
ET UDVALG AF SKULPTURER I LØKKEN 

Løkkens historie er tæt knyttet til havet. Op gennem 1700- og 1800-tallet var byen 

et vigtigt centrum for skudehandlen på Sydnorge, mens den i løbet af 1900-tallet fik 

status af badeby med mange beboere om sommeren og få om vinteren. I 1940erne 

var Løkken base for de såkaldte Løkken-kunstnere, en kreds af moderne malere og 

billedhuggere, der talte bl.a. Erik Larsen, Christian Valentinussen, Anders Norre, Tjek 

Jerne og Ane Brügger. Kunstnerne er repræsenterede i Løkken Billedsamling, der har 

hjemme på Løkkenstrand, Nørregade 28. 

De fleste af skulpturerne i Løkken er kommet til inden for de seneste årtier.  

Bunton, Ole. Blåmuslingen, 1995. Nørregade / Harald Fischers Vej / Nordlysvej, 

Løkken 

En blåmusling, som man finder den på stranden, få hundrede meter mod vest. Den 

lukkede form, sprækken ind til det indre og den lille strøm af vand gør skulpturen 

hemmelighedsfuld, selvom formen er velkendt. 

Teglhus, Stinne. Rundfisk, 2004. Vrenstedvej / Harald Fischers Vej, Løkken 

Rundt om i kommunen står en række værker, skabt af Stinne Teglhus, som tager 

afsæt i de tætte bånd til havet. I enkle former skildres havets rigdom i massiv sten. 

Bovin, Sven. Tre generationer, 1988. Brændingen, Løkken 

De tre generationer i tæt sammenhold afspejler det, der betyder allermest for 

plejehjemmets beboere. Familien, nærheden og trygheden. 

Weiergang, Birgitte. Vandkunst, 1995. Søndergade, Løkken 

Vandkunsten er bygget op af enkle former, i forskellige granitarter. Skulpturen 

ændrer karakter i forhold til, om stenene er tørre eller våde, og værket lever 

dermed med vind og vejr. 

Unger, Klaus. Hvile, 2006. Søndergade / Danmarksgade, Løkken 

Skulpturen er bestilt af en kvinde, der mistede både mand og søn i det danske 

flyvevåben. Figuren ligger hvilende, men søger solens varme som en form for trøst. 



Unger, Klaus. Løkken Skanse, 2010. Norgesvej / Sdr. Strandvej, Løkken 

Den lille kopi af Løkken Skanse er skabt til minde om kystbyens befæstning under 

Englandskrigene 1807-14. 

Dam, Bodil. Solhvervssøjle, 2004. Ved Løkken Vandtårn, nord for Sdr. Strandvej, 

Løkken 

På årets længste og korteste dag, 21. juni og 21. december, mødes man omkring 

Solhvervssøjlen for at markere, at det nu går mod mørkere eller lysere tider. De små 

figurer på skulpturen spejder horisonten rundt, og er dermed symbol på os alle, der 

selv i vores moderne verden er aldeles afhængige af naturens omskiftelighed. 

Unger, Klaus. Løkkenfisk og fiskeredskaber, 2002-2004. Søndergade / Nørregade, 

Løkken 

Fisk og fiskeredskaber minder om Løkkens tætte tilknytning til havet. 

 


