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ArtPArken kAtAlog 



1. Jens Chr. Jensen (Dk)
u. t., 2013
H: 70: B: 60; d: 90
sort diaBasGranit; Grå Granit 



2. Jens Chr. Jensen (Dk)
u. t., 2009
H: 136; Ø: 60
Granit, Galvaniseret metal 
 



3. Jette rieDlin (Dk)
folkevandrinG, 2017
H: 191; B: 139
Brændt rØdler, monteret på Jernstativ med stålwire oG laGt på leJe af rØdt Grus

 



4. Jens rAmsing (Dk)
HimmelstiGen, 2017
H: 400
præfaBrikeret træstiGe 

Himmelstigen læner mod himlen og fører ud mod ingenting eller op til alting. Stigen er et ursymbol, og i bibelen 
symboliserer Jakobsstigen således forbindelsen mellem det åndelige og det fysiske liv. Himmelstigen refererer 
også til 1800-tallets romantiske forestillinger om det ophøjede - naturen som en overvældende almagt, der dels 
skræmmer og dels drager og lokker mennesket ud over de kendte fysiske grænser. 
Der er en direkte forbindelse imellem Caspar David Friedrichs berømte maleri af vandringsmanden på alpetop-
pen og den første månelanding i 1969.



5. lise kJær (Dk/UsA)
untitled (and yet it flows), 2017
H: 20; Ø: 30-50
sandBlæst speJlGlas

Lise Kjærs værker tager udgangspunkt i det porøse, det foranderlige, 
og omskiftelige med det naturlige lys som centralt element. 
Untitled (And Yet It Flows) består af flydende sandblæste spejle placeret 
i Lindved Å. Som en slags membraner reflekterer de det skiftende lys, 
træernes skygger, himmel og vandspejlinger.



6. lisbeth krAg olsen (Dk)
lysGlimt, 2017
H: 20; B: 15; d: 50 
marmor

Værket består af 8 marmorskulpturer, er placeret i Lindved Å og kan betragtes fra broen.
Figurerne er abstraktioner over åkandernes former og konstruktion. De er anbragt i små klynger,
placeret både langs bredden og midt i åen - i stærk og rolig strøm – under og over vandfladen.
Karrene og rillerne i formerne fastholder vandet og understreger dets glidende bevægelser. 
De skaber nye strømninger i vandet og får beskueren til at opleve kontrasten mellem værkernes ro og vandets 
forløb. Marmorets hvide farve får figurerne til at træde frem og adskille sig fra bundens gyldne farver, så figur-
erne fremstår som små lysglimt i vandet



7. Yngve riber (Dk)
Grafiske Cirkler, 2016
H: 50-55; Ø: 40-45; d: 10-13
asketræ

20 sortbrændte skiver af asketræ med indgraverede motiver, monteret på jernstænger
Grafiske cirkler består af tykke træskiver fra et asketræ med indgraverede organiske 
former, inspireret af det sted, de står i skoven. Skiverne står i en gruppe på 20, hver 
med et individuelt udtryk. Overfladen er sortbrændt for at fremhæve de grafiske 
teknikker og mangfoldigheden i den omgivende flora og fauna.



8. iDA gUlDhAmmer (Dk)
kæmpeBlyanter i skovBunden, 2016
mål: u.a.
fældede, tilHuGGede træstammer med milJØvenliGe, farvede spidskapper

Ida Guldhammer om værket: 
”Asketræerne i Glisholmskoven er som størsteparten af deres artsfæller i Danmark ramt af 
svampesygdommen askeoptørre. De er blevet fældet, og af hensyn til biodiversiteten er træerne efterladt i 
skovbunden og vil forgå naturligt med årene. Det var det syn der mødte mig en vinter,
 da jeg gik en tur i skoven. Det var meget dramatisk og kunne minde om et giganternes mikadospil. 
Eller, ved nærmere eftertanke, kæmpeblyanter, der kunne trænge til at blive spidset. 
Det har jeg så gjort og hvem ved? Måske en stor digter vil gribe fat om en af dem 
og skrive sit livs eventyr.”



9. kAi teiChert (D)
fiGurine, 2017
H: 80 (stuB) - 120; Ø: 25
udGået træstuB med to GrenfraGmenter, Bemalet med Hvid BioloGisk nedBrydeliG farve.
 
Figurine er en såkaldt “intervention”, det vil sige et værk der sættes nænsomt 
og umærkeligt som et lille spor i det fysiske rum. Figurine udfolder sig med det 
forhistoriske, fredede skavgræs som bagtæppe og opfører en sidste yndefuld 
dans, før naturen går sin gang og den forsvinder helt.



10. riChArD JoChUm (A/UsA)
tree trunks, 2017
H: 480/435/550
3 kister fra 17- oG 1800-tallet, forseGlet med skiBslak oG monteret på meterHØJe udGåede træer.

Kister blev tidligere givet som medgift. På tysk har man ordet “Hochzeitstruhe” og tilsvarende på 
engelsk “gift trunk”.  Richard Jochum ser kunsten som en gave, mennesker giver til hinanden, og 
i dette tilfælde er det også en gave til skoven, idet kisterne gives tilbage til det sted, som i sin tid 
skænkede træet.
Tree Trunks tematiserer herregården, skoven og stedets mange fortalte og ufortalte historier.
 



11. lise kJær (Dk/UsA)
wHen dreams are let loose, 2017
mål: u.a.
Hvid tyl, led-pærer

Lise Kjærs værker tager udgangspunkt i det porøse, det foranderlige, og 
omskiftelige med det naturlige lys som centralt element. “Skyer” af hvid 
tyl lyser op i skovbunden, så snart solen bryder frem. Om dagen oplades 
solcelle batterier, så LED pærer kan glimte og lyse på skift, når tusmørket 
falder på. 



12. ole leJbACh (Dk)
GroBund, 2017
mål: u.a.
Beton

Ole Lejbach om værket:
“Sommeren, der blæste væk i regn og forhøjet vandstand, har 
skabt grobund for vækster, invasive arter, der knopskyder i fyrre-
skovens lysninger, som psilocybin svampe i kolort.”



13. AnDreA gregson (Uk)
korsstinG, 2017
H: 290; B: 450
impræGneret GrØnt lærred med Broderet indskrift, udspændt mellem to udGåede træer 

Andrea Gregson om værket:
““Den der tier samtykker” står der skrevet med store korsstingsbroderede bog-
staver på et sejl af grøn presenning, udspændt mellem to døde træer i 
skovens sydøstlige hjørne.  Kunstneren citerer ordlyden fra et lille broderi fundet 
i en genbrugsbutik i Odense. Påstanden fra det velkendte ordsprog duver som 
spørgsmål til de forbipasserende.”



14. AnDreA gregson (Uk)
CHeCkpoint, 2017
H: 240; Ø: 105
trækonstruktion med fire Ben oG tØnde af malede trælameller. tusCHteGninGer på Hvidt lærred, påsat med knappenåle

Andrea Gregson om værket:
“Checkpoint” er placeret på grænsen mellem Glisholmskoven og motorvej E20. Det er en skulptur med et rum, 
man kan gå ind i og reflektere over sammenstødet mellem motorvejens larm og skoven. Det er designet til at 
rumme en person og er forsynet med to udsigtspunkter mod hhv. skoven og vejen. De lyserøde kighuller leven-
degør værket og lokker betragteren ind i tønden, som på indersiden er forsynet med håndtegninger af 
objekter fra de umiddelbare omgivelser. Checkpoint er en reference til de vistaer, som blev skabt i de 
europæiske landskabshaver i 1700-tallet. Det tematiserer den konflikt, som vejen skaber i omgivelserne og 
afspejler vores tid, den antropocene tidsalder, hvor mennesket udrydder dyrearter, ødelægger naturområder og 
for første gang omskaber jordens geologi.”



15. mAlte klAgenberg (Dk)
HiGHway to Heaven, 2017
H: 275; B: 130
oranGe plexiGlasplade med indGraverinG, monteret på metalstativ

Highway to Heaven består af en tegning af et vandfald, indgraveret på en orange plexi-
glasplade og placeret i å-løbet i parkens sydligste del ud til motorvejen.
Malte Klagenberg om værket: 
”Går man en tur i skoven, bliver man omgående mødt af lyden fra E20 motorvejen. 
Dette kan meget hurtigt give følelsen af en forringet naturoplevelse. Med mit værk 
Highway to Heaven forsøger jeg at vende forstyrrelsen til noget positivt ved at trans-
formere larmen fra motorvejen til lyden af brusende vand, når man betragter tegningen 
af vandfaldet.”



16. erling tingkær (Dk)
skavGræsklynGe, 2016
H: 135-285
25 Græsstrå af CompositstænGer, koBBerrØr, fiskeflåd, kosteHår oG tJæresnor

Skavgræsklynge er en skulpturel stabile, en hyldest til den forhistoriske og fredede 
skavgræsplante, som voksede på stedet før sidste istid og stadig breder sig i store 
dele af Glisholms fugtige underskov.



17. ChristiAn bAng Jensen (Dk)
HelleristninG 2.0, 2016
H: 95; B: 210; d: 165
natursten med udHuGGede runer, indfarvet med rØdt piGment

Christian Bang Jensen om værket:
“Helleristning 2.0 består af en sten med indgraverede, skematiske symboler. 
Værket skal opfattes som opdaterede helleristninger i en informationsteknologisk tid. 
Det forsvinder ikke ved at trykke på “delete”. Helleristning 2.0 skaber interessante 
møder imellem nyt og gammelt, privat og offentligt, flygtige iagttagelser 
og varige aftryk.“



18. AnnA siek (Pl)
sol oG vind (fraGment), 2016
H: 63; B: 99
HØnsenet, keramik oG tråd

Den lille dobbeltskulptur med en skikkelse i skikkelsen var oprindeligt en del af installationen Sol og vind som 
bestod af tre variationer over menneskeskikkelsen i keramik, hønsenet og kobber.
Anna Siek om værket: ”Vi er afhængige af sol, vind, vand og jord i vores daglige liv, men vi er ikke altid 
bevidste om det. Det er grundelementer, og installationen skal understrege, hvor vigtig balancen mellem 
naturen og den menneskelige eksistens er. Hvis bare et af elementerne mangler, forsvinder vi også.
Skoven er et sted, hvor vi kan finde indre fred og forstå vores plads i naturen.”



19. AnDrzeJ siek (Pl)
odin, 2016
H: 260; B: 360
skulptur af udHuGGet træstamme, dyrekranie, påsatte elementer i udskåret træ

I den nordiske mytologi vises Odin som enøjet. langskægget og iført kappe og bred 
hat. Hen ledsages ofte af sine dyrevenner, ulvene Gere og Freke samt ravnene Hugin 
og Munin, som bringer ham nyheder fra Midgård. Med spyddet Gungner i hånden driv-
er han sin flyvende ottebenede hest Sleipner hen over himlen og ind i underverdenen. 



20. niels-erik h.v. ØhlensChlæger (Dk)
Gamle Guder reJser siG af nye sØer, 2017
mål: u.a.
eGetræ

Værket består af 6 monumentalskulpturer i egetræ, inspireret af den danske oldtid. 
Skulpturerne skal stå i en række fra det nyanlagte søområde ud mod motorvejen 
og ind mod engområdet ved Glisholmskoven, hvor de vil kulminere i en 4 meter høj 
skulptur, som rejser sig af mosens mørke vand. 
De enkelte skulpturer vil stå øst-vestvendt, så morgensolen stråler igennem øjnene, 
som bliver mørke hen imod solnedgang.



21. niels-erik h.v. ØhlensChlæger (Dk)
sHadow Hunter, 2017
H: 222; B: 77; d: 75
eGetræ, Beton

Figuren er drejelig, og betragteren kan indstille den, så skyggerne bliver en del af 
værket.



22. riChArD JoChUm (A/UsA)
Rock Candies, 2017
Ø: 200
27 natursten, svØBt i Gult oG lilla Brandfolie, laGt på leJe af sand 
oG afGrænset af en sveJset JernrinG.

Humoren og den umiddelbare tilgang til værket er betegnende for Richard Jochum. “Rock 
Candies” består af 27 store sten svøbt i gult og lilla brandfolie og lagt på et leje af sand. De 
præsenterer sig som glitrende stykker kæmpeslik, som ligger og lyser i det store
englandskab, parat til at blive spist med øjnene af den forbipasserende. De søde sager 
reflekterer Richard Jochums tanke om, at kunsten er en gave, mennesker giver og tager 
imod.
 



23. niels bJerre (Dk)
dansende træ, 2016
H: 210; B: 250
træskulptur, sammensat af uBearBeJdet træstamme oG tilskårne enkkeltdele

I Niels Bjerres værk opfattes skoven som en kvindeskikkelse, der opfører en dans til 
naturens musik. Måske dagdrømmer hun, og måske hører hun toner, der minder om 
Debussys impressionistiske klange.



24. kUrt DUPont, C.o. hoff & roger fohlmAnn (Dk)
koGlen, 2016
H: 170; B 150
tilskårne, Bemalede Grene fra skovBunden, samlet til koGleform oG opHænGt mellem to 
træer

Koglen adskiller sig fra den omgivende natur ved at være menneskeskabt. Men 
er mennesket dybest set ikke selv et stykke natur i naturen? Koglen bevæger 
sig i vinden, og fra sin placering imellem to træer virker den som en svævende 
form, der kommer til syne for den forbipasserende.
 



25. Yngve riber (Dk)
Græsset er altid GrØnnere…, 2017
H: 15; B: 220; d: 220
sortBrændte skiver af asketræ, laGt i træramme på et leJe af flis

 
Et organisk tæppe af naturlige elementer i form af tykke træskiver skåret af et asketræ. 
Den sortbrændte overflade er bearbejdet med udhuggede grafiske mønstre. 
De frie, naturlige former holdes på plads i et strengt system, som dannes af flis tæppets kvadrat.
 Én skive er helt mørk og uden billede, for i alle grupper er der et sort får - én, der skiller sig ud.



26. kiP Jones (CAn)
two Halves of a wHole, 2017
H: 120; Ø: 300
HeGn af flækkede, sortrØGede naturGrene, samlet med skruer oG opsat i en lukket Cirkel; to indsatser af flækkede Grene 
sandstØBt i Bronze oG aluminium

 
Kip Jones om værket: 
“Two Halves of a Whole kredser om ildens magt som et grundprincip bag vores globale samfund. Værket refer-
erer til fortiden, men stiller samtidigt spørgsmål til fremtiden med hensyn til at finde en harmonisk balance mel-
lem natur og teknologi. Two Halves of a Whole består af tre delelementer: De forkullede, flækkede grene og de 
to grene støbt i hhv. bronze og aluminium interagerer med hinanden gennem deres forbindelse til ild. Metalde-
lene er støbt som to halvdele af samme gren, og for mig står de for sammenhæng og enhed i vores verden.”



27. hArveY mArtin (Dk)
voGnen, 1984
350 x 300 x149
Cortenstål

udlånt af Brandts - museum for kunst & visuel kultur

 



28. freDe troelsen (Dk)
sten, u.å
H: 133; B:80; d:110
Blå rØnne-Granit



29. freDe troelsen (Dk)
sten, u.å
H: 70; B: 47; d:71
Blå rØnne-Granit



30. sYs svinDing (Dk)
stille reJse, 2012
190 x 115 x 80
rØd svensk Granit



31. liv serUP (Dk)
0+14=15, 2017
H: 45-139; B: 35-120
skulpturGruppe med 15 udskårne, Bemalede træoBJekter

Liv Serup om værket:
“0 er hullet i træstubben. Skulpturen er det, der ikke er der.
Træstubben indrammer sammen med de fire verdenshjørner en gruppe liggende 
skulpturer. De liggende skulpturer må gerne flyttes rundt på, 
men 0 og de 4 verdenshjørner står fast.”
 



32. niels bJerre (Dk)
insektmenneske, 1997
H: 120; B: 300; d: 300
Granit

Niels Bjerre om værket: 
”Fra kampesten til 4 relieffer og en kernesten. 
En fortælling om liv og ”menneskelige” proportioner fra fødsel mod 
et muligt liv. Det indad skuende og det udad skuende, og hvad der 
deraf kan følge.”



33. kelD moseholm (Dk)
BalanCekys, 2014
H: 48; B: 45; d: 45
Granit oG Bronze



34. kelD moseholm (Dk)
GriB miG, 2015
H: 200; B: 50; d: 75
Granit oG Bronze



35. Ali sUAYlem (Dk)
enGle, men…?, 2016
H: 335; Ø: 140
sveJsede rØr oG andre metalrester

Ali Suaylem om værket: 
”Et æg knækker, og ud tumler et sæt siamesiske tvillinger. Den ene er blevet 
begunstiget med vinger og ønsker med det samme at flyve ud, den anden har 
ikke fået vinger og forsøger febrilsk at stoppe sin forbundne bror. 
En umulig kamp.” 



36. DAn lJUngAr & henrik troelsen (Dk)
ii, 2010
H: 300; B: 300; d: 100
stålplade



37. Ali sUAYlem (Dk)
friGG i skJul, 2010
H: 240; B: 132; d: 130
Jern oG Beton



38. ib Agger (Dk)
Himmelporte, 2012
H: 200; B: 59; d: 12
stål



39. PoUl freDeriksen (Dk)
CominG soon, u.å
H: 77; B: 38; d: 38
Bronze



40. frAnk fenriz (Dk)
ØJeBlikke af knusende ro, 2014
H: 80; B: 61; d: 98
rå pladeJern med linolie



41. vivi linnemAnn (Dk)
GrØn - SyNTESE  2013-17
B:200; d:335
formBØJet aCryl, koBBertråd

“Linnemanns skulpturer fremstår <…> med en glødende kontur, der slynger sig som 
en stregtegning, midt i al den tredimensionalitet, der karakteriserer både skulpturer og 
installationer. Forholdet mellem på den ene side streg og flade, på den anden volumen 
og rum, står og vipper i forhold til hinanden og skiftes til at træde forrest i oplevelsen. 
Men de udelukker aldrig hinanden, de kæmper ikke, men indgår i stedet i en gensidig 
befrugtning.” 

Trine Ross



42. kent holm (Dk)
mod lyset, u.å
H: 290; B: 88; d: 76
Granit, rustfrit stål



43. lArs hAnsen (Dk)
larvikit nr. 4, 2007
H: 125
larvikit



44. ole hemPel (Dk)
flynder på tværs, 2000
H: 368
Cortenstål



45. lArs hAnsen (Dk)
larvikit nr. 5, 2008
H: 167
larvikit



46. JUn-iChi inoUe (JAP/Dk)
Corridor of roCk, u.å
H: 141; B:335; d:75
Granit



47. erling tingkær (Dk)
personaGer, 2015
H: 160; B: 60; d: 20
fiBerBeton, Bemalet



48. Asger kristensen (Dk)
keramisk rØroBJekt, u.å
H: 89; B: 63; d: 91
stentØJ



49. Asger kristensen (Dk)
keramisk rØroBJekt, u.å
H: 84; B:192; d:70 
stentØJ



50. erling JAnUm (Dk)
BeHind-front, 1995
H: 105; B: 105; d: 81
GrØnlandsk marmor, Blå rØnneGranit



51. erling JAnUm (Dk)
inside-outside, 1995
H: 72; B: 154; d: 36
GrØnlandsk marmor, Blå rØnneGranit



52. hArveY mArtin (Dk)
sprinGer, 1982
H: 170
Cortenstål



53. bolette holm & ole hemPel (Dk)
dialoG, 2003
H: 160; B: 90; d: 180
rustfrit stål

 


