Annorlunda
konstverk i sten

Ett annorlunda satt att bearbeta sten har Nisse Willing i
Stromsbruk, Nisse blastrar fram motiv i sten, framst i lerskiffer men aven i olika landskapsstenar som Halslnglands
dellenit och Dalarnas porfyr.
Det hela borj ade 1974 med att fami ljen
Willing byggde ett uterum . De vita vaggarna beho vde nagon form av dekoration och
ratt som det var kom Nisse pAatt de skulle
vara hallristningar i sten. Nisse hamtade de
forst a mot iven fran hallristn ingarna i Namforsen i Nasaker, Ange rmanland, so m ar
norra och rne llersta Europas storsta hallristn ingsornrade med ca 1400 figurer. Han
borrade och filade ut mot iven i jarnpl at
som han satte fast med tvingar pA stenen
innan blastr ingen . Hela arbetet avs lutades
med att de blastrade hallristn ingarn a farglades. Nar kon stverken val kommit pA
plats i uterumme t drojde det inte lange for-

ran den forsta bestallnin gen dok upp : en
betongsockel skull e klas med sten .
SAsmaningom kom Nisse pAatt han skulle
rama in sina verk sA att vern som heIst
skulle kunna pryd a en lampl ig vagg med
hallristningar fran Narnforsen e ller fran
Tanu m socken i Bohu slan vars hallristningar kanske ar de mest allma nt kand a.
A yen om originalen ar for stora sA handl ar
det inte om srna miniatyrer utan konstverken ar i snitt ca 1/2 x 1/2 meter, nag ra storre och nagra nagot mindre. Till ramar
anvander Nisse plankor som han tog tillvara pAfrAn den nedl agda ma ssafabriken i
Strom sbruk. I massafabrik en fanns en
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vandringspris i tennis till intresseforeningen Strornfacklan, Mot ivet ar en tennisracket med boll och tva kors lagda fack lor.
Tva korslagda fack lor har en lang tradition
pa orten. De utgjorde det marke som stamplades i jarntackorna som tillverkades i det
jambruk som foregick massafabriken i
Stromsbruk, Ryktet om Nisses konstverk
sprider sig och sa smaningom kommer han
nog ocksa att arbera i t ex Skanes svarta
flinta och Narkes vita marmor.
Nisse Willing ar en en glad pen sionar med
manga jam i elden och inte enbart skapare
av annorlunda konstverk i sten. Han
anvander ocksa en lokalt forekommande
diabas och tillverkar stenyxor efter det ori ginal som finns pa museet i Hudiksvall
samt spjut med stenspets och pilbagar med
pilspetsama i sten. Det ar ocksa han som
kom med iden till massan i Stromsbruk
och ar en av eldsjalarna i arbetet nar mas san genornfors. For tredje are t i rad blir det
massa i Stromsbruk 27-28 j uni 1992 och
da kommer naturligtvis ocksa Nisse att finnas pa plats med sina konstverk.
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plankvagg som pappersmassan rann nedfor
och fratte pa traets yta. Detta gjorde att
kvistama kom att frarntrada och bi lda diskreta men dekorativa monster som harm onierar med Nisses konstverk i sten .
Under aren som gatt har Nisse forbattrat
och forenklat sin teknik. Nar han besokte
museet i Tanum sa larde han sig att hall ristningar ar ganska gru nda och att han
alltsa inte skulle blastra sa djupt som han
tidigare hade gjort. Likasa larde han sig att
fargen i motiven ska ga i rott. Efter att ha
pratat med gravstenstillverkare tick han
tips om att anvanda ett plastmaterial for att
ta ut motiven istallet for de n betydligt mer
tungarbetade jarnplaten. Plastmaterialet
har dessutom den forde len att det kan limmas fast tillfalligt pa stenen.
Numera arbetar Nisse ocksa med egenhandigt komponerade motiv och inte enbart
med hallristningar. Likasa skapar han
konstverk som inte behover hanga utan
kan sta som en prydnad, t ex en bit dellenit
med halsingebocken, en bit porfyr med
dalahasten. Nisse har alltid bestallningar
pa gang . Den senaste bestallningen ar ett
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