
TIO SMÅ HUS och ett kapell 6 - 7 oktober 2018
  

Karta av Ida-Lovisa Rudolfsson

1. Kapellet     - Samlingsutställning 

2. Emelie Wijk Lundberg - Silversmide

3. Leif Samuelsson		 	 -	Tusch,	grafik

4. Luis Hinojosa Montellano	 -	Akryl,	olja

5. Ida-Lovisa Rudolfsson - Textil 
6. Emma Rudolfsson	 		 -	Keramik

7. Christina Lönnbom	 	 -	Akryl
8. Lena Birgitsdotter	 	 -	Smyckeskonst 
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TIO 
SMÅ 
HUS
och ett kapell

KONST-  och KULTURVANDRING 
på Kyrkberget, Stenungsund

6 - 7 oktober 2018

Lördag 6 oktober  
 
14.00 Invigning vid Stenungsunds kapell  
          av kyrkoherde Elinor Johansson  
 
14.30 - 22.00  Husen är öppna &  
Samlingsutställning i kapellet 

18.00 ”Thank you for the music”  
En kväll med musik av Benny Andersson,  
kör och musiker under ledning av organist  
Ann-Sofie Andersson
Arr: Svenska kyrkan Stenungsund

Söndag 7 oktober 
12.00 - 16.00 Husen är öppna 
12.00 - 16.00 Samlingsutställning i kapellet 

Fika 
finns Stenungsunds kapell både lördag och  
söndag.

Konst- och Kulturvandringen Tio Små Hus 
och ett kapell på Kyrkberget i Stenungsund

Arbetet och utställningen sker helt på ideell bas, 
ingen ersättning utgår till arrangör eller fastighetsägare. 
Evenemanget är ett samprojekt mellan fastighetsägare, 
konstnärer, Svenska kyrkan i Stenungsund och 
Kulturkontoret. 

Initiativet till Konst- och kulturvandringen togs 2007 och 
har pågått varje år sedan dess, med undantag för ett år. 
Syftet var och är att göra Kyrkbergets unika miljö känd och 
tillgänglig för allmänheten. 

Uttagningen till den årliga Konst- och kulturvandringen 
sker via en arbetsgrupp bestående av representanter för 
fastighetsägare och konstnärer. 

Varje konstnär lånar fastighetsägarens ”lilla hus” för utställ-
ningen. När du som besökare vandrar runt bland de äldre 
husen ser du att fastighetsägarna har lagt stor vikt vid att 
bevara och restaurera husen varsamt.

Du som besöker Konst- och kulturvandringen möter en 
ny utställning varje år, en del nya hus kommer till, andra 
fastighetsägare tar en paus för att kanske komma tillbaka 
nästkommande år.

Arr: Arbetsgruppen Tio Små Hus och ett kapell

Kyrkberget – en kort historik

Kyrkberget fick sitt namn när kapellet byggdes 1925. Innan 
dess gick berget under namnet ”Sunnekullen”. Området 
är dokumenterat från början av 1700-talet som ”strand-
sittarplats med brygga”. Det äldsta huset är nuvarande 
hembygdsmuseet, som flyttades hit på 1700-talet från 
Stenungsön. 

På 1830-40 -talet fanns det bara fyra familjer i 
Stenungsunds samhälle, under 1870-80-talet hade 
befolkningen ökat till tjugo familjer. Ett gästgiveri fanns 
tidigt på plats, Thorssons gästgiveri, senare pensionat.  
I början på 1900-talet startade utvecklingen på allvar 
och det byggdes både sommar- och permanentbostäder 
samt affärer och andra rörelser som t.ex. bank och post, 
telegrafstation, charkuteri, kortvaruaffärer, fotografiateljé 
(Ingeborg Enander), speceriaffär, flera pensionat, caféer, 
bagerier, skomakerier, tingshus m.m. Vissa av dessa på-
börjades redan under senare delen av 1800-talet.

I dag är merparten av husen på Kyrkberget 
permanentbostäder. Bevarandeplanen som finns för Kyrk-
berget uttrycker platsens historisk och kulturella värde. 
Två hus är särskilt omnämnda i Stenungsunds kulturmin-
nesvårdsprogram. År 1987 antog kommunfullmäktige ett 
kulturminnesvårdsprogram, som det är viktigt att vi alla 
värnar om för kommande generationer. Däri ingår norra 
Stenungsön, Badhustorget och Kyrkberget.


