
"Vandkunsten"

Efter  at  by-
ens   befolk-
ning  i   flere
uger  i   1984
havde   fiilgt
kunstneren
Kaj    Skjødt
Pedersens
arbejde med
vandkun-
sten     foran
rådhuset,
var    mange
mødt  oP  til
afsløringen
i december.

Foto  Kaj  Rygaard-Hansen

Skulpturen omfattede bl.a. gamle syldsten fra
middelalderkøbstaden   Slangerups   gamle   råd-
hus.

BorgmesterBentLundforeslår
vandl«nstenvedrådhusetfomyet
Punldetkommerpåøkonomiudvalgsmødetieftmiddag

SLANGERUP:BorgmesterBent

Ltmdislangerupmener,deter

på  tide, der gøres  noget ved
Kaj    Schjøts    vandkunst    på
Rådhuspladsen.   Kunstværket
har en hel del åi på bagen og
ergledctindibymedet.

Kunstværket  blev  i  sin  tid
skabt  som  et  beskæftigel§es-

projekt med deltageke af ar-
bejdsløse og uden større ud-

gift£orkommunen.
Vandkunstenharitidensløb

rivet  en  del  problemer  dels
med bassinet, ienholdelse af
samme og fomyelsm af van-
det,lige5ombetonsøjlemenu
ser medtagne  ud.  EndeHg cr
der forøve( hærværk i)å  den
kobberbelagteslmge.

Binedhugger]osefsalamon,
derharlavetErikEjegodstatu-
en, som også står på Rådhus-

pladscn,  har  fflbudt a[ fomy
vandkunsten,idethanvilhug-

gesøjlememedslangenigra-

nit med bibeholdeke af sok-
kelstenene  ffa  det  middelal-
derHge  rådhus.  Slangen,  der
bliverfinpudset,vflsomhidtn
spy vmd ud af mnden, men
de[ koinmer fl at løbe i et re.
servoire  under  monumentet,
såvandbassinetukmefier-
nes.

Endviderc har der været trie
om et mjndre monument på
det sto[e hjøme, lwor Kirket-
oNet   støder   sammen   med

Æll,   åÅ

Kongeiisgade.   Sdmon  har
kigget på stedet og med bag-

gnmdishngerupshistoriefo-
reslåihanathuggeetridre
riddelalderigtsmigranit.

Samle[ pris for de to kunst-
værker  er  250.000  k[,  som
økonoriuddge[   skal   tage
stillingtilidag.Prisenomht-
ter ikke  fiemelse  af den  nu-
værende  vmdkunst.  Beløbet
foreslåstagetffaprovenuetaf

g-dsalg.
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Vandlmnsten
skalfomyes
Byrådetharbevilget220.000kr.tilprojektet
SLANGERUP: Byrådet h.ir god-
keiid[ cit bevilge L),2(l.000 kr. til
f`om.yelse  €if  Vandl(unsten  på
Tådhuspladsen.

Vandkimsten   blev   ltwet   af.
den lokale kunstner Kaj skjodt
og h€`r efterhånden  en  del  åi.

på  bagi`n.  [{unst\JdL.rl{et  blev  i
sin tid skabt som et bt?skæ'fti-

gelsesproji-kt  med  del[cige]si'
af arbejdsløse og  udm  st(¢]Te
ucl`gift for kommunen.

I{ai Skjødt kiiyttede m.yter t)g
historie sammen til en helhed.
M`yti.n   om   Edens  Hci\re  mecl
Mcindcrup,      I{vinderup     og
Slang€mp  blev  symboliseret
med to si-ore blold{e cig sl{ing-
en,  og det  kombinerede han
med de historiske griindsten.
Vandet henqrder til middelal-
derk{}bsiadims  s{ore  afliæng-
ig`hed af. tTtinsporti-n til sos.

-  Vdndkunsti-n  liar  i  tidens

løb  givet  en  del  problemer,
di-ls   med   bassinet,   ri.nhol-
delse af samme og f.ornyelsen
af vandet,  ligesom  betons(+j-
leme ser medt{igne ud, og i-ii-
delig er  der  forøvt't  haL-rværk
mod      den      kobberbi-Iagte
sl.ing-e,sagdi.borgmesti.rBi.nt
l.und (V) ved byrådsmødet.

Billedhugger josef Sal:imon,
derharlavett`.rikEjeg{jdstatir
en, har tilbudt at foi.ny vand-
kiinsten,  idet  han  ril  h`igge
5Øjleme med slangen i granit

med   bibc'h(.}Idc`lse   af  stikkel-
steneni. l`ra det midde]alderli-

ge rådhii5. Slangen, der bliver
finpu(lset,  vil  som  hidtil  spy
vand ud af munden, men det
l{iber necl i et reserv(iire under
monumentet, h\Jor vandbassi-
net vil kunn€ fiernes.

Stærkttiltrængt

Heiirik Maag (V) syntes at det
varmodigtafborgmesterenat
fremsættc.  fornyelse  af vand-
kunsten.

~ Det er stærkt tiltrængt at få
det fomyet. Om man kan lide
det  el]er  ej,  så  hører  denne
vandkunst nu med til gadebil-
ledet  i   byen,  og  i¢tvrigt  må
borgmesl.cren vcTre den første
til  Åt  l{ræve  l{um{.en  f()m.yet,

fordi han  ser di.n  lwer gang,
han ffa sit kontor kikker ud af
vincluet.

- Der vil nok være mange for-
slagtil{itbrugeclekunstpenge
anderledes,  nien  det  er  også
vigtigt  {`t  briige  i)enge  på  by~
cm`  forskønnelse.  Det  gælder
om  at  få  nogle  gode  oplc-
`Jelser,ogs€°`selvomdetgårlidt
ud over det fastsatte budget.

-Der er ingen t`'ivl om, at. bil-

ledhiigg.er  SaLimon  nok  skal
finde en t`ilfi.edsstillende sah-
monisk l¢ming. s{igde Henrik
Maag.

Cai.sten  [ederholm (Å) s.yn-

tes også, at det v;ir en god ide
atfomykunstværket,menhan
nient,e,  a€  man  burde  tænke
den ind i en størri' kommunal
sammenhæng.ogatmanskul-
le have sagen ud til høring.

jørgenThorslund(F)varenig
i,  at vandl{unsten  trænger  til
renovering.  men  hcin  mente,
at  forslaget  kom lidt  pludse-
ligt.

-Man beder (m i.t tilbud, og
det er så det.  lngen åiltiTiiciti-
ver  er  undcrsogt,  Di.rfor  kan

jeg  ikke  til5liL«e  mig,  sagde
han.

Erik  Fristrøm  (C) kom til  at
tænke   på   H.   C.   Andersens
evenqrr  om  dcn  grimme  aL`l-
Iing, som han s{immenligmede
med vandl{iinsten.  Hcin  mc.n-
te, at flerc. vil komme og kigge

på  d€n,  hvis  den  blev  s.it  i
stand.Hanfore51og.ogsåatop-
sætte en l)ænl{  iiær v.indkun-
sten. så folk kan sidd€ og nyde
den.

Ved    afstemningen    stemte
.ille    for,    undtagi-n   jørgen
Tht)rslund

Borgmester Bent Lund oply-
ser, clt man i samt.1leme  mecl

josef Salamon  har  bedt  ham
om at komme med udkast til
en  mindre granitsku[ptur i)å
hjømet,  lwor  Kii.ketorv€i  lø-
ber ud i Kongensgade. Hcin har
fore`¢k°ict  i.n   miniatiii.e  af  et
riddi.lalderligi   lastskjb,   en
kuf, dc.r stående på en  `sok](el`

peger hen mod Strandstræde.
l)ette .iidste kunstværk er dog
afl`ængig af sponsering fra b,y-
ens erhveiw`5li`J.

j`r

Fortsættes side 30
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Fortsctl fra side 7

Vandkunsten vecl rådhuset skal fornyes. lnden årets udgang vil den være færdig. fioto: FJ).

Vandlmnsten er
færdiginden
S¥£r#os¥hqflg£¥gmg,ri
0

hanharffietgranitstenenehjem
SIANGERUP: Vandkuisten på
rådhusplads€nvilisinfomye-
de udgave være færdig inden
årets u dgang.

I derme uge havde kommu-
nen møde med skulptørenJo-
seph    Salamon     og    va|{*e
mellem  fire  stenqper: Hum-
mergranit, halmstad ffa Sveri-
gethalmstadstenfrahdienog
hioselykke ffa Sverige.

Hele figuren vil blive lavet af

granit. Dette .iltemativ var et
ud af tre, man valgte imellem.
De  åndre muligheder var en
ny slange i bronze og en ny

skulpmr   i   granit   med   en
slangeafbroi]ze.

-Søjlerne i `skulptum bnver
slanket.  De  er  lidt  tunge  og
bastante i forhold til højden,
siger Josepli Salamon om sin
mådeatgribeopgavenaiipå,

- Slangen vil dreje sig mndt
om den ene af søjleme, og i
midten bliver der et hul, hvor
vandet vil komme ud. Vandet
vil fors`rinde i en fordybning,
og der bliver ikke noget bas-
sin. Dels ender der altid affald
i  et bassin,  og dels  kan små
bømfaldeidettsigerlmnstne-
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& f *g   ® f f iæ
ren.

-Det vil vare meuem en må-
nedogtremåneder,førstene-
ne ankommer. Selve opgaven
vil nol( tage mig fir€-fem må-
neder.

Sr



Den 5 tons tunge vandkunst blev læsset af i slangerup torsdag i8. december. Den officielle iridvielse

fandt sted søndag 2i. december kl, i4.

Nyvandlmnst
biev ieveret  #{!,#;S¥`ffl9 #
l{Lmstneren]osephsalomonståi.bagdennye
vandkunst på rådhuspladsen                                      risier og dæid{er sienene, af-
Af Stig Tolderlund

Sl+"dERUP: En torsdag mor-
gen kort førjul blev en 5 tons
tung ny vandkunst til Slmge-
mp i.ådhiisplads l€vere[.

Skulpturen skal erstat{e den

gantie vandkunst. Den nye er
l.ivet i g.rarit af lmnsteren jo-
seph Salomon, der også tidli-
gere   har   lavet   opgaver   for
Slangerup kommune.

Den  består  af to  sEore  sten,
den ene med hel]eristning€r,
den  anden  med  en  slange.
Vandkunst€ns  vand  vil  ikke
bfitje opsamlet i et ba§sin som

før. Det b]iver nemlig hurtigt
SJldt  med  blade,  og  det  kan
være  farigt  for  bøm.  Så  det
bli`Jer i et nyi system med en
rist meu€m de to stene.
DetostenerafHalinstadgra-

nit  fi.a  Sverige.   Granitten   ei.
blevetsprængtudafenklippe^

•jegpåtogmigarbejdetmed
forsigtighed  og  nogen  ære-
ftygt,Harprøvetatbevareide-
en m€d d€ to søjler ®g dertil
stil€ordeneSlangemp,Mande~
mp Qg Klrindemp, siger kun-
steren.

- |eg mener,  at sku}phif€; i
bylandskaber skål vær€ ffsisk
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holdbare  i  al vejrfig  -  derfor
valgcejegatbrugagrarit.Vd-
get fånd( på den sven5ke sten
fi.aHa]mstadmedrødeogsor-
te årer, farver som minder om
og  symbonserer jorden  med
dei sorte ihiud og himmelen
meddemi`Ødesol.Vandet,som

dæltier og fremhæver farver-
\ne.

- Vandkunsten slffil være ro-

bust,haveråstyrke,ogslangen
skalværekonstrasterendeisin
glahed  og  snridighed,  siger
joseph  Salomon,  der  derft}r
har   lavet    slangen    pQleret,
mens rest€n af stenen er rå.

~    Skulpturen   skal   kunne
hamle op med det mle, men
imponerenderådstensrådhus
ibaggrund,denoveraltidsku-
ende  konge  Erilc  Ejegod  og
densnoedehQvedgadg.


