
SKULPTURPAS
FOR BØRN



I n t roduk t i on
Ved du, hvad en skulptur er? 

Man kan gå rundt om en skulptur, i modsætning til  
et maleri.

Den kan være lavet af forskellige ting og materialer  
- f.eks. træ, metal og sten.

Har du set skulpturerne i Birkerød - altså, sådan rigtig  
kigget på dem?

Med ”Skulpturpasset” kan du sammen med en voksen følge 
den røde tråd rundt til de mange skulpturer. Hver skulptur 
fortæller sin helt egen historie og giver ideer til opgaver, 
som du kan løse undervejs.

På kortet kan du, se hvor du finder skulpturerne  
- de har hvert sit nummer.

Puds øjnene og ryst dem fri for rust, nu skal du på  
skulpturjagt!

INDSÆT DIT BILLEDE HER

Navn:   ___________________________

Adresse:   ___________________________

Postnr:   ___________________________

By:   ___________________________

Alder:   ___________________________

Skulpturpasset er udviklet af Kulturområdet maj 2012 
Layout: Peter R. Lassen - Tryk & produktion: Idon Grafisk 
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Vil du med på Skulpturjagt? 
- følg den røde tråd



Nordfuglene 

Lavet af træ og jern i 1998 
af Thorvald Odgaard.  
Skulpturgruppen står i lunden i Gl. Præstegård,  
Stationsvej 32, Birkerød.

Thorvald var elektriker, men lærte sig selv at lave 
kunst.

De første skulpturer huggede han i sten, men han 
begyndte derefter at arbejde med bronze. 

Mange af hans skulpturmotiver henter han fra dyre – 
og planteriget - nogle har vinger og andre har blade 
på.

?

Hvad minder disse tre skulpturer dig om? 
Hvor mange forskellige materialer er de lavet af ?  
Hvilken stemning udtrykker de? 
Vælg et godt sted foran en af skulpturerne  
og tegn den. - du har 4 min. fra nu!

1



Henrik Gerner  
– mindesten 
Lavet af granit i 1912. 
Skabt af billehugger Johannes Kragh. 
Rejst som hyldes til pastor Theodor Møller.  
Stenen står ved Birkerød Kirke, Kirkevej 2.

Henrik Gerner levede fra 1629 til år 1700. Henrik Gerner var 
præst i Birkerød under svenskekrigene og kæmpede for at få 
Kronborg tilbage fra svenskerne. Han blev fanget og pint i det 
trekantede fangehul under Kronborg i 3 måneder. De lænker, 
som Henrik Gerner bar under sit fangenskab på Kronborg, kan 
du se den dag i dag i Birkerød Kirke. 

Da han blev løsladt, tog han til Viborg, hvor han var biskop, indtil 
han døde som 70. årig. Hans død blev lige så dramatisk som 
hans liv. Historien fortæller, at han efter et måltid, havde fået et 
kyllingeben på tværs i halsen og på trods af mange anstrengel-
ser kunne man ikke fjerne benet. Det betød, at han ikke kunne 
spise og efter mange dage uden mad, lagde han sig i en kiste og 
døde. 

?

Hvad er en mindesten? 
Hvorfor tror du, at der er historier vi gerne vil mindes?  
Fortæller skulpturen noget om, hvordan det har været,  
at sidde i Kronborgs fangehul? 
Hvordan tror du det har været?  
Kender du til andre historiske personer, som kæmpede 
mod svenskerne dengang?
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?

Beskriv, hvordan kvinderne ligger i forhold  
til hinanden. 
Synes du at gruppen udtrykker ro eller uro? 
Hvordan er størrelsesforholdet mellem  
skulpturen og dig? 
Hvordan føles skulpturen at røre ved?

Tre badende Kvinder  
– Bellevue
Lavet af bronze i 1977 
af Erik Poulsen.  
Skulpturen står ved Irmatorvet, Birkerød Hovedgade. 

Erik syntes, at mennesker er flotte.

Han brugte ikke levende modeller i sit arbejde.

Han arbejdede ud fra sin fantasi og sin hukommelse.
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Legende børn 

Lavet i granit i 1960érne 
af Ernst Eberlein. 
Skulpturgruppen står i skolegården på Toftevangskolen, 
Teglporten 7, Birkerød.

Ernst var uddannet billedhugger, og hans skulpturer 
er ofte hugget i grov granit. 

På trods af granittens robuste form skabte han mange 
legende børnefigurer, som kan bruges som legered-
skaber.

?

Hvordan står børneskulpturerne placeret  
i forhold til hinanden? 
Hvor store er de i forhold til ”rigtige børn”? 
Hvorfor tror du, de hedder legende børn? 
Hvorfor tror du, de står i en skolegård? 
Hvordan er skulpturerne at røre ved?
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Læsehesten 

Skilt lavet af metal i 1978-80 
af Hans Christian Højer. 
Hænger ved Arnold Busch boghandlen, Birkerød Hovedgade.

Hans Christian var både sjov, hyggelig og lidt af en 
Ole Opfinder-type. Han kunne godt lide at se tingene 
sådan lidt på hovedet. Han har bl.a. lavet det store 
springvand i Tivoli, hvor vandet løber opad. 

Han boede og underviste i Birkerød og har lavet 
mange forskellige kunstværker, som kan ses rundt 
omkring i byen. Han har også lavet skilte til flere af 
forretningerne på Birkerød Hovedgade - prøv at se, 
hvor mange du kan finde?

?

Ved du, hvad en læsehest er? 
Hvorfor tror, du skiltet hænger her? 
Hvilken historie tror du hesten læser - et eventyr 
om prinsesser eller sørøvere? 
Skriv eller fortæl den historie læsehesten læser?
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Opadstræbende  
balance
Lavet af stål i 1993 
af Markan Christensen. 
Skulpturen står på Pengetorvet, Birkerød Hovedgade. 

Markan begyndte som maler, men skiftede maleriet 
ud med skulpturer. Han elsker at se på mennesker, 
naturen og træerne. 

Mange af hans skulpturer ligner også en slags 
jerntræer. Men selvom han laver store ting og tunge 
skulpturer af jern og bronze, ser de næsten altid  
lette ud.

?

Hvad synes du, skulpturen ligner? 
Tror du, den kan vælte i blæsevejr? 
Hvordan er det at røre ved denne skulptur  
i forhold til dem, der er lavet af sten?  
Næste gang du leger med ”lego”, så prøv at bygge 
en skulptur af klodserne som ligner  
”Opadstræbende balance.
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Skulpturbroen 

Lavet af jern i 1980  
af Egon Fischer.  
Skulpturbroen står mellem Birkerød Administrations-
center og Hovedbiblioteket, Stationsvej 36. 

Egon startede som billedhugger, men lærte at svejse 
af Paul Gerner, og siden har han mest arbejdet med 
jern i sine skulpturer. 

Han elsker klare farver, sjove former og figurer, som 
synes at vokse ud af jernet. Hans skulpturer er ofte 
sammensat af flere dele og kan godt minde om en 
maskine, som pludselig bevæger sig. Egon har flere 
yndlingsformer, der går igen i hans skulpturer.

?

Hvad synes du, skulpturen ligner? 
Har du selv en yndlingskrusedulle, du tegner,  
når du keder dig? 
Prøv gerne at spille på det indvendige klokkespil  
på gangbroen!
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Koen Rosa 

Lavet af jern i 1999 
af Egon Fischer. 
Skulpturen står ved indgangen til Birkerød Administrati-
onscenter, Stationsvej 36.

Her er en anden af Egons jernskulpturer.  
Maskinen er her udskiftet med en anden sjov figur,  
der hedder Rosa. 

?

Er det et menneske eller et dyr? 
Synes du, Koen Rosa ligner en ko? 
Hvilke af formerne kan du genkende  
fra Skulpturbroen? 
Prøv at tegne en ko ud fra hukommelsen  
- du har 5 minutter fra nu! 
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Organisme II 

Lavet af granit i 1980`erne 
af Ole Christensen  
Skulpturen står i lunden ved Birkerød Administrations-
center og Hovedbiblioteket, Stationsvej 36.

Ole er udannet stenhugger og arbejder mest med 
granit, som han udhugger i mange forskellige former 
og strukturer.

Hans skulpturer kan godt ligne de gamle bautasten, 
som de står og rejser sig mod himlen.  
Hans skulpturer er meget populære, og de står 
mange steder i Danmark.

?

Beskriv skulpturen 
Er der noget genkendeligt ved organisme II? 
Snak med din voksne ledsager om, hvad ordet 
organisk betyder? 
Synes du, at skulpturen er organisk? 
Mærk på skulpturen og beskriv de forskellige 
overflader. 
Tegn skulpturen - og fyld hele papiret ud  
- du har 3 minutter fra nu!
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Johan Mantzius 
– mindesten
Lavet i granit af L. Brandstrup.  
Rejst i 1892 af elevforeningen Birkerød Kostskole. 
Stenen står ved Kulturcenter Mantziusgården, Birkerød.

Mindesmærket for Johan Mantzius står omgivet af den skole 
han skabte. Johan Mantzius blev født i 1834 og kom til Birkerød 
i 1858 som huslærer for pastor Begtrups børn og et par andre 
børn fra byen. Hans drøm var at skabe en skole, hvor eleverne 
befandt sig som i et hjem med mange børn – ikke en opdragel-
sesanstalt - og med hjælp af en betydelig arv kunne han  
opfylde denne drøm. 
Han var skrap men dygtig til at undervise og læste ofte højt 
for børnene. Han lod dem opføre skuespil, hvilket var meget 
usædvanligt for datidens undervisningsform. Det åbnede en hel 
ny verden af fantasi hos børnene. Også historien forstod Johan 
Mantzius at gøre levende og interessant for eleverne, og så 
elskede han sport, fodbold og udendørs aktiviteter. Skolen var 
meget populær, og i 1890 gik der 108 elever, hvoraf 84 boede på 
skolen.

Da Johan Mantzius døde, vajede alle flagene  
på halv i Birkerød.

?

Hvordan tror du, det har været at gå i skole  
for 100 år siden? 
Kunne du, tænke dig at bo på din skole? 
Prøv at få dine forældre eller bedsteforældre til at 
fortælle om dengang de gik i skole?
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Kulturområdet

Kulturcenter Mariehøj  
Øverødvej 246 B
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