
Skulpturen på Havnepladsen  

Det startede ca. marts 1991, hvor Broager Kommune havde planer om at opføre noget kunst på Havnepladsen i 

Egernsund. Borgerforeningen tog affære, og et udvalg - sammen med en lokal kunstner gik i gang med at udtænke - 

hvilken kunstudsmykning vore lille by Egernsund skulle have. Gennem samtale med Kommunen og flere andre - fik 

udvalget lov til selv at komme med ideer til en kunstudsmykning på Egernsund Havn.  

Der blev nedsat et "Kunstudsmykningsudvalg" - bestående af følgende: 

Kunstmaler Martin Qvist - Konsulent og formand for Borgerforeningen Gunnar Petersen - Driftsleder Preben Rauch - 

advokat Hans Chr. Sibbesen og prokurist Walther Hansen. 

Hvilket tema vælger man så i Egernsund - Udvalget kom selvfølgelig frem til:  

TEGLVÆRK - SKIBSFART – VAND 

Dette er nemlig det Egernsund altid har været kendt for. 

 

Der blev sendt ansøgninger rundt til samtlige byens håndværkere og fonde m.m. om økonomisk hjælp til materialer. 

Der var virkelig mange, der gav en hånd med og stillede gratis materialer til rådighed - men det vil føre for vidt at 

nævne dem alle - man kan jo komme til at glemme nogle. 

Der blev afholdt møde hos Martin Qvist i september 1991, hvor projektet blev forelagt og anbefalet. 

Den 6. februar 1992 blev Egernsunds befolkning inviteret til et orienterende møde på ”Færgegården”, hvor projektet 

blev fremlagt. Inden mødet var der en del skepsis om placeringen – ville skulpturen komme til at dominere området 

og tage udsigten for beboerne på Havnevej. Udvalget vidste godt at der allerede i Egernsund blev diskuteret intenst 



omkring placeringen – så man havde fået Uwe Schmidt til – med et fototricks at vise, hvordan skulpturen ville tage 

sig ud på Havnepladsen. Der var mødt ca. 50 op til møde. Der var generelt en positiv stemning for projektet. Nogle få 

var dog stadig skeptiske over placeringen - men Martin Qvist påpegede - at skulpturen - der skulle forstille et skib 

med sejl - og et vartegn for Egernsund - selvfølgelig skulle placeres - der hvor den nu står.

 

Materialerne til skulpturen skulle bestå af gamle mursten - adskillige af dem skulle samles op på stranden. Egernsund 

skole blev kontaktet - og i skolebladet fra april 1992 er der en artikel, som lyder: 

Strandhugst efter gamle kulturskatte: Vi havde "Kunst" på programmet i uge 11-13, så derfor var det 

nærliggende at sige "ja", da Gunnar Petersen fra Borgerforeningen i vinter henvendte sig til klassen, om at deltage i 

et større kunstprojekt. Der skal samles sten, som skal bruges til bygning af et kunstværk ved havnen. Det skal blive til 

stævnen på et skib. Det skal fungere som sted for friluftsarrangementer med musik, teater og lignende. 

Vi besøgte Martin Qvist, som er den kunstneriske leder af projektet. Han fortalte detaljeret om arbejdet og viste os 



eksempler på "Kunstneriske" sten, så vi ikke samlede tilfældige - ikke brugbare sten. Vi samlede sten to gange. Det 

skal foregå ved lavvande, så det er her og nu. (Telefonkæden har vist sig effektiv begge gange). Vi troppede op ved 

stranden. Det var blæsende koldt, så vi var godt pakket ind. Helt let var det ikke at finde de rigtige sten og smide 

dem op på ladet. De blev kørt til teglværket ”Grønland”, hvor de skal renses og brændes igen, inden de skal indgå i 

bygningsværket. Martin Qvist har lovet, at de af os der er interesseret. kan være med i det videre forløb med 

opsætning og udsmykning. 

Skrevet af Annette og Lykke fra 10 klasse. 

 



 

I alt blev der ved Rendbjerg indsamlet tre vognlæs sten – hidrørende fra teglværkerne Rendbjerg og Dietmar. 

Jens ”Landevej” sørgede for transporten til Teglværkerne ”Grønland”, hvor stenene skulle tørres, inden stenene 

efterfølgende blev transporteret til Stoffers Teglværk, hvor de blev glaseret og brændt i mange forskellige farver, 

idet ”Skibet” skulle vise: Søbund – søgræs -tang – vand – solglimt – den blå himmels spejl og det hvide skumsprøjt. 

De færdige glasere sten blev nummereret af Martin Qvist – så murersvendene ikke var i tvivl om, hvor lige nøjagtig 

den sten skulle placeres. 



 

 



 

 

Oprindelig var det også planen at ”Skibet” kunne blive anvendt som talerstol. 

Der var megen kontakt til Broager Kommune om hjælp til det ene og det andet - og ikke mindst om økonomien. Det 

samlede budget lød på kr. 389.000,00 - hvoraf den frivillige arbejdskraft/hjælp var vurderet til kr. 130.000,00. 

De resterende kr. 259.000,00 forventedes finansieret med indtægter fra Broager Kommunes kunstfond, lokale 

fonde, lokale virksomheders sponsering af materialer og Kulturfonden. 

Rigtig mange bakkede op om projektet – bl.a. blev de der arbejdede frivilligt – ofte serviceret med kaffe og 

hjemmebag og en ”lille” en til halsen. 

 

Martin Qvist fortæller at han selv har hugget nogle sten til, der viser ansigter, der hver især forestiller gamle 

Egernsundere, som han husker gamle fiskere – skippere – og teglværksarbejdere. Nogen vil måske kunne genkende 

sin far eller bedste far. 



 

Det færdige resultat blev indviet lørdag, den 20 november 1993, hvor der i ”Sejlet” blev indmuret en metalkasse, der 

indeholdt bl.a. datidens mønter og eleverne i Egernsund skole har beskrevet – hvordan der var i Egernsund på det 

tidspunkt – litteratur om skulpturens tilblivelse - Muligvis ligger der også andre ting gemt i kassen. 



 

Det meget aktive udvalg – afsluttede deres store indsats den 26. august 2003, hvor vedligeholdelsen blev overdraget 

til Egernsund Borgerforening. 

Skulpturen er gennem tiderne blevet repareret – og ved større investeringer har Broager Kommune velvilligt spyttet i 

kassen. Bl.a. da der blev lagt zink på den øverste del af ”skibet” 

 

Da Egernsund Borgerforenings bestyrelse ikke har den store ”forstand” på vedligeholdelsen af skulpturen, ansøgte 

Borgerforeningen for et års tid siden Sønderborg Kommune, om de ville overtage den fremtidige vedligeholdelse – 

hvilket de accepterede – såfremt vi først selv reparerede skulpturen. Reparationen bestod i udskiftning af ca. 13 sten 

– klarede Viggo - så det nu er lykkedes at få Kunstfonden i Sønderborg Kommune til at overtage den fremtidige 

vedligeholdelse – hvilket skete den 8. september 2016. 
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