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Heftet er tenkt som en praktisk, enkel veiledning for lærere 
og andre formidlere, og en inspirasjon til å bli mer kjent med 
skulpturer i lokalmiljøet. Det presenteres her 10 ulike kunstverk, 
og det vil være hensiktsmessig å velge ut 4-5 av disse på en tur 
av 45 minutters varighet. Det er tanken at gruppen, enten det  
er elever eller andre interesserte, både skal få oppleve og lære, 
og at formidlingen baserer seg på en dialog mellom leder av  
vandringen og publikum. I omtalen av hvert kunstverk er  
tittelen, materialet og kunstnerens navn for oversiktens skyld 
satt opp først, men en del av disse opplysningene bør en komme 
fram til sammen med publikum etter hvert.

Skulpturene presenteres i dette heftet med start ved Kopervik 
kirke, så videre til rådhuset, både ute i borggården og inne i 
vestibylen, videre til parken og til sist Hovedgata. Bak i heftet 
finnes en liten ordliste med kunstfaglige uttrykk.

Nær sagt alle aldersgrupper kan ha glede av en slik skulptur-
vandring, når det legges til rette for det. Her må formidleren/
læreren selv vurdere hvilke spørsmål og begreper fra heftet  
som det er hensiktsmessig å benytte. 

Vandringen kan danne grunnlag for et tema- eller prosjekt-
arbeid i skolen eller barnehagen, eller brukes som en innfalls-
port til lokalhistorie og kunsthistorie for elever og andre 
interesserte. Ikke minst kan vandringen være et utgangspunkt 
for egne praktiske arbeider innen kunst og håndverk.

Opplevelse, undring, observasjonsevne og glede over gode 
skulpturer kan stå som mål og ønske for deltakerne.  
God skulpTUR! 

Lisbeth Hinderaker
Avaldsnes, oktober 2008

Velkommen til en vandring blant Koperviks skulpturer
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plassering: På plenen mellom kirken og Kopervik aldershjem.
Kunstner: Arne Vigeland, 1900-1983, 
(fra Sør-Audnedal, var ikke i slekt med Gustav Vigeland). 
Skulpturen er laget i bronse og ble satt opp i 1974 som en  
gave til befolkningen fra daværende Stangaland Sparebank.  

Skulpturen er naturalistisk, dvs. at rådyrene er laget slik de 
naturlig ser ut. Kunstneren får fram både det lette, grasiøse  
og farten hos dyrene som løper; de smekre bena berører så  
vidt underlaget. Vi ser også det nære forholdet mellom dyrene, 
idet det minste holder seg nær opp til det største. Skulpturen 
ligger fint i terrenget, det ser så naturlig ut der rådyrene 
springer over grasbakken. De er vakre og naturtro, og vitner  
om at kunstneren var glad i dyr og har studert dem svært godt.  

SPRINGENDE RÅDYR

Hva slags dyr er dette? Hjort eller rådyr? 
De er i naturlig størrelse. Da er det rådyr. 
Hjort er litt større. Kanskje er det mor og barn?  
Men det største rådyret har horn. Da må det 
være et hanndyr, en råbukk, sammen med et 
hunndyr, råa.  Hvorfor tror dere dyrene er 
plasserte nettopp her? De minste vil 
kanskje fortelle om sine yndlingsdyr?
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plassering: Foran kirken i Kopervik.

Kunstner: Nils Bruland, 1922- 2000, født i Kopervik. 

Monumentet er laget i granitt. Reist i 1951, til minne om fiskere  
og sjøfolk fra Kopervikområdet som omkom under 2. verdenskrig.

Motivene på monumentet er figurative, dvs. at vi kan se hva det forestiller, i 
motsetning til abstrakt utforming. Samtidig er motivene stilisert, dvs. at vi kan 
se hva det er, men at det ikke ser ut nøyaktig som i virkeligheten, de er forenklet. 
Her er ikke detaljer som kan vise spesielle trekk eller likhet med en person, men 
hvordan for eksempel en fisker ser ut i alminnelighet ved å kle ham i sydvest, 
oljehyre etc. Det var slik ”alle” fiskere så ut. Dette passer bra, for kunstneren ville 
fortelle om mange fiskere og sjøfolks situasjon under krigen. 

Disse sjøfolkene har ikke noen vanlig grav, men har likevel fått et minnesmerke 
vakkert plassert like ved kirken og gravplassene, og hvor de blir hedret med 
kransenedlegging hver 17. mai.   

MINNESMERKE
Hva ser vi her? Få elevene til å beskrive hva de ser. Fontene med 
en skulpturgruppe i sentrum, hevet over bassenget. Langs sidene 
av bassenget som er 8-kantet, er det hogd ut bilder. På den ene 
siden er det hogd ut ordene ”Fridom krev offer” og navnene på 
de omkomne. Hva ser vi øverst? Tre menn. Yrker? Fisker, skipper 
osv. Hvordan kan vi se det? Klær, redskaper. Denne gruppen med 
fiskere og sjøfolk kan vi gå rundt og se fra alle kanter. Vi kan kalle 
det en rundskulptur. La elevene få begynne å ”lese” til høyre for 
siden med navnene, og gå helt rundt. La dem få fortelle historien 
underveis.  

Bildene nede på kantene er nesten som sidene i en billedbok. Det 
er historien om sjøfolkene og familiene deres, med motiv både fra 
Karmøy og fra fremmede land. Disse bildene kan vi ikke gå rundt 
og se fra alle kanter, slik vi kan med for eksempel sjøfolkene øverst 
eller rådyrskulpturen, som er frittstående skulpturer. Vi kan bare se 
disse bildene fra en kant, forfra. Men er da et slikt bilde en skulp-
tur? Ja, men det har et bestemt navn, vi kaller det et relieff. Hva kan 
skulpturen fortelle oss om byen og samfunnet på denne tiden?   

OVER FALNE FRA KOPERVIK OG STANGALAND
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plassering: Inngangen til Karmøy rådhus sin borggård, høyre side.

Kunstner: Svein Magnus Håvarstein, f. 1942, fra Rennesøy. 

Minneplate i bronse på stein. Portrettrelieff av ”Arquebus”,  
med innskriften ”For frihet og fedreland”. Avduket i 1990. 

Dette er en minneplate med portrett av Sverre K. Andersen (1924-1986). 
Under 2. verdenskrig holdt han til i fjellområdene inne på Bjoa som 
sabotør under dekknavnet ”Arquebus”. Han fikk all informasjon fra 
motstandsfolk på Karmøy og telegraferte den over til England. Dette var 
en viktig og svært farlig oppgave. Minnesmerket er laget for å hedre en 
modig motstandsmann, for å huske ham og det han gjorde. Museet for 
krigsminner i Førresfjorden heter ”Arquebus”, og har fått navnet sitt 
etter dekknavnet til Sverre K. Andersen.

ARQUEBUS

Hva ser det ut som han gjør her? 
Bruker en radiosender. Hva slags type skulptur er det? 
Relieff. Ligner det på personen som minnesmerket er 
laget for? Et portrett skal vise personlikhet, slik 
kunstneren har gjort her. Dette som motsetning til en 
stilisert fremstilling, for eksempel der en person skal 
fremstå som representant for mange personer, altså 
en generell fremstilling, slik det er tilfelle for 
krigsmonumentet ved kirken. Hvorfor tror dere 
nettopp denne mannen har fått sin egen skulptur?
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plassering: Borggården, Karmøy rådhus.

Kunstner: Dora Bendixen, f. 1954, fra Asker. 

Skulpturen er bestilt som utsmykning til det nye rådhuset, og 
ble satt opp i 1986. Den er laget av hvit marmor fra Carrara i 
Italia, og står i midten av et kvadratisk, grunt vannspeil og har 
en utflatet, tilnærmet trekantlignende form som står i vertikal 
stilling. Overflaten er noe ujevnt tilhogd. Fordi den er ganske 
høy er den satt sammen av fire deler, og den står i et grunt 
vannbasseng med en lav mursteinskant rundt. 

”Man har ikke sett det før man har satt ord på det”, sies det. La elevene gå rundt skulp-
turen i 2 minutter, ikke prate. Samle dem med ryggen mot skulpturen, la dem så beskrive 
den. Kan vi forklare hvordan skulpturen ser ut til en vi snakker med i telefonen, slik at han 
kan se den for seg? – Eventuelt la elevene snu seg og spørre om de ser noe mer, noe de vil 
føye til beskrivelsen. 

Hva minner skulpturen om? Assosiasjoner? Seil, kanskje. Annet? (Haifinne, etc…) 
Noe som vinden tar i. Selve vinden? ”Kruset” overflate på marmoren, som når vinden 
kruser et vannspeil. Om kvelden er skulpturen belyst, da spiller vannkrusningene som 
skygger på marmoren, og den ser levende ut, som vinden! Skulpturen er kanskje finest da.
 
Hvorfor er skulpturen plassert i et basseng? Har noen sett andre skulpturer med vann 
rundt? Fontener. Hva er skulpturen laget av? Stein. Hva slags stein? Hva synes elevene om 
størrelsen? Og om det skulpturen vil illustrere? Passer skulpturen inn i omgivelsene? Er 
skulpturen figurativ (vi kan se hva det forestiller) eller nonfigurativ (vi kan ikke se hva det 
forestiller)? Her kan navnet, tittelen være til hjelp. Eventuelt lage navn/tittel selv.  
Hva synes du passer? Liker du navnet kunstneren har satt på den?

HAVET OG VINDEN4



plassering: Vestibylen i rådhuset.

Kunstner: Ervin Löffler, f. 1922 i Ungarn, bodd i Norge siden 1956.
Skulpturen er laget av hvit marmor fra Carrara i Italia.

Hva er Ervin Löfflers egen tanke med sin kunst? Han sier at han vil  
lage kunst som kan gi folk glede. Og fremfor alt vil han lage kunst  
som er interessant.

Hva er denne skulpturen laget av? Stein. Hva slags? Marmor fra Italia 
(slik som ”Havet og vinden” i borggården). Hvordan er overflaten? 
Polert glatt. Vi får lov av kunstneren å ta på den, forsiktig. God å ta 
på. Vakre, avrundede, myke glidende former. Tanker når en stryker på 
overflaten? (Kanskje hud, kropp – noe levende, organisk?)

MARMORSKULPTUR UTEN TITTEL
Mon tro hva skulpturen kan forestille?  Her er ingen navneplate med tittel som 
kan hjelpe oss! Bare øynene våre. Og fantasien. La elevene få tid til å se, og så 
komme med tanker og assosiasjoner. Det er nettopp det kunstneren ønsker at vi 
skal gjøre. Ingenting er feil eller dumt. Hva kaller vi en slik skulptur som vi ikke 
kan se hva er? Figurativ eller nonfigurativ? Nonfigurativ, fordi vi ikke kan se  
noen gjenkjennelige deler i den. Sammenlign denne marmorskulpturen og  
marmorskulpturen i borggården. Hvordan treffer lyset den blankpolerte kontra  
den ujevne overflaten?

Fortelle litt om hvordan en billedhugger, f. eks. Ervin Löffler gjør når han lager en 
skulptur i marmor: Først får kunstneren en ide, og han lager noen skisser. Så lager 
han en liten modell i leire eller plastilina. Men modellen skal bli til en stor skulptur 
i stein. Og de færreste billedhoggere hogger ut skulpturene sine selv. Derfor tar 
han modellen med seg til Italia, der de har verdens fineste marmor. På stein- 
hoggerverksteder jobber det flinke folk som klarer å forstørre skulpturer ut  
fra små modeller. De hogger ut skulpturen i akkurat den størrelsen kunstneren 
ønsker! Av og til ønsker kunstneren å få hugget ut mer enn en skulptur, kanskje 
også i ulike størrelser.

5



plassering: Vestibylen i rådhuset.

Kunstner: Hugo Frank Wathne, f. 1932, fra Stavanger.  

Skulpturen er laget av polert stål.  
Den ble bestilt spesielt til Karmøy rådhus og satt opp i 1989.

Kunstneren har tatt utgangspunkt i et forstørret format av et 
sammenbrettet A4 ark som han så bretter ut, åpner opp. Derav 
tittelen på skulpturen. Det skal gjennom skulpturen signaliseres 
at Karmøy markedsfører seg som ”en åpen kommune”.

En annen populær versjon går ut på at kunstneren så for seg en 
byråkrat da han fikk ideen til skulpturen, derav A4-arket, som gir 
assosiasjoner til at byråkrater ikke er så runde i kantene.

ÅPEN KOMMUNE
6

Hva slags materiale er skulpturen laget av? Blankpolert stål,  
montert på en lav, delvis blankpolert svart granittsokkel. 

Denne skulpturen får elevene ikke ta på (masse fingermerker). 
Tanker, assosiasjoner til skulpturen? Synes elevene at tittelen 
passer til skulpturen? Er det noen likheter og ulikheter mellom 
denne skulpturen og marmorskulpturen i vestibylen? 

Sammenlign form og overflate. Noe maskinmessig, fabrikklaget 
over denne, rette linjer og vinkler, former som er veldig ulike 
formene i marmorskulpturen. Likt er at de begge er nonfigurative. 
Hva synes elevene om plasseringen av de to skulpturene? Hvordan 
er bakgrunnen? Står skulpturene slik at vi ser dem godt og de 
kommer til sin rett? Hvorfor har akkurat disse skulpturene blitt 
valgt til å utsmykke Karmøy rådhus?



plassering: Byparken i Kopervik.

Kunstner: Erik Haugland, 1894 – 1965, fra Stavanger. 

portrettskulptur i bronse på sokkel av granitt. 
Avduket i 1936 av kronprins Olav. 

Denne bysten er reist til minne om islendingen Tormod Torfæus, 1636-
1717, i forbindelse med 300-årsdagen hans. Bysten er plassert i parken i 
Kopervik, som en gang var del av Torfæus sin eiendom. Han er en spesiell 
skikkelse i Norges historie. Som 11-åring ble han sendt hjemmefra på  
latinskole. Fra han var 18 år studerte han gresk, latin og teologi i 
København, med meget gode resultater. Fredrik den 3., som var konge 
over Danmark-Norge, og interessert i kunst og kultur, sendte Torfæus til 
Island for å samle inn norrøne manuskripter til sine samlinger. Senere ble 
han beordret til Stavanger som regnskapskontrollør, men kom tilbake til 
København hvor han fortsatte sitt historiearbeid.

I 1671 var Torfæus på reise, og på et vertshus ble han angrepet av  
en beruset mann. Torfæus trakk korden og drepte ham. For dette ble  
han dømt til døden, men senere benådet. Sitat av Torfæus til kong 
Christian 5. som benådet ham: ”Jeg haver altid været af det sind heller 
at dræbe andre end at selv lade dem dræbe mig.” Han fikk tillatelse 
av kongen til bo på Karmøy og fikk lønnet arbeid med å skrive en 
omfattende Norgeshistorie. Torfæus var da allerede gift med den rike 
enken Anna Hansdatter på Stangeland, hvor de hadde sitt hjem. Tofæus 
skrev Norges historie fram til 1387 på latin. I over 30 år arbeidet han 
med historieverket, helt fram til han døde, 83 år gammel. Torfæus ble 
gravlagt i Avaldsnes kirke, og vi kan se gravhellen like foran alterringen.      

I de senere år har en arbeidet med å få oversatt historieverket til norsk. 
I april 2008 var de tre første bindene av ”Norges historie” ferdig og ble 
lansert på Nasjonalbiblioteket. Verket blir på til sammen seks bind.

TORMOD TORFÆUS

Hva slags mann kan dette ha vært? 
Se på klær, hår og skjegg og ansiktsuttrykk.  
Var han en viktig person, rik eller fattig?  
Hvor lenge siden er det han levde? Gikk alle 
kledd slik som han på denne tiden? Finnes  
det andre tegn i byen på at Tormod Torfæus  
er husket av ettertiden? Gatenavn, festivaler?

Viser skulpturen Torfæus slik han så ut i virke-
ligheten? Ja, det er meningen at et portrett  
skal ligne. Men denne skulpturen er jo laget 
flere hundre år etter han levde?  Kunstneren  
har nok sett etter et gammelt maleri.
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plassering: Magnus Haalands plass sør i Hovedgata.

Kunstner: Arne Mæland, f. 1950 fra Etne.

portrettskulptur i bronse på granittsokkel. Avduket i 2003.

Magnus Haaland, 1876-1935, var født og oppvokst i  
Hovedgata 45 i Kopervik, like ved stedet der bysten står. 

Haaland var lege og forsker. Han ble en av de store pionerene 
innen kreftforskningen, og samarbeidet med flere av de fremste 
medisinske forskerne i Europa. Han startet Den norske Kreft-
forening, og fra 1911 bygde han opp Gades Institutt, som var det 
første mikrobiologiske institutt i Norge. Her bygde han opp patologi 
og rettsmedisin på Vestlandet. Han arbeidet svært hardt og med 
mange oppgaver, og døde bare 59 år gammel. 

MAGNUS HAALAND

På plaketten foran på sokkelen 
kan en se et instrument som 
Haaland brukte. Et mikroskop. 
Hva slags yrke hadde han? 
Hvordan er plasseringen av 
denne minneskulpturen, passer 
den der den står? Hva synes du 
om selve plassen?

MAGNUS GJERTSEN
plassering: Magnus Gjertsens plass, foran apoteket i Hovedgaten.

Kunstner: Lars Fletre, 1904-1977, fra Voss. 

portrettskulptur i bronse på granittsokkel. Reist i 2005.

Bysten er reist for å hedre Karmøys store kunstmaler, Magnus Gjertsen, 1904-1987, 
født i Kopervik. Da han var ung, arbeidet han en stund i USA, og fikk sin kunst-
utdannelse i USA og Frankrike. Men mesteparten av livet bodde han på Karmøy, 
og her fant han motivene for de fleste av sine malerier. Gjertsen malte naturen, 
steder, strender, lyngheier, fiskere i arbeid, fiskebåter på sjøen og hverdagsliv i 
Kopervik. Men han var også en dyktig og populær portrettmaler. I en tidlig 
periode viser bildene hans en påvirkning fra kubismen, senere nærmer de seg 
en mer naturalistisk stil. Karakteristisk er den vakre fargebruken. Han hadde en 
stor produksjon, og mange hjem på Karmøy har nok et av hans bilder i stua. 
Det henger flere av Magnus Gjertsens malerier i Kopervik rådhus, i det såkalte 
Gjertsenrommet.     

Gjertsen og Fletre var studiekamerater, og Fletre laget bysten med Gjertsen 
som levende modell. Dette i motsetning til skulpturene av Torfæus, Haaland 
og Gustav, som ble modellert etter maleri eller fotografi.

Hvor kan du se bilder 
av Magnus Gjertsen? 
Gallerier, private hjem, 
Karmøy rådhus har et 
eget rom som blir kalt 
for Gjertsenrommet, 
der flere av hans 
bilder henger. 
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Plassering: Hovedgaten i Kopervik.

Kunstner: Svein Magnus Håvarstein, 1942, fra Rennesøy.

portrett i helfigur i bronse av Gustav Johnsen,  
17.02.1894 - 23.04.1984. Reist i 1990.

Gustav var gatefeier i Kopervik i mange år, og mange eldre mennesker 
husker ham nettopp slik som vi ser ham her. Det fortelles at han var en 
avholdt mann i Kopervik, folk var glade i ham, for han var alltid blid og 
fornøyd. De som kjente ham, forteller at han var pliktoppfyllende og ivrig i 
jobben sin, nøye med å holde det ryddig og fint i byen. Også etter at han var 
kommet på aldersheimen i Kopervik, følte han ansvar. Foran aldersheimen 
var der blomsterbed og (som vi vet) en rådyrskulptur nede på plenen, og han 
passet på at ingen unger kom nær blomstene eller klatret på rådyrene. Han 
hadde en fløyte i lomma som han kunne blåse i for å advare dem. Statuen 
er i tilnærmet naturlig størrelse, men fordi Gustav var liten av vekst, er det 

antagelig lagt til noen få cm.

GUSTAV
10

Hvem var Gustav? Når levde han? Hva slags arbeid hadde han? Se på klær og redskap. Er det fine 
klær eller hverdagsklær? Av klærne og lua kan vi gjette at dette var for ca. 50-60 år siden. Hvis vi 
tenker oss at han gikk akkurat her med kosten sin og feide, hva slags jobb hadde han da? Har vi 
gatefeiere nå? Hvordan er ansiktsuttrykket hans? 

Om vi sammenligner Torfæus, Haaland og Gjertsen med Gustav, er det noe som er likt og noe som 
er ulikt med dem? Alle er fra Kopervik, eller bodde lenge i Kopervik (slik som Torfæus). Alle har fått 
en statue av seg selv. Torfæus, Haaland og Gjertsen har fått byster (portrett av hodet) av seg selv, og 
er blitt kjent fordi de var svært flinke og dyktige, som enten historieskriver, forsker eller kunstmaler. 
Gustav har fått en statue av hele skikkelsen, (figurportrett). Hvorfor? Kanskje fordi vi ellers ikke ville 
skjønne hvem han var, og fordi det var viktig å ta med kosten som viser hva han jobbet med, og for å 
gi et tidsbilde av noe som ikke er vanlig lenger og som forteller noe om tidligere tider i Kopervik. 
Fikk en gatefeier god lønn? Var det en jobb mange ville ha? Gatefeieren Gustav er blitt hedret med 
en statue av seg selv, midt i Hovedgata i Kopervik. Hvordan passer plasseringen? Ville han vært 
fornøyd med den plasseringen selv, tro?

Hvem ville du ha laget en skulptur av dersom du kunne velge, og hvor ville du ha plassert den? 
Hvilken skulptur likte du best/minst i SkulpTURen, og hvorfor?



SKulptur – billedhoggerkunst, tredimensjonalt kunstverk 

Statue – billedstøtte

MinneSMerKe – skulptur, bauta, bygning som er satt opp til 
minne om noen eller noe

BautaStein – rått tilhogd minnestein fra førhistorisk tid. 
Den mangler innskrift, men kan ha bilder

rundSKulptur – tredimensjonalt kunstverk som kan sees 
fra alle kanter, i motsetning til et relieff

relieff – vanligst: i billedhoggerkunsten et motiv som hever 
seg fra flaten/ bakgrunnen

naturaliStiSK KunSt – kunst som er en mest mulig nøyaktig 
gjengivelse etter naturen og dagliglivet

StiliSere – forenkle, skjematisere

figurativ KunSt – kunst som fremstiller ting fra virkeligheten 
på en gjenkjennelig måte

nonfigurativ KunSt – kunstverk som ikke inneholder 
gjenkjennelige former

aBStraKt KunSt – kunst som enten er helt nonfigurativ, 
eller som kan inneholde spor av noe gjenkjennelig

portrett – bilde av en person, skildret nøyaktig 
(kan være innen skulptur, maleri, foto og også litterært) 

BySte – billedhoggerarbeid som viser et menneskehode 
med øverste del av overkroppen, uten armer 

SoKKel – støtte for en statue eller byste

plint – vanligst: liten type sokkel som er støpt / hogd sammen 
med skulpturen, og som kunstneren vanligvis setter navnetrekket 
sitt på. Under plinten kommer sokkelen

•  Kopervik og Stangeland Historielag v. Ole Myhre

•  Karmøy kommune v. bl. a. Georg Lunde og Thor Osland

•  Karmøy Kunstforening

•  Ervin Löffler, billedhogger

•  Diverse hefter utgitt av Historielaget og Fortidsminneforeningen  

•  Nasjonalbibliotekets utklippsarkiv

•  Norsk Kunstordbok, Edv. Lucy-Smith

•  Foto av Astrid Havn Tranøy og Ørjan Baugstø Iversen

ORDLISTE

KILDER



Karmøy kommune
Rådhuset 
tlf 52 85 75 00
www.karmoy.kommune.no
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