utforska 

och renodla idén om en permanent skulpturpark 

och stenkonstcentrum i Hunnebostrand.

Vi laddar
I slutet av 2010 formade Dan Bothén, Pål  Svensson 

och jag arbetsgruppen Skulpturpark Hunnebostrand 

och med Folkets Hus & Parkföreningen som huvud-

man sökte vi medel från Leader Ranrike till en förstu-

die. Förstudiens syfte var att utveckla skulpturparksi-

dén i dialog med lokala föreningar och presentera ett 

förslag till Sotenäs kommun som var medfinansiär. 

Den skulle också utforska det publika intresset av 

platsen genom att arrangera en skulpturutställning i 

samverkan med Bohusläns Stenstipendium och KKV-

Bohuslän på Udden sommaren 2011.

 

Skulptören Hans Leutscher anslöt sig i samband med 

detta till vår arbetsgrupp och anlitades som utställ-

ningsledare för SkulpturSPARK* som realiserades 

med bidrag från Västra Götalandsregionen Kultur, 

Sotenäs kommun och privat stöd. Utställningen gjor-

de det möjligt för oss att ladda och aktivera platsen, 

testa idéer, utvärdera publikt intresse och samla in re-

aktioner på förslaget om en tänkt skulpturpark. 

 

I projektet ingick också seminarier, föredrag och bild-

presentationer i möte med lokalbefolkning, lokala 

föreningar, kommunen och flera regionala instanser, 

som förankrade rådande tankegångar kring hållbar 

turism och kulturturism och idén om ett kommunalt 

drivet skulpturparksprojekt .
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Det var nog lite av ett helgerån det vi tog oss för, 

när vi så snart, i tomrummet efter PEAB, lanserade 

nya planer för Udden. När vi även fysiskt markerade 

oss på platsen, med Valborgsstädning, brasa, och 

grusning av utställningsområdet, kändes det som att 

utmana ödet. Men de isiga vårvindarna 2011 vände 

till varm sommarbris och de märkliga skulpturerna 

fascinerade besökare från när och fjärran. Jag var 

rädd att det skulle bli brutalt, men glad när jag såg att 

skulpturerna hittade sin plats utan att ta över. Mycket 

skall till för att ta över den platsen och det berget. Det 

känns tryggt.

 

Det var också med en bra känsla som jag efter 

sommarens utställning och det avslutande utvär-

deringsseminariet, satte mig att sammanställa våra 

erfarenheter, allas olika synpunkter och gruppens 

eget förslag till utveckling av en skulpturpark som 

besöksmål. Rapporten välkomnades av kommunen 

och har, som vi hoppades, fungerat som inspiration 

och underlag för vidare diskussion kring utveckling 

av Uddenområdet och kanske även kring hållbar be-

söksnäring, samhällsutveckling och markanvändning 

i kommunen som helhet. 

 

Jag lämnade arbetsgruppen i slutet av 2011. Mitt 

uppdrag som projektledare för förstudien var slutfört 

och jag kände personligen att jag gått långt över mål-

linjen. Udden var räddad, dess värde åter aktualiserat 

och dess framtid satt i ett modernt perspektiv.  Det 

klippblock som en gång rasade över mig  var nu pla-

cerat på sin rätta plats.

Utställningsprojektet fortsatte som Uddenskulptur 

och är i år inne på sitt otroliga 5:e år! Det har blivit en 

publiksuccé och gjort Udden till ett unikt besöksmål 

i Sotenäs. 

Vidareutveckling, drift och finansiering av detta pro-

jekt är fortfarande en utmaning och starkt kopplad 

till frågan om vad kommunen och lokalbefolkningen 

vill göra med platsen och hur den skall regleras. Att 

det nyligen motionerats om ny detaljplan för Udden-

området, bland annat med förslag om att det skall 

utses till naturområde, är därför glädjande nyheter, 

och tecken på att stenarna fortfarande rullar.

Tänt var’e här!
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5 år Uddenskulptur 2011 - 2015 
Conny Sjöström

www.skulpturparkhunnebostrand.se 
19 domän länkar till skulpturparkhunnebostrand.se
inkommande länkar: 201.
Unika besökare: 2011: 2040, 2012: 3314, 2013: 5688, 2014: 9021
2015: (kv 1 och 2) 1435

www.uddenskulptur.se 
13 domän länkar till skulpturparkhunnebostrand.se
inkommande länkar: 403.
Unika besökare: 2013: 1151, 2014: 3309, 2015: (kv 1 och 2) 1610

2011
upplaga katalogen 2500

15 x 21 cm, 16 sidor

besöksantal 7500

2013
upplaga katalogen 2500  

plus 2500

20 x 20 cm, 38 sidor

besöksantal 15000

Sålda konstverk
2014 ’Nålen’ av Hubert Maier (D)  

till Samhällsförening 

Hunnebostrand.

2014 ’Vindarnas Hus’ av  

Lars Widenfalk (S) till Sotenäs 

kommun

Antal vigslar  
på Udden under  

2011-2014: 20

2012
upplaga katalogen 3000

20 x 20 cm, 37 sidor

besöksantal 9000

2014
upplaga katalogen 5000

20 x 20 cm, 62 sidor

besöksantal 20000

2015
upplaga katalogen 5000

20 x 20 cm, 76 sidor

Media och  
dagstidningar
TV4, Västnytt, P1, GP, Bohusläningen, 

Smögenbryggan, 
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Röster från boende i Hästedalen

”Jag vågar lova att de boende i Hästedalen, liksom jag själv, 

bara har positiva upplevelser av skulpturutställningarna. 

Några störningar går över huvud taget inte att peka på. 

Det finns gott om p-platser och utställningen leder inte 

till något busliv.”

”Jag skulle vilja peka på tre positiva effekter. Dels har 

området kommit att leva upp med folk som på dag- och 

kvällstid vistas där, fotograferar, känner på konstverken, 

fikar, tittar på solnedgången och verkar trivas rent allmänt. 

Det är det första.

Det andra är att badområdet spontant kommit att växa 

ut ända till Norra Kajen. Det är positivt eftersom fler 

dagsturister funnit ett ställe att trivas och bada/solbada 

på, en trivsam blandning mellan utställningsbesökare 

och strandbesökare.

Den tredje effekten är att Sotenäs och Hunnebostrand 

kommit att förknippas med något av hög kvalitet, 

internationalism som sänder positiva omvärldssignaler.”

”Skulpturparken är ett fantastiskt kulturprojekt för alla 

generationer där tillgängligheten spelar stor roll”

”Här får barnen genom lek uppleva kulturen på sitt eget 

sätt”

”Skulpturparken har bidragit till ett myllrande folkliv på 

Udden under sommarmånaderna”

”Det har säkert tagit tusentals foton på människor på och 

bredvid olika skulpturer. Minnen för livet!”

Röster från näringslivet 

“Bella Gästis är oerhört stolta av vår granne Skulpturparken! 

Vi känner oss privilegierade som har en av landets vackraste 

attraktioner som närmsta granne och tacksamma för vad 

Skulpturparken bidrar med till vårt lilla samhälle.

Vi möter dagligen gästers fascination över skulpturerna, 

barnens nyfikna glädje över att ha en park där man faktiskt 

kan interagera med utställningen och vi njuter själva av 

dagliga promenader i vacker miljö året runt.

Ni gör ett fantastiskt arbete för ett levande samhälle.”

Röster från kommunen 

”Udden ett framtida centrum för granit

Sotenäs kommun har under fem år gett sitt stöd till 

skulpturparken på Udden. 

Parkens utformning med det dramatiska granitlandskapet, 

oömma skulpturer, vänliga grönytor samt dess historia 

från sten-epoken har utvecklat Udden till en unikt och 

populär mötesplats för boende och besökare. Udden 

i granitlandskapet har en lång och intressant historia 

som interagerar på ett nytt och inbjudande sätt med 

skulpturerna och dess uttryck. Årligen visas nya utställningar 

som lockar besökare från hela Europa.

Udden har påbörjat resan mot ett internationellt centrum 

för det unika granitlandskapet och är en av flera platser 

som skall utvecklas till internationella besöksmål med 

upplevelser som i alla delar kan relateras till granit.

Sotenäs kommun är ansvarig för ”Projekt Granit” där 

kommunerna i norra Bohuslän deltar tillsammans med 

Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Fyrbodals 

kommunalförbund.” 
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För en stenskulptör är ingenting mer spännande 

och enerverande än att flytta sitt arbete. Efter några 

kontroller -sitter stropparna på rätt plats, hur är det med 

tyngdpunkten, finns skydd mellan stropp och sten- är 

det dags att dra försiktigt, höjer kranen motorljudet 

och en stor tyng sten lyfter sig från marken och rör 

sakta i luften. På väg till, ja var….? Till nästa plats. För 

att en skulptur behöver en plats. Kräver plats. Och 

bestämmer platsen.

Det är exakt så som vi har upplevt det varje gång de 

senaste 5 åren, att skulpturen bestämmer platsen. 

Udden i Hunnebostrand, det överlämnade förre detta 

stenbrott, förvandlades genom någon slags ’trolleri’ till 

en utställningsplats för storslagna, stora och mindre 

skulpturer. Stenbrottet gjordes först rent från skräp och 

klippsten, grus fördes till och jämnades ut. Så skapades 

en unik plats, där badgästerna blandar sig med konst 

av högsta nivå. En sommarupplevelse med potential 

av ett året runt-turistmål.

Jag fick uppdrag att vara utställningsansvarig för 

Uddenskulptur från början 2011 fram till i år.

Arbetet innebär bland annat många många brev, 

mail och telefonsamtal. Sedan organisationen av 

internationella transport från Frankrike, Irland, England, 

Tyskland, Holland, Norge, Danmark, Poland och så klart 

även från Sverige Det innebär, frakt- och tullpapper, 

försäkringar och samordning  mellan lagring och 

avlastning. Montering av ibland mycket stora och tunga 

stenskulpturer. Arbetet med katalogerna ger även en 

väldigt spännande bild av arbetet. Det fanns samtal med 

formgivare och tryckeri, ibland översättning av text och 

arbete med bilder av transport och uppsättning och 

Att lyfta en skulptur 
Hans Leutscher
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naturligtvis en fin bild av varje skulptur på plats och 

inte den minst viktiga, arbetet för marknadsföringen 

och webbsidorna.

Det är dessutom mycket planerande med arbetsgruppen. 

Urval av konstnär -många som har velat att vara 

med! Förslag på författare, beslut vem som ska göra 

invigningen etc. Och varje år tuffa beslut hur man 

fördelar en allt för begränsad budget.

Allt började i 2011 när jag träffade Pål Svensson och 

Ingrid Lindberg i matsalen av Gerlesborgskolan, av 

en slump egentligen. Dom berättade om ett projekt i 

Hunnebostrand med en utställning av stenstipendiater. 

Jag var en förre detta ’stenstipendiat’* och har arbetad 

på KKV-B sedan dess nästan varje sommar. 

Själv kommer jag från ett land där det inte finns någon 

sten alls. De flesta Holländare som arbetar med sten 

finner man ofta i utlandet. För egen del kände jag till 

södra delen av Sverige och trakterna kring Lönsboda 

där det finns diabas och där jag varit ofta.

Men Bohuslän var annorlunda. Mitt sätt att arbeta 

förändrades. Just konstrasten mellan en storslagen 

natur med sina släta berghällar slipade av is och hav, 

överallt spår av mänsklig aktivitet i form av överlämnade 

stenbrott, talade mycket till mig. Bohuslän är som en 

enda stor stenskulptur.

Nu kändes det att jag hade hade en möjlighet att göra 

någonting tillbaka, och jag började lyfta skulpturer för 

andra i Hunnebostrand.

*Bohusläns Stenstipendium har sedan 1991 arrangerats av 

Konstnärernas Kollektivverkstad i Bohuslän (KKV-B) och firade 

i 2010 sitt 20 års jubileum. Stipendiet är ett av Sveriges största 

arbetsstipendier för konstnärer och innebär att en utländsk skulptör 

får möjlighet att arbeta med bohuslänsk granit under en månad 

vid verkstaden. Projektet har skapat unika kontakter mellan de 21 

stipendiaterna, som kommer från 17 olika länder. Förutom Europa 

finns Egypten, Zimbabwe, Zambia och Turkiet representerade, och 

en tredjedel av stipendiaterna är kvinnor. Stipendiet är ett samarbete 

mellan kommunerna i norra Bohuslän, Västra Götalandsregionen, 

Hallindens granit AB, Bohusläns Stenkooperativ m.fl. företagare 

i Bohuslän samt Gerlesborgsskolan och KKV-B.

STIPENDIATER
1991 Kristian Blystad (N) 

1992 Veikko Hirvimäki (FIN)

1993 Bjørn Poulsen (DK)

1994 Hans Leutscher (NL)

1995 Eileen McDonagh (IE)

1996 Ragna Robertsdottir (IS)

1997 Hubert Maier (D)

1998 Dan Archer (UK)

1999 Igors Dobicin (LV)

2000 Lev Smorgon (RUS) 

2001 Flinto Chandia (Z)

2002 Eric Therét (F) 

2003 Artur Fatha (ZW)

2004 Gun Harbitz (N)

2005 Sys Svinding (DK)

2006 Patrick Crombé (B) 

2007 Anne Katrin Altwein (D) 

2008 Armen Agop (ET)

2009 Janina Rudnick (PL) 

2010 Claus Ørntoft (DK) 

2011 Ayla Turan (TR)

2012 Stefan Sprencker (D)

2013 Auli Korhonen (FIN)

2014 Louise Plant (UK)

2015 Volker Schnüttgen (D)



26

SkulpturSpark 2011 

Utställare:

1. Eileen MacDonagh (Irland)

2. Gunn Harbits (Norge)

3. Hubert Maier (Tyskland) 

4. Hans Leutscher (Nederländerna)

5. Armen Agop (Egypten)

6. Claus Ørntoft (Danmark)

7. Ayla Turan (Turkiet)

8. Anne-Katrin Altwein (Tyskland)

Författare: 

Ingrid Lindberg

Vernissage: 9 juli 2011

Invigare: Lars Nordström (ordförande 
Västra Götalandsregionens Kulturnämnd)

Utställningen - vars titel lekte med tanken på en fram-

tida skulpturpark som det slår gnistor om - arrangeras 

av Bohusläns Stenstipendium i samarbete med Leader-

projekt Skulpturpark Hunnebostrand, Restaurang Bella 

Gästis och Sotenäs kommun och är producerad med 

stöd från Västra Götalandsregionen samt insamlade bi-

drag från Hunnebostrands invånare.

Denna sommar mottar platsen stenskulpturer från hela 

världen och här presenteras nu, för första gången i 

Sverige, ett urval av de 21 skulptörer som tilldelats Bo-

husläns Stenstipendium.
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Utställare:

1. Anne-Karin Altwein (Germany) 

2. Séamus Dunbar (Ireland) 

3. Jason Ellis (Ireland)

4. Redmond Herrity (Ireland) 

5. Gerard Höweler (The Netherlands) 

6. Martin Lyttle (Ireland) 

7. Hubert Maier (Germany)

8. Eileen Mac Donagh (Ireland)

9. Marta Quinn (Ireland) 

10. Peter Randall-Page (England) 

11. Janica Rudnicka (Poland) 

12. Stefan Sprenker (Germany) 

13. Eric Theret (France)

14. Lucy Unwin (England) 

15. Adri Verhoeven (The Netherlands) 

16. Claus Ørntoft (Denmark)

17. Utställning Nordens Ark

Författare: 
Kerstin Wallin
Bo Norming

Vernissage: 10 juni 2012

Invigare: Lars Bäckström (Landshövding 
i Västra Götalands län)

Uddenskulptur 2012 
’Stenstipendiaterna and friends’

Stenstipendiaterna, som kommer från olika delar av 

världen, har bjudit in några av sina vänner att delta i 

Uddenskulptur 2012. Det ger möjlighet till fördjupad 

kunskap och inblick i den miljö ur vilken deras konst 

växer fram. Gemensamt för dem är att de hämtar sin 

inspiration ur det material som format människorna i 

den trakt där utställningen äger rum. Udden i Hunne-

bostrand, så präglad av mötet mellan berg och hav.

Uddenskulptur samarbetade med Nordens Ark, vi ska-

pade en stor inomhus utställning med ’mindre’ skulptur 

i en av de största gamla ladorna i Bohuslän.
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Uddenskulptur 2013 
’Nordsjön’

”Nordsjön” var temat för årets utställning på Udden i 

Hunnebostrand, havet som är och har varit näringskäl-

la och vattenväg för de folk som levde runt dess kuster. 

Handel, frakt och fiske utgjorde basen för de som levde 

runt Nordsjön, en bättre möjlighet till kontakt än det 

som land erbjöd, då vägar och järnväg inte existerade. 

Granit i block eller bearbetad till gatsten och byggnads-

sten skeppades över det stora havet från Bohuslän, 

Norge och Skottland till fjärran länder. Hav och granit, 

natur och hantverk förenas. 

Utställare:

1. Sissel Berntsen (Norway) 

2. Kristian Blystad (Norway) 

3. Daniel Jones (England)

4. Thomas Kadziola (Denmark) 

5. Hans Leutscher (The Netherlands) 

6. Hubert Maier (Germany) 

7. William Peers (England)

8. Leo Pettersson (Sweden)

9. Stefan Sprenker (Germany) 

10. Pål Svensson (Sweden) 

11. Anthony Turner (England) 

Författare: 
Lars Bäckström 
Gunnar D Hansson 
Martin Koch 

Vernissage: 6 juli 2013

Invigare: Stefan Edman (Biolog, 
författare och teknologi hedersdoktor 
vid Chalmers)
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Uddenskulptur 2014 
’200 år fred mellan de skandinaviska länderna’

Årets utställning fokuserar på 200 år av fred i Skandi-

navien som firas i år. Ett femtontal konstnärer deltar 

för att fira det starka samarbete som finns mellan län-

derna sedan sekler tillbaka. Utställningen arrangeras av 

Kulturhuset Hav och Land tillsammans med Sotenäs 

kommun. En utställningsledare och kuratorer från de 

tre länderna ansvarar för utställningen.

Utställare:

1. Ann Carlsson Korneev (Sverige) 

2. Pontus Ersbacken (Sverige) 

3. Dina Hviid (Danmark)

4. Peder Istad (Norge) 

5. Jens Chr Jensen (Danmark) 

6. Ulf Johnsson (Sverige) 

7. Bo Karberg (Danmark)

8. Henjasaj N Koda (Sverige)

9. Hiroshi Koyama (Sverige) 

10. Marit Lyckander (Norge) 

11. Charles Michalsen (Norge) 

12. Hilde Rodahl (Norge) 

13. Jørn Rønnau (Danmark)

14. Hagbart Solløs (Norge) 

15. Agneta Stening (Sverige) 

16. Hannah Streefkerk (Sverige) 

17. Greger Ståhlgren (Sverige) 

18. Pål Svensson (Sverige) 

19. Julia Vance (Norge) 

20. Iréne Vestman (Sverige) 

21. Laila Westergaard (Danmark)

22. Kjersti Wexelsen Goksøyr (Norge)

23. Kristin Wexelsen Goksøyr (Norge)

24. Lars Widenfalk (Sverige)

Författare: 
Lars-Erich Stephansen 
Henrik H. Svensen
Samt gemensam text skriven av:
Kulturhuset Hav och Land
Sotenäs kommun
Hans Leutscher konstnär
Pål Svensson, konstnär
Rolf Danielsson, Utvecklare, 
Processgruppen Västarvet 

Vernissage: 6 juni 2014

Invigare: Staffan Rydén (Kulturchef 
Västra Götalandsregionen)
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Pelare i granit kluvna ur samma block, bildande en 

liten arkad, med former och rörelser vridna upp och 

ut, bärande en fråga om värdet i skapandet.

Artists statement:

Skulpterar i sten och betong, målar också  i olja. 

Utbildade mig i Malmö och Köpenhamn, där jag 

hade utställningar och offentliga måleriarbeten finns. 

Bor nu i väst och har utställningar och offentliga 

arbeten även här. 

Tycker om att skapa former, rörelser och kontras-

ter, att ge det en komposition och ett perspektiv, i 

arbetet med skulptur såväl i måleriet.

www.kkv-b.se/index.php/SE/medlem-av-kkvb/49/

1953 • Sweden

Märta
ANDERDOTT
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Breivik sees sculptures as material, and although 

the classical sculptural problems interest him,he 

places emphasis on the sculptures’ actual forms 

and pictorial quality.

Breivik is continually exploring the relationship bet-

ween mass and material, shape, structure and scale, 

the various stages from first to final form, and the 

potential inherent in different materials. He seeks to 

create perfect congruence between the shape and 

the form, and issues he has addressed in one series 

are often continued in another. Breivik’s structures 

can be seen as commentary on man-made struc-

tures –hollow shells around a volume – but can 

also be interpreted as vessels for the artist’s own 

experiences and memories. They evoke explora-

tion of basic shapes, materials, necessities, and 

craftsmanship in different cultures. Breivik aims to 

test the absolute limit of a given material, such as 

wood, stone, and more recently, plastic and bronze, 

in forms that have been rendered digitally.

www.bardbreivik.no

1948 • Norway

Bård
BREIVIK
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“Ann Carlsson Korneev’s artistic expression com-

bines philosophy, nature and cosmic vision and 

aims to translate the cosmic state of the material 

into actual, visual existence. In her search for the 

essence of sculpture, she transforms hard stone 

into something poetic and contemplative”.

Richard Sangwill, Head of the Art Department, 

County council of Västra Götaland

Truth Compassion Tolerance, made of Swedish 

marble is a sculpture expressing deep feelings of 

peace.

No one explains it better the Lao-Tzu in The Book 

of Dao:

“The soft overcomes the hard;

The gentle overcomes the ridged.

Everyone knows this is true,

But few can put it into practice”.

Artists statement:

ABOUT TIME 

Time is a constant factor in both the artistic process 

as in life itself. Sculpting in traditional materials such 

as marble and granite stands in contrast to our 

digital era. The material is ancient, granite formed 

about one billion years ago. The mind reels.  The 

material is durable and at the same time alive - it 

calls for some responsibility. Perhaps both the spirit 

of human, and the stone have eternal life?

www.ack.skulptorforbundet.se

1961 • Sweden

Ann 
CARLSSON-KORNEEV
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”Herein lies a stranger whom the sea returned”, 

flushed upon the shore. A star, a crystal, maybe a 

jewel - part of something bigger, or himself enough.

Star made from weathering steel, patterned with 

stainless electrodes. 

Artist Statement:

Born and raised in this landscape, shaped by playing 

in the rooms created by the quarries. Drama, excite-

ment and knowledge of the hard life we now look 

back at with reverence. Bohuslän is my home but 

I also occasionally work in Cararra, Italy to widen 

my impressions and experience fruitful encounters.

 

My public works often explore the contrasts between 

stone and metal, letting them interact with each 

other. The starting points are architecture, history, 

nature and human relations.

www.miafmabrouk.se

1957 • Sweden

Mia
FKIH MABROUK
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Jag ser mig  själv som skulptör. Nu, just nu arbetar 

jag storskaligt, mest i sten. Tidigare har jag arbetat 

både stort och smått, i plast, gips och brons. Det 

är bara under en kort tid man har kraft och resurser 

att arbeta stort. Så småningom ser naturen till att 

skulpturerna blir mindre.

Att arbeta storskaligt innebär att jag planerar varje 

moment ingående. Då finns det inte utrymme för 

väntetider eller misstag. Jag planerar som en general. 

Man gör naturligtvis missar ändå, men då kostar det. 

Tecknandet kostar ingenting -det är som en renings-

bad för mig, där jag får tvätta själen, göra misstag, 

börja om och avsluta utan så stora åtyhävor.

www.hake.nu

1945 • Sweden

Claes 
HAKE
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Titel: Yellow spiral

My work is about how to change direction in life. 

Yellow spiral is my center.

Stone carving my horoscope: Germini.

The horoscope:

Location: Zodiak

Third planet: Mercury

Gemini: Changeable

Polarity of Gemini: Positive

Sensitive body part: hands and arms

Element: Air

Artist Statement:

My sculptures is about power, concentration, wil-

lingness to overcome obstacles, and the bonds 

between the form and the people.

The understanding of balance and relationship 

between the life and nature of events in terms of 

time, space and energy with its changes and dif-

ferent contrast conditions.

www.asaherrgard.com

1956 • Sweden

Åsa
HERRGÅRD
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Skulptur made of granit from Bornholm and Sweden 

- ( alternately dark and gry ) - about 50 elements - 4 

meter i diametre and 50 centimetre high. 

The assemblages, relief sculptures, sculptures and 

installations of Jens Chr. Jensen give way for non-

verbal, communicative, meditative art experiences. 

His art speaks the sensual, timeless language of the 

materials. Their calm and conform aesthetic and 

shape bring about subjective, associative images 

in the spectator though not intending to represent 

traditional, didactical or symbolic communication. 

The artist does not give the audience guidance as to 

the artistic experience and to the works, in the way 

of titles and references to the materials’ originality 

and functionality.

With artistic self-confidence, he entrust the audience 

with the work, which covey multiple remnants from 

both nature and culture.

Jens Chr. Jensen’s fascination and sense of the 

materials, the modest everyday tool, the rejected 

material and the innate beauty of perished artifacts, 

is an incontrovertible fact. It takes an unusual skil-

led and selective collector to isolate the materials 

in the vast production of works from the artist. 

His fascinations reveal an artist, who is classically 

bound and whose artistic base is the materials 

and the craftwork. In addition to this, one finds 

a personal and dedicated attitude to the world 

and its natural and cultural resources. His works’ 

sophisticated aesthetic in regard to materials and 

their tight shapes open the gateway to the expres-

sive poetry of decay and to the pure formalistic 

beauty of the construction.

Bente Jensen, art historian 

www.jenschrjensen.dk

1949 • Denmark

Jens Chr.
JENSEN
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“Let’s play marbles” is the name of my sculpture 

that depicts spring in the school playground. The 

actual pyramid consists of ten stone spheres in 

red granite, grey granite, diabase, blue larvikite, 

black larvikite, Stören granite, Vånga granite, Hal-

land gneiss, Svandal gneiss and Kolmård marble. 

Types of rock with different expressions in terms 

of colour, structure and character. Each ball is 40 

cm in diameter and weighs 90-95 kg. For “gamers 

who want to try their luck” on the pyramid, there 

are “loose” stone spheres alongside.

I created the sculpture at KKV-B, which is an in-

ternational artists’ collective workshop for stone 

sculptors in Bohuslän. I have been working here 

over a period of ten years. So far I’ve just scratched 

the surface of a large mountain, and as I stand in 

front of each block of stone I encounter, I ask the 

question: What do you want to be? It’s remarkable 

that a heavy, unwieldy block of stone can become 

a slender sculpture, but by then you might have 

chipped and ground away more than 80% of the 

material. The outcome can be as everlasting as our 

forefathers’ stone axes, but at the same time totally 

recyclable from nature’s own forces.

www.ulfjohnsson.se

1957 • Sweden

Ulf
JOHNSSON
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”Sunstone”

Is a work created in the same spirit as the old graves 

from the stone age. The idea of the sun as a meta-

for for the power of spirit, is here given a modern 

twist by using a photovoltaic element and a rotating 

plexiglas beam with a spiral inside.

What I like most is working with site specific instal-

lations in nature and in urban enviroments.

All materials and tecniques are legitime, but especially 

glass, metal, stone, water and light are used for my 

search for simplicity.

I have been working with installations in Denmark, 

France, Belgium, Germany, Sweden, Korea and Es-

tonia.

www.bokarberg.dk

1955 • Denmark

Bo
KARBERG
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Vind bär tid, vatten expanderar tid, sten omformar tid.

Så, tiden är inkapslad i sten under besvärjelse av 

universum.

Nu knäcker jag stenen, kan jag då se färg och form 

som tiden innehar?

www.h-n-koda.se

1947 • Sweden

Henjasaj N.
KODA
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1955 • Sweden

Hiroshi
KOYAMA

The special black color of the stone diabase, black 

granite, and the contrast between polished surfaces 

and the stone’s natural patina, fascinate me. This 

characteristic of diabase is the reason I moved to

Sweden, where I can live near the stone quarries. 

Most of my sculptures are made of diabase.!

Stone was created many eons ago, so for me it 

represents time past. In breaking open the stone 

as I work, I introduce the present time to the past. 

I want to show the passing of time in the stone by 

making an opening, a door, allowing time to move 

back and forth in a continuum.!

Artist Statement: 

Within the stone, not only time is stored. As the artist 

works with diabase, all the contrasts of creation 

are exposed – between raw and polished, visible 

and invisible, surfaces and depths. But there is also 

a feeling of the nearly incomprehensible distance 

between prehistoric and present, light and dark.! My 

sculptures are clearly defined and grounded in their 

form. At the same time my work is full of a strong, 

quiet, condensed energy. Open and receptive senses 

are the only requirement for the viewer.! With an 

everyday perspective as a starting point, I creates a 

series of buttons, an iron, doors and ports – while 

consciously playing with the object’s original pro-

portions and scale –and seeks beyond to that which 

is more abstract, complex and unlimited.

www.hiroshikoyama.com
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”The Ladder to Heaven” is my attempt to build a 

bridge between heaven and earth with the help of 

a stone sculpture.

Artist Statement: 

The art of Hubert Maier is focused only on stone.It is 

working material as well as his source of inspiration.

Again and again Hubert Maier works his way into 

stone in order to find out what is inside with regard 

to form and content. It is his ambition to expose 

the potential of this material which is possibly the 

oldest still used by sculptors today.

www.maier-bildhauer.com

1960 • Germany

Hubert
MAIER
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Parkour 3 

A solid granite sculpture with internal corridors of 

light; only small entrances on view. Light inspires 

us to respond and as a viewer we want to inquire 

into the interior of the sculptural forms. Instinctively 

curious, we seek to discover the sources of light, 

to perforate the object with our gaze, searching 

through and around the object. Halted by a wall, 

surprised by a shaft of light from an unseen space 

– asymmetric, arrhythmic, constantly changing; 

looking inspires multi sensory responses. Momentum 

and movement is achieved through constantly chan-

ging light/views/corridors. Further dimensions are 

brought to Parkour 3 as it changes with changing 

light and weather.

Artist Statement:

Louise Plant’s work is concerned with human energy 

and movement. She examines how we interact and 

make relationships with the world, how we move 

within our space and how this changes when we 

share this space with others. She explores spaces 

and tensions encountered between real and ima-

gined inner and outer worlds.

www.louiseplant.com

1959 • UK

Louise
PLANT
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My two sculptures ”Waves” is made of a raw block 

from a querry, carved and polished like gentle waves 

of the sea. I do hope that they, here in front of the 

sea with the steep rock in the back, will bring as-

sociations to the story of this querry and the granite 

shipped from here all over the world. 

Please be seated and dream.

Artist Statement:

Investigating how fragments and volumens observed 

in nature can be transformed into new, organically 

inspired but abstract forms is my major artistic drive. 

The organic forms sensed in my everyday life are 

stored like letters in my internal alphabet of forms 

and constitute the basis of my sculptural language.

The syntax of this language rest on basic sculptural 

principles given personal expression through a pre-

cise definition of the organic volumes that constitute 

the basic substance in my works.

I aspire in my sculptures to create a room for spatial 

perception and imagination.

www.s-schaarup.dk

1952 • Denmark

Søren
SCHAARUP
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Verket Rum (Space), gjordes 1993 för att ta reda 

på hur det skulle kännas att vara omsluten av sten. 

Rummet som skapats i de två halvorna är format 

för hand med min kropp som utgångspunkt. Det 

var mycket viktigt att stenhalvorna verkligen skulle 

rymma mig. 

1995 genomförde jag en performance utanför 

Konstakademin i Stockholm då jag lät mig stängas 

in i utrymmet mellan de två stenhalvorna. Verket 

väger sex ton och är gjort av diabas från Boalt.

Inre Rum (Inner Space) (1996) gjordes i samband 

med att jag hade Göinge Stenstipendium. Verket 

består av en kroppsform delad i två halvor, den ena 

placerad nedåt i jorden, där en del av formen blir 

osynlig. Utgångspunken är samma avgjutning av 

min egen kropp som i Rum. Materialet är diabas.

Båda verken har varit utlånade till och visats på 

Wanås skulpturpark sedan diabasutställningen 1996.

Artist statement:

Jag är en nyfiken människa. Jag undersöker den 

fysiska världen och materien omkring mig. Det 

verkliga, påtagliga är i sig så intressant att dissikera 

att jag sällan känt behov av att hitta på något an-

nat. Jag provar att bygga om verkligheten, flytta 

på delarna, sätta dem i en annan ordning, för att 

se vad som händer. Jag vill ta reda på något om 

världens beståndsdelar och innehåll, vill komma 

bortom ytan på tingen.

Så länge jag kan minnas har jag undrat hur det skulle 

vara att befinna sig inuti berget, i klippan, i stenen. 

Att komma in i sprickan, in i det trygga urberget.

www.birgittasilfverhielm.se

1960 • Sweden

Birgitta
SILFVERHIELM



64

Zipper 2013

Every act of opening a stone is like a massive invasion 

into millions of years of the earth history. 

Whenever I go into the stone working as a sculptor 

I feel this respect.

Destroying to get an insight into sometheing unk-

nown and to transform a piece of stone into a new 

quality of being.

The image of the Zipper plays with these thoughts 

– with the seemingly simple act of opening a stone 

and the simpleness of even closing it again....

Artist Statement:

It is now 30 years that I work as a sculptor mostly 

with stone. Every stone has its own limits and for me 

it is an artistic and technically challenge to explore 

these borders of the stone. 

In my career I’ve been touching several themes – 

if I let all the sculptural stations pass my inner eye 

there are some ideas that have always moved my 

life as an artist:

What is my hand able to show in sculptur?

What do I explore when I open a stone?

What is the inside insight and what the outsight?

What is the sound of a stone?

How can I bring back some of the silence of the 

geografical age?

How do stones change their face if they become 

a house or even a city?

www.stefan-sprenker.de

1960 • Germany

Stefan
SPRENKER
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1954 • Sweden

Agneta
STENING

Som liten såg jag en svartvit bild av en man i vit 

rock stå på en hög stege och för hand hugga ut 

(förlösa) en figur ur ett stort stenblock. Figuren var 

bara påbörjad och han arbetade med mejsel och 

slägga. Någonstans har jag alltid haft den bilden på 

näthinnan. Detta måste jag få uppleva! Efter snart 

30 års arbete med sten vet jag att det går och att 

det är ett fascinerande arbete varje gång jag börjar 

arbetet med en ny sten. 

 

Three Steps to Heaven – är i grå bohusgranit, en 

utkilad trekant ur ett kvadratiskt block med hand-

huggna steg och råa sidor. Den är ett uttryck för 

hur gärna vi vill till toppen (nå målet) men hur svårt 

det är att både börja och sluta vår vandring.

www.agnetastening.se



68

The stone has 

I have found 

a fragility

It carries the memory 

the memory

of the slightest blow

 

The stone know

I am writing 

with my own letters 

a cipher in the stone 

sometimes chiselled 

sometimes as in I-II

Still inside the stone 

with just an intimation

visible as a thin relief.

What I am writing 

and what someone else can see

At times fall together 

sometimes it´s kept hidden

That gives me the freedom to write

anything I want.

But not too often

Not doing it just to do it

but when I need to

The stone argues 

in favour of slowness

www.irenevestman.se

1951 • Sweden

Iréne
VESTMAN
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Boxes as portraits of people and a chair with lace 

patterns are the works, representing my way of 

working in stone. Small fragile details combined 

with a rough surface shows the heaviness of the 

stone as a material and the lightness we as sculp-

tors sometimes try to put into it. The chair placed 

in a landscape gives the person sitting in it the 

opportunity to look at the landscape we all have 

the chance to inhabit with our glance.  Allthough 

we don´t owe it, we can call it  ours as long as we 

sit there, a borrowed landscape.

Artist Statement:

Det Jydske Kunstakademi. 1985-1989

Güzel Sanatlar Fakültesi, Istanbul 1989-90

Examples of Works:

Rose, Lundehus Kirke 2009

33 portraits, Hjørring 2010

Krukke, Velling 2012

Granat, Hjørring 2014

Vej, Ribe katedralskole 2015

www.lailawestergaard.dk

1964 • Denmark

Laila
WESTERGAARD
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In a Scandinavian context, Lars Widenfalk is con-

sidered one of the principal exponents for a revi-

talising of figurative stone sculpture. Born in 1954, 

he belongs to a generation that saw the body be 

eliminated in three-dimensional art, and stone give 

way to steel, plastic, and concrete. Against such a 

background, he has borne his own sculpture back 

to a new point of departure. During his university 

years Lars studied archaeology where he discovered 

a passion for stone — this element which, through 

the perspective of natural history, endures eternally 

— is once again K present as an indicator of time.

He became interested in a number   at of ceremo-

nially inclined religious i communities; everything 

from freemasonry ordination to rites derived from 

Egyptian mythology, and theosophy. Common 

throughout these groups is the use of symbolically 

charged objects as means for the ditferent ceremo-

nial rites, and important as guides towards spiritual 

awareness. And it is this object related, ritual factor, 

which Widentalk has brought into art, though so 

profoundly generalised that one can merely sense 

the mental professes, evoked by the fragmented 

archetypes subtle suggestions. | made twelve white 

marble ’virgins‘ during my residency at I Studio Sem 

in the autumn of 2006. All the figures stand in the 

same position with arms crossed. l called it Cross 

my Heart as a symbol of integrity. They were made 

for an interior circular space and are now in a castle 

in Sweden. This figure, far more imposing with this 

Listen to Your Heart made in granite, is very similar 

to dimension and is designed to remain Granite the 

twelve white figures, but she is. outdoors.

www.widenfalk.com

1954 • Sweden

Lars
WIDENFALK
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Hans Leutscher
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mail: sculpture@palsvensson .se
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UDDEN  
Skulptur  2015

KURATORER:
Lisa Sigfridsson  
www.lisasigfridsson.se

Birgitta Andrén Åkerblom  
www.gerlesborgsskolan.se

FOTOGRAF:
Hans Leutscher
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