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FREDERIKSSUND:
Oveni æren over at mod-

tage `Unibanks Erhvervspris
1999   følger   vanen   tro   et
kunstværk - og det er denne
gang   udført   af   kunstner-
gruppen ''Sten & papir'', der
har  værksted  i  en  tidligere
fabriksbygning  i  Kirkegade
14 i Frederikssund.

Kunstværket  bliver   først
afsløret ved  selve prisover-
rækkelsen,  der  finder  sted
ved     en     konference     for
erhvervsledere  i  Frederiks-
sund  og  Roskilde  området
mandag  den  8.  november
på    Roskilde    Universitets-
center.     Men     i     torsdags
præsenterede           Unibank
kunstgruppen i dens værk-
sted,   hvor   der   også   var
mulighed  for  at  se  eksem-
pler på gruppens spænden-

;.'de   og   eksperimenterende
: kunst.

Kunstgruppen   består   af
Emma     LØsecke     Nielsen,
Ines  Sørensen  og  lnge-Lise
Øhrberg,  alle  fra  Frederiks-
sund  og  "gamle  kendinge"
indenfor      maleriet,      men

arbejder  i  dag  med  hånds-
tøbt papir. Den sidste i grup-
pen   er   Steffen   Lund   fra
/ægerspris,    der   har   sten
som   sit  materiale.   De   tre
kvinder  har  siden  maj  i  år
arbejdet sammen i værkste-
det  i  Kirkegade  og  samar-
bejder desuden med Steffen
Lund,  der  har  eget  værk-
sted.

-/eg har fulgt jeres arbej-
det  meget  intenst.  i  er  så
forskellige,  og  det  er  utro-
ligt,  hvad  i  kan  opnå  sam-
men.    I   udvikler   jer   hele
tiden.  Det er dejligt at have
jer  her   i   byen,   sagde   Lis
Nielsen fra det udvalg i Uni-
bank, der har valgt kunsten
til bankens erhvervspris.

Inge-Lise      Øhrberg     og
Emma     Løsecke     Nielsen
kvitterede  for de pæne  ord
ved  at  fortælle  om  kunst-
nergruppen  og dens teknik
indenfor håndstøbt papir.

Gruppen     bruger     gen-
brugspapir, f.eks. makuleret
papir fra firmaer, der lægges
i blød og opløses til en fiber-
masse, pulp, der så støbes i

en ramme med trådnet. Der
er ingen  grænser for,  hvad
kunstnergruppen  kan  finde
på  at  bruge  til  ders  kunst-
værker.

- Skulle 1 have nogle gam-
le   pengesedler   i   banken,
skal   1   bare   sig   til,   sagde
lnge-Lise   Øhrberg,   hvorpå
en berejst bankmand straks
smed en stak polske sedler
på bordet.

De  tre  kvinder  i  gruppen
er alle medlemmer af Billed-
kunstnernes Forbund og af
IAPMA,     en     international
sammenslutning  for  papir-
kunstnere.  De  har  udstillet
utallige  gange  både  lokalt,
på   de   ''fine"   steder   som
f.eks.       Charlottenborg       i
København og i udlandet.

Årets erhvervsprismodta-
ger  for  Frederikssund  væl-
ges på et møde den 5. okto-
ber af en priskomit6, og pri-
sen  uddeles  i  år  for  tredie
gan8.

Kunstværket  der  jiølger  med  Unibanks  Erh
Sten&Paplr.  Fi.a  højre ses lnes Sørensen,  Em
kunstnergruppen og Lis Nielsen fia Unibank.
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Det kniber med evnen
tilattænkeinyebaner
LarsKolindforbered±eerhverusfolhpådenyetider
Slangerup:Glem de
traditionelle måder at
gøre en virksomhed op
på, for i vidensamfun-
det er det nogle helt
andre værdier, der tæl-
1er.

Sådan lød budskabet fra den
tidligere         Oticon-direktør,
Lars Kolind, som var hoved-
taler  ved  overrækkelsen  af
Unibanks  Erhvervspris    på
Roskilde Universitetscenter,
hvor  en  af  prismodtagerne
var   Slangerup-firmaet   Re-
son, der bl.a. fremstiller ma-
ritimt    sonarudstyr    i    ver-

densklasse.
Lars    Kolind`    der    forlod

Oticon,  for  halirandet  år  si-
den har en  stor stjerne i  de
danske   erhvervskredse,   og
posten   som   bestyrelsesfor-
mand  for Grundfors har be-
stemt ikke gjort den mindre.

Mandag aften løftede han
over for forsamlingen  af er-
hvervsfolk   f`i.a   Roskilde-  og
Frederikssund-området  lidt
af sløret foi., hvad fremtiden
vil bringe inden for dansk er-
hvervsliv.

Eller  rettei-e:  selv  om  me-
get   af  det   lod   som   frem-
tidsmusik,   så  er  der  ifølge
Lars  Kolind  i  høj  grad  tale
om noget. dei. finder sted her

og nu, og Danmark må helle-
re se at få fingeren ud, hvis vi
vil følge med.

I den forbindelse kom han
ind  på  det  nylist  offentlig-
g].orte        "kompetence-regn-
skab" fra  Kompetencerådet,
som Lars Kolind selv er med-
1em af, hvor Danmark får et
otte-tal i karakterbogen.

•  Det  er  ekstremt  kontro-
versielt,    fordi    det    står    i
skærende  kontrast  til  dette
lands  selvforståelse.  Vi  har
selv det indtryk, at vi er et fo-
regangsland, men i virkelig-
heden hører vi kun til  i den
blode   mellemvai`e.    Faktisk
er vi ikke specielt godt forbe-
redt  på  at  møde  vidensam-

fundet,  erklærede  Lars  Ko
lind.

Danskerne  er  gode  til  a:
arbejde  i  netværk,  og  vi  ei
mobile og forstår at tilpasst
os. Til gengæld kniber det ge-
valdigt  med  nytænkningen
lyder det i konklusionen  fr£
Kompetencerådet.

- Det er et paradoks, ford
der er ting i folkesjælen, son`
skulle skabe god grobund fo:t
netop   det.   Men   det   blive]
ikke  til   noget,  fordi  vi  ha]
skabt    nogle   institutionellt
rammer, der bremser det. V
har  alle  muljghederne,  mer`
vi er ikke gode nok til at ud-
nytte  dem,  sagde  Lars  Ko-
1ind.                                                       ,JÅ'?


