
Steen Overgaard Madsen er uddannet teknisk tegner. Nu har han valgt at forsøge sig som billedhugger på f.uld tid.
Foto: AIlan Nørregaard

Besatafgranit
I 1998 hamrede
Steen Overgaard
Madsen for første
gang en mejsel ind
i en gr-anitblok, og
så var han solgt.
Nu skal han være
billedhugger på
fuld tid.

Frederikssund:  Det  var
en    ren    tilfældighed,    at

?rtaei?edoevneEgå::åb¥e:dfsaen:
get af livet  som billedhug-
geTr`r.^+.,,^+^ÅAT`®n+ilhonA1.

Denne skulptur »Udkig« drøm_mer. Stefp Overgaard Ma_dsen
om at skabe i tre-fire-meters højde på havnefronten i Frede~
rikssund.
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ikefte:F|f:g#t:ir;efifrj|g|feå:
huggeren.

Lokal drøm
Steen  Overgaard  Madsen
flyttede  til  Frederikssund
som otte-årig, og har boet i

:auåeigå¥eaåt:nkr:iå,låeå:
han  endnu ingen  skulptu-
rer ude i det offentlige rum
i kommunen.

Men han har en drøm, og
det er at lave sin skulptur

å?jddTg"piåenirree-fleråkmså:enrå
Havn.

g;tJfogrha?rkiååemgoifds.åFmrå:
ÅarikQQiinfl  iacrarikkp nåat.



Besatafgranit
• I 1998 hamrede
• Steen Overgaard
Madsen for første
gang en mejsel ind
i en granitblok, og
' så var han solgt.
: Nu skal han være
: billedhugger på
i fuld tid.
t

Frederikssund:  Det  var
en    ren    tilfældighed,    at
Steen  Overgaard  Madsen
fra Frederikssund blev fan-
get af livet  som billedhug-

1 8e_r.-  Det skete, da han `tilbage i
1998    mødte    kunstneren
Sean Mc Kenna, som viste
ham et par grundslag med
en rigtig granitmejsel.

-  Da  jeg  prøvede  et  par
slag med den mejsel, varjeg
solgt, ogjeg følte, jeg kunne
det her med det samme, for-
tæller 43-årige Steen Over-
gaard Madsen, som før han

Ftaevndheugs;:rvsågrk:#,f.ta:å:
kring 50. 000 kroner.

stE:tnumieåteet|:|f,evs:å,[::uiå:
rede rum, han har indrettet

::Thvu::tks:ådMia£aæråg:,?
Herude  befinder  den  selv-

iå=å:lelri:,ef:h::gåg:e?reJ;åe:;oåT:
ikke så meget, at omgivel-
serne i det lille skur ikke er
de mest inspirerende.

t+#mptaf.3:dfonnåt::tgååf

ifaf|;j:e.gg£ååtiieggråhåagf.:åv:å

D.em;naetsskka#petrr,,"euf,k:g#edtreø,:Æø;åesfpeafnhaovvne:,%ant:n|aF:eså:-

rikssund.

Teknisk assistent
Steen  Overgaard  Madsen
er  egentlig  uddannet  tek-
nisk  assistent  i   1969,  og

ååtnphngvra::då:båjrdbseidaertkgå
i        ventil ationsbranchen ,
hvor han i 1996 blev selvs-
tændig.

Men rollen som selvstæn-
dig er ved at blive faset ud,
og nu er det granitmejsel og
k?Eåååå:årlesronmetsakgaelrtoiYeart

bære det nu, og jeg er over-
bevist om, at det vil kunne
lade  sig  gøre,  siger  Steen
Overgaard Madsen, som al-
lerede har fremstillet over
20  granitskulpturer  i  sin
k:rJtårfff=|Piid|:gF:eggw?|r|e

være kreativ, og en gave ved
at   være   kunstner   er   at
møde alle de andre kunst-
nere, som også er kreative
mennesker, fortæller han.

0g  der  er  allerede  flere

opgaver i vente. Det gælder
blandt andet en udstilling i
Odense  Congress  Center  i
efteråret, udarbejdelsen af
en skulptur til en børneha-
ve i Næstved og så en opga-
ve    for   en    privatperson.
Samtidig  har  Steen  Over-

gåta:gs¥å::å:nnset:onpskhuif:
tur,  der  skal  uddeles  som
Nordeas erhvervspris i Fre-
derikssund-området   sene-
re i år.

-  Id6eme  står i kø, siger
han   og   fortæller,   at   der
både er fordele og ulemper
ved  at  få  den  slags  bestil-
lingsopgaver som kunstner.

- Skulpturerne skal være

tm#?:g¥:gidseiear|o|åv=iåeuk:
fordi jeg selv kan lide  det.
Jeg er bange for at bevæge
mig over i at lave skulptu-
rer,jeg ved, der er salg i, det

g;eiååaiåkri,ads:gå:  steen
- Derfor slipper jeg heller
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LkeTte:F|f:g#tFir:efrørj|9|ieå:
huggeren.

Lokal drøm
Steen  Overgaard  Madsen
flyttede  til  Frederikssund
som otte-årig, og har boet i
huset på Marbækvej i 12 år
sammen med sin kone, men

Fearnuå:indueti:å:åtlsit:l#=
i kommunen.

d_¥3gnrha%n\ahvæerse±npgEøuES:Stougr
»Udkig<< i en tre-fire meters
højde    på    Frederikssund
Havn.

- Jeg har ikke gjort så me-
get for at komme ind i Fre--derikssund,jeger_ikke_nået_
dertil endnu, men jeg kun-

å:ngodjdts:£::k¥lipgtå:1a:å
havnen, og ].eg vil også ger-
ne  lave  en  skulptur  i  den
nye sti.andpark i Marbæk.
Men i det hele taget ser jeg
skulpturer for mig alle ste-

f,%rEår:1i:gpelradssteereåg8::::

:,a?aråeåseTø:f:o:gn::;ts::pi:å:ee:i
Overgaard  Madsen  går og
drømmer om.

- Det kan ikke blive for
stort, ja det skal bare være
stort., for der er mere for-
mat  over  en  skulptur,  når
den  kommer  op  i  en  vis
størrelse,  så  man  ligesom
kan komme ind under den.
Den  må  gerne  overvælde
en,  siger  Steen  Overgaard

Få::osinhåaåvoå:ri;::gåshEuuaslr:tå[p::
Marbækvej.

simon


