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#VÆRKDINVERDEN tager til Ærø, Vejle, Fredericia og Kolding! 
 
 
 
Kunstkampagnen #VÆRKDINVERDEN tager i år til fire nye områder for at teste, hvordan kunst kan 
forandre byen sammen med lokale unge. På havnen i Ærøskøbing løser Pelle Brage og byens unge 
klimaproblemer med oppustelige skulpturer og en alternativ margueritrute. I Vejle inviterer Molly 
Haslund til at skrive sig gennem byen med kroppen som blyant. Og i Fredericia og Kolding skaber 
unge nye forbindelser og fællesskaber via metervis af selvlysende tape sammen med Karoline H 
Larsen. 
 
Hvad 
#VÆRKDINVERDEN er en kampagne, der tester, hvordan kunst kan forandre det offentlige rum 
sammen med unge forskellige steder i Danmark. I maj 2021 kulminerer kampagnen i en udstilling, 
der foregår over en måned på tværs af de deltagende steder under temaet ‘Make A Move!’.  
 
I 2021 vender #VÆRKDINVERDEN perskektivet mod de bevægelser, handlinger og adfærdsmønstre, 
der påvirker byen. Udstillingen sker i en åben proces, hvor værkerne tager form undervejs i mødet 
med de lokale. 
 
Hvorfor 
Visionen med #VÆRKDINVERDEN er at producere og formidle ny viden om, hvordan særligt unge 
agerer i deres omgivelser. Intentionen er at inddrage unge i fælles afprøvninger af, hvordan kunst 
kan skabe steder i øjenhøjde og styrke ejerskabet til det offentlige rum. 
 
Hvordan 
Kunstnerne er udvalgt af kunstbureauet Another Public ud fra deres dialog- og deltagerbaserede 
praksis, der undersøger, hvordan menneskelige handlinger påvirker det offentlige rum. På hvert 
sted tager kunstnerne udgangspunkt i et eksisterende offentligt kunstværk, der baner vej for nye 
undersøgelser af, hvad kunsten kan bidrage med i den lokale kontekst. De eksisterende kunstværker 
er Randi & Katrines kunstfærge, der lægger til i Ærøskøbing havn, Anders Bonnesens kunstfortov i 
Vejle og Nils Erik Gjerdeviks væltede elmaster langs motorvejen mellem Fredericia og Kolding. 
 
Vidensdeling og forankring  
#VÆRKDINVERDEN låner kampagneformatet for at sprede budskabet om, hvad kunst kan i det 
offentlige rum via de mennesker, der møder den. Deltagernes egen viden og perspektiv på byen 
sættes i spil via værkerne og indgår i formidlingen undervejs via sociale medier. I forlængelse af 
udstillingen igangsættes et vidensdelingsprojekt for fagfeltet, der indsamler og diskuterer den 
viden, projektet producerer undervejs. 
 
Hvordan kan man opleve det 
Som journalist kan du deltage i en bustur til områderne og opleve udstillingen, mens den bliver 
skabt. 
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Kontakt  
Another Public, leder og kurator Amalie Frederiksen, mail amalie@anotherpublic.com og mobil 
40725138. Find information på #VÆRKDINVERDENS hjemmeside, Instagram og Facebook. 
 
#VÆRKDINVERDEN er en national kampagne, der besøger forskellige byer for at engagere lokale 
unge i nye fortællinger om deres by. #VÆRKDINVERDEN er udviklet og kurateret af Another Public 
og foregår i samarbejde med lokalområderne og udvalgte kunstnere. 

I 2021 realiseres #VÆRKDINVERDEN i samarbejde med blandt andre: Vejle Kunstmuseum, 
Fredericia Gymnasium, Viften - Ærø Ungdomsskole, Kulturskolen Kolding og de fire kommunerne.  
 
#VÆRKDINVERDEN 2021 er støttet af: Realdania, Statens Kunstfond, Augustinus Fonden, Region 
Syddanmarks Kulturpulje, Ærø Kommune, Vejle Kommune, Fredericia Kommune, Kolding Kommune 
og Zeuthens Mindelegat 
 
De tre udvalgte kunstnere 
 
Pelle Brage: Ærø viser vejen 
På havnen i Ærøskøbing forsøger kunstner Pelle Brage og unge fra Ærø at løse verdens klimakrise 
med oppustelige skulpturer og en alternativ margueritrute til problemfyldte steder. Der er tale om 
et kollektivt kunstværk Ærø viser vejen, hvor samtalen, de uformelle møder og ’det at prøve ting af 
sammen’ bærer projektet frem. Rammen om det hele er hovedkvarteret foran værftet, der både 
fungerer som visuel markør, værksted, socialt mødested og strategisk ’hub’ for en mere klimavenlig 
verden. 
 
Molly Haslund: Kroppen som byens blyant 
Kunstneren Molly Haslund gæster Vejle for at invitere lokale unge til at deltage i Alphabet Camp - en 
midlertidig mobil skriveklub, der bevæger sig gennem byen for at undersøge, hvordan erindringer, 
sansninger og fiktive forestillinger tilsammen tegner Vejle. På Alphabet Camp vælger de unge selv 
deres ruter gennem byen, mens Molly Haslund og forskellige gæstekunstnere vil sende dem afsted 
med inspiration og øvelser. Når de unge vender tilbage til campen, vil de blive bedt om at skrive 
eller tegne om deres oplevelser på ruten. Til sidst samler og udgiver vi fortællingerne i en bog; en 
historie om en by fortalt af de mennesker, der bruger den. 
 
Karoline H Larsen: Nye spor og fællesskaber 
I Fredericia og Kolding sætter unge nye spor i byrummet via reflekterende tape sammen med 
Karoline H Larsen i kunstværket Reflect. De sætter grafiske tape-mønstre op på udvalgte steder for 
at teste, hvad der kan ske med adfærden i en hel by, når vi ændrer på den visuelle infrastruktur. 
Kunsten handler her ikke om forskønnelse, men om at forme nye adfærdsmønstre og forbindelser 
mellem steder. Værket peger på, hvordan den simple gestus ‘at sætte et spor i byrummet’ kan 
forandre menneskers forhold til deres omgivelser og hinanden. 
 
Kontakt lokale samarbejdspartnere 
 
Ærøskøbing 
Viften - Ærø Ungdomsskole, leder Eyvind Gulbrandsen, EGU@aeroekommune.dk 
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Vejle 
Vejle Kunstmuseum, museumsinspektør Mathilde Renberg, MATRE@vejle.dk  
 
Fredericia 
Fredericia Kommune, kulturkonsulent Kristian Lykkebo, kristian.lykkebo@fredericia.dk 
Fredericia Gymnasium, lærer Anne Majlund, AM@fredericia-gym.dk 
 
Kolding 
Billedskolen ved Kulturskolen Kolding, underviser Ann Køhrsen, ann@koehrsen.dk  
Billedskolen ved Kulturskolen Kolding, leder Liv Grud Vestbjerg, livv@kolding.dk 
 
 
Fotos 
 

 
Karoline H Larsen, Reflect, 2021. Grafik. 
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Karoline H Larsen. Pressefoto. 
 
 

 
Væltede Master af Nils Erik Gjerdevik, 2014. Foto: Another Public. 
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Molly Haslund, Alphabet Camp, 2021. Illustration. 
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Molly Haslund. Foto: Matilde Haaning. 
 

 
Kunstfortovet af Anders Bonnesen, 2018. Foto: Another Public. 
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Pelle Brage, The Real Deal, 2021. Illustration. 
 

 
Pelle Brage. Pressefoto. 
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Kunstfærgen af Randi & Katrine, 2012. Foto: Another Public. 
 


