
Referat af møde i Skulpturudvalget søndag den 18. august, kl. 11.  
 
Deltagere: Ole Kristensen, Britt Gerner, Jan Dahl og Gitte Krogsgaard (ref). 
 
Afbud: Per Zoffmann, Anne Tittmann og Jørgen Lou.  
 
 
Skulpturer, der er udlånt til Art Festivalen i Kerteminde, kommer tilbage til Hyldespjældet i uge 
33. Flere nye skulpturer kommer med. I alt kommer der 22 skulpturer. Udvalget var rundt i 
Hyldespjældet med billeder af skulpturerne for at finde egnede pladser.  
 
Placeringerne bliver: 

• Derk den Boer, Svane, granit, placeres så den danner par med svanen på 
Tingstrædernes Torv (Derks ønske)   

• Trine Fenger Guld, ansigter i 8 fliser, lægges ned ved domen. 
• Jørgen Minors to skulpturer, construktion, genplaceres i Maglestræde 
• Josef Salamon, nyt sejl, overfor tunnelen bag Snorrestræde.  
• Lars Waldemar, Frøkapsler (2 stk.) støbejern : 1 ved gavl Skipper 7 og 1 under 

lindetræerne på grønt areal over Torveslipperne 2/3. 
• Rolf Doderlein de Win, Danser, træ, genplaceres på trekanten overfor Torvelængerne 

12. 
• Gea Sibola Hansen, Kundskabsblomsten, granit, genplaceres hvor der er gravet på 

trekanten ud for Skipper 5. 
• Claus Englund Pedersen, Forelsket par, træ, gavl Høkerlængen 1 
• Kim Gemmer Hansen, Kiosk, granit: Genplaceres på den grønne plads ved lægehuset/ 

motionsrummet. 
• Henrik Voldmester, metal, Torveslipperne, hvor stolen står. Stolen flyttes til 

Tingstrædernes Torv på fliseplads.     
• Elna Christiansen, bronzekat, foran Torveslipperne 12 
• Ole Bunton, Frk. Bjerløv, granit , trekant Færgeslippen/Torveslipperne 15 
• Speaker, der står på pladsen flyttes til gavl Torvelængerne 10 ud mod Saltlængen.  
• Don van der Meuler, Løberen, metal, gavl Humleslippen 31 
• Marianne Miller, Den forsvundne havfrue, på hovedstien bag Åleslippen – modsat vejen 

af tidligere placering.  
• Søren Schaarup, granit, Ødemarken overfor Pugestræde 
• Erik Lemckes 2 spirer, granit, genplaceres foran Støvlestræde    
• Paul Cederdorff, grønt areal ved gavl Tingstræderne 18   
• Richard Brixel, bronze, hovedstien, ud for Pugestræde 11. 
• Steen Christensen, bøger (ny), granit, hovedstien ud for Pugestræde, hvor der er 

grusunderlag efter Forladt Visdom.  
 
Omkring 1. oktober forventes der skulpturer tilbage fra Ølgod. Derfor reserveres følgende 
pladser: 

• Hesteskoen ved Tingstræderne, Ole Bunton, Hestetand 
• Trægrisens plads foran ejendomskontoret reserveres til Ole Bunton, Stele. Anden plads 

skal findes til grisen.     
• Folkets plads, Jørn Hansen, Integrationsportalen  
• Thomas Larduer, stålskulptur, eventuelt gavl Tingstræderne 1.  
• Sælen, eventuelt ved den store legeplads, bag Ulkestræde 1   
• Misja Christoffersen kommer måske med en stor træhest, der er 4 meter høj. Placering 

ikke fundet endnu. Måske ved Birkelundgård. 
 
Der kan komme flere skulpturer fra Ølgod.  
 
Ankomst og opsætning  



Skulpturerne kommer onsdag eller torsdag. De leveres på paller. Vi skal bruge kran til Frk. 
Bjerløv, Kiosk og bogskulpturen. Vi får at vide, om der er kran med i løbet af ugen.   
 
Forventet opsætning af de fleste skulpturer bliver torsdag/fredag den 22. og 23./8. Nærmere 
tidspunkt følger i løbet af ugen. Lægning af Trine Gulds fliser bliver besværlig og kan evt. 
vente til ugen efter.  
 
PR.   
Gitte skriver tekst til Hyldeposten, deadline 23. august og pressemeddelelse til 
Albertslundposten. 
Tid og sted samt elektronisk udstillingskalender i Kunstavisen fodres.  
Vi får Michael Grønlund til at hjælpe med grafisk opsætning af flyer/opslag (ikke plakat), vi kan 
anvende til at sende rundt til kommunernes kulturudvalg, boligselskaber, virksomheder, 
kunstforeninger mv. som PDF. Eventuelt kan vi få trykt nogle til bibliotek mv.  
Ole laver nye foldere og hjemmesiden www.skulpturbank.dk opdateres.  
 
Økonomi. 
Der kan komme udgifter til kran og vi bruger midler til grafisk opsætning af flyer. Pt. har vi 
30.000 kr. på kontoen.  
 
Vi søger beboermødet om 10.000 kr. til budget 2014 til Skulpturudvalget, så vi fremadrettet 
har lidt midler til grundomkostninger.                
 
      
 

   

   

  


