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Jeg hugger i sten for sjov. Det er ikke kunst, jeg laver, men små finurligheder, man kan 
opdage når man går rundt i haven. Jeg udstiller tre skulpturer: 

• Den glade brosten 
• Loch Ness uhyret som barn  
• Lindorm vogter Jomfruen 

 
Bent Frederiksen 
 
Udstiller to sten som begge ved deres særlige form har medvirket til det endelige udtryk 
 
Bjarne E. N. Gylstorff 
 

  
Mit arbejde med stenmaterialer startede med hvid granit og skifferplader. 
Jeg startede med at udvikle Adventus systemet som her på udstillingen er vist med 
Adventus 4 i sort glas og med 4 kronelysholdere. Så kom jeg i kontakt med Annette 
og Poul. Jeg blev medlem af stenhuggerlauget og er yngste lærling. 

Kunstnergaardens Stenhuggerlaug 
Udstilling fra 18. maj til 4. juni 2019 
Udstillere: Jørgen Mogensen 
Annette Raaschou Von Der Star  
Poul Odgaard  
Rune Glyholt 
Torben Søndergaard Gregersen 
Bent Frederiksen 
Henning Johansen 
Bjarne E. N. Gylstorff 
 
Kunstnergårdens stenhuggerlaug blev dannet for ca. 3 år siden, på initiativ fra Rune Glyholt og Poul 
Odgaard. 
Vi er en gruppe på pt 10 medlemmer, der hver onsdag mødes på vores huggeplads bag 
Kunstnergården. Her har vi netop færdiggjort en stor udvidelse af vores huggeplads, idet vi med støtte 
fra fonden Sorø Spare- og Lånekasse på 20.000,- kr. har fået en 80 m 2 stor flisebelagt huggeplads, 
hvoraf godt 40 m 2 er overdækket. Det har givet os mulighed for at ”skulpturere” i al slags vejr. 
Gruppen er dannet af tre med noget erfaring i stenhugning og ca. 7 nybegyndere. Så vi har øvet os 
meget, og derigennem fået erfaring, så vi nu har nået et hæderligt niveau, og hver især fået vores 
personlige udtryksmåde. 
 
Stenhuggerlauget består pt af: 
Annette Raaschou van der Star, Dianalund - Jasmin Jensen, Bjerge 
Bjarne Nielsen Gylstorff, Korsør - Henning Johansen, Slagelse 
Jørgen Mogensen, Dianalund - Bent Frederiksen, Dianalund 
Torben Gregersen, Gørlev - Niels Gorm Christensen, Sorø 
Rune Glyholt, Dianalund - Poul Odgaard, Dianalund 
  
Vi har plads til flere stenhuggere, så hvis du skulle være interesseret, kan du henvende dig til 
undertegnede. 
 
Stenhuggerlauget Kunstnergården, Dianalund - Form. Poul Odgaard - Mob 29881577 
Mail: poulodgaard@gmail.com 
 
Henning Johansen 
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Poul Odgaard  
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Torben Søndergaard Gregersen 
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Jeg arbejder med stenenes 
strukturer og farver og lader dem 
"tale" sit eget sprog, derfor bliver 
hver skulptur unik. At opleve, at en 
sten fra at være hård kan komme til 
at føles blød er skønt.  

Jeg er fascineret af stenens farver 
og former. Når jeg starter på en ny 
sten, ved jeg ikke, hvordan 
resultatet bliver. Det er en proces, 
hvor mulighederne dukker op langs 
ad. Laver mest organiske figurer, 
hvor stenens farver og strukturer er 
de vigtigste elementer.  
 

Interessen og udfordringen i at kunne 
forme så hårdt et materiale som sten, 
har altid fascineret mig.  
I 1998 fik jeg muligheden for et 
stenhuggerkursus i Sverige.  
Dette startede min passion for at 
arbejde med sten.  
Samme år udførte jeg en buste af 
Ludvig Holberg. (privat eje) 
I 1999 påbegyndte jeg en buste af min 
ven Lars Saltofte Larsen, 
Kunstnergaarden Dianalund.  
Busten står i dag ved indgangen til 
Kunstnergaarden. 
Har været med til at etablere 
stenhuggerværkstedet på 
Kunstnergaarden. 
 

Jeg begyndte at arbejde i 
og med granit i 2006, Det 
at overvinde granittens 
modstand og frembringe 
en figur passer fint til mit 
temperament. Der 
kommer en naturlig 
balance mellem ideens 
flygtighed og granitten 
træghed.  
Hvert hug skal overvejes. 
Er der fjernet for meget 
materiale er der ingen 
vej tilbage.  
Granitten bliver en 
væsentlig medspiller i 
udførelsen af ideen. 
Jeg arbejder figurativt og 
henter inspiration i 
naturens former.  
Jeg deltager i år i Kunst i 
Pinsen med Galleri TSG 


