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Forord

Da Faxe Kommune i 2007 blev dannet ved sammenlægning af de tre kommuner Fakse, 
Haslev og Rønnede, arvede den nye kommune også en række kunstværker, som man i 
dag kan finde rundt i landskabet og i offentlige bygninger.

Hvor der er offentlig adgang, kan man mange steder i Faxe Kommune også nyde kunst 
på privat grund og i private bygninger.

Samlet taler man om ”kunst i det offentlige rum”.

I 2016/2017 besluttede det daværende Erhvervs- og Kulturudvalg i Faxe Kommune at 
registrere disse kunstværker, og arbejdet med at kortlægge området blev overdraget til 
billedkunstner og kunstnerisk konsulent Tine Meyer og Lis Ella Fruervang (fotos).

Denne publikation er baseret på dette arbejde.

Samlet set er der i øjeblikket registreret de værker i det offentlige rum i Faxe Kommune, 
som fremgår af denne publikation.

Registranten er ikke udtømmende - det vil sige, at der kan stå kunstværker rundt om 
i kommunen, som vi ikke har kendskab til. Vi hører derfor gerne fra borgere og andre 
interesserede om eventuelle værker, som ikke er registreret, og som opfylder kravene i 
forhold til kunst i det offentlige rum.

Rigtig god fornøjelse.

Rene Tuekær
Formand for Plan & Kulturudvalget
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Kunst på skoler

Vibeengskolen - indviet i 2013. Skabt 
af Arkitema Architects

Vibeengskolen -bygningsintegreret ud-
smykning af kunstner Ingrid Kæseler

Vibeengskolen 
-Et par små lito-
grafier af kunst-
ner Flemming 
Quist Møller

Nordskovskolen 
- keramisk reli-
ef på ydermur. 
Kunster: Karen 
Bennicke

Nordskovskolen 
- keramisk reli-
ef på ydermur. 
Kunstner: Karen 
Bennicke

Nordskovskolen 
- litografier på 
væg indendørs. 
Kunstner: Vera
Myhre



5

Sofiendalskolen - keramisk relief på 
ydermur af kunstner Karen Bennicke

Sofiendalskolen - skitse i glas og 
ramme i aula. Motiv fra H.C. Ander-
sens ”Vanddråben”. Kunstner: William 
Scharff

Sofiendalskolen - bronze-
relief i aula af billedhugger 
Johan Galster

Sofiendalskolen - tre pyramider i 
sten og keramik af kunstner Betty 
Engholm
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Sofiendalskolen - trefløjet hestemaleri 
af kunstner Vibeke Alfelt

Karise skole - to små litografier af Sven 
Havsteen Mikkelsen på lille kontor

Karise skole - ældre maleri om Dannebrog-
smyten af Gunnar Rossel

Bavneskolen - 
stor bygningsinte-
greret polycromt 
bemalet udsmyk-
ning i festsalen. 
Kunstner: Poul 
Gernes
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Hylleholtskolen - lang lokalhistorisk 
frise om Faxe Ladeplads’ by og kyst-
strækning. Olie på lærred af maler-
mester Kay Henriksen

Mølle-
vangskolen 
- hund uden 
for indgang. 
Ukendt 
kunstner

Mølle-
vangskolen - 
buste i bron-
ze. Ukendt 
kunstner

Møllevangskolen - indendørs ved idrætshal. 
Malerier i meget dårlig stand, lånt fra 
Amtscentralen

Møllevangskolen - 
stort monokromt 
maleri i blåt i 
tidligere aula. Fra 
indvielsen i 1960. 
Kunstner: Ib 
Spang Olsen
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Rolloskolen - mindre trærelief af Jørgen Minor

Rolloskolen - maleri, olie på lærred af 
Grethe Bagge

Rolloskolen - mindre keramiske figurer af Jeff 
Ibbo
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Haslev Gymnasium - astrologiske 
himmellegemers bevægelse i oxide-
ret jern. Ukendt kunstner

Haslev Gymnasium - skulptur 
i granit. Ukendt kunstner

Haslev Gymna-
sium - skulptur 
i bronze, ”Sid-
dende dreng” 
af billedhugger 
Astrid Noack

Haslev Gym-
nasium - 
skulptur af 
oxideret jern 
af billedhugger 
Anton Linnet
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Bibliotek & Borgerservice i Haslev - relief med 
knust porcelæn ved den store sal. Kunstnere: 
keramikerparret Karen Bennicke og Peder 
Rasmussen

Bibliotek & Borgerservice i Haslev - keramisk 
frise/relief. Kunstnere: keramikerparret Karen 
Bennicke og Peder Rasmussen

Bibliotek & Borgerservice i Haslev - far-
vesætning og udsmykning af kunstner 
Bent Karl Jakobsen

Kunst på biblioteker og i kommunale bygninger
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Bibliotek & Borgerservice i Haslev - fad 
på sokkel ved indgangsparti ”Udsprunget 
valnøddeskal”. Af keramiker Lene Friis-
lund

Bibliotek & Borgerservice i Haslev - gra-
nitskulptur ved indgangsparti af billed-
hugger Lily Troelsø Boring

Bibliotek & Borgerservice i Haslev - buste af Kgl. 
Agent Carl J. Ulrich ved indgangsparti. Kunstner: 
Bent Schmidt
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Bibliotek & Borgerservice i Haslev - keramik-
vaser af Ole Krongaard

Bibliotek & Borgerservice i Haslev - keramik-
vaser af Ole Krongaard

Bibliotek & Borgerservice i Haslev - maleri, 
olie på lærred. Portræt af Martin A. Hansen. 
Kunstner: Sigurd Swane
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Center for Kultur, Frivillighed 
& Borgerservice i Haslev - 
litografi, portræt af Martin 
A. Hansen. Kunstner: Sven 
Havsteen Mikkelsen

Center for Kultur, Fri-
villighed & Borgerser-
vice i Haslev - maleri, 
olie på lærred. Motiv: 
Holte Alle. Kunstner: 
Anders Marius Han-
sen Skov
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Rådhuset i Haslev - maleri, akryl af 
kunstner Birgitte Gyrd

Rådhuset i Haslev - statue i bronze af 
billedhugger Jørgen Peder Osted

Haslev Svømmehal 
- bygningsintegreret 
keramisk udsmykning på 
facaden. Kunstner: Ke-
ramiker Thomas Løkken 
Toft
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Haslev Svømmehal - bygningsintegreret 
keramisk udsmykning på væg inde i hallen. 
Kunstner: Jens Chr. Ebbestad

Bibliotek & Borgerservice i Faxe - ”Blå 
skildpadde”, stentøjsfigur uden for indgang. 
Kunstner: Keramiker Hanne Melbye

Bibliotek & Borgerservice i Faxe - vandkunst 
med globus i indgangsparti af stenhugger 
Edm. Bjørn
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Faxe Sundhedscenter - maleri, olie på 
lærred af Poul Ekelund

Faxe Sundhedscenter - maleri, olie på 
lærred af Poul Ekelund

Faxehallerne - keramisk 
relief af kunstner Michel 
K.

Faxehallerne - keramisk 
relief af kunstner Michel 
K.
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Haslev, Frøgården - skulptur i jern af billedhugger 
Egon Fischer

Haslev, Seminariet/Kultunariet - gra-
nitskulptur af ukendt kunstner

Haslev, Seminariet/Kultunariet - tre ud-
smykkede sten af kunstner Poul Gernes

Kunst i byrum og parker
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Haslev, Torvet - ny legeplads med stenfi-
gurer af ukendt oprindelse

Haslev, Torvet - vandkunst i granit af 
billedhugger Lily Troelsø Boring

Haslev, foran det gamle posthus - skulptur i 
norsk granit af billedhugger Edgar Funch
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I Meny, Stationspladsen i Haslev - ke-
ramisk udsmykning af Peter Brandes

Faxe by - skulptur af ukendt oprindelse

Faxe by, Kirketorvet - skulptur i 
sten, ”Stenslag”, af billedhugger 
Søren West
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Faxe by ved kirkegården - skulptur, 
”Forskydning” af billedhugger Søren 
West

Faxe by, Torvet - monument i kalksten, 
”Natten og dagen” af billedhugger 
Aage Petersen

Bregentved slotspark - ”Florastatuen” 
af billedhugger J.A. Jerichau
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Bregentved slotspark - statue af A.W. 
Moltke. Kunstner: H.W. Bissen

Bregentved slotspark - obelisk af fakse-
kalk af kunstner Johannes Wiedewelt

Bregentved slotspark - statue i hvid marmor, ”Sabiner-
indernes rov” af kunstner Gionanni da Bologna
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Vemmetofte Klosterhave - draperet 
bronzebuste på granitplint, portræt af 
lensgreve Adam Wilhelm Moltke. Af 
billedhugger Herman Wilhelm Bissen

Vemmetofte Klosterhave - bronzebu-
ste på granitplint, portræt af højeste-
retsadvokat Willum Frederik Treschow. 
Af billedhugger Herman Wilhelm 
Bissen

Vemmetofte Hovedgårds 
skov - ”Svends kilde” af 
billedhugger Bo Karberg i 
samarbejde med direktør 
og skovrider Leif Madsen 

Klokkerhuset ved Alslev Kirke - blomster-
haven er anlagt af kunstnerparret Agnete 
og Ingvald Holmefjord
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Kunst i kirker

Alslev Kirke - altertavlemaleri af ukendt 
kunstner

Bråby Kirke - altertavlemaleri af kunstner 
Constantin Hansen
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Dalby Kirke - altertavlemaleri af kunstner 
Jørgen Roed

Dalby Kirke - en lille rest kalkmaleri

Dalby Kirke - dekoreret oval af ukendt 
kunstner



25

Faxe Kirke - ældre maleri af ukendt kunst-
ner

Faxe Kirke - alterpartiets to glasmosaikker 
og altergitter af kunstner Peter Brandes. 
Maja Lisa Engelhardt står for indretning og 
farvesætning

Faxe Kirke - antependium i sideskib 
af vævere og kunstnerægtepar Kir-
sten og John Becker
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Faxe Kirke - kalkmalerier af Elmelundeme-
strene

Faxe ny kirkegård - skulptur, ”Sorgens Kar-
yatide” af kunstner Ole Vadsten

Freerslev Kirke - en lille stump kalkmaleri
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Førslev Kirke - altertæppet siges at være 
vævet af sognets kvinder. Antependium af 
væver Vibeke Gregers

Hylleholt Kirke - bænk i granit med 
med graveret motiv af billedhugger 
Laila Westergaard

Haslev Kirke - maleri, ”Golgata” af Sven 
Havsteen Mikkelsen
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Hylleholt Kirke - trefløjet altertavlemaleri 
og altertæppe af kunstner Maja Lisa Engel-
hardt

Karise Kirke - antependium af væver Vibeke Gregers

Karise Kirke - gravkammer for arkitekt 
C.F. Harsdorff. Indrettet med værker af 
billedhuggerne Carl Frederik Stanley og 
Johannes Wiedewelt
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Kongsted Kirke - kalkmalerier af Kong-
stedmesteren og Brarupmesteren

Smerup Kirke - altertavlemaleri, ”Kvinderne ved 
graven” af kunstner Frederik L. Storch

Spjellerup Kirke - altertavlemaleri af ukendt kunst-
ner. Antependium af væver Birgitte Fløe
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Spjellerup Kirke - krucifiks/trækors fra 
katolsk tid

Teestrup Kirke - altertæppe og farve-
sætning af interiør af kunstnerægtepar-
ret Mette Lise og Ulrich Røssing
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Terslev Kirke -frithængende kruci-
fiks, ”Glædessmykke”, af kunstner 
Bent Exner

Terslev Kirke -billedtæppe af væver 
Grete Balle og murmaleri af kunstner 
Mogens Balle

Tureby Kirke - altertavlemaleri af portrætmaler 
A.H. Hunæus
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Tureby Kirke - krucifiks, Jesusfigur fra 
katolsk tid

Ulse Kirke - altertavlemaleri af kunstner 
Jørgen Roed
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Ulse Kirke - nyklassicistisk indretning med 
blå kalk i hvælvingerne. Antependium af 
væver Grethe Sørensen

Vemmetofte Klosterkirke - altertavle af 
Kgl. Hofmaler Hendrik Krock
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Vemmetofte Klosterkirke - husalter, for-
gyldt og med elfenbensfigurer af billed-
skærer og maler Magnus Berg

Øster Egede Kirke - altertavlemaleri af 
kunstner Frederik L. Storch
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Vil du vide mere

Der er rig mulighed for at få endnu mere at vide om kunst - her er en 
samling relevante links:

Bygningsstyrelsen: Kunst i bygninger

KunSTeder - det offentlige rum som sted: Hvad og hvor er det offentlige rum

KØS - Museum for kunst i det offentlige rum

Statens Kunstfond - Rapport om kunst i det offentlige rum

Statens Kunstfond: Kunst i det offentlige rum - ansøgninger

Retsinfo: Bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum
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