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35 ton Bohusgranit blir fem nya skulpturer i Årjängs kommun

Årjängs kommuns Kultur- och Fritidsnämnd anordnade i samarbete med Region Värmland och Kyrkeruds folkhögskola 
Nordiskt Stenskulptursymposium 23 maj - 15 juni 2011
 
Syftet med Nordiskt Stenskulptursymposium var bland annat att öka och förbättra samarbetet mellan nordiska skulptörer som arbetar i sten samt 
att få tillfälle att ta del av varandras uttryck, inriktningar, förutsättningar, likheter och olikheter. Ett annat syfte var att få en skulpturpromenad 
från Årjängs centrum utefter gång- och cykelvägen till Kyrkeruds folkhögskola. Nu är promenaden färdig och omfattar 10 skulpturer.
 
Fem konstnärer, Lolo Funck, Sverige, Gun Harbitz, Norge, Richford Ekholm, Danmark, Auli Korhonen, Finland och Solveig Baldursdottir, Island 
har bott, levt och arbetat i dryga tre veckor på Kyrkeruds folkhögskola. Varje konstnär har jobbat fritt utifrån en given plats men utan tema och 
detta har gett oss fem helt olika uttryck.
Det här sättet att ta fram skulpturer till offentlig utsmyckning är ytterst ovanligt i Sverige, dock ett vanligt sätt ute i Europa och övriga världen.
 
Vi hoppas att Skulpturprommenaden ska ge både kommininnevånare och besökare en upplevelse som stärker både kropp och själ.
 
Marie Olsson                                             Owe Lindström                                                                                  
Kulturutvecklare                                        Chef Medborgarservice 

35 metric tons of granite from Bohus become 5 new sculptures in the district of Årjäng 

The Nordic Stone sculpture Symposium, 23[rd] May to 15[th] June 2011, was arranged in cooperation with the cultural committee and the 
committee for recreational activities in the district of Årjäng, Region Värmland and Kyrkerud folk high school. 

The purpose was to increase and improve the cooperation between nordic sculptors who work with stone as well as studying each others expression, 
approach, prior conditions, similarities and differences. Another purpose was to decorate the walkway from the centre of Årjäng to Kyrkerud folk 
high school. The walkway is now complete and consist of ten sculptures.

Five artists; Lolo Funck, Sweden, Gun Harbitz, Norway, Richford Ekholm, Denmark, Auli Korhonen, Finland och Solveig Baldursdottir, Iceland, 
have lived and worked for almost three weeks at Kyrkerud folk high school. Each artist has worked freely from a given place but without a theme 
and this has resulted in five completely different expressions. This way of producing sculptures for public adornment is very unusual in Sweden.

We hope that the sculptures along the walkway will please citizens as well as visitors and be an experience that strengthens body and soul.

Marie Olsson   Owe Lindström
Cultural administrator  Director, Civic centre 
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“Livets Cirkel”
Konstverket symboliserar livet i sin mångsidiga helhet. Cirkeln har varken början 
eller slutet, dess berättelse är oändlig, och formen evig. Placeringen följer axeln från 
söder till nord. Den delar solens ljus, då solen roterar mitt på dagen till andra sidan på 
konstverker.

Födelse – död, växande – förstörelse, lycka – sorg, glädje – smärta, kärlek – tomhet… 
Livets oundvigliga faser att vaggas i. Tunga dörrarnas välkommande bangande. Vi 
måste gå in.

Jag skulle vilja att skulpturen “Livets Cirkel” vill berätta oss om harmoni och helhet 
som finns i våra liv. Ofta vill stundens  händelser blanda oss med känslor, beröva oss 
vår balans och kasta oss till kaos. Svaren tillbaka till medvetandets balans hittar vi 
ändå ofta inom det djupa hos oss. Intuitionen vaknar. Stencirkelns andra sida har en 
järnsmidad dörrknackare, som skall symbolisera sinnets inre visdom att hitta svaren.

Står man inom vilken situation som helst i sitt liv, kan man ha en stilla stund inför 
skulpturen, knacka på, vänta att bli välkomnad in, - kanske öppnar någon dörr 
inombords.

”Circle of life”
This piece of art is a symbole for life and its diversified whole. The circle has no begin-
ning and no end, a neverending story, an eternal shape. The placing follows the axis 
from north to south and divides the sunlight, as the sun turns at noon, to the other 
side of the artwork.

Birth - Death, growing - destruction, happiness - sorrow, joy - pain, love - emptiness... 
The cradle of lifes inevitable phases. The welcome banging of heavy doors. We should 
enter.

I would like this sculpture to tell us about the harmony and whole that exists in our 
lives. Most of the time the occurence of the moment will confuse our feelings, deprive 
us our balance and throw us into chaos. The answer to find the balance of mind often 
lies within us. The intuition awakes. The other side of the circle has a wroughtiron 
door knocker as a symbol for minds inner strength to find answers.

At any situation in life, have a peaceful moment in front of the sculpture, knock, 
await the welcome and maybe a door will open inside.

Jag bor i Finland, Helsingfors, där jag också är född och 
där har jag mitt hus och min Ateljé.
Lite då och då är jag även I Portugal och skulpterar, där 
har jag ett litet lantligt hus på ett avlägset ställe I Alentejo. 
Jag har skulpterat mycket i Portugal med deras olika 
stenarter. 

I am born in Helsinki, Finland. This is where I live and 
have my house and studio. From time to time I go to 
my farm house in Alentejo, Portugal to sculpture. I have 
been sculpturing a lot in the different types of stone in 
Portugal.
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Barkytan & Vattnet
Skulpturen Barkytan och vattnet är en hyllning till Sveriges grundfjäll och stenindustrin. 
Ta en tur till ett stenbrott och upplev stenens monumentala kraft och inneboende nerv.
Granitskulpturen i Årjäng är en helt vanlig bruten sten med finskurna sidor som jag har önskat  
visa med en kontrast: den rostiga barksidan är polerad och sandblåst med linjer som utgör ett 
mönster.

Tankar om ornamentik:
Våra äldsta stenålderfynd visar att våra förfäder dekorerade sina ting. Det förunderliga är att vi 
kan finna vissa likhetstecken mellan ornamentiken långt tillbaka i tiden och tills nu. Men ändå 
större framstår släktskapet och likhetstecknen mellan världens kulturer idag.
Det universella uttrycket kan förklaras med att mönstret ofta består av  repeterande grundformer 
som cirkel, kvadrat och polygon. 

Vilket mönster har då ”Barkytan och vattnet”
Intensionen är att det är öppet för alla att uppleva eller tolka vad mönstret är.
Titeln på skulpturen refererar till att mönstret kan påminna om vatten, kanske skuggan av vatten 
i rörelse som den avtecknar sig på botten…älvbotten.
Intensionen är att ”stämma in med stället”, älven bredvid har älvsten som slipas av vattnet. 
Över tid vill också granitskulpturens yta bli präglad av vatten och väder – och kanske beröring.

Barkytan & Vattnet
The sculpture ”Barkytan & Vattnet” (The surface of the bark and the water) is a tribute to the 
mountains of Sweden and the stone industry. Visit a quarry and experience the monumental 
power and inherent spirit of the stone.
The granite sculpture in Årjäng is a customary fractured stone with finely cut sides that I have 
wished to show with a contrast: the rusty bark side is polished and sand-blastred with lines that 
make a pattern.

Thoughts about ornamentations:
Our oldest findings from the stone age show that our ancestors decorated their belongings. It is 
marvellous that we can find some similarities between ancient and todays ornamentation, but yet 
bigger appears the relationship and similarities between the cultures in the world today.
The universal expression can be explained by a repeating pattern of primary forms such as circles, 
squares and polygons.

What pattern has ”Barkytan & Vattnet”?
My intention is that everybody can experience and interpret the pattern from their own context.
The title of the sculpture refers to the pattern which can remind of water, maybe the shadow of 
moving water as it appears on the ground... the ground of a river.
The intention is to blend with the surrounding, the river next to it polishes the stones in the 
water an by the course of time the surface of the sculpture will also bear the stamp of wind and 
water - and maybe even touch. 

G
un

n 
H

ar
bi

tz



11



12

Kräftan Reska
 
Sys ringer; nordiskt granitsymposium i Årjäng, välkommen.
Ännu en gång har Sys räddat mitt liv.
 
Jag tänker i färger.
Bohuslänsk granit är.. röd?   ..och så vid en svensk sjö....hmmmm..
Naturligtvis; kräftskal!
 
En hyllning till de gamla svenska traditionerna. I detta fall: kräftskivan.
Människor förenas i den ljumma augustikvällen i ett spektakel av färger, dofter,
smaker, upptåg, lekar, musik och sång.
 
Reino ”Reska” Ekholm, 1928- 1998, arrangerade på 1980- talet kräftspel 
- nu legendariska - vid sitt hem Tungården (Nyköping).

Glädje och skratt från dessa sammankomster ekar fortfarande i de sörmländska skogarna,
för evig tid. ”Bilden av kräftskalet är historien om människan.”

The Crayfish Reska
 
Sys calls.
Nordic Stonesymposium at Årjäng, welcome.
Once again Sys has saved my life.
 
I think in colors.
Swedish westcoast granite is...red?....and placed
along a lake...hmmmm....
Of course.
A crayfish shell!
 
A tribute to old Swedish traditions and in this case:
the crayfish party.
People are united in the warm nordic summernight in a spectacle of
colors, fragrances, flavors, escapades, games, music and singing.
 
Reino ”Reska” Ekholm, 1928-1998, arranged in the 1980 ś Crayfish Games,
now legendary, at his home Tungården (Nyköping).

Joy and laughter from these events still echoes deep in the swedish woods - and for eternity.
”The image of the crayfishshell is the story of man”
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Jag är en islänning 
som vuxit upp på landet omgiven av djur och natur, och i backspegeln, 
har det starkt påverkat mitt val att bli konstnär.

Så länge jag kan minnas har jag alltid ritat och skulpterat i lera det som kommit 
för min inre och yttre syn.

Jag studerade vid Art and Craft School i Reykjavik samt Det Fynske Art Academy i Danmark. 
Livet i Italien har också påverkat mig mycket eftersom jag bott där i 4 år, 
särskilt vistelsen i Carrara och mitt arbete vid Studio Niccoli.

Det är viktigt för mig att få arbeta i min egna atelje, att få använda min konst 
som en kanal till förmån för mig själv, andra och omgivningen/miljön.

I am an Icelander 
who grew up in the countryside surrounded by nature and
animals, in retrospect, it has influenced greatly my choice to become artist.

And since I can remember I’ve always drawn and molded in clay things that have
appeared in front of my eyes but also my inner world.

I studied at the Art and Craft school in Reykjavík and Det Fynske Art Academy
in Denmark. Italy has also been very influential in my life but I lived there
for 4 years, especially during the stay in Carrara and my work at Studio
Niccoli.

Being able to work in my own studio, it is important for me to use
my art as a channel to benefit both for myself, others and the environment.
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Solbadande kvinna
Hon ligger i solá
å lyssnar te fåglera,
te vindens sus i träá

Solá, ho stråler å steker
Dofta utå solvarm hud
blanner sig me
ängsört å tusensköna

de ä sömmer 
å ho e ledí i da

Sten är ett fantastiskt material att skulptera i. Det har ett starkt eget uttryck och struktur, som 
man som konstnär både måste arbeta med och betvinga för att kunna nå fram till sin vision.
Solbadande kvinna har fått behålla stenens karaktär, jag har bearbetat och sammanfogat de olika 
stenarna till en figur med spännande former.
Jag vill att mina skulpturer skall ha ett socialt samspel, inbjuda till kontakt och närhet samt ge 
utrymme för fantasi och egna tolkningar.

”Solbadande kvinna” 
is a poem, written in dialect, about a woman taking a sunbath, listening to the sounds of nature, 
enjoying natures scent, summer and beeing free/having a day off.

Stone is an amazing material to work with. It has a strong expression and structure, which you 
have to work with and subdue to reach your vision.

”Solbadande kvinna” has kept the nature of the stone, I have worked and joined the different 
stones to a figure with exciting shapes.

I want my sculptures to have a social interplay, invite to contact and proximity as well as offering 
space for imagination and private interpretation.
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Uppvuxen och återinflyttad i Hjärtum, Göta älvdalen, 
tillsammans med min fru Monica.
En närmast undermedveten stark och okuvlig kreativitet 
tog sig ganska tidigt uttryck i olika alster som fann plats 
hos släktingar och vänner. Inte förrän i 30 årsåldern tog 
jag konstnärskallet på allvar och började arbeta yrkesmäs-
sigt med konsten. Stenskulptur kom jag i kontakt med 
1990 och det har sedan dess blivit mitt främsta uttrycks-
medel vid sidan av måleri och skulpturer i andra material.
Musik, performance och teater är andra saker som förgyl-
ler min tillvaro.
www.lolo.se

Grown and now back in Hjärtum, Göta älvdalen, with 
my wife Monica.
An almost unconcious, strong and irrepressible, creativity 
expressed itself quite early through different products 
that found a home at friends and family. Not until the 
age of thirty did I take my vocation serious and started 
to work professionally with art. I first made contact with 
sculpturing stone in 1990 and it has ever since been my 
front mean of expression next to painting and sculptur-
ing in other materials.
Music, performance and theatre are other things that 
brighten up my life.
www.lolo.se
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