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Årets erhvervspris
erskabtigranit
Nordeas Erhvervs-
pris 2012 er skabt
af kunstneren
Erling Jehrbo fra
lokalområdet.

i  4   SEP,   201Z

FREDERIKSSUND:     Traditio-
nen tro udpeger Nordea en
virksomhed til at modtage
årets erhvervspris i løbet af
efteråret.

I   år   har   banken   valgt
kunstneren  Erling  Jehrbo
fra lokalområdet til at ska-
be de to skulpturer, som er
åretserhvervspris.

Deteriårl6.gangNordeas
Erhvervspris for Frederiks-
sund-området skal uddeles.
Prisen gives til en virksom-
hed,  enkeltperson  eller  in-
stitution, der gennem initia-
tiver har gjort noget særligt
for  egnens  erhvervsudvik-
ling, og hvis erhvervsmæs-
sige aktiviteter finder sted i
området.

Via  annoncer  søger  Nor-
dea   efter   kandidater   til
Erhvervsprisen  Frederiks-
sund,  hvor  det  geografisk
afgrænses af området Slan-
gerup,  Frederikssund,  Jæ-
gerspris,  Ølstykke,  Stenlø-
se, Veksø eller Skibby. Ind-
stilling  af kandidater  kan
ske indtil 20. september.

Selve   overrækkelsen   af
kunstværkerne sker ved en
konference   for   erhvervs-
ledere  i  Roskilde  og  Fre-
derikssund,  hvor  direktør
Alfred   Josefsen,   tidligere
lrma, holder foredrag.

Detharværetenspænden-
de opgave for Erling Jehrbo
at lave de to skulpturer, op-
lyserNordeaienpressemed-
delelse. Den største er skabt
ibornholmskgranitogertil
ledelsen på  virksomheden,
mens den den mindste, som
er i sort diabas, indeholder
også aspektet familien og er
derfortilmedarbejderne.

Erling Jehrbos kunstneri-
skeudtrykerenblandingaf

figurative og abstrakte, ofte
fabulerende   væsner   med
menneskelige træk på godt
ogondtofteblandetmedlidt
humor,  men  også  et  vold-
somt udtryk med referencer
fra en svunden tid og livets
paradokser, fremgår det af
pressemeddelelsen.

Erling   Jehrbo   arbejder
også  med  jern,  bronze  og
akrylmaling,   og  når  han
anvender         materialerne
sammen opstår der helt nye
muligheder  for  udfoldelse
og udtryk, men når man ar-
bejder med 1-1]/2  milliarder
år gamle sten, forstår man,
hvor kort tid vi mennesker
hartilrådighedtilatkradse
lidt i væggen eller sætte et
aftryk. I foråret 2013 har Er-
ling Jehrbo aftale om en ud-
stillingiLangesMagasin.

De to skulpturer kan ind-
til starten af november ses
i Nordea, Jernbanegade 11 i
Frederikssund.


