
IKAST-SKILTET
  de 4 vejtavler

Skulpturer til Hjertet i Ikast af Cai Ulrich von Platen 2019. Doneret af Ny Carlsberg Fondet

 &  Hjertets historie



Store Linneberg. Maleri af Jens Brandt (3-sky-maleren)

På Ikast Lokalhistorisk Arkiv faldt jeg over et maleri af gården Store 
Linneberg, udført af Jens Brandt med tilnavnet 3-skymaleren. Et 
nøgternt og præcist malet portræt af en bondegård fra Ikast-egnen.

I arkivet kunne jeg finde en del oplysninger om Jens Brandt. Hele 
sit lange voksenliv havde han rejst Fyn og Jylland tyndt og (ofte 
uopfordret) malet billeder af folks gårde. Fra den kønneste vinkel 
og gerne med en ekstra skorsten eller to, hvis det var det folk 
ville have. For at kunne forsøge familien måtte han være effektiv. 
Himlen og græsset blev derfor malet op på de udskårne papstykker 
i forvejen, så han på stedet kun behøvede at tilføje selve bonde-
gården. Omkring 30.000 malerier hævder han selv at have lavet. 
Som en slags signatur forsynede han næsten altid himlen med 3 
venlige skyer.
Jens Brandt blev en væsentlige inspiration i arbejdet med min 
udsmykning til Hjertet. Jeg er ligesom ham en tilrejsende maler, og 
valgte ligesom ham at lave billeder af autentiske huse. Dog kun fra 
Ikast og omegn.

Research

Ikast-skiltet

Som en hilsen til 3-sky-maleren tog jeg konkret udgangspunkt i hans maleri af Store Linneberg til det første emaljeskilt, og hans præcision med linialen, 
blev et vigtigt æstetisk greb. De følgende sider viser fotografier af de huse jeg har gengivet i Ikast-skiltet, sat op ved siden af de farvelagte tegninger der 
dannede grundlag for emaljeproduktionen.



Dansk Outlet HQ / Vestergade

Frejasgade 3 Nørregade 21

Vestergade 39
Parcelhus nær Hammerum

Mindegade 3A Ikast rådhus



Vestergade 41

Vestergade 35 og 37

Olivers Kaffevogn i Nørregade

Kristiansgade 37 Rolighedsvej 12

“Den store dansker”
af Sven Dalsgaard
Højrisparken



Kildevej 25 Grønnegade (nedrevet)

Ikast Kirke

Rolighedsvej Kirkegade 17

Kongevejen 25 Kirkegade 50



Villavej 17 - 19

Smallegade 7 og 9

Villavej 32 og 34

Hammerum Kro



Icopalfabrikken Spejlvendt

Mellem husene vandrer en sort silhuet. En 
gårdmaler, en hosekræmmer, sagnfiguren 
Nornegæst - eller bare en turist?

Hvedebrødsmanden
Frederik Vermehren 1851

Ukendt kunstner Figur af billedskærer      
Olaf Overgaard Ovesen



Ved de 4 ”indfaldsveje” til selve Hjertet har jeg desuden opstillet 4 mindre emaljetavler, hvor den vandrende 
mand går igen. Hver af de 4 tavler har et motiv der peger ud ad, væk fra Hjertet, ud af byen. Fåret er 
forbundet med heden, træet med den vilde natur, vandkanden peger på naboen, gartneriet og globustavlen 
handler om den globale balancegang.

De 4 vejtavler Hjertets historie

Ligesom der ved hovedindgangen, på den runde murstensvæg, er ophængt en videoskærm, der skal 
fortælle om de aktuelle og fremtidige aktiviteter i Hjertet, hænger der et udhængsskab, der skal rumme 
små skiftende udstillinger med  billeder fra tidligere aktiviteter. 

Skabet skal altså være et sted for Hjertets historie. Dels den historie som starter nu, men også det som 
har at gøre med forudsætningerne for at et sted som Hjertet er opstået.

Visualisering



Emaljearbejdet er udført af Ewalena Lené fra Sprakareds 
Emaljverk i Kinnahult, Sverige.

Smedearbejdet er udført af JAS Kibæk a/s i  Kibæk

Murerarbejdet udført af KPC og Skibild Entreprise a/s

Ewalena Lené Jack Grønbech og Jens Axel Sørensen

Produktion

Jens Brandt kom som 9-årig ud at tjene på landet. Som 14-årig havde han 
egentlig fået en læreplads på Silkeborg Papirfabrik, men det lykkedes ham 
i stedet at få job som rejsende med salg af ugeblade. Det bragte ham rundt 
i Jylland, og da han på Års-kanten blev præsenteret for et prospektmaleri 
af en gård, som en omvandrende kunstner havde lavet, mente han, at det 
kunne han gøre bedre. 
På de næste gårde, som han var inde på for at sælge sine ugeblade, lånte 
han prospektkort af gårdejerne, anskaffede sig en malerkasse og gik i 
gang med at male. Bagefter lykkedes det så at få solgt alle malerierne. 

I perioden 1912 til 1964 rejste Jens Brandt rundt i Jylland og på Fyn som 
gårdmaler. Efter eget udsagn blev det til omkring 30.000 malerier - altid 
malet på gråt pap - som han imidlertid sjældent signerede. Der optræder 
dog ofte en bagsidetekst med forskellig ordlyd. 

Jens Brandt udviklede en metode, der gik ud på, at han uopfordret malede 
gårde og husmandssteder. Hjemmefra havde han malet græs og himmel 
på pappet. På turen forbi ejendommene slog han nogle (omrids-) streger 
og malede så færdig hjemme, hvor han bl.a. benyttede skabeloner til 
diverse dyr m.m. 

Når han kom ud til pågældende gård igen, tilbød han ejeren maleriet. 
Hvis denne afslog eller ville presse prisen, fordi han vidste, at billedet ikke 
kunne bruges til andet formål, kunne Jens Brandt finde på gøre anstalter til 
at rive maleriet i stykker. Ofte greb ejeren så ind og købte maleriet trods alt. 

Om Jens Brandt
Prospekt- og gårdmaleren Jens Brandt               
(30.5.1889-9.9.1982)                                                    – 
med tilnavnet ”3-Sky-maleren” 

M.h.t. priser er nævnt et beløb på 15 kr. for et oliemaleri af en 
gård. Da det gik allerbedst i perioden 1934-1940 anskaffede Jens 
Brandt sig en brugt Ford A, som han samtidig benyttede som 
rullende atelier, elles foregik turene rundt i landet på cykel. 

Jens Brandt stoppede med sine ture i 1964 på grund af alder, men 
sikkert også fordi tiden var blevet en anden. Gård- og luftfotogra-
fer havde taget over. 


