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Sæt glimt på din by! 
 
 
Kan man ændre adfærden i en by ved at skabe nye visuelle spor? Det undersøger 
kunstner Karoline H Larsen med kunstværket REFLECT; en kollektiv byrums-aktion, 
der i hele maj tester, hvordan visuelle glimt i det offentlige rum kan starte små bølger 
af forandring. Værket sættes i gang af kunstneren sammen med over 100 unge fra 
Fredericia og Kolding. 
 
REFLECT er en del af den nationale kunstkampagne #VÆRKDINVERDEN, der 
sætter fokus på, hvordan kunst kan forandre en by sammen med lokale borgere. 
 
“Visionen er at engagere lokale borgere i en uformel dialog omkring kunst i lige 
præcis deres by. Hvad kan kunsten, når den går i dialog med vores omgivelser? Og 
hvordan kan den bruges til at udvikle et sted? Dét vil vi gerne undersøge sammen 
med byernes borgere ved at invitere dem ind som medskabere af et nyt kunstværk, 
der afspejler deres forhold til byen,” siger Amalie Frederiksen, kurator og leder i 
Another Public, der realiserer #VÆRKDINVERDEN i samarbejde med inviterede 
kunstnere, lokale foreninger, skoler og institutioner. 
 
Fredericia og Kolding er to af fire byer, der er udvalgt til at være med i kampagnen i 
2021 sammen med Ærøskøbing og Vejle. 
 
Et glimtende refleks-fællesskab 
Karoline H Larsen er udvalgt som kunstner på kampagnen i Fredericia og Kolding, 
fordi hun laver værker, der inddrager mennesker i at skabe steder via kollektive 
handlinger og bevægelser. Værket REFLECT undersøger, hvordan den simple 
handling ‘at sætte glimt i byrummet’ kan forandre folks forhold til deres omgivelser og 
hinanden. Det er udviklet i samarbejde med Kulturskolen Kolding og Fredericia 
Gymnasium, som også er med til at sætte kampagnen i gang med en byrums-aktion 
3. maj i Kolding og 5. maj i Fredericia.  
 
REFLECT er en reaktivering af oplevelsen af kunstværket Væltede Elmaster af Nils 
Erik Gjerdevik, der er placeret langs motorvejen mellem Fredericia og Kolding. De 
væltede elmaster skaber forundring og fællesskab i forbifarten, og det er den 
virkning, som Karoline H Larsen forsøger at genskabe i de to byer ved at lade 
borgerne selv sætte et glimt i landskabet. 
 
Sådan kan du være med 
I løbet af maj kan du opleve Fredericia og Kolding forandre sig, når grafiske reflekser 
sættes op på over 300 steder i byerne, såsom facader, træer og andre af byens 
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offentlige objekter. I udvalgte butikker og institutioner vil du kunne hente dit eget 
refleks-kit og følge trop med flere spor for på den måde at bidrage til fællesskabet og 
forbindelsen mellem byen og borgerne. Når man møder reflekserne i byrummet 
opfordres man til at poste det på sociale medier med hashtagget 
#VÆRKDINVERDEN. 
 
Arrangementer 
 
Kolding 
3. maj kl. 16.25-18.35  
Byrums-aktion med elever fra Kulturskolen Kolding og Nicolai Kultur. 
 
Fredericia 
5. maj kl. 12.15-15.00  
Byrums-aktion med elever fra Fredericia Gymnasium. 
 
Hent reflect-kit her 
 
Kolding 
Kolding Bibliotek  
Tobbers Madbar 
Sankt Nicolai Kirke 
 
Fredericia 
Ungdommens Hus  
Kirkens Korshær  
Biblioteket  
Urbania Streetfood  
Billunds Boghandel  
Geist Gnist  
 
Kontakt 
 
Another Public, pressekoordinator, Anne Busk Bro, mail anne@anotherpublic.com 
og mobil 20928998. 
 
Find information på #VÆRKDINVERDENS hjemmeside, Instagram og Facebook. 
 
Kontakt lokale samarbejdspartnere 
 
Fredericia Kommune, Kristian Lykkebo, kulturkonsulent, 
kristian.lykkebo@fredericia.dk 
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Fredericia Gymnasium, Anne Majlund, lærer, AM@fredericia-gym.dk 
 
Billedskolen ved Kulturskolen Kolding, Ann Køhrsen, underviser, ann@koehrsen.dk 
 
Billedskolen ved Kulturskolen Kolding, Liv Grud Vestbjerg, afdelingsleder, 
livv@kolding.dk  
 
Nicolai Kultur, Kristina Høier, kulturformidler, krhk@kolding.dk   
 
Fakta 
 
#VÆRKDINVERDEN er en national kunstkampagne, der sætter fokus på, hvordan 
kunst kan forandre en by sammen med lokale borgere. I 2021 finder kampagnen 
sted i Ærøskøbing, Vejle, Kolding og Fredericia under temaet Make A Move, der 
zoomer ind på byrummets bevægelser og forbindelser. #VÆRKDINVERDEN 
realiseres af kunstbureauet Another Public.  
 
Another Public er et bureau for offentlig kunst, som opererer i mange forskellige 
kontekster i Danmark og i udlandet. Bureauets hovedformål er at engagere folk i 
deres sociale og visuelle omgivelser og danne nye muligheder for måder, hvorpå 
mennesker kan interagere med hinanden og med verden. Læs mere på 
hjemmesiden. 
 
Væltede elmaster er et kunstværk af Nils Erik Gjerdevik, der er placeret langs E20-
motorvejen mellem Fredericia og Kolding. Masterne er malet i selvlysende grøn, lilla 
og lyserød og opleves i glimt af bilisterne i forbifarten. Værket er placeret i 
landskabet for at skabe fælles identitet og sammenhængskraft i et område, som man 
suser igennem. 
 
Karoline H Larsen skaber kunst, der opfordrer til at gøre og skabe noget nyt 
sammen. Hun er optaget af individets placering i fællesskabet og kollektive måder at 
lave nye rum på – gerne på tværs af forskellighed. Hun arbejder ofte med samspillet 
mellem krop, lys og bevægelse og har et formsprog, der er inspireret af Nils Erik 
Gjerdevik. 
 
I 2021 realiseres #VÆRKDINVERDEN i samarbejde med: Vejle Kunstmuseum, 
Fredericia Gymnasium, Viften - Ærø Ungdomsskole, Kulturskolen Kolding, Ærø 
Friskole, Vejle Friskole, Nicolai Kultur, Det Gamle Værft, de fire kommunerne m.fl. 
  
#VÆRKDINVERDEN 2021 er støttet af: Realdania, Statens Kunstfond, Augustinus 
Fonden, Region Syddanmarks Kulturpulje, Ærø Kommune, Vejle Kommune, 
Fredericia Kommune, Kolding Kommune og Zeuthens Mindelegat. 
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Fotos 
 

 
#VÆRKDINVERDEN 2021. Pressefoto. 
 

 
Karoline H Larsen. Pressefoto. 
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Væltede Master af Nils Erik Gjerdevik, 2014. Foto: Another Public. 
 

 
Karoline H Larsen, Reflect, #VÆRKDINVERDEN. 2021. Grafik. 
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Workshop med Fredericia Gymnasium, #VÆRKDINVERDEN. Foto: Another Public. 
 

 
Refleks i Fredericia, #VÆRKDINVERDEN. Foto: Another Public 


