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Det är med glädje KKV-B, Konstnärernas Kollektivverk-

stad i Bohuslän, plockar upp stafettpinnen och arrang-

erar Udden skulptur 2019.

Årets utställning riktar blicken mot hantverket och dess 

betydelse för det konstnärliga uttrycket. Sten kommer 

även i år att ha huvudrollen vad gäller material. Bland 

annat kommer Per Ageliis stora svampar att växa upp 

ur  marken och Gunnar Torvunds skulptur kommer att 

blomma hela sommaren. Michaela Petersons verk bryter 

av med sina ord graverade i stora järnplåtar. Vidare har 

vi Henjasaj Kodas mjuka svarta form i diabas, Liz-Carina 

Karlssons koner i röd granit och Jan Bergs valv i Tranås-

granit.

På väg 
KKV-B

STENSTIPENDUM

Sedan 1991 har KKV-B årligen arrangerat ett stensti-

pendium med stöd av närliggande kommuner och 

näringsidkare, Västra Götalands Regionen, Benders, 

KKV-B och Gerlesborgsskolan, som innebär att utvald 

konstnär, som kan komma från varsomhelst i världen, 

får arbeta och bo på KKV-B under en månad. Nu visar vi 

på Udden 2018 års stipendiat, Odysseas Pappas, Grek-

land, med verket Taurus, utfört i bohussilver, granit.

KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTAD I 

BOHUSLÄN, KKV-B.

KKV Bohuslän är beläget på en gammal stenindustian-

läggning och omgiven av ännu aktiva stenbrott. Vi för 

nu hantverket och arvet vidare genom vår stenverk-

stad där många, både mindre och större verk tillverkas, 

många konstnärliga gestaltningsuppdrag, som sedan 

placeras över hela landet och utomlands. Här finns 

ett unikt kunnande som lever och delas mellan våra 

medlemmar. Här bor och arbetar konstnärer från hela 

världen under perioder året om. Därför känns det själv-

klart att vi nu tar över rodret för Uddenskulptur och 

för utställningen vidare med hjälp av den kunskap och 

erfarenhet som finns djupt rotad hos oss.

Utställningen pågår mellan 29 juni – 30 september 

med fri entré på Norra Kajen i Hunnebostrand. 

Varmt välkommen!
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Vår vision är att Udden skall utvecklas till ett interna-

tionellt besöksmål av högsta rang, där natur, kultur 

och näringsliv samverkar, där historien och framtiden 

möts, där platsens unika värden förstärker upplevelsen 

av granitens betydelse och storhet i landskapet. För att 

möjliggöra detta behövs en byggnad - ett Stenens Hus. 

Vi ser framför oss en ikonisk arkitektonisk skapelse som 

visar granitens uttryck och möjligheter. 

Som underlag för den pågående dialogen med olika 

intressenter och medborgarna presenterades våren 

2018 den konceptstudie som tagits fram tillsammans 

med byrån Saunders Architects i Bergen. 

Projektet Stenens Hus 

Studien finns publicerad på vår hemsida, 

www.stenenshus.se, och som ett bildmontage på 

tre stenpodier placerade på den föreslagna platsen 

för huset. Det pågår också ett arbete med att göra 

en ansökan till Naturvårdsverket och få Stenens Hus 

godkänt som ett Naturum för granitkusten enligt det 

regelverk som föreskrivs. 

Som besökare och läsare av denna utställningskatalog 

välkomnar vi Dig att ta kontakt eller komma med för-

slag till projektgruppen på adressen 

Carl.Forsberg@sotenas.se

2019-06-01

Britt Wall, Mikael Sternemar, Carl Forsberg, 

Dan Bothén, Pål Svensson, Peter Anderzon

STENENS HUS SKALL...

• förmedla en stark framtidstro, där bygdens historia 

och tradition med stolthet kan förmedlas. 

• vara en port till granitlandskapet som förmedlar 

naturupplevelser av världsklass.

• presentera landskapets unika skönhet och locka be-

sökare från när och fjärran. 

• visa stenhantverket och stenindustrins utveckling 

mot moderna bearbetningsmetoder.

• visa handeln med export av bearbetad sten ut över 

världen.

• vara en viktig mötesplats för boende och besökare i 

alla åldrar, för näringsliv och föreningar, under alla års-

tider.

• arrangera konferenser, föreläsningar och samman-

komster av olika slag med utgångspunkt från Granit-

landskapets unika förutsättningar. 

• använda modern teknik för att interagera med besö-

kare i ljud och bild.     

VERKSAMHET I STENENS HUS

• Basutställning som tar sin utgångspunkt i de natur- 

och kulturvärden som det unika landskapet av granit 

fört med sig över tiden, från bronsåldern och framåt.

• Tematiska utställningar; geologi, kulturarv, konst, ut-

vecklingen av hantverket till dagens och  framtidens 

granitindustri.

• Pedagogisk verksamhet från förskola till gymnasienivå

• Databas för historik och fakta omkring granitland-

skapet i samverkan med universitet och högskolor

• Bibliotek med sittplatser för besökare
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Några stenblock staplade på varandra, ett par svam-
par. Enklare blir det inte. Storleken gör människor till 
pysslingar.
Svamparna har tidigare varit utställda utanför Göte-
borgs Konstmuseums entré. På Götaplatsen handlade 
det om det monumentala museet i fonden, på Udden 
blir det berget och havet som bildar fond, samma 
slags storslagenhet men något helt annorlunda.
Jag är skulptör med huvudsaklig inriktning på de 
offentliga rummen. Jag vill att skulpturen skall gripa 
tag i sin omgivning och förvandla den, göra platsen, 
(och människorna) omkring till en del av konstverket.

1965 • Sweden

Per
AGELII

Titel konstverk:
Svampar

www.peragelii.se
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Jag är fascinerad av stenen som material eftersom 
det är hårt och bestående samtidigt som det är mjukt 
och skönt att ta på, att se på.. Jag arbetar mestadels 
med rundade former samt med evighetsformen.

1938 • Sweden

Jan
BERGH
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Jag är skulptör och målare som uttrycker mina käns-
lor i färg och form med verk som befinner sig i en 
plats mellan figuration och abstraktion. Inspiratio-
nen kommer oftast direkt ur mina inre rum. Det är 
i närvaron av nuet och trohet mot känslan som en 
ärlig kommunikation uppstår mellan mig och verket. 
Koncentrationen är lika lustfylld som utmanande. 

Konpar är utförd enligt de gamla teknikerna;borrning, 
klyvning och kilning och är tillverkad på Stengården, 
KKV-BOHUSLÄN. Stenen är Röd Hallinden granit från 
stenbrottet, Halinden Granit AB i närområdet.

• Sweden

Liz Carina
CARLSSON

Titel konstverk:
Konpar

www.t-page.se/lizcarina
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”Om han har suttit på ett stenblock i tre år,
kan han stå inne i det stenblocket i evighet. 
Hon kan inte tror på det.
Och Hon frågat varför han vill göra något sådant.”
(Ni får gärna rätta till.)

1947 • Japan

Henjasaj
N. KODA

Titel konstverk:
Daruma
(Diabas)

www.h-n-koda.se
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Jag har alltid fått inspiration från den grekiska myto-
login och framför allt är det Zeus som har inspirerat 
mig. Anledning till det är att han inte är bara en gud, 
en figur utan många figurer eller karaktärer. Han 
förändras till en tjur, en svan, guld regn, björn etc.
Min Zeus, den här gången, är en tjur.
Han förändrades till en mycket vacker och vit tjur 
för att lura Europa och ta henne med sig till Kreta. 
De flyttade från Mindre Asien till en annan världsdel. 
Sedan dess har den världsdelen fått namnet Europa.
”Tjuren” har former fria från ytliga prydnader, volymen 
är ren och envis. Silverbohusgraniten passar bäst för 
detta ändamål.

1967 • Greece

Odysseas
PAPPAS

Titel konstverk:
Tjuren

www.odysseasart.com

”Tjuren” är från början avsedd att skapa en kommuni-
kation mellan den och åskadaren. Man kan inte titta 
på skulpturen bara genom att stå still och stirra på 
den, utan man bör använda sin egen kropp, gå runt 
den och röra vid den.
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Idén till projektet Phrasebook har sitt ursprung i en 
stipendievistelse i Frankrike för några år sedan då 
jag vid något tillfälle kände mig en smula ensam. 
Lite förstrött tittade jag i min parlör. Jag läste de 
enkla meningarna och upplevde dem på ett annat 
och djupare plan. De var allmängiltiga, poetiska och 
existentiella i all sin enkelhet. 

1946 • Sweden

Michaela
PETERSON

Titel konstverk:
Phrasebook  l

Övrigt konstverk på plats Phrasebook ll

www.michaelapeterson.se

Tillbaka i Göteborg passerade jag ett område med 
vägarbete på väg till ateljén. Jag cyklade över stora 
järnplåtar som täckte groparna i gatan. I plåtarna var 
siffror och bokstäver inristade. Då blev jag plötsligt klar 
över hur jag skulle gestalta min upplevelse och i stället 
för märkningen skulle texter skäras ut och cyklister 
och gående skulle mötas av de enkla meningarna.
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Skulpturen Blommande demonstrerer fleire sentrale 
tema i mitt arbeid. Den er eit døme på det å fletta 
saman tradisjonelt handtverk med mi eiga moderne 
og meir abstrakte formgjeving.
Den lyse granitten i skulpturen står i kontrast til den 
mørkare granitten i sokkelen.
Skulpturen viser òg korleis mjuke og organiske former 
kan få stiga fram av den harde steinen, slik at kontras-
ten mellom desse vert til ein ny heilskap.

1948 • Norway

Gunnar
TORVUND

Titel konstverk:
Blommande

www.gunnartorvund.com
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En plats - Udden. Ett tema - in situ (latin) - i orubbat 
läge, på plats.
Platsen och Temat är ett. 

”Porträttets huvudsakliga funktion är att avbilda en eller 
flera personer, samt representera den icke närvarande, 
att erinra om denne och att ära denne.” 

I slutet av 1920-talet började hantverksskickliga ar-
betare bryta sten på Udden. Stenhuggarna som står 
uppställda med Nordre Hoge berg som fond är troli-
gen porträtterade under tidigt 30-tal men det saknas 
närmare upplysningar om årtal och fotograf. 

Foto: Bohusläns museum 

1961 • Sweden

Helena Marika
EKENGER

Titel konstverk:
Grupporträtt nr 13

www.ekenger.se
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Berget möter havet genom trossen. 
Äldre hantverk möter nya tekniker. 
Dåtid möter nutid och framtid.
Allt blandas till nya metaforer.
Hur mår havet?
Hur mår jorden? 
Hur mår människan? 
Djupt inne finns min känsla, en  slags förlängning av 
plimsoll, lastningslinjen som symboliseras av  
trossen.

1945 • Sweden

Ingrid 
ENARSSON

Titel konstverk:
Plimsoll

www.ingridenarsson.com
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I en gyllene yta finns många reflektioner. I verket 
Golden fractures reflekterar jag över platsens historia, 
stenbrottet vars sten/produkter exporterats över hela 
världen, och som skapat välstånd och försörjning för 
människor i Hunnebostrand. Jag intresserar mig för 
de snittytor som skapats av människans hand, och 
förgyllningen av ytorna i den här installationen lyfter 
fram spåren av dessa ingrepp samtidigt som de är 
en hyllning till de stenar som tagits från platsen och 
människorna som arbetat där. 

1986 • Sweden

Kristina
GERNES

Titel konstverk:
Golden fractures

www.kristinagernes.com
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1945 • Sweden

Claes 
HAKE

Jag ser mig själv som skulptör. På Udden visar jag 
denna gång en stor skulptur i grå bohusgranit, ti-
teln är Hållö. 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 
ett reningsbad för mig, där jag får tvätta själen, göra 
misstag, börja om och avsluta utan så stora åthävor.

Titel konstverk:
Hållö

www.hake.nu
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2018 var första året Den gyllene cirkelns ritade en 
tredimensionell  linjen mot berget här på Udden.
Cirkelns form symboliserar evigheten.

Havet, vinden och de fyra årstiderna  har satt sina 
spår i blad guldets yta, den varslar oss om att allt 
är förgängligt. Se ut över havet som under ytan har 
stora miljöproblem.

1956 • Sweden

Åsa
HERRGÅRD

Titel konstverk:
Solcirkel

För att barn i framtiden ska få uppleva en frisk natur är 
det vårt ansvar att bli bättre på att värna om naturen. 
När solen och cirkeln möts i solnedgången i sommar 
blir vi ett med naturens skönhet.
Framtiden startar här.

1989 bosatte jag mej nära Gerlesborg. Kkv-Bohusläns 
stengård, naturen och den kreativa miljön lockade 
mej från Stockholm.  
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1968 • Norway

Peder 
ISTAD

Titel konstverk:
Diamonds last forever

Vi har nog alla fantiserat om vad som gömmer sig 
inne i berget. Finns det kanske skatter där inne, guld 
eller diamanter? I mitt konstverk Diamonds last fore-
ver har diamanterna krupit ut från berget och sitter 
som smycken på den röda graniten. 34 facetterade 
diamantformer skapade av vit granit från Støren bildar 
en nästan cirkelrund form på ungefär fyra meter och 
påminner oss om de vitmålade landmärkena på Bo-
husläns klippor och öar, som skeppen har navigerat 
efter sedan urminnes tider.

www.pederistad.no
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Med att jobba djupt personligt hoppas jag att nå ut 
över det privata. Jag föredrar att låta mitt verk tala för 
sig själv. Med en text vill jag kanske utesluta betraktaren 
från att placera sig själv i iaktagelsen.

Titel konstverk:
The right Robber

Övriga konstverk på plats:
The Riddle

1952 • Denmark

Thomas
KADZIOLA

www.kadziola.dk
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Stenbrottet i Hunnebostrand visar många spår från 
det förflutna. Man kan se metallrester och på vissa 
ställen borrhål. Dessa borrhål indikerar de platser där 
bitar bröts av berget. I mitt arbete Mended Traces 
betonar jag dessa borrhål genom att laga dem med 
rött rep. Jag förbinder förflutet med nudtid.

Reparationer och gamla hantverkstekniker som söm-
nad, broderi och virkning spelar en central roll i mitt 
arbete, såsom tidens natur.

1973 • Sweden

Hannah
STREEFKERK

Titel konstverk:
Mended traces

www.hannahstreefkerk.viewbook.com
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Rosa bohusgranit, hav och pyttesmå kroppar.  
De broderade formerna i mitt verk föreställer dinofla-
gellater, en grupp växtplankton som bland annat ger 
upphov till mareld. Plankton är grunden till allt liv i 
havet och var de första organismer som bildades på 
vår planet. De är mikroskopiskt små, de syns inte med 
blotta ögat. Deras former är fantasifulla och vackra. 
Runda, kantiga, spretiga; hur kommer det sig att de 
ser ut just sådär?

Titel konstverk:
Urdjur (Protozoa)

1976 • Sweden

Frida
SVENSSON

www.stenbroderier.wordpress.com

För några år sedan började jag att sy och brodera i 
sten. Det började som en lek med material. Jag ville 
kombinera den hårda tunga stenen med den mjuka 
lätta tråden. Blanda ihop det tidigare traditionellt 
manligt kodade stenhantverket med det mer kvinnligt 
kodade textila hantverket. För mig handlar det om 
att göra något som ”inte går”, att leka, våga, prova, 
övervinna motstånd och följa sina drömmar för att 
se vart de tar vägen.
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1954 • Sweden

Lars
WIDENFALK

Titel konstverk:
Cross my heart 

Övriga konstverk på plats:
Bergets ansikte

I en skandinavisk kontext betraktas Lars Widenfalk 
som en av de viktigaste representanterna för en 
revitalisering av den figurativa stenskulpturen. Han 
föddes 1954 och tillhör en generation som såg krop-
pen elimineras i den tredimensionella konsten, samt 
hur stenen fick lämna plats åt stål, plast och betong. 
Mot denna bakgrund har han fört tillbaka sin egen 
skulpturkonst till en ny utgångspunkt. Under sina 
universitetsår studerade Lars arkeologi då han upp-
täckte sin passion för sten — detta element som, ur 
ett naturhistoriskt perspektiv, håller för evigt — som 
återigen indikerar tiden.

www.widenfalk.com
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Sponsorer: Tack privata sponsorer

Udden Skulptur har tacksamt tagit emot medel från enskilda personer och företag, såväl donerade pengar 
som resurser, för att kunna förverkliga verk för denna utställning.

Stenverktyg i Bohuslän AB
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