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1. Baggrund: Det fælles rum - Havnepromenaden.

Næstved havn er inde i en udviklingsproces som kommer til at betyde store ændringer i områdets fremtidige 
udtryk, funktion og arkitektur, og området vil i stigende grad blive et nyt kvarter med Næstved havneprome-
nade som et rekreativt område. Havnepromenaden er en kilometerlang havnefront og vandresti, der løber 
langs havneløbet på syd-østsiden og fører ud af byen mod havnen i Karrebæksminde.  
Den her skitserede skulptur er en del af et større skulpturprojekt, der vil medvirke til udviklingen af Næstved 
Havn som et kulturelt miljø inden for den nærmeste årrække. Det er vigtigt for Næstved og dens borgere at 
havneområdet bevares som et levende og kreativt miljø, hvor kunstneriske og kreative kræfter trives, hvilket 
det nærliggende Maglemølle papirfabrik er et godt eksempel på med sit blomstrende kunstliv -  og denne 
synergieffekt skulle gerne blive tydelig på havnefronten, hvor promenaden indtil nu måske mangler liv og 
identitet. 
Initiativtagerne er Skupturpark Næstved Havnepromenade (SNH), som samarbejder med havnekonsortiet og 
kommunen om et ambitiøst offentligt udsmykningsprojekt, der skal ende med at at placere i alt ca. 10 skulp-
turer på området over en årrække. 3 af disse skulpturer af lokale kunstnere er allerede realiseret. 
SNH har valgt at invitere Søren Martinsen til at byde ind med sin vision om en skulptur til området.
Søren Martinsen er professionel billedkunstner med en aktiv udstillingspraksis i hele landet og i udlandet, og 
han har igennem flere år været en aktiv del af Næstveds kunstmiljø.

Næstved havn og havnepromenaden.



2. Placering

Kanalvej

havnepromenade

Søren Martinsens skulptur 
”Fældet Træ”

2. Skulpturen

”Fældet træ” er en ca 350 cm. lang skulpturgruppe af glaseret keramik der forestiller et fældet og opsavet træ 
i 4 sektioner. Delene ligger i forlængelse af hinanden med et mellemrum, som et nyfældet træ om foråret. 
Skulpturen bliver realistisk modelleret som 1:1 træstammer, der placeres direkte liggende på græsset med et 
usynligt, underjordisk fundament. 
Skulpturen får forskellige funktioner i miljøet omkring havnepromenaden. For det første vil den som kunst-
værk have en æstetisk formmæssig kvalitet. Værket vil spille sammen med havnens forløb, idet det selv mimer 
havnens forløb. Dernæst vil dens hyper-realistiske udtryk medføre et optisk bedrag, idet man som besøgende 
på havnepromenaden nok umiddelbart vil tro, at der er tale om et fældet, itusavet træ. Men ved nærmere 
eftersyn vil særlige, subtilt ”over-naturlige” farver i den changerende, glaserede overflade afsløre at det er en 
skulptur, der er tale om. Endelig har værket en social og praktisk funktion som bænk og udsigtspunkt, idet op 
til tre personer kan sidde på værket og se på udsigten over havnen, på samme måde som man ville holde et 
hvil på en træstub i en skov.

Visualisering af ”Fældet Træ” på placeringen ved promenaden.



4. Kunstneriske intentioner: Koncept

Søren Martinsen: I mit kunstneriske arbejde har jeg indgående beskæftiget mig med landskabet og proble-
matiseret menneskets forhold til naturen. Min praksis tager udgangspunkt i maleriet, hvor naturen - eller det 
kulturlandskab vi er kommet til at identificere som natur - skildres både kærligt og kritisk. 
Jeg er i det hele taget interesseret i vores opfattelse af naturen: Om vi er en del af naturen, eller om vi blot 
bruger og former den? Er det egentlig naturen vi ser, når vi ”tror” at vi betragter et natursceneri eller et land-
skabsbillede? Måske er det nutidige landskab et simulacrum, modelleret over en kulturelt betinget idé om 
landskabet, som vi har formet en forventning til hvordan skal se ud? 
Ideen om det inferiøre ved et simulacrum ses også i relation til kunst, hvor en mimetisk kunst, som i fotorea-
listisk maleri eller hyperrealisme, af og til bedømmes som inferiør på grund af at det ikke skaber en ny form 
i verden, men en kopi af en (fotografisk) kopi. Denne avantgarde-præmis udfordrer jeg i mit arbejde på flere 
fronter, blandt andet ved at arbejde med selve naturen på en måde, så der skabes en uncanny fornemmelse 
af ”virtual over-reality” i maleriet. Dette er jeg interesseret i at oversætte til en skulptur, der kommer til at 
fungere som en subversiv indgriben i virkelighedsopfattelsen i det offentlige rum.

1:1 model af skulpturdele i atelieret

Glasurtyper til prøver på keramisk værksted.
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Snit og niveauer på skrånende flade.
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5: Beskrivelse og materialer

Skulpturen modelleres i keramisk ler med chamotte, og brændes evt. med begitning, hvorefter den bemales 
med forskellige farver glasur ligesom et maleri, og glaseres. 
To af delene hviler på hinanden og holdes på plads ved hjælp af en pal. 
Skulpturdelene monteres så de hviler direkte på græsfladen, men området skråner ca. 15 %.

Derfor skal den første skulpturdel, ”træstubben” deforme-
res så basen med rødderne skråner 15% (se fig.). De andre 
”træstykker” kan placeres så de ligger placeret i forhold til 
denne hældning uden at skulle deformeres, de har en regu-
lær cylinderform.

 Terræn har 15% hældning ned mod havnen.
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Materialet er valgt fordi det efter brænding er stenhårdt og kan stå udendørs i al slags vejr og temperatur. 
Derudover er det hårdført over for al slags påvirkning undtagen direkte hærværk. Glasurerne er smukke og 
farvebestandige i ubegrænset tid, så skulpturen kan stå til eftertiden.
Den håndværksmæssige ekspertise til at skabe en stor kermaiksulptur i højeste kvalitet findes ikke mange 
steder i Danmark, og derfor er Tommerup Keramiske værksted valgt som det mest erfarne og professionelle 
værksted med ekspertise i samarbejder med kunstnere om store projekter.

Måltegning.

Et solidt betonfundament holder delene præcist på plads. Fundamentet støbes i ca. 90 cm. (frostfri) dybde, så 
man ikke risikerer at skulpturen flytter på sig. Først afgraves græstørven, skulpturen forankres med stål-
dragere og græsset placeres igen. Græs kan vokse med meget lav jorddybde. Arbejdet udføres af JM Byg, som 
har erfaring med at lave fundament og montering.



6. Tidsplan:

7. september 2020 - første besøg på Tommerup keramiske værksted. Møde med keramiker Per Ahlmann, 
beksrkivelse af projekt og plan om fremtidig fremgangsmåde. Forskellige glasurer beses. Keramisk materiale 
hjemtages af kunstneren.

18. december - andet besøg på Tommerup keramiske værksted, 4 små modelskulpturer, der undersøger 
forskellige slags overflader/mærker i keramikken, afleveres til brænding. Halvdelen af skulpturdelene bliver 
givet begitning.

Medio januar 2021 - tredje besøg på Tommerup keramiske værsted, hvor en række irgrønne, brunorange og 
gule glasurfarver skal afprøves ved bemaling af skulpturerne og brænding i prøveovn. Afhængigt af resultatet 
vil det hermed kunne afklares hvilken grovhed, lermaterialet skal have, om det skal begittes og hvilke glasu-
rer kunstneren vil kunne bruge, og produktionen af den store skulptur vil kunne begynde.

Medio januar 2021afleveres skitseopgaven til Statens Kunstfond, og såvel kunstneren som Skulpturgruppen 
Næstved Havnepromenade vil arbejde på at få financieringen på plads i forhold til at realisere skulpturen.
Realisering: fra det økonomiske  fundament er på plads, vil der skulle påregnes ca. 4 måneder til skulpturen 
er færdig, dernæst skal den transporteres og opsættes på pladsen, hvilket vil tage yderligere 2 uger.

Små prøvedele af skulpturen før brænding

Forskellige farver glasur før brænding.  Glasurerne males på i tykke og tynde lag, kombineret, over og under hinaden o.s.v. Bemærk 
at glasurens farver i rå tilstand er helt andre end de irfarvede/grønblå, gullige/brune o.s.v. farver, som de forvandler sig til i bræn-
dingen.


