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MIN NATIONALPARK // Skjoldungernes Land

Kunst vender tit verden på hovedet og får 
os til at se på det vi kender med nye øjne. 
Men hvad sker der, når vi møder kunst i 
naturen? Nationalpark Skjoldungernes 
Land har udarbejdet et kunstprogram, 
som kobler kunst og natur for at søge nye 
vinkler på kendte steder eller temaer.

NYE PERSPEKTIVER
Idéen bag kunstprogrammet er at under-
søge, hvordan kunst kan bidrage med nye 
indfaldsvinkler og skærpe vores oplevel-
ser af både natur, miljø, videnskab og kul-
turhistorie. Kunstprojekterne skal være 
med til at skabe ny viden, debat og enga-
gement om nationalparkens arbejde, og 
få os til at stille spørgsmål om datidens 
og fremtidens natur og landskab. 

De enkelte kunstprojekter udspringer 
af nationalparkens fem indsatsområder:  
Natur, Kulturhistorie, Friluftsliv, Formid-
ling og Erhverv. Det betyder helt praktisk, 
at nationalparken inddrager kunstnere i 
arbejdet med at gøre natur- og kulturop- 
levelser tilgængelige, overraskende og 
attraktive for besøgende. Gerne på en 
bæredygtig måde. I nogle tilfælde fører  
det til stedsspecifikke opgaver, hvor 
kunstnere skaber værker om fx immate- 
riel kulturhistorie, menneskets relation til 
naturen eller bidrager til at finde nye løs-
ninger på friluftsfaciliteter.

SAMARBEJDER PÅ TVÆRS
Offentlig kunst i nationalparken skal for-
stås bredt som både fysiske værker af 
midlertidig og permanent karakter, samt 
i form af mere procesorienterede værker. 
En stor del af arbejdet er at få kunsten til at 
interagere med sine omgivelser og blive 
en del af stedet. Alle projekterne er der-
for kendetegnet ved en bred involvering 
af interesser – fra lodsejere, kommuner  
og foreninger til universiteter, arkitekter 
og biologer, og processerne sker med stor  
respekt for naturen og stedet. En række 
kunstprojekter er nu lanceret og flere er 
på vej – dyk ned i tre af dem her i opslaget. 

Kunstprogrammet er støttet økonomisk 
af både Statens Kunstfond, Det Obelske  
Familiefond, Friluftsrådet, 15. Juni Fonden 
og en række andre.
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Kunsten skal bidrage til flere 
og anderledes natur- og 
kulturoplevelser i Nationalpark 
Skjoldungernes Land.
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TABBY // Roskilde Fjord
Billedkunstner og kok Søren Aagaard blev i 2019 inviteret til at 
skabe et værk til Fjordens Dag – en begivenhed om benyttelse 
og beskyttelse af Roskilde Fjord arrangeret af nationalparken. 
Han startede med at stille spørgsmålet: Når fjordens indhold af 
råvarer ændrer sig, hvad kan vi så spise og tilberede mad af i 
fremtiden? Resultatet blev kunstprojektet TABBY, der er en 
skulptur gennem sin form, koncept og æstetik og samtidig fun-
gerer som en køkken-ø i naturen. Grundmaterialet i skulpturen 
er lokalt sand, sten, aske og østersskaller af samme art som dem, 
der engang fandtes i fjorden. Værket blev indviet med en mad-
performance, hvor Søren Aagaard serverede en 3-retters menu 
med råvarer fra Roskilde Fjords fortid, nutid og fremtid. 

NATUREN ER KONGE // Herthadalen
Kunstnerduoen benandsebastien er i 2021 krøbet ind under bar-
ken i en af Ledreborgs skove og har fundet frem til Herthadalen. 
Stedet som dannede ramme for de første store grundlovsmø-
der fra 1848 til 1940. Til at sætte fokus på Herthadalens historie 
vil kunstnerduoen skabe en midlertidig installation, hvor sek-
sten træer omkranses af vitriner og hver får et skilt påsat med 
spørgsmål i relation til demokratiet. Ved at indramme træer i 
vitriner erstatter de museumsgenstande med naturen selv og 
indbyder til dialog om vores kultur og naturforståelse. Projektet 
er blevet til i samarbejde med Lejre Kommune Billedkunstråd og 
Ledreborg Gods.

NORDISK DUFTSPIL // Selsø Slot
I 2020 kunne flere heldige deltagere for første gang nogensinde 
prøve Nordisk Duftspil i de smukke rammer på Selsø Slot. Duft-
spillet bliver oprindeligt kaldt KODO og er en japansk tradition, 
hvor man i stilhed nyder røgelsestræ og poesi. Inspireret af denne 
tradition skabte kunstner Sigrid Moses-Jacobsen en serie nordi-
ske duftspil med udgangspunkt i lokal litteratur, natur og dufte. 
Selve seancen er omgivet af en vis mystik, og det er derfor kun de 
indviede, som ved hvad der foregik på Selsø Slot. Men historierne 
fortæller, at sanser blev afprøvet og naturforståelser udvidet.
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Tag selv ud til de offentlige kunstværker eller 
besøg gallerier og værksteder i nationalparken. 
Du kan finde dem i appen Nationalpark 
Skjoldungelandet eller i nationalparkens 
turfolder, som du kan hente på biblioteker, 
museer og turistinformationer.

3

ROSKILDE 
FJORD

Nordisk 
Duftspil

kunstprojekter 
 i naturen
 

Naturen er konge

Tabby




