Kunst i Solrød kommune
Solrød Center

Foran Rådhuset står ”Søjle”. En 2,5 meter høj skulptur udført af kunstneren
Børge Jansberg. Blev opstillet i 1994
”Solrød Sten”, er en stor kolos af granit, der er skabt af billedhuggeren Jørgen
Haugen Sørensen, og som forestiller en gordisk knude. Den blev opstillet i
2006 på strandvejstorvet og er senere flyttet til den lille plads tæt ved
stationen.
Der er flere springvand i centret. Det på billedet står på pladsen foran
Aktivitets – og Frivilligcentret.

Solrød Rådhus – Solrød Center 1, 2680

Solrød Strand

I vielseslokalet på rådhuset hænger portrætter af tre tidligere borgmestre: Arne
Haugaard-Hansen(1970-1991). Mogens Baltzer (1991-2003) og Merete Wiid
(2003-2006) alle malet af Wistremundo Artero Báez
Der hænger også jubilæumsgave fra Solrød Kunstforening i anledning af
Kommunens 50´års jubilæum 1. april 2020– små billeder udført af foreningens
medlemmer samlet til et stort billede.
I Borgerservice hænger billedet ”Heste på stranden” også udført af
Wistremundo Artero Báez, 1992

Solrød Bibliotek og Kulturhus –Solrød Center 4, 2680 Solrød
Strand

Rundt relief i bjergkrystal omkranset af carraramarmor udført af Karen Strand
Relief udført af Henrik Starcke
3 skulpturer alle udført af lokal billedhugger Klaus Petersen.
Bogreolen står i arkaden ”Lokalhistoriske Murstensromaner.” Udført 2013 af
mursten fra de huse på Havbogårdsvej, der måtte vige for en
jernbaneforbindelse.
Sneglen står i bibliotekshaven.
Skiftende udstillinger hver måned i Galleriet og resten af Solrød Bibliotek og
kulturhus.
Skiftende udstillinger af Solrød Kunstforening på 1. sal i den store sal og
gangarealer.

Solrød Gymnasium - Solrød Center 2, 2680 Solrød Strand

Solrød Gymnasium er fra 1979 og har foran sin indgang en skulptur af Sonja
Ferlov Mancoba ”Livsmod”. Inde i gymnasiet er der meget kunst bl.a. store
emaljearbejder af Inger Hanmann, smukke glasmosaikker af Jens Urup og
flere billeder af Erik Lagoni Jacobsen. Som bagtæppe til scenen hænger stort

billede af Ahmad Siyar QasimiI. I en af de små gårde bag gymnasiet står en
stor skulptur af Gert Nielsen
Man kan læse om kunsten på Solrød Gymnasium i bogen ”Ud over Solrød –
en skoles arkitektur og billedkunst”

Aktivitets- og frivilligcenter
Strand

- Solrød Center 85, 2680 Solrød

Ved indgangen står skulpturen Akslen af lokal billedhugger Klaus Petersen.
Maleriet ’Solrød Bæk ved Den lille gade’ er af landsskabsmaleren Carl
Wennemoes, der levede fra 1889 – 1965. Billedet er fra 1939 og hænger på
1. sal ved Lokalhistorisk Arkiv, hvor der også hænger et udvalg af arkivets
store fotosamling.
I spisesalen hænger en række akvareller af den lokale kunstner Yindee
Chantrakul .

Solrød Strandkirke

I selve kirken hænger som altertavle et stort smukt kors i bjergkrystal og guld
udført af Karen Strand.
2 store vævede vægtæpper udført af væversken Vibeke Gregers, der i
forskellige nuancer af blåt skildrer såvel loftets bølgelinjer som stranden. Det
største af tæpperne hænger synligt for alle på sydvæggen over prædikestolen,
mens det mindre tæppe med tilsvarende farver og motiver hænger på
sydvæggen i sideskibet.
Små Hurricanestager med sandblæste bibelske symboler udført af Maj Winther
Christensen
I våbenhuset hænger malerier af kunstneren Adi Holzer: Edens Have, Tutto
Passa og Skytsengle samt 2 akvareller.
I gangen hænger 2 malerier af Karen Serena Møller
I en lille gård står skulpturen Katedral af lokal billedhugger Klaus Petersen

Uglegårdsskolen - Tingsryds Allé 25, 2680 Solrød Strand

Skolen fra 1973 er fredet. Træbyggeriet er unikt og blev meget berømmet. En
210 meter lang kanal midt i skolen udgør en stor del af arkitekturen. Ved
indgangen står står 3 store ”vindharper” udført af Till Junkel lavet som et projekt
i samarbejde med elever.
Blandt skolens kunstværker ses på græsset bag ved skolen Grise udført af
Tine Hecht Pedersen, opstillet i 1990. Kerstin Bergendal har lavet
bronceskulpturer, som er placeret smukt i stenkummer.
Man kan læse om skolens kunst i ”En udsmykning i Solrød” af Kerstin
Bergendal og Tine Hecht-Pedersen

Plejehjemmet Christians Have - Chr. Torv 124, 2680 Solrød
Strand

På grønt område foran plejehjemmet Chr. Have står skulptur med høns udført
af lokal billedhugger Klaus Petersen.
På plejehjemmet hænger skiftende udstillinger lavet af Solrød Kunstforenings
medlemmer.

Strandvejen. Landets mindste museum

Ved den lille park ved Vestre Duevej står et gammelt transformatortårn, som
Solrød Strands Grundforening overtog i 2015 og gjorde til sit vartegn. I 2017
blev tårnet indviet som et lille lokalhistorisk museum, populært kaldet
Danmarks mindste museum, hvor man p.t. på en fladskærm kan se billeder fra
strandområdet. Senere skal Marco de los Reyes ”Top 100. De bedste steder i
Solrød Kommune” vises her.

Jersie
Jersie Sognehus

- Birkevænget 40, 2680 Solrød Strand

Kors udført af Karen Strand

Staunings Ø udført af lokal kunstner Annemette Bentsen
Maleri af Carl Rosenkamp, Jersie 1936
Derudover er der skiftende udstillinger.

På legepladsen bag sognehuset står disse søde træfigurer og på Christians
Torv står Dragehovedet.

Jersie Hallen - Åsvej 14 Jersie 2680 Solrød Strand

Foran Jersiehallen står en stor jernskulptur FO-FO af lokal kunstner Finn
Olsen

Jersie Forsamlingshus - Nordre Byvej 4, 2680 Solrød Strand

Bagtæppe til scenen. New Orleans udført af Jens Nielsen m.fl. (Kan skimtes
bag blomsterne)
Derudover hænger en række fotos af kendte musikere, der har spillet i
forsamlingshuset.

Jersie Strandpark

Foran is huset står der to store træfigurer til stor glæde for børnene, der
elsker at sidde på dem.

OJD - Lerbækvej 16, 2680 Solrød Strand

I park bag OJD er der opsat fantastiske skulpturer (De kan ses fra
Tåstrupvejen)
3 porcelænsfigurer udført af Heidi og Aage Birck
Tårn udført af Gruppen Randi og Katrine
Rund stor skulptur udført af Ib Braun
Dialog udført af Ib Braun. Opsat 1990
En vejfarende udført af Erik Heide opsat 2003
Stor jernskulptur af Peter Bonnén

Foran OJD på Lerbækvej står
She-man af Heide Gudman
Grib mig af Keld Moseholm
Sofa af Poul Isbak

Solrød Landsby

Klaus Petersens have.
På Solrød Byvej 43 bor den lokale billedhugger Klaus Petersen. Haven er ikke
offentlig, men som Marco de los Reyes skriver i sin ”Top 100. De bedste steder
i Solrød Kommune”, er det tilladt at gå langsomt forbi, så man kan nå at se
hans fine skulpturer.
Solrød Landsby har trukket mange kunstnere til i årenes løb, hvilket man kan
læse om i Erik Jensenius artikler Kunstnerkolonien i Solrød Landsby og Jens
har været her. En artikel om hvad lægen Jens Nielsen har gjort for kunsten i
Solrød.

Solrød Annexkirkegård - Møllebjerg 6, 2680 Solrød Strand

På kirkegården står en stor hugget sten af den lokale billedhugger Klaus
Petersen fra Solrød Landsby. Stenen blev hugget 2001 og foræret til
Annexkirkegården i 2002. Stenen vejer ca. 2 tons og er rød granit, slæbt af
isen til Hedehusene fra Norge eller Sverige og siden opgravet af grusgraven,
hvorfra Klaus Petersen fik den.

Køge Bugt Privatskole - Møllebjerg 17,2680 Solrød

Billeder af 2 lokale kunstnere Toni Piron og Erik Jensenius samt et billede af
Niels Macholm: Kaffekande
Grafittimalerier i en meget lille gård i kælderniveau
”Men indeni” skulptur af lokal billehugger Klaus Petersen, hvor små glade
ansigter lukkes ud, i takt med at lynlåsen åbnes. Værket er fra 2004

Havdrup Sognehus – Bistrupvang 33, 4622 Havdrup
Skiftende udstillinger

Kirkens Hus – Trylleskov Alle 111, 2680 Solrød Strand
Skiftende udstillinger

