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KUNST i Skærbæk
             - et igangværende samarbejdsprojekt der trin for trin implementerer “Kunststrategi for Skærbæk” fra 2017

Den gennemgående gruppe består af:
Kunstfaglige repræsemtanter
Billedkunstner og kurator Cai Ulrich von Platen (Platen&Bergendal)
Kunsthistoriker og kurator Lotte Boesen Toftgaard (Umage)

Lokale repræsentanter
Anne Bundegård (Skærbæk Erhverv)
Amit Mozumdar (Skærbæk Erhverv)
Gunnar Vind (Kunstnerhusets Venner)
Jørn Otto Dahlmann (Historisk Forening) 
Kenneth Madsen (Rømø-Tønder Turistforening)
Lars Detlef (Fotograf m.m.)
Niels Stamp (Skærbæk Lokalråd)

Kommunale repræsentanter
Kia Fog Kristensen (Kultur&Fritid)
Mette Nielsen (Kultur&Fritid)
Lena Randrup (Teknik&Miljø)

KUNST i Skærbæk er støttet af:   

     

”  
   
samt de lokale sponsorer:
Skærbækcenteret
Lassen Byg
bl grafisk
Bygma
Malerrullen
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Lokale deltagere og bidragydere
Lis og Keld Jønnson
Jytte Madvig Ewald
Ditte Madvig Ewald
H.E. Sørensen
Anneline Stamp 
Tove Tersløv
Emil Mærsk
Flemming Pedersen
Robert Lauritzen
Tanja Vodder
Hans Christian Lassen
Anders Poulsen
Dorte Kjær og Power Club-gruppen
Børn og lærere fra Skærbæk Distriktskole og Skærbæk Realskole
FDF-Skærbæk gruppe
Else Christensen
Annelise Kjær Sørensen
Tage Jefsen
Gert Christiansen
Peter Christensen
Richard Schmidt
Magnus Christensen
Willy Detlef
Orla Findahl
Inger Lauritzen
Hans Martin Petersen
Ella Hansen
Skærbæks udøvende musikere
Bertina Kærager
Ute Nørskau

Tak til de lokale virksomheder der  udlånte produkter til udstillingen “Den udavendte by”
Tak til Anne Marie Schmidt, Finn Andersen, Kenneth Willy Jørgensen, Frank Lauritzen, Wer-
ner Motzkus  for lån af butikslokaler, husmure m.v. 
Tak for pasning af udstillingerne, vandning af blomsterbeddet og den generelle
forståelse for de udfordringer udstillingen “Byens egne veje” har budt på.
Tak til Museum Sønderjylland for lån af malerier m.m.

Foto & layout: Cai Ulrich von Platen  2019



Etape 1 2016 -2017
I Skærbæk ønsker man at indrage kunsten i den igangværende område-
fornyelse. Man ansøger derfor Statens Kunstfond om støtte.
 
Kunstfonden bevilliger penge til udarbejdelsen af en kunststrategi.

En tværfaglig gruppe får opgaven og påbegynder indsamling af viden om byen, 
borgerne og historien.

Delresultater fremvises i byen.

Den færdige strategi overdrages til et lokalt kunstudvalg der sammen med kom-
munen skal tage skridt til at gennemføre strategiens forslag. 
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INDSAMLING OG ORGANISERING  efterår 2016

Kuratorvirksomheden Umage v/ Lotte Boesen vandt i 2016 på udbud fra Statens Kunstfond opgaven om at 
udvikle en kunststrategi for marsk- og stationsbyen Skærbæk. Sammen med et tværfagligt team bestående 
af landskabsarkitekt Anja Boserup, ekspert i byudvikling og borgerinddragelse Mette Mechlenborg og 
billedkunstner Cai Ulrich von Platen, skulle Umage udarbejde en lokalt forankret kunststrategi. Strategien 
skulle komme med bud på, hvordan kunst kan bruges strategisk i udviklingen af et sted og på måder til, 
hvorledes kunstnere kan engageres i byudviklingssammenhænge.

Det var i forbindelse med den byfornyelsesproces som havde været igang siden 2014, at man fra Skærbæks 
side og på initiativ af arkitekten Christel Ebsen fra CEBYFORNYELSE, tog kontakt til Statens Kunstfond. 
For at sikre at arbejdet med kunststrategien tog afsæt i de ønsker og behov der findes i Skærbæk, var der fra 
starten nedsat en følgegruppe af kunstinteresserede borgere, der repræsenterer forskellige interesser i byen.

Fra det indledende borgermøde hvor 
der bl.a.blev indsamlet synspunkter 
på hvordan kunsten kunne indgå i 
byfornyelsen på bagrund af byens 
kvaliteter og udfordringer. Mette 
Mechlenborg skriver op.
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Følgegruppen består af 
Lars Detlef (fotograf m.m.), Amit Mozumdar, og Anne Bundegård,(Skærbæk Erhverv) Otto Dahlmann Olsen      
(Historisk forening), Niels Stamp (Lokalrådet), Gunnar Vind (Kunstnerhusets Venner) og turistchef Bodil Glistrup (se-
nere Kenneth Madsen). Tønder Kommune repræsenteres af Mette Nielsen, Kia Fog Kristensen og Lena Randrup. 
Efter strategiens færdiggørelse blev Cai Ulrich von Platen knyttet til gruppen som kunstfagligt medlem. 



KAROSTEP Udstilling 1 efterår 2016  

Billedkunstneren Cai Ulrich von Platen valgte at starte sit bidrag til 
Kunststrategien med at opsøge en lang række mennesker, der kunne 
fortælle om det særegne ved Skærbæk, om byens historie og det kulturliv 
som udfolder sig her og nu. Det resulterede i nogle udstillinger, hvor han i 
en kunstnerisk fortolkning “returnerede” det, han havde set og forstået.

Som fysisk base for denne research fik han stillet et tom butik i Storegade 
til rådighed, nemlig Karosteps tidligere lokaler. Karostep var en virksom-
hed der producerede dyner og puder og som havde haft fabrikation, butik 
og adminstration under samme tag. Lokalerne gemte stadig på en del af 
firmaets inventar, møbler og genstande, som både fortalte om Karosteps 
historie, men også mere generelt om 70’erne, det årti hvor Karopstep 
byggede huset og åbnede virksomheden. 
Ved at installere nogle af disse efterladte genstande i  butikslokalet,  blev 
der sat fokus på en lille bid af Skærbæks historie. 
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DEN UDADVENDTE BY  Udstilling 2 - februar 2017 
Den Udadvendte By var den anden installation i Karosteps butikslokale. På baggrund af alle besøgene hos Skærbæks 
borgere, både erhvervsdrivende og kulturelle aktører, havde Cai Ulrich indsamlet dokumentation i form af fotografier og gen-
stande, der tilsammen dannede et slags overblik over byens produktions-, handels-, forenings- og kulturliv. 

I forbindelse med åbningen af udstillingen blev der afholdt en åben borgerworkshop, hvor udstillingens fortolkning af byen blev 
diskuteret, og dermed også hvilke aspekter byen mangler at få udviklet.
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Foto: Lars Detlef



Foto: Lars Detlef

Den samlede oversigt over udstillingens forskellige tematikker.
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Mange Skærbækborgere er kede af den triste stemning som 
Storegades mange tomme butikker skaber. Der er derfor stor vel-
vilje overfor intiativer der genbruger disse. Således fik Cai Ulrich 
stillet endnu en lukket butik til rådighed, en tidligere blomsterbutik, 
hvor han dog kun bearbejdede facaden. I vinduerne blev der 
vist en række fundne fotografier af optog, optrædener og andet 
fællesskabsfremmende byliv gennem tiden. 
Teksten på butikkens udhæng vakte en del debat og undren. 
Nogle børn mente at ham kunstneren nok havde lavet en skrivefejl 
og skrevet “voksne” dér hvor der skulle stå “børn”.

Efter et halvt års tid, blev butikken overtaget af en gruppe lokale 
kvinder, der udstiller og sælger deres eget kunsthåndværk.  

I GADEN MØDES BØRN DER SNAKKER OG VOKSNE DER LEGER...   Udstilling 3 - forår 2017
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Plakater med Skærbæk som tema, udført af børn fra 
Skærbæk Billedskole. Workshoppen var et samarbejde 
mellem leder af billedskolen, Helle Binding og Cai Ulrich 
von Platen. Børnene tog udgangspinkt i s/h fotografier 
fra Skærbæk, hvorfor alle plakater havde en genken-
delig tilkytning  til byen. Originalerne er udført i A3 og 
efterfølgende forstørret til A0. Plakaterne blev placeret på 
steder som Kunststrategien har udpeget som egnede for 
kunstnerisk bearbejdelse. 

BØRNEPLAKATER  Udstilling 4 - maj 2017
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Forsiden af Kunststrategien. Hele strategien kan downloades på http://www.umage

I anledning af offentliggørelsen af kunststrategien blev der arrangeret en 
byvandring, hvor Lotte Boesen fra UMAGE og medlemmer af følgegruppen, 
præsenterede de steder i byen der kunne komme i spil, hvis strategiens 
anbefalinger bliver fulgt. 

Lotte Boesen og Gunnar Vind fortæller. Fotos hentet fra en lille film der dokumenterer byvan-
dringen. 

BYVANDRING  maj 2017
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Etape 2 2018 - 2019

Statens Kunstfond støtter implementeringen af Kunststrategien med en bevilling til 
billedkunstner Cai Ulrich von Platens fortsatte arbejde i byen. 

Cai Ulrich indgår et samarbejde med Historisk Forening om at lave en udstilling der 
skal markere genåbningen af det hus, der i 32 år var lokalhistorisk museum. 

Udstillingen blander fortid og nutid og fastholder den udefrakommendes blik på byens 
historie og kulturarv.

Mange borgere, børn såvel som voksne, bidrager til udstillingen.
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ET HUS I BYEN - EN BY I HUSET  Udstilling 5 - april 2019

I 2018 stillede Tønder Kommune det tidligere lokalhistoriske museum i Store-
gade 47 tilrådighed for Historisk Forening for Skærbæk og Omegn. Her kunne 
de få plads til at genetablere det lokalhistoriske arkiv, der i mange år havde 
ligget opmagasineret i en kælder. Det faktum at huset er en arkitektonisk perle, 
ligger helt centralt i byen og og for de fleste Skærbækborgere, er synonymt 
med Skærbæks historie, peger på at huset kan blive et vigtigt samlingspunkt 
i byen. Derfor er det også vigtigt at afprøve hvad kunstens rolle kunne være i 
den forbindelse. På opfordring af og med støtte fra Statens Kunstfond, indledte 
Cai Ulrich et samarbejde med Historisk Forening, der driver det lokalhistoriske 
arkiv.
Formålet var at sætte den resterende del af huset i spil, vise rummenes po-
tentiale, og blive rammen om fremtidige udstillinger og aktiviteter. Udstillingens 
formål var også at vise hvordan historisk materiale kan perspektiveres af en 
kunstnerisk bearbejdning. På baggrund af erfaringerne fra de tidligere udstill-
inger gik Cai Ulrich på jagt i det fysiske arkiv og blandede det han fandt med 
egne tidligere værker og værker skabt til lejligheden. Det blev til 12 ruminstal-
lationer på 1. salen, med hver deres titel og tematik, samt en ophængning af 
fotografier m.m. i det store rum ud mod gaden.

Storegade 47

På tekstskiltet ved fotografierne står følgende:

De her viste fotografier stammer alle fra det nyåbnede Skærbæk Lokalhistoriske Arkiv.
Oplysninger om hvem og hvad billederne forestiller, og historier der knytter sig til de ud-
stillede fotografier, er varmt velkomne. 
De vil blive noteret ned og sat op de relevante steder. Det samme gælder for alle de andre 
fotografier på udstillingen ”ET HUS I BYEN- EN BY I HUSET”, som vises på 1. sal. Vi håber 
således at udstillingen vil ”vokse” og blive mere og mere indholdsrig i løbet af de 7 måneder 
den har åben.

Den ene del af vinduesophængningen set om aftenen.

ET HUS I BYEN                                        
EN BY I HUSET
EN UDSTILLING OM SKÆRBÆK 
APRIL - DECEMBER 2019   STOREGADE 47   6780 SKÆRBÆK SE ÅBNINGSTIDER            

SE ÅBNINGSTIDER PÅ: www.historiskforeningskaerbaek.dk  - facebook.com/kunstiskaerbaek

TILRETTELAGT AF CAI ULRICH VON PLATEN I SAMARBEJDE MED HISTORISK FORENING FOR SKÆRBÆK OG OMEGN M.FL. 

                                                                        
           STØTTET F STATENS KUNSTFOND OG TØNDER KOMMUNE

Udstillingens plakat

I hvert rum findes et skilt med rummets titel og en 
ganske kort forklaring. Skiltene er i det følgende 
gengivet i kursiv.
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Plancher om husets historie. CUvP
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“Min egen egn” indstrikket søjle af Jytte Madvig Ewald og fotostat af den nedrevne Timmermands gård3 af arkivets medarbejdere og bagved fotos fra Skærbæk af CUvP

Fra husets store rum, den tidligere købmandsforretning
Indbygget montre med træskulptur af Luther udført af Jes Lind fra Gånsager (1842-1923)
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Trapperummet op til 1. sal består udelukkende 
af CUvP’s egne arbejder. På et skilt ved trap-
pens begyndelse kan man læse følgende: 

To Vej-viser  -  en introduktion til turen 
gennem udstillingen 

En rejse har altid to retninger: en udadgående 
og en indadgående.
Der findes to børnesange, der på en meget 
enkel og direkte måde, billedliggør disse to 
retninger som længsler: 
udlængslen og længslen efter at finde sig selv.

I sangen om fårehyrden Ole, sidder han på en 
lille bakketop og ser skyerne drive forbi i det 
fjerne. Selvom morens kærlighed slider i hjertet, 
bliver trangen til at krydse havet og møde det 
ukendte til sidst for stor. Han tager af sted og 
forlader moren og de måbende får.

Den anden sang handler om en lille nisse, 
der rejser hele verden rundt for at finde det 
største menneske. Selvom han kommer helt til 
stormogulen, finder han ingen mennesker der 
er store nok. I sangen søger han til sidst ned 
til havet, men i min forestillingsverden har det 
altid været til bredden af en skovsø. Her ser han 
nemlig, i det stille, klare vand, sit eget tydelige 
spejlbillede. Han smiler lykkeligt og har ingen 
fortrydelse over den lange omvej. Bare glæden 
over at finde det han egentlig søgte: sig selv.
God tur
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Malerisk by
Skærbækmotiver, fortrinsvis malet lokale kunstnere.

Byens ansigt
Fotografier fundet i Skærbæk Lokalhistoriske Arkiv, 
eller taget i Skærbæk april 2019 af CUvP

Maren og Kirsten Høyer fra Lakolk ca. 1970
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Tingenes mønster

De to rum med hollandske fliser, kaldet 
Rømøstuerne, blev indrettet i museets tid. 
En klausul sikrer at de bliver bevaret for 
eftertiden. 

Som en nutidig pendant til de 200 år 
gamle hollandske fliser, blev der opsat 
fotografiske flise. Det gennemgående 
motiv er ”yndlingsting”. Ca.100 skolebørn 
fra Skærbæk Distriktsskole, fik til opgave 
at tage fotografier af deres hænder der 
fremviser en af deres yndlingsting.
 
På bordet i midten vises små broderi-
prøver, som er udført eller indsamlet af 
Christiane Rasmussen og indleveret 
til Skærbæk Lokalhistoriske Arkiv. På 
fotografiet i midten fremviser tidligere 
tømremester Gert Christiansen et broderi 
lavet af hans nu afdøde kone.
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Spillet musik

I montren findes arkivalier vedrørende Power Club, der i 60’erne skabte 
Skærbæks popmekka og blev Danmarks næststørste popklub. Materialet er 
indsamlet og arrangeret af John Iversen, Jimmy Iversen, Dorte Kjær, Orla 
Findahl, Hans Martin Petersen, John Schmidt og Jørn Otto Dahlmann.

Desuden ses Skærbæk Frivillige Brandkorps Orkester 1927 og en fælles 
afslutningssang fra en skolekomedie.

Collagen forestiller nutidens udøvende musikere og sangere med tilknytning 
til Skærbæk. (se næste side)
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Med hjælp fra Emil Mærsk, Tanja Vodder og Flemming Pedersen (nr. 3-5-7 i forreste række) fik Cai Ulrich kontakt til alle disse udøvende musikere. Han afholdt 5 fotosessions på teaterscenen i Skærbækcenteret, hvor musikerne havde adgang 
til teaterforeningens kostumer. Herefter blev fotografierne monteret ovenpå et nattebillede fra Skolegade. Forstørret til ca.150x90 cm. CUvP

19



Fotografiets hukommelse

Videoprojektionen viser gamle og nye billeder fra Skærbæk, 
Rømø og omegn. De gamle er fundet blandt de mange hun-
drede fotos  der ligger på hjemmesiden www.skaerbaek.com 
skabt af Lars Detlef. De nye fotografier har Lars Detlef selv 
taget i sin egenskab af fotograf for den tidligere Skærbæk 
Avis.

I skabet hænger et portræt af gårdejer Peter Timmermand og 
i skunken ligger et drengeportræt. Bag skabets glaslåger står 
et formidabelt familiealbum.
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Byens bosættelse

På den ene væg ses fotos af nogle modeller der har været udstillet på 
Skærbæk Museum. Fra venstre et rensdyrtelt udført af Ejnar Møller, et 
langhus udført af Finn Clemmensen, en landsbyskole udført af Dorte 
Kjær og nogle fangelejr-  barakker fra Ullemølle, ligeledes udført af Finn 
Clemmensen. 
På den anden væg ses en udstykning til nye huse i Skærbæk, et      
kranium fra udgravningerne ved Hjemsted, og en gravko fra dæmnings-
byggeriet ved Rømø.

Telt-skulptur: ”Midlertidig Bosættelse”  CUvP
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Livets teater

Teaterforeningen Stjernen har siden 1983 lavet teaterforestillinger 
i Skærbæk og omegn. Både turnerende friluftsforestillinger, 
opførelser i Kultur- og forsamlingshuset Emanuel og senere på 
teaterscenen i Skærbækcenteret.

I rummet ses fotos fra forskellige forestillinger og to kjoler hentet 
fra Stjernens kæmpestore kostumelager.  Portrætterne af faldne 
soldater fra 1. verdenskrig tilhører Brøns Lokalarkiv og billederne 
i rammen under vinduet viser andre scener fra virkeligheden. 
(samlet af CUvP)

Højtaler-skulptur: ”Teater-koncentrat”  CUvP
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Stuens tid

Stuens møblement er sammensat af et nyt speciallavet 
tæppe, en fundet reol, et bord fra genbrugsbutikken, stole 
udlånt af Findahls Møbelfabrik og en bornholmer der allerede 
stod i rummet. 
Reolen rummer en collage af erindringer og viden fra Skær-
bæk Lokalhistoriske Arkiv. På væggen hænger et fotografi 
af Ute Nørskau i hendes dagligstue i Skolegade 36, og et 
luftfoto af et andet hus i Skolegade. Oprindeligt bygget af 
Pastor Jakobsen som væveskole..

På bordet ligger Skærbæk-protokollen. 

Kære gæst

Her på bordet ligger Skærbæk Protokollen. Den indeholder en samling af 
fotografier fra Skærbæk, som Anders Poulsen og jeg har taget i perioden 
2016-2019. Billederne viser et meget bredt udsnit af hvad byen indeholder: 
Beboelseshuse, butikker, virksomheder, institutioner, foreninger og alle 
mulige karakteristiske steder. Nøgterne og registrerende billeder, som 
fastholder en bestemt tid, og derfor, om 10 eller 20 år, kan være en hjælp til 
at huske, hvordan byen hele tiden forandrer sig.

Vores udvalg af fotografier giver naturligvis ikke et dækkende billede af 
Skærbæk. Det er kun en begyndelse, og derfor er hver anden side også 
friholdt til de billeder der mangler. Dvs. billeder af det du og andre gæster 
synes bør være med, for at man kan kalde bogen en Skærbæk Protokol.

Derfor opfordrer jeg til alle der kigger i bogen til at give deres besyv med. 
Det kan ske ved at du laver en note om det sted, det hus, den virksomhed 
osv. du synes mangler at blive vist i protokollen. Brug post-it-sedlerne til at 
beskrive stedet, og sæt dem ind på de opslag hvor du mener de manglende 
billeder skal sidde. 

På forhånd tak for hjælpen - CUvP
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Gårdens lyd

2 kvinder fortæller om at vokse op på en gård i Skærbæk. 
Laura Enemark’s forældre forpagtede Ulleruplund fra 
1940 - 1984. Anna-Line Stamp (født 1997) bor stadig på 
fødegården, der ligger nabo til Ulleruplund.

Ditte Madvig Ewald, der arbejder med storrytelling og bor 
i Skærbæk.har lavet en lydmontage af et interview med 
Anna-Line og uddrag fra en tekst som Laura Enemark skrev i 
1984, kort tid efter at Ulleruplund var brændt ned til grunden. 
På væggen ses fotos fra Lauras og Anna-Lines familiealbum, 
samt aktuelle fotos af CUvP. 
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Tre skunke der er inddraget i udstillingen. Tv. en lyttestation, hvor man kan høre komponisten Hans Sydow lydværk “Jeg kan huske”. Her fortæller  børn og voksne fra Skæbæk  erindringer 
med udgangspunkt i lyde. Th. et udsnit af den lokale ildsjæl Lis Jønsson’s samling af dukkehusmøbler. 



Turens udvej

Siden dette hus blev bygget i 1909, har det været igennem 2 epoker, 2 tæppefald: 
først var det købmandsgård, så blev det museum - og nu, begyndelsen til noget nyt...

Det røde scenetæppe foran dig, har sin egen historie. Først hang det på Skærbæk Jernbane-
hotel. Da dét lukkede, flyttede det til scenen i kultur-og forsamlingshuset Emanuel. Det har 
været vidne til mange særlige stunder.

Den lille akvarel på trappeafsatsen er også et vigtigt vidnesbyrd. På bagsiden er skrevet 
følgende:

”Malet 1943 på Ulleruplund 
af en tysk soldat i længslen efter sin hjemstavns bjerge”

Planche: ”Den 11.time” CUvP
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Etape 3 juni - september 2019

Statens Kunstfond beviliger yderligere støtte til Kunststrategiens implementering.

Flere kunstnere inviteres til at bidrage med kunst i byrummet.

Projektet indebærer tæt samarbejde med butiksejere, frivillige, håndværkere, 
Tønder Kommune (Kultur & Fritid / Teknik & Miljø) og lokale sponsorer.

Projektet indeholder 2 workshops med skolebørn og 2 rundvisninger hvor kunst-
nerne fortæller om deres værker.

En folder på dansk, tysk og engelsk med kort og forklaringer, deles ud til 
besøgende.
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Byens egne veje er af en række kunstneriske bearbejdninger af 
Skærbæks byrum, butikslokaler og husmure. Udstillingen forsøger 
at kaste nyt lys på velkendte steder, fremhæve mindre kendte sted-
er og skabe nye historier på baggrund af byens egen historie. 

De inviterede kunstnere arbejder både udendørs og indendørs, 
og værkerne er placeret i  Storegade og især i »Mellemrummet«, 
det areal som ligger mellem Storegade og Mellemgade. »Mellem-
rummet« er en mere uofficiel del af byen. Skolebørnenes genvej, 
parkeringspladser og haver. Man kan krydse mellem de to ruter via 
smalle passager mellem husene.
Stationsbygningen og det tidligere museum indgår i udstillingen 
og dermed også udstillingen, Et hus i byen - en by i huset. Det er 
denne udstillings stedsspecifikke greb, der er videreført i Byens 
egne veje. De inviterede kunstnere arbejder alle med afsæt i en 
stærk stedspecifk interesse og indlevelse.
Byens egne veje er et eksempel på, hvordan man også fremover 
kan udnytte byens rum herunder de tomme butikker og kommunalt 
ejede bygninger som Museet og Stationen. 

Udstillingen løber i perioden fra 28.juni til 15. september 

De deltagende kunstnere er:
Anders Benmoyal -  Anja Boserup - Camilla Nørgård - Mette 
Gitz-Johansen - M.R. Olsen m/ Ekkoflok og Therese Lærke - 
Natalie Megard - Åse Eg, samt Cai Ulrich von Platen, der både 
har været kunstner og kurator på projektet. 

Dertil kommer alle de børn der har medvirket i projektets 2 work-
shops. 

På de følgende sider er fotografierne ledsaget af de skilte-tekster 
kunstnerne selv har skrevet om deres værker (gengivet i kursiv).

BYENS EGNE VEJE  Udstilling 6 - juni 2019

Stationsbygningen

Det tidligere museum
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Museumsfaskine 

Da Skærbæk Museum lukkede i 2016, forsvandt museets genstande ud af Skærbæk. Nogle blev givet tilbage til ejeren og andre        
destrueret. Bevaringsværdige sager kom til Museum Sønderjylland.
For at hente noget af det tabte hjem kørte jeg til Tønder og fandt bag ved Museum Sønderjylland en dejlig bunke af tiloversblevne     
ting. Med inspiration fra Vadehavets faskiner – der tilbageholder organisk byggemateriale, så der dannes nyt land – har jeg lavet en          
Museumsfaskine for at forsøge at holde på den kultur og kunst, der er. 
Tak til Museum Sønderjylland

Camilla Nørgård 2019
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Belles Samling

Dette er en samling af genstande, fundet på vandringer i »Mellemrummet«, der åbner for 
historier og forviklinger mellem vind, sol, fejemaskiner, mennesker og deres omgivelser.

Camilla Nørgård 2019 

Stentavler fra Mellemrummet

Fundet delvis sunket i jorden.
Oprindelig var de bordplader, men vind, vand, jord og bevoksning har 
gjort sit til at bjerget i pladerne er blevet synligt igen.
Deres placering som stentavlerne udenfor Skærbæk Kirke er sammen 
med de nu afdækkede gulvfliser og terazzogulvet på stationen, med-
virkende til at de for en tid er landet her.

Camilla Nørgård 2019
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To skulpturer til Skærbæk 

I »Mellemrummet« – Storegades lidt mere private bagside – findes to bemærkelsesværdige »steder«, 
som jeg har valgt at give en speciel opmærksomhed ved at placere to skulpturer dér. 
Det er »steder« med en særegen stemning, som dog er mere passager end opholdssteder: 
passager til og fra skolen, til og fra indkøb, til og fra kirken. 
Med placeringen af skulpturer netop dèr, vil jeg gerne fremhæve disse »steder« som helt særlige og 
opfordre til at man standser dèr og mødes omkring en ny historie, som skulpturerne ønsker at skabe.

Natalie Mégard 2019
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To skulpturer til Skærbæk - Natalie Mégard 
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Blomstergade

Skærbæk er omgivet af marsken og de åbne 
grønne vidder. Blomstergade er en reference 
til det omgivende landskab, som vi ønsker 
at trække helt ind i byen. Byens mange 
belægninger udskiftes med et 40 meter langt 
bed, hvor naturens vilde græsser og urter vil 
blomstre under hele udstillingsperioden. 
Bedet er en landskabelig bearbejdning af en 
af Skærbæks mange passager, som forbinder 
Storegade og det sydvendte »Mellemrum«. På 
den måde viser naturen vej og inviterer til at 
gå nye veje gennem Skærbæk.

Anja Boserup  2019
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Blomstergade - Anja Boserup
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SMK og SMK 

For borgerne i Skærbæk, er SMK navnet på den lokale speedway klub – Skærbæk Motor Klub. 
For de kunstnere der i år er inviteret til »Byens egne veje«, står SMK – for Statens Museum for Kunst.
Begge steder har noget med drømme at gøre, drømme om hvad vi vil med det ene liv, vi hver især har fået tildelt. Drømme om at give de andre baghjul, om 
anerkendelse og respekt. Om at vinde og tabe, men også om samarbejde og kammeratskab, om at løfte i flok, for hvor sjovt er det egentlig at køre alene rundt på banen?

M.R. Olsen 2019 36



Martin R. Olsen maler skilt i Fragtcentralen

De to fotografier fra butiksvinduet af henholdsvis Statens Museum for Kunst og Skærbæk Motor Klub. Lydoptagelser fra de to steder var bearbejdet til en lydcollage der kunne høres foran butikken.
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Tæppeparafraser 

I Skærbæk blev der skabt verdenskunst. Scherrebek / Skærbæk tæpperne blev starten på det 20. 
århundredes tekstilkunst – og de anses stadig i dag som et af symbolerne på Europas nye stil, 
Jugend eller art nouveau. Berømte kunstnere som bl.a. Eckmann og van de Velde leverede motiver 
og forlæg. 
Det blev dog en kort storhedstid der varede fra 1896-1903. Herefter sad der en dedikeret kvinde i 
Skærbæk og vævede videre frem til Genforeningen. I dag befinder tæpperne sig på museer i bl.a. 
Tønder, Flensborg og Dresden.
Mit bidrag er 4 store print som parafraser – nyfortolkninger af flere af de berømte Skærbæktæpper. 
De er monteret på murværk og bygninger både i »Mellemrummet« og i Skolegade. Derudover 
fungerer et skulpturelt værk som vinduesudstilling i en butik i Storegade.

Mette Gitz-Johansen 2019 Mette Gitz-Johansen fortæller under 2. rundvisning
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Fotoo: Mette Gitz-Johansen

Tæppeparafraser - Mette Gitz-Johansen
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Prøverum 

I den tidligere tøjbutik Belles i Storegade fandt jeg et skilt med skriften »Prøverum«. 
Skiltet er flankeret af to mørkhårede kvinder, der poserer i det tøj, jeg forestiller mig 
butikken solgte. Butikken med de to vinduer ud mod hovedgaden danner rammen 
for en udstilling, der fungerer som mentalt og fysisk »prøverum« for flere kunstner-
iske greb.  
Rummet er opbygget af ting fundet i lokale genbrugsbutikker, tidligere  udstillings-             
elementer og lån fra den lokale teaterforening Stjernen. 
Udstillingen er inspireret af min opvækst i Bramming med mellemøstlige rødder. På 
åbningsdagen vil jeg i samarbejde med min far servere mad med inspiration fra det 
marrokanske køkken. 
Prøverum er en kunstnerisk undersøgelse med inddragelse af lokalitet, familie, 
opvækst, natur og mad, der forhåbentligt rejser flere spørgsmål end det giver svar.

Anders Benmouyal 2019
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Østers workshop

Sammen med en 3. klasse fra Skærbæk Distriksskole har Anders Benmoyal gennemført en 
workshop, hvor børnene med end blanding af knuste muslingeskaller, cement og sand, lavede 
afstøbninger i medbragte plastikforme. Sammen med en kæmpeafstøbning af en muslingeskal, 
indgik børnenes afstøbninger i en bænkeskulptur som Anders efterfølgende tømrede sammen. 
Skulpturen er nu flyttet over på skolen.
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Signal 

Ligesidede trekanter, malet på 4  steder langs 
vejen fra stationen til museet.
Den ligesidede trekant bruges til mange 
vejskilte på samme strækning. På vejskilte 
bruges den enten på spidsen eller på en side.
Her inddrages 90°drejning til hver side så 
trekanten får karakter af en pil, der viser til 
højre eller til venstre.
På den måde ender trekanterne som både 
vejvisere og signal om at der er kunst i byen.

Åse Eg  2019
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Signal - Åse Eg
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Bosætning
Den første kendte bosætning i Skærbæk er et rensdyrtelt fra stenalderen. Siden har der været mange former for bosætninger og huse er blevet bygget op og revet ned igen. Græstomten overfor 
Pubs Bodega er et af de steder, der venter på at blive bebygget igen, eller bare brugt til noget. Jeg har genetableret en midlertidig bosætning med et klassisk spejdertelt udlånt af FDF-Skærbæk 
gruppe, en af byens mange ungdomsforeninger.

Cai Ulrich von Platen 2019 44



Søjler der måler noget

Med inspiration fra Stormflodssøjlen i Rømø Havne-by, har jeg lavet 3 eksempler på søjler, der ligesom stormflodssøjlen måler 
noget. Senere skal børn fra Distriktskolen lave deres egne Stormsøjler. Stolperne stammer fra en stor tømmerstranding på Rømø..
De 3 første søjler hedder:
• Landvindingssøjlen
• Befolkningssøjlen
• Solsortesøjlen  
                                                                                                                                    
Cai Ulrich von Platen 2019
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Teaterbutikken 

En tidligere dametøjsbutik og kreativt kontor er omdannet til en sprudlende teaterscene, fyldt af kostumer og kulisser. Et lille bitte udsnit af Teaterforeningen Stjernens enorme lager af kostum-
er og scenemateriale er udgangspunktet for en fantasirejse med blandt andre Den hvide dame, Snehvide, Baronessens bejlere, indianere, og prinsesser — alt sammen materiale der vidner 
om foreløbig 36 års tjeneste som Skærbæks amatørteaterforening.
Ophængningen er lavet i samarbejde med Erik Rosenmeyer, Else Søndergaard, Sonja Pedersen, Jytte Evald, alle fra Teaterforeningen Stjernen.

Cai Ulrich von Platen og Teaterforeningen Stjernen 2019
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Stationsbygningen genbrugt 

Ventesalen er forsøgsvis åbnet igen. Dels fordi det er behageligt at kunne vente på toget 
i varme og tørvejr, men også fordi gentagelse og ventetid er godt for fordybelsen. Derfor 
introduceres ventesalen som et udstillingssted med en ophængning af Skærbæk- relatere-
de billeder bl.a. 4 af billedskole-børnenes Skærbækplakater og tegninger af Hans Martin 
Petersen. 

Cai Ulrich von Platen 2019
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Stormsøjle-værksted

Jernbanestationens gamle fragtcentral er ikke længere i brug, men rummet er et ideelt værksted for skulptur og anden kunstnerisk / kreativ virksomhed. 
6.klasse på Skærbæk Realskole gennemførte i september 2019 en workshop i samarbejde med Cai Ulrich von Platen.
Opgaven gik ud på at lave søjler der måler noget, noget som har med Skærbæk at gøre. På workshoppens 5. dag blev søjlerne rejst forskellige steder i byen.
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Borgmestersøjlen

Vi har lavet en søjle om fem forskellige borg-
mester fra 1970 til 2006. Vi fik en stor stamme 
som vi skulle bruge 10 timer til at afbarke og 
så snitte en træmand som står oppe øverst på 
søjlen som skal forstille en borgmester. Der kom 
en kunstner som hed Kaj Ulrik han skulle fortælle 
om hele forløbet. Vi arbejdede oppe ved siden af 
togstationen i det gule hus. Vi ringede til kommu-
nen for at spørger om hvad borgmestrene hed.  
 
Shane,Oliver,Caroline      

Fødselssøjlen 

Vi ville kalde søjlen for Fødselssøjlen, fordi søjlen 
viser hvor mange børn der er født i Skærbæk fra 
2015 til 2019. Nu vil vi fortælle om hvordan vi fandt 
uf af hvor mange børn der var født i Skærbæk. 
Først ringede vi til Sønderjylland linjen og der 
mødte vi Camilla og hun sendte os til Tønder 
kommune. Da vi havde ringet rundt til mange 
personer, blev vi til sidst sendt til en mand der hed 
Allan Hansen, der sagde at vi skulle sende en mail 
til ham. Senere på dagen fik vi en mail fra Allan 
Hansen, hvor han skrev hvor mange børn der var 
blevet født. Søjlen er lavet af en stamme fra et 
gammelt skib vi malede den grøn og båndene er 
af tagpap. 

Just, Frederik R, Kamilla 

Guldbager søljen 

Vi har valgt at lave en søjle om bageren. Den 
skal vise hvor mange brød bageren bager om 
dagen. Den er lavet af en træstamme, gips, 
maling, hønsenet, træplade, klips. Vi tænkte på 
alle de gode ting som bageren har gjort for os. 
De er altid søde og imødekommende. Næsten 
alle elever er deroppe og selv de fleste lærer 
er også deroppe. Vi var selv inde og spørge 
bageren ad. Janni og Sofia fik at vide at de bagte 
500 rundstykker, 120 rugbrød, 80 franskbrød 
om dagen. 
 
Malthe, Janni, Sofia 

 Dåsesøjlen 

Den skal vise hvor mange dåser der ligger 
rundt omkring i verden. Dåser der ligger rundt 
i naturen er grimme, så det er bevist at den er 
grim. På toppen af søjlen er der en jordklode 
lavet ud af gips der også er dækket af dåser. 
Den symboliserer hvordan verden kunne se ud i 
fremtiden. I bunden står der hvor mange dåser vi 
fandt. Der var nok dåser til at fylde en pose på 25 
minutter. Vi har valgt at lave denne søjle fordi vi 
indså at der lå mange dåser omkring i byen. Hvis 
vi gik rundt og fandt 62 dåser hver 25’ene minut, 
ville det svarere til 12,4 dåser hver 5 minut, 148,8 
hver time, 3.571,2 hvert døgn og cirka 1.303.488 
hver eneste år der bliver smidt ud i byen.  
 
Laura Munk Bleeg, Magnus Luca Pedersen og 
Anna Lidia Patti  
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Krigssøjlen 

Vores søjle handler om krig. Den vil sige hvor 
meget Danmark, er blevet besat. Den er blå for 
friheden. Vores bue og pil, handler om hvad de 
brugte af værktøj i krigen. Vores bue og pil er rød, 
fordi det skal ligne blod fra krigen. Vi har også 
sorte bånd, som betyder mørketider. Vi har også 
en sky og en sol på toppen af vores bue og pil, 
det betyder så de lyse tider, eller de gode tider. 
 
Kevin, Frederik og Malou 

Hussøjlen 

Søjlen viser hvor mange huse, der har været i 
Skærbæk igennem tiden. Og hvor meget Skær-
bæk har ændret sig. Vi har valgt farven grøn, 
fordi huse står i græs højde. Søjlen tog 10-12 
timer at lave hvor vi både har malet, snittet og 
bygget huset på toppen af søjlen. Vi fandt ud af 
hvor mange huse der var og er i Skærbæk, ved at 
regne ud hvor mange folk der er i Skærbæk, og 
vi kom frem til at der er 3131, som vi dividerede 
med 3 og det gav 1084. Vi fandt også ud af hvor 
mange der var i 1923, og det var 643.  

Sebastian, Lucas, Charlotte og Nikoline. 

Himmelsøjlen
 
Vi valgt at lave en søjle som hedder himmelsø-
jlen. Vi valgte denne søjle fordi den viser at man 
ikke kan nå højere end gud før man dør. Vores 
søjle er lavet af en træstamme. den er malet 
himmelblå, og vi har sat en sky på toppen af 
træstammen, og for at vi kunne få skyen sat 
fast, så tog vi en pind som vi hamrede ind i 
træstammen, og så skruede vi den pind fast til 
træstammen, og derefter skruede vi så skyen på 
pinden. Da vi havde sat skyen fast, begyndte vi at 
hamre en stige ind i træet.  

Vi har hørt en historie. Menneskene ville gerne 
prøve at nå op til gud. Så de lavede en meget 
lang stige så de kunne klatre op af den og 
komme op i himmelen. Men gud ville ikke have at 
de kom højere end ham. Gud gav dem nogle for-
skellige sprog så de ikke kunne snakke sammen 
og bygge stigen.    
Og historien betyder man ikke kan komme højere 
end gud. 

Rasmus, Gustav og Kathrine. 

Klimasøjlen

Vi har valgt at lave en klimasøjle fordi vi synes 
at vi skal passe bedre på jorden. Vores søjle er 
lavet af en stor træstamme som er skyllet op på 
stranden. Vi har malet søjlen blå fordi at farven er 
ren og sådan skal himlen og havet være. På top-
pen af søjlen er der en jordklode som vi har lavet 
af gips og bagefter malet blå og grøn. Søjlen skal 
vise at vi skal passe bedre på vores jord. Vi har 
også sat tre sorte bånd rundt om søjlen hvor der 
står PAS PÅ JORDEN.

Kasper, Alexander og Amalie

50



Opfordrende signaler

Selv bilister der blot passerer Skærbæk af Tøndervej, kan lige nå at notere sig den korte opfodring til at aktivere tre af vores sanser. Sanser som 
er gode at have med sig hvis man vil dykke ned i både Skærbæk og kunsten.

Åse Eg & Cai Ulrich von Platen
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Etape 4 2019 - ?

Statens Kunstfond beviliger støtte til 4 skitseforslag vedr. mere 
permanente kunstværker til bl.a. Byparken og den nye distriksskole.

Der er fundet delvis egenfinansiering til Bypark-projektet og distriktsskolen.

Følgegruppen forankres som et udvalg under Skærbæk Lokalråd.

Fortsættelse følger......
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Byparken med det springvandbassin der ikke længere er i drift. Visualisering af den nye distriktsskole. Friis & Moltke Arkitekter
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