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LandArt 2006

Fortsæt forbi Frejlev Skov med ikke mindre end 150 oldtidsminder. Tag en afstikker forbi den idylliske købstad

Ruten tilbage til Maribo følger kysten det meste ad vejen.
Ved Bandholm ligger Knuthenborg Safari Park med over
1000 eksotiske dyr, der kan opleves på helt tæt hold.

Tæt ved motorvejsafkørsel 49 ligger Holeby. I starten af
alleen ned til Råhavegård findes LandArt værket ”Utopisk
Landingsbane” 5 af Rasmus Pedersen. På Råhavegård er
det også muligt at opleve tre kunstværker fra LandArt 2005:
”På herrens mark” B af Maiken Monnerup, Ole Holms
”Rasteplads for fugle og andre flyvende væsener” C og
”Synergi 2+2=5” D af Kis Nellemann.

NYKØBING F.
TURISTINFORMATION
Østergågade 7
4800 Nykøbing Falster
54851303

SAKSKØBING
TURISTBUREAU
Torvet
4990 Sakskøbing
54705630

MARIELYST
TURISTINFORMATION
Marielyst Strandpark
4873 Væggerløse
54136298

NYSTED
TURISTBUREAU
Strandvejen 18,
4880 Nysted
54871985

STUBBEKØBING
TURISTBUREAU
Vestergade 43
4850 Stubbekøbing
54441304

Undervejs gennem Maribo kan man besøge Storstrøms
Kunstmuseum og Maribo Domkirke, hvorfra turbåden
Anemonen om sommeren sejler på Søndersø. Tæt ved
motorvejstilkørsel 47 slutter rundturen med LandArt
værket ”Fletning” 9 af Jens Chr. Jensen.

TURISTBUREAUER
Et grønt "i" har åbent 6 dage om ugen hele året, og kan med
et sprogkyndigt personale give information om hele
Danmark.
TURISTENBÜROS
Die Büros mit dem grünen „i“ haben ganzjährig sechs Tage in
der Woche geöffnet. Sprachkundige Mitarbeiter geben
Auskunft über die Region und über ganz Dänemark.

Vi ønsker rigtig god fornøjelse.
Skejten

Østersøkysten

Fuglsang

GRØNT CENTER

Få yderligere information om Lolland-Falster på

Hus i Hesnæs

TURISTINFORMATIONER

www.oplevdanmark.nu

Et rødt "i" skal derimod kun i højsæsonen have åbent 6 dage
om ugen. Uden for sæsonen har flere lukket, og de øvrige, helårsåbne turistinformationer er kun forpligtet til at have åbent
5 dage om ugen.

UDGIVER: Projekt LandArt Lolland-Falster
REDAKTION: Østdansk Turisme, Kis Nellemann, Rolf Nielsen.
TILRETTELÆGGELSE og LAYOUT: Østdansk Turisme, Pajor Reklamebureau
OVERSÆTTELSE:northern lights text & kommunikation
FOTOS: Finn Brasen, Østdansk Turisme.

Næsgaard Agerbrugsskole

Margueritruten

TOURISTENINFORMATIONEN
Die Touristeninformationen sind mit einem roten „i“ gekennzeichnet und haben nur in der Hochsaison sechs Tage in der
Woche geöffnet. Außerhalb der Saison bleiben die meisten
Büros geschlossen, einige ganzjährig geöffnete Informationen
müssen fünf Tage pro Woche geöffnet haben.

Gravhøj, Halskov Vænge
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Tirsted
Der Weg zurück nach Maribo folgt überwiegend der Küste. Bei
Bandholm lockt Knuthenborg Safari Park mit seinen mehr als
1000 exotischen Tieren zu aufregenden Erlebnissen.
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Kramnitse

Zu Maribos Sehenswürdigkeiten gehören das Storstrøms
Kunstmuseum und die Maribo Domkirche. Unweit davon legt im
Sommer das Ausflugsschiff „Anemonen“ zu Törns ab. Die Rundreise
endet nahe der Autobahnabfahrt 47 mit dem LandArt-Kunstwerk
„Flechtwerk“ 9 von Jens Chr. Jensen.
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Anschließend Richtung Norden an Vesterborg vorbei. Ab hier weiter auf der Margeritenroute. In Horslunde lohnt ein Besuch des
Reventlow-Museums auf dem Gut Pederstrup. In Birket liegt
Dänemarks längstes Ganggrab, Kong Svends Høj. Nicht weit von
dort bildet ein Hügelzug bei Ravnsby den Hintergrund von Sine
Lewis’ „Rot” („Rødt”) 8 .

or

Fahren Sie weiter Richtung Naskov, Lollands größter Stadt, in der
Sie u.a. einen Blick in ein 76 Meter langes russisches U-Boot werfen
können. Dann weiter nach Søllested, wo Thomas Kadziolas LandArtWerk „Platz der Ahnen” („Anepladsen”) 7 seine Betrachter überrascht – von innen wie von außen.

Putt

Nun haben Sie entweder die Möglichkeit, auf der Route zu den
westlichen LandArt-Kunstobjekten weiterzufahren. Dazu geht es
weiter nach Holeby. Oder Sie folgen der Landstraße weiter
Richtung Norden via Sakskøbing nach Guldborg, wo Sie mit dem
„Guldborg-Apfel” („Guldborg æble“) 10 von Ole Knudsen das
letzte Kunstwerk diese Rundtour finden.

nd

Anschließend weiter am Wald Frejlev Skov mit seinen rund 150
Vorzeitstätten vorbei. Ein Abstecher lohnt ins kleine Handelsstädtchen Nysted. Oder Sie folgen der Landstraße an Kettinge vorbei, dann rechts nach Grønnegade, wo Bo Karbergs LandArt-Objekt
„Der Sonnenstein“ („Solstenen“) steht 3 . Unweit hiervor finden
Sie in der Kiesgrube Store Musse Dorthe Wolff Sørensens Skultpur
„Solarplexus“ 4 , das aus 150 Telefonmasten besteht.

Su

LOLLAND-FALSTER - Hier finden Sie das Schönste und
noch ein bisschen mehr...

Die Brücke nach Lolland führt über den Guldborgsund. Dann weiter auf der Margeritenroute gen Nysted. Nach der Flintinge Å bei
Nybro finden Sie das LandArt-Werk „Der Traum des Maulwurfs“
(„Muldvarpens Drøm”) 2 von Ole Bjørn Krüger. Dann weiter
Richtung Süden und vorbei am Herrensitz Fuglsang. Der Garten
Fuglsang Have steht Gästen offen. Ein kleiner Weg führt hinunter
zum Guldborgsund, wo das faszinierende Naturgebiet Skejten
liegt. In Öl verewigt hängt es sogar im dänischen Parlament, dem
Folketing.

Auf kleinen Straßen fahren Sie über Südwest-Lolland via Hoby,
Gloslunde und Dannemare zum Rudbjerggård. Dort steht die
"Landschaftsskulptur" ("Landskabsskulptur") E von Simon Jørgen
Simsonsen, ein Projekt der LandArt 2005. Nun fahren Sie zurück in
Richtung Naskov. Kurz hinter Holeby finden Sie Erik Rasmussens
„Fünf Scheiben Roggenbrot“ („5 stk. rugbrød”) 6 .
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Weitere Touren finden Sie unter www.land-art.dk.

Danach folgen Sie der Margeritenroute in südlicher Richtung. Die
Fahrt geht durch Hesnæs mit seinen charakteristischen Häusern –
sie sind nicht nur reetgedeckt, auch ihre Mauern sind aus Stroh.
Dann weiter entlang der Ostsee durch Buchenwälder und Felder.
Im Vorzeitwald Halskov Vænge liegen 72 Grabhügel, sechs
Dolmengräber, zahlreiche Bautasteine und ein kleines Naturmuseum. Der Park des Herrenhofs Corselitze ist für Besucher
zugänglich. Nun ist es nicht mehr weit zur größten Stadt LollandFalsters, Nykøbing F., mit besonders bei Familien beliebten
Attraktionen wie dem Mittelalterzentrum und dem Zoo. Etwas
südlich der Stadt steht Geert Daae Funders LandArt-Werk von
2005, „Massa Confusa” A .

Iselingen

Fe

Eine Rundtour zu den Kunstwerken von LandArt 2006 ist gleichzeitig eine hervorragende Möglichkeit, Natur und Sehenswürdigkeiten von Lolland und Falster zu erleben. Gleichzeitig lassen sich
einige der Kunstwerke des letztjährigen LandArt-Festivals (wieder-)
entdecken. Die beiden folgenden Tourenvorschläge sind einzeln
und kombiniert möglich, so dass die Werke auch in der Reihenfolge
1-10 besichtigt werden können.

Fahren Sie Richtung Stubbekøbing und folgen Sie der Margeritenroute nach Næs. Die hier liegende palaisartige Landwirtschaftsschule Næsgaard mit Aussicht über den Grønsund bis Møn bildet
die Kulisse für Bent Jørgensens LandArt-Kunstwerk „Türme“
(„Tårne”) 1 .

Holeby liegt unweit der Autobahnabfahrt 49. Hier finden Sie das
LandArt-Werk „Utopische Landebahn“ („Utopisk Landingsbane“)
v5 von Rasmus Pedersen. Daneben können Sie noch drei Objekte
der LandArt 2005 entdecken: „Auf dem Feld des Herrn“ („På herrens mark”) B von Maiken Monnerup, Ole Holms „Rastplatz für
Vögel und andere fliegende Wesen“ („Rasteplads for fugle og
andre flyvende væsener”) C und „Synergi 2+2=5” D von Kis
Nellemann.

Balle

Margueritruten

b
ldy

KULTUR-RUNDTOUR

Diese Tour führt Sie über Mittel- und West-Lolland. Ausgangspunkt
der Route ist Holeby – doch Sie können auch an jedem anderen der
fünf aufgeführten Kunstwerke von LandArt 2006 starten.
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Wir wünschen viel Spaß beim Entdecken von Lolland-Falsters
Kultur und Natur.

Die Fahrt zu den fünf östlichsten LandArt-Kunstwerken folgt der
Margeritenroute durch Felder, Wälder und entlang wunderschöner
Küsten. Die Rundreise kann an jedem der fünf Kunstwerke starten.
Kommt man jedoch aus Richtung Norden, liegt der Startpunkt auf
Nord-Falster an der Autobahnabfahrt 43.

Vejrø

LandArt 2005

gø

Lolland-Falster besitzt darüber hinaus zahlreiche sehenswerte
Gärten und Parks mit Raum für interessante Naturerlebnisse. Zum
umfangreichen Kulturangebot auf den Inseln gehören aber auch
Schlösser, Herrenhäuser, Museen, Festivals und andere
Kulturveranstaltungen. Sie haben die Wahl!

RUNDTOUR AUF LOLLAND

Rå

Eine kontrastreiche Natur, unberührte Sandstrände sowie klares
Badewasser sind nur einige der Attraktionen von Lolland-Falster.
Beide Inseln haben nicht weniger als 600 km Küstenlinie zu bieten.
Auf Lolland-Falster liegen auch einige der ältesten Handelsstädte
Dänemarks. Und in vielen Hafenorten stehen historische Speicher
aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Mit ihren gemütlichen
Fußgängerzonen und gepflasterten Gassen liefern die Orte eine
perfekte Atmosphäre für einen entspannten Stadtbummel.

RUNDTOUR AUF FALSTER UND OST-LOLLAND

Ø

d
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Der tages forbehold for trykfejl m.v.

KULTUR UND NATUR AUF LOLLAND-FALSTER

Maribovej 9
4960 Holeby

Kør mod Stubbekøbing og følg derfra Margueritruten til
Næs. Her ligger den palæagtige Næsgaard Agerbrugs-

Dette turforslag er en rundtur på Midt- og Vestlolland.
Ruten er beskrevet med udgangspunkt i Holeby, men kan
påbegyndes ved ethvert af de fem kunstværker fra
LandArt 2006, som turen omfatter.

MARIBO
TURISTBUREAU
Det Gamle Rådhus
Torvet
4930 Maribo
54780496

www.greencenter.dk

Turen til de fem østligste LandArt værker er en rundtur ad
Margueritruten gennem landskaber og skov og langs
smukke kyststrækninger. Rundturen kan påbegyndes ved
ethvert af de fem kunstværker, men kommer man nordfra, starter rundturen ved motorvejsafkørsel 43 på Nordfalster.

Guldborgsund passeres via broen til Lolland og der køres
ad Margueritruten i retning af Nysted. Efter Flintinge Å
ved Nybro findes LandArt værket ”Muldvarpens Drøm” 2
af Ole Bjørn Krüger. Turen videre sydpå går forbi herregården Fuglsang. Her er adgang til Fuglsang Have og en
lille sti fører ned til Guldborgsund og det særprægede
naturområde Skejten, der er motivet på de store malerier
i Folketingssalen.

RØDBY TURIST &
ERHVERVSBUREAU
Færgestationsvej 6
4970 Rødby
54604546

ØSTDANSK TURISME

RUNDTUR PÅ FALSTER OG ØSTLOLLAND

NORD/ØSTFALSTERS
TURISTBUREAU
Stubbekøbingvej 16
4840 Nørre Alslev
54433738

GEDSER
TURISTINFORMATION
Moltzaugade 2
4874 Gedser
54179041

Kør mod nord forbi Vesterborg og følg herfra
Margueritruten. I Horslunde er det muligt at besøge
Reventlow-Museet på det smukke Pederstrup, og ved
Birket ligger Danmarks næstlængste jættestue, Kong
Svends Høj. Ikke langt herfra, på et bakkestrøg ved
Ravnsby, findes LandArt værket ”Rødt” 8 af Sine Lewis.

RUNDTUR PÅ LOLLAND

NØRRE ALSLEV
TURISTBUREAU
Stationspladsen 3
4840 Nørre Alslev
54434924

Østergågade 5
4800 Nykøbing F.

Herfra køres mod Lolland-Falsters største by, Nykøbing F.,
der blandt andet byder på de populære familieattraktioner Middelaldercentret og Nykøbing F. Zoo. Lidt syd for
byen kan man se Geert Daae Funders LandArt værk fra
2005 ”Massa Confusa” A .

Kør mod Nakskov, Lollands største by, der blandt andet
byder på et kig indenfor i en 76 meter lang russisk ubåd,
og herfra til Søllested, hvor Thomas Kadziolas LandArt
værk ”Anepladsen” 7 kan opleves tæt ved herresædet
Søllestedgaard.

NAKSKOV
TURISTBUREAU
Axeltorv,
4900 Nakskov
54922172

www.oplevdanmark.nu

Lolland-Falster rummer også mange smukke haver og parker, hvor der er mulighed for interessante naturoplevelser.
De mangfoldige kulturtilbud omfatter blandt andet slotte,
herregårde, museer, festivaler og andre kulturbegivenheder.
Alt kan opleves i dit eget tempo.

Yderligere turbeskrivelse findes på www.land-art.dk.

Der kan fortsættes ad ruten til de vestligste LandArt
værker ved at køre videre til Holeby, ellers følges landevejen nordpå via Sakskøbing til Guldborg, hvor ”Guldborg
æble” 10 af Ole Knudsen er sidste LandArt værk på
denne rundtur.

FARØ VELKOMSTCENTER
Grønsundsvej 699
4793 Bogø
55894217

LYS OVER LOLLAND

Skøn natur, sandstrande og det dejligste rene badevand
finder du på Lolland-Falster, der har over 600 km kyststrækning. På Lolland-Falster ligger også nogle af Danmarks
ældste købstæder, og i flere af havnebyerne står der velholdte pakhuse fra 1600- og 1700-tallet. Byerne taler for sig
selv med de hyggelige gågader og brostensbelagte stræder.

Følg Margueritruten sydpå. Turen går forbi Hesnæs med
de karakteristiske huse med ikke bare stråtækte tage,
men også stråtækte mure, og videre langs Østersøen gennem bøgeskov og marker. Fortidsmindeskoven Halskov
Vænge rummer 72 gravhøje, 6 stendysser, adskillige
bautasten og et lille naturmuseum. Ved herregården
Corselitze er parken åben for besøgende.

Kør ad små veje på Sydvestlolland via Hoby, Gloslunde,
Dannemare og Majbølle til Rudbjerggård, der lægger
areal til ”Landskabsskulptur” E fra LandArt 2005 af
Simon Jørgen Simonsen. Kør tilbage og mod Nakskov.
Kort efter Holleby findes Erik Rasmussens LandArt værk
”5 stk. rugbrød” 6 .

Søllestedgaardvej 4
4920 Søllested

Kultur og natur
på Lolland-Falster

En rundtur til kunstværkerne i LandArt 2006 er samtidig
en anledning til at opleve natur og seværdigheder på
Lolland og Falster. Turene giver desuden mulighed for at
se eller gense nogle af kunstværkerne fra LandArt 2005.
Følgende to forslag til rundture kan følges hver for sig
eller køres i forlængelse af hinanden, sådan at værkerne
ses i rækkefølgen 1-10.

Nysted eller følg landevejen forbi Kettinge og drej til
højre mod Grønnegade, hvor Bo Karberg har installeret
LandArt værket ”Solstenen” 3 . I den nærliggende grusgrav Store Musse findes Dorthe Wolff Sørensens LandArt
værk ”Solarplexus” 4 der er opbygget af 150 telefonpæle.

www.lysoverlolland.dk

LOLLAND-FALSTER - Her finder du det hele og lidt til...

skole med smuk udsigt over Grønsund til Møn som
nabo til LandArt værket ”Tårne” 1 af kunstneren Bent
Jørgensen. Værket er bygget på en mark langs en skov - et
dejligt sted at nyde den medbragte mad.

TURISTBUREAUER
TURISTENBÜROS

www.land-art.dk

TURFORSLAG

Projektet er støttet af LEADER+, Artikel 33, Storstrøms Amts
Kulturpulje, Kulturministeriets Provinspulje på Lolland-Falster,
Landboforeningerne samt Lolland-Falsters og Langelands
Købstæders Brandsocietets Fond

LandArt 2005
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1

BENT JØRGENSEN
Protektor
HKH Prins Joachim

EN REJSE I
KUNST OG LANDBRUG
Fra den 24. juni til den 8. september 2006 kan årets ti nye
LandArt kunstværker opleves i de lolland-falsterske landskaber.

SIDSTE ÅRS
VÆRKER

2

KUNSTHÅNDVÆRKER

3

OLE BJØRN KRÜGER

BILLEDHUGGER

BO KARBERG

4

BILLEDKUNSTNER

DORTHE WOLFF SØRENSEN

Lolland-Falsters LandArt kunstnere og landmænd glæder sig til
at byde dig velkommen i naturens og kunstens univers.

TITEL: Solstenen
VÆRT: Bregndal, Bregningevej 13, 4892 Kettinge
STED: Grønnegadevej, øst for Grønnegade

TITEL: Solarplexus
VÆRT: Troels Jørgensen, Fuglegårdsvej 6, 4892 Kettinge
STED: Grusgravsøen, Musse Søpark (vej nr. 283)

TITEL: Utopisk Landingsbane
VÆRT: Grønt Center, Råhavegård, Maribovej 9, 4960 Holeby
STED: Alleen til Grønt Center på Råhavegård (vej nr. 297)

”Jeg har valgt at bygge et antal murstenstårne i varierende højde
på mellem 1/2 og 2 meter. Det enkelte tårn består af en bund med
6 mursten i en cirkel. De følgende lag lægges halvvejs forskudt på
en sådan måde, at der dannes et mønster.

”Du står i et landskab - et terræn rigt på historie, grønne vækster
og dyr. Trygt hvilende i sig selv. Ideen med LandArt-projektet er at
lade en ny overraskende oplevelsesdimension vokse op.

”Mit kunstværk er en refleksion over landskabet og de 2 prægtige
dysser fra stenalderen. De fineste eksempler på vore forfædres
monumentale LandArt. Jeg oplever, at der her har været et helligt
sted for begravelser og formodentlig soldyrkelse.

“Jeg oplever naturens stærke farver og bevægelighed som et incitament – jeg nærmest tvinges til at gøre en ekstra indsats for at
kunne hamle op med naturen. Min motivation for at lave dette
værk er at skabe ”noget”, der fanger blikket - ”noget”, man studser
over på afstand.

”Jeg har taget udgangspunkt i et flag opfundet af såkaldte SETI
forskere: The Earthflag (Jordens flag). SETI betyder "Søgen efter
udenjordisk intelligens". The Earthflag viser jorden, solen og
månen i universet og symboliserer, i modsætning til de nationale
flag, jorden som en enhed. Flaget henvender sig til de udenjordiske, rummændene i deres UFO’er. Utopisk måske, men i hvert
fald en hilsen til dem: ”Velkommen” på denne vores Jord.

Jeg er fascineret af tegl, og alt hvad der har med brændt ler at
gøre. Derfor har jeg netop valgt mursten. Da det er genbrugsmursten med en varierende overflade, har jeg valgt at kalke dem
hvide - ikke mindst for at skabe et ens udtryk.”

A

GEERT DAAE FUNDER
"Massa Confusa"
Orupgård, Gedser Landevej / Hallerupvejen,
4800 Nykøbing F.

Mit værk ”Muldvarpens drøm” - er en allegori over den lille skabnings forhåbninger. Fra mørke og jord til sol, vind og farver. En
hvid skulptur med sprælske rytmer i en blå ramme af hør og
lupin”.

Den ene dysse mangler en af de store sten - en såkaldt overligger.
Mit kunstværk handler om at føre denne store sten tilbage med
en (sol)hilsen fra vor tidsalder. Den befinder sig nu midt imellem
dysserne og er flækket i 2 halvdele. I den ene sten er der indlagt
en solcelle, der laver elektrisk energi til den anden. En glitrende
glasstang står her og drejer langsomt rundt. Som en frossen lysstråle peger den mod solen - måske står den endda stille! medens jorden under den drejer mod nye tider...”

Mit ønske var at anvende eksisterende materiale. Værket består af
150 telefonpæle, der bores lodret ned i jorden med 1 meters
afstand inden for en cirkel med en diameter på 14 meter. Toppen
af pælene skæres af, således at pælene samlet danner en kuppel,
hvis centrale punkt er 7 meter højt. Pælekuplen opleves bedst på
afstand. Når man nærmer sig åbner der sig revner i kuplen og
endelig, ved kontakt, symmetriske gange mellem pælene.”

EINE KULTURELLE
LANDPARTIE
Vom 24. Juni bis zum 8. September 2006 werden die zehn neuen
LandArt- Kunstwerke zu sehen sein, die sich in diesem Jahr in
Lollands und Falsters faszinierender Kulturlandschaft befinden.

B

MAIKEN MONNERUP
"På herrens Mark"
Råhavegård, Maribovej 9,
4960 Holeby

C

OLE HOLM
"Rasteplads for fugle og andre flyvende væsener"
Råhavegård, Maribovej 9,
4960 Holeby

D

KIS NELLEMANN
"Synenergi 2+2=5"
Råhavegård, Maribovej 9,
4960 Holeby

E

SIMON JØRGEN SIMONSEN
"Landskabsskulptur"
Rudbjergvej (ved Rudbjerggård),
4983 Dannemare

Ole Bjørn Krüger, Bildhauer: „Mein Werk „Der Traum des Maulwurf“
(„Mulvarpens drøm“) ist eine Allegorie auf die Hoffnungen dieses kleinen
Geschöpfs. Es will vom Dunkeln und aus der Erde zu Sonne, Wind und
Farben. Eine weiße Skulptur mit lebhaften Rhythmen in einem blauen
Rahmen aus Lein und Lupine.”

Der bildende Künstler Bo Karberg:„“Der Sonnenstein“ ("Solstenen") reflektiert
seinen Standort mit seinen beiden steinzeitlichen Hünengräbern. Dem
einen Hünengrab fehlt einer der großen Steine. Mein Kunstwerk handelt
davon, diesen großen Stein mit einem (Sonnen-)Gruß aus unserem Zeitalter
zu ersetzen. Der Stein steht nun zwischen den beiden Gräbern - in zwei
Hälften geteilt. Eine Sonnenzelle in der einen Hälfte liefert elektrische
Energie für die andere. Eine glitzernde Glasstange dreht sich und zeigt dabei
in Richtung Sonne.”

Kunsthandwerkerin Dorthe Wolff Sørensen sagt über ihr Werk
„Solarplexus“: „Mit meinem Werk wollte ich einen Blickfang schaffen, der
zum Nachdenken anregt. Das Kunstwerk besteht aus 150 Telefonmasten.
Die Masten bilden zusammen eine Kuppel. Die Mastkuppel kann man am
besten aus etwas Entfernung erkennen. Wenn man sich nähert, öffnen sich
Spalten und schließlich tun sich durch Berührung symmetrische Gänge
zwischen den Masten auf.”

„Utopische Landebahn“ („Utopiske Landingsbane“) von Kunststudent
Rasmus Pedersen: „Mein Ausgangspunkt war die bekannte Earthflag, die
das Universum mit Erde, Sonne und Mond zeigt. Die Flagge heißt die
Außerirdischen hier willkommen. Mein Werk ist 6 x 12 m groß und aus
Sommerblumen und Heu gemacht. In der Mitte sieht man: die Landebahn.
Auf der rechten Seite: The Earthflag. Auf der linken Seite: das Wort
„Willkommen”. In jeder Ecke weht die Earthflag.”

OM VÆRTEN:
Næsgaard Agerbrugsskole er Danmarks ældste landbrugsskole og ligger
smukt placeret med udsigt til kæmpehøje, Grønsund og Møn. Landbruget
er forpagtet ud til Jan Yttesen, som driver et moderne landbrug i tæt samspil med landbrugsskolen.

OM VÆRTEN:
På Priorskovs marker dyrkes bl.a. hvede, byg, hvidkløver, rødsvingel, maltbyg og sukkerroer. Morten Olsen Knuth ejer gården.

OM VÆRTEN:
På Bregndals jorder dyrkes byg, hvede, roer og vinterraps. Bregndal ejes af
Karsten Høegh Bregndal og har været i familiens eje siden 1981.

OM VÆRTEN:
Grusgraven, Musse Søpark, ejes af entreprenør Troels Jørgensen, der årligt
sælger 100.000 m3 grus herfra.

OM VÆRTEN:
Råhavegård ejes af fonden Grønt Center, der arbejder med udvikling indenfor jordbrugsektoren, agroindustrien og landdistrikterne i al almindelighed.
I bygningerne er der kontorer, laboratorium, pilotanlæg og prøvekøkken. En
del af jorden er udlagt til forsøg.
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Alle Künstler und Landwirte, die an LandArt auf Lolland-Falster
beteiligt sind, freuen sich darauf, Sie in der Welt von Natur und
Kunst willkommen zu heißen.
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ERIK RASMUSSEN

Anerkendte kunstnere står bag årets 10 LandArt kunstværker,
der er installeret i Lolland og Falsters varierede kulturlandskab.
Landmænd og andre jordbesiddere er vært for kunstværkerne, og
deres landskaber er en uløselig del af kunstoplevelsen.

TITEL: 5 stk. rugbrød
VÆRT: Fredenslund, Maglehøjvej 178, 4900 Nakskov
STED: Svinget nord for Holleby

TITEL: Anepladsen
VÆRT: Søllestedgaard, Søllestedgårdvej 4, 4920 Søllested
STED: Krydset nord for Søllestedgaard

TITEL: Rødt
VÆRT: Bakkemosegård, Ravnsborgvej 31, 4943 Torrig L.
STED: Ravnsborgvej, sydøst for Ravnsborg Slotsruin

TITEL: Fletning
VÆRT: Sørens Minde, Engestoftevej 162, 4930 Maribo
STED: Engestoftevej, nordvest for Refshale Byvej

TITEL: Guldborg æble
VÆRT: Vilhelmsdal, Storstrømsvej 43, 4862 Guldborg
STED: Sundsiden nord for Guldborg (vej nr. 153)

“LandArt i vores lokale udtryk handler også om landbrug - og når
jeg tænker landbrug, tænker jeg enten brød eller kød. Det er ganske enkelt baggrunden for, at jeg har valgt at gøre rugbrød til
kunst.

”Over alt i landskabet er vores forfædre til stede. Ikke kun i form
af gravhøje, jættestuer eller stendysser - hele landskabet er formet som et resultat af deres valg. Gennem 17 år har jeg hugget i
marksten og travet den ene stenbunke igennem efter den anden
for at finde egnede sten - og sikke en rigdom.

”Naturen inspirerer mig og træer står for mig som noget centralt.
Jeg har arbejdet meget med grene som linjer og har som videreudvikling valgt at lade mit kunstværk bestå af ca. 40 træer – hver
på ca. 4 meters højde. De fældes, males røde og ”plantes” påny i
landskabet.

“Ideen med mit LandArt-projekt var at skabe et værk som direkte
relaterer sig til et landskab. Guldborg er en landsby og et område,
der strækker sig over begge sider af Guldborgsund og således
både hører til Falster og Lolland. Guldborglandet er kendt for sine
æbleplantager, som jeg har valgt som inspirationskilde til mit
værk.

Med ”Anepladsen” vil jeg, for en stund, give stenene tilbage til
landskabet og forfædrene: Tre aflange sten med et udhugget
hoved på toppen placeres inde i en cirkel, som afgrænses af korn.
En af stenene stammer fra Søllestedgaards jorde. Til korncirklen
leder en enkel sti fra vejen. Først inde i cirklens centrum kan alle
hovederne ses. Dér inddrages man i værkets energifelt og er ikke
længere blot tilskuer, men en del af værket.”

Tanken er at skabe en bevægelse henover et kuperet landskab en linje. Den starter i bunden af landskabet, føres op gennem
terrænet og forbinder endelig en lille sti. Når man går på stien
ændres det kendte udsyn markant – ledt på vej af træernes røde
linje. Blikket føres gennem det bakkede landskab, som får ny
bevægelighed. Jeg har valgt at farve træerne røde, dels fordi
farven for mig er væsentlig, dels fordi den skaber kontrast til
træernes og omgivelsernes naturlige farve.”
Sponsor: MSE grus aps

”Jeg har valgt at lave en fletning. Fletningen går igen i nogle af
mine værker, og det er således et udtryk, jeg har arbejdet meget
med i mange år. Fletningen er i gummi - den er kvadratisk og
dækker 225 m2. Den består af ca. 1.000 personbildæk, der placeres
dybt nede i en gyde på marken, som er tilsået med hvede.
Afgrøden er en integreret del af kunstværket, og tilmed får
hveden samme højde som bildækkene, så der opstår en helhed.

Kunstværkerne kan opleves fra den 24. juni til den 8. september
2006. Landskaberne skifter karakter i perioden. Afgrøderne spirer,
gror, modnes og høstes. Også tidspunkt og skiftende vejrlig gør
oplevelsen af kunstværkerne forskellig fra dag til dag.
Henover sommeren afholdes en række events - koncerter m.m. ved kunstværkerne i naturen.
Få en detaljeret kørselsvejledning og læs mere om projektet,
landskaberne, kunstnerne, værkerne og sommerens events på
vores hjemmeside:

www.land-art.dk

MALER OG GRAFIKER

Kunstværket skabes i jern, der skal ruste for at få farve som rugbrød. Ideen er også at give en oplevelse af bevægelse. Derfor
består værket af 5 skiver rugbrød, hvor den første er hel og den
sidste kun en lille stump - der tages altså bidder i en faldende
bevægelse undervejs. Rugbrødsskiverne bliver, når de er højest:
1,5 meter, når de er bredest: 1,25 meter og fylder samlet 3,5 meter
i længden.”

THOMAS KADZIOLA

BILLEDHUGGER

Sponsor: Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S

Die zentrale Idee hinter dem Projekt ist die Zusammenarbeit von
Künstlern, Gewerbe, Landwirtschaft, Kultur und Tourismus. Die
Zusammenarbeit von Landwirtschaft und Kultur legt ihr
Augenmerk auf den vielfältige Nutzung des Ackerbodens und die
schier unbegrenzten Möglichkeiten der Kunst als Reflexion der
Farben und Formen der Natur.

DIE 10 KÜNSTLER SIND:
Bent Jørgensen, Ole Bjørn Krüger, Bo Karberg, Dorthe Wolff
Sørensen, Rasmus Pedersen, Erik Rasmussen, Thomas Kadziola, Sine
Lewis, Jens Chr. Jensen, Ole Knudsen.
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KUNST I NATUREN

Kunst trifft den ländlichen Raum, der ländliche Raum trifft die
Kunst. Das geschieht zur Freude aller: der Besucher, der Touristen
aus nah und fern, der Einwohner, der Bauern und der Künstler.

LandArt Lolland-Falster ist eine Initiative von Grønt Center, dem
Künstler Kis Nellemann, Østdansk Turisme und der Organisation
Landbrugets Samfundskontakt.

Værket er 6 x 12 m og udført i sommerblomster og græs. I midten:
landingsbanen. Til højre: The Earthflag. Til venstre: ordet ”velkommen”. I hvert hjørne vejrer The Earthflag.”

Der Kunsthandwerker Bent Jørgensen sagt über sein Werk „Türme“
(„Tårne“): „Ich habe mich entschieden, Backsteintürme zu bauen, die 0,5 bis
2 Meter hoch sind. Backstein und alles aus Lehm Gebrannte fasziniert mich.
Deshalb fiel meine Wahl auf Backstein. Weil die Steine wiederverwertet sind
und eine unterschiedliche Oberfläche haben, habe ich sie weiß gekalkt – so
erhalten sie einen einheitlichen Ausdruck.”
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Protektor
HKH Prins Joachim

studerende Kunstakademiet

Sponsor: SEAS-NVE

LandArt Lolland-Falster er et initiativ taget af Grønt Center, billedkunstneren Kis Nellemann, Østdansk Turisme og Landbrugets
Samfundskontakt.

DE 10 KUNSTNERE ER:
Bent Jørgensen, Ole Bjørn Krüger, Bo Karberg, Dorthe Wolff
Sørensen, Rasmus Pedersen, Erik Rasmussen, Thomas Kadziola,
Sine Lewis, Jens Chr. Jensen, Ole Knudsen.

RASMUS PEDERSEN

TITEL: Muldvarpens drøm
VÆRT: Priorskov, Priorskov 11, 4800 Nykøbing F
STED: Syd for Flintinge Å og Nybro (vej nr. 297)

Det er fortsat muligt at opleve nogle af kunstværkerne fra
LandArt 2005.

Læs mere om projektet, landskaberne, kunstnerne, værkerne og
sommerens events ved at klikke ind på vores hjemmeside:

www.land-art.dk

KUNSTHÅNDVÆRKER

TITEL: Tårne
VÆRT: Næsgaard, Orevej 139, 4850 Stubbekøbing
STED: I starten af Gammel Færgevej ud for Næsgaard

Kunst møder landet - og landet møder kunsten. I sidste ende til
glæde for alle. De besøgende gæster fra nær og fjern, den lokale
befolkning, landmændene og kunstnerne.
Bag hele dette projekt er ideen om at samarbejde mellem kunstnere, erhvervsliv, landbrug, kultur og turisme. Samarbejdet
mellem landbrugserhvervet og kulturen sætter fokus på det
multifunktionelle jordbrug, kunstens ubegrænsede muligheder
og dens basale forhold til naturens form- og farveverden.
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SINE LEWIS

MALER

JENS CHR. JENSEN

BILLEDKUNSTNER

OLE KNUDSEN

MALER

Jeg har arbejdet efter samme princip med minidæk, som kan
hænge på væggen. Jeg tænkte, det kunne være interessant at
lave det stort, så man kan stå og kigge ovenfra - ned på kunstværket.”

Det hedder ganske enkelt: ”Guldborg æble”. Æbleskulpturen
placeres på Falstersiden af sundet. Æblet er 3 m højt og 2,5 m i
diameter ”om maven”. Det er malet – tro mod naturen – helt som
et Guldborgæble ser ud – grønt med røde kinder. Det vil nok overraske at se æblet på åben mark, hvor det slet ikke hører hjemme.”

Sponsor: Euromaster, Maribo

Sponsor: Styrolit, Brico, Palles Fragt & Autokran a/s

Erik Rasmussen, Maler und Grafiker, sagt über sein Werk „5 Scheiben
Roggenbrot“ ("5 stk. rugbrød"): „LandArt hat ja auch mit Landwirtschaft zu
tun – und wenn ich daran denke, muss ich an Brot oder Fleisch denken.
Deshalb habe ich ein Brot geschaffen. Um Bewegung zu erzeugen, besteht
das Werk aus fünf Scheiben. Die erste ist noch ganz, die letzte nur ein
letzter Rest – in einer fallenden Bewegung wird quasi Bissen für Bissen
gegessen. ”

Thomas Kadziola, Bildhauer, über sein Kunstwerk „Platz der Ahnen“
(„Anepladsen“): „Drei längliche Steine mit einem abgeschlagenen Kopf auf
der Spitze stehen in einem Kreis, der von Getreide begrenzt wird. Nur ein
einziger Weg führt zu diesem Kreis im Getreide. Erst im Kreis angekommen,
werden die Köpfe sichtbar. Hier wird man in das Energiefeld des Kunstwerks
hineingezogen. Man ist nicht mehr Zuschauer, sondern Teil des Werkes.”

Sine Lewis, Malerin: „Mein Kunstwerk „Rot“ („Rødt“) besteht aus etwa 40
Bäumen. Sie wurden gefällt, als Kontrast zum Grün der Umgebung rot
angesprüht - und schließlich neu in die Landschaft „gepflanzt”. Der Gedanke
war, eine Bewegung in der Landschaft zu schaffen. Und zwar in Form einer
Linie. Diese beginnt weit entfernt, zieht sich durch das Gelände und verbindet sich letztlich mit einem kleinen Weg. Das leitet den Blick durch die
Hügellandschaft, der so eine neue Bewegung hinzugefügt wird.”

Der Bildhauer Jens Chr. Jensen sagt über sein Kunstwerk „Flechtwerk”
(„Fletning“):„Das „Flechtwerk“ ist aus Gummi, quadratisch und 225 m2 groß.
Es besteht aus rund 1000 Autoreifen, die auf einem Weizenfeld platziert
werden. Die Ernte ist Teil des Kunstwerks, so dass der Weizen die gleiche
Höhe wie die Autoreifen erreicht und eine Einheit entsteht.”

Ole Knudsen, Maler: „Das Gebiet von Guldborg ist bekannt für seine
Apfelplantagen – von diesen habe ich mich inspirieren lassen. Es heißt ganz
einfach „Guldborg-Apfel“ („Guldborg æble“). Die Apfelskulptur ist 3 m hoch
und 2,5 m im Durchmesser „um den Bauch”. Das Objekt ist naturgetreu
angemalt - es sieht also wie ein Guldborg-Apfel, grün mit roten Backen.
Diesen Apfel auf einem offenen Feld zu sehen, wo er eigentlich gar nicht
hingehört, soll einen Überraschungsmoment bewirken.”

OM VÆRTEN:
Niels Ebbe er ejer af Fredenslund, hvor der dyrkes korn og sukkerroer.

OM VÆRTEN:
Søllestedgaard er en slægtsgård, der har været i familiens eje gennem flere
generationer. Ulrik Jørgensen er 7. generation på gården og har været det
siden 2002.

OM VÆRTEN:
Bakkemosegård ligger i Ravnsborg Bakker og er en gammel slægtsgård.
Peter Hovmand er tredje generation på gården, hvor der dyrkes korn og roer.

OM VÆRTEN:
Gårdens navn “Sørens Minde” stammer fra den nuværende ejer Arne
Madsens oldefar, der købte gården fri af Engestofte gård. Arne Madsen har
haft gården i 23 år og er 6. generation.

OM VÆRTEN:
Vilhelmsdal har dannet ramme om skiftende landmænd. Henrik Lundin
Larsen har haft gården i et 1/2 år. På markerne dyrkes roer, maltbyg, hvede
og rødsvingel.

KUNST IN DER NATUR
Bekannte Künstler stehen hinter den zehn LandArt-Kunstwerken, die in diesem Jahr in Lollands und Falsters faszinierender Kulturlandschaft zu sehen
sind. Gastgeber der Kunstwerke sind Bauern und andere Landbesitzer – und
ihre Landschaften sind ein fester Bestandteil des Kunsterlebnisses.
Alle Kunstwerke sind vom 24. Juni bis zum 8. September 2006 zu erleben. In
diesem Zeitraum wird die Landschaft ihr „Gesicht“ verändern: Die Saat
keimt, wächst, reift und wird schließlich geerntet. Auch Besuchszeitpunkt
und z.B. das Wetter sorgen dafür, dass man die Kunstwerke ständig neu
sieht. Den ganzen Sommer finden in Verbindung mit und unweit der
Kunstwerke viele Veranstaltungen – Konzerte u.a. – statt.
Eine genaue Wegbeschreibung und weitere Informationen zu LandArt
2006, zu den Landschaften, Künstlern und ihren Werken sowie den
Begleitveranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage:

www.land-art.dk

