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Keld Moseholm er født de. 26 
april 1936 og er billedhugger. 
Især laver han laver 
naturalistiske skulpturer af børn 
og kvinder. Og i begyndelsen af 
1980’erne begyndte han at lave 
små tykke mandstumlinger. 
Uden titel er en af de mange 
mandstumlinger. Uden titel er en 
lille windsurfer der står på en høj 
piedestal og bliver drejet rundt af 
vinden. 
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Keld Moseholm     

Uden Titel

   Jeg synes skulpturen er spændende. Jeg føler der 
er en kontrast mellem den tykke mand, og det lette 
surfsejl. Det er også lidt spændende at den leger 
med opfattelsen om den perfekte krop. Om den er 
direkte pæn vil jeg ikke mene, men den er alligevel 
ret imponerende på sin helt egen absurde måde. 

    Jeg synes den passer ret godt ind på havnen fordi 
det er en windsurfer, og at den så står ved havnen 
giver jo ret god mining. 

    Den står på havnen for at vise hvilken vej vinden 
blæser. Det viser igen den kontrast med en tyk tung 
mand der viser retning fra noget så let som vinden. 
Jeg havde ingen forventninger til hvad formålet var 
så jeg er ikke skuffet eller forbløffet. 

   Den gør mig i godt humør for jeg føler den er lidt 
humoristisk. 
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Lidt om migselv 

  Hej, jeg er en installation i Skælskør. Jeg 
ville gerne fortælle dig mit navn, men jeg 
har ikke noget. Men til gengæld kan jeg 
fortælle dig at jeg er lavet i bronze. Jeg 
kan også fortælle dig at jeg er lavet af 
Keld Moseholm. Han laver naturalistiske 
skulpturer af kvinder og børn i bronze. 
Og så laver han selvfølgelig også 
mandstumlinge som mig. Han har faktisk 
lavet ret mange af dem, men vi kan vist 
godt blive enige om, at jeg er den 
smukkeste. 


Hvis du har været i Skælskør og gået en 
tur ved havnen, har du sikkert set mig. 
Du synes nok jeg ligner en lille tyk mand, 
men det er jeg ikke. Jeg er en høj tynd 
mand, som er fanget i en lille kapsel af 
fedt.

Jeg prøver at komme i form igen. For 
eksempel har jeg været i fitness, men... 
Det er lidt kedeligt. Så jeg begyndte at 
windsurfe. Det er slet ikke så kedeligt. 
Jeg gør det hele dagen. Det hjælper ikke 
så meget på at komme i form. Men 

egentlig er rund jo også en form. Alle 
elsker rund! 


Nu vi taler om rund; Nogle gange drejer 
jeg meget hurtigt rundt.

Og andre gange drejer jeg slet ikke. Så 
kan jeg bare stå og kigge på alle de 
kedelige mennesker, der drøner forbi. I 
deres triste biler og tarvelige busser. På 
deres leverpostejsgrå cykler og i deres 
udslidte både. Tænk at have så travlt. 
Det må da være meget meget kedeligt. 

Og for at gøre det ‘bedre’ er de 
mennesker egentligt ikke alt for kønne. 
De kunne godt trænge til at windsurfe 
lidt, få saltsprøjt i ansigtet og vind i 
håret…… Vent lige lidt; jeg har jo slet ikke 
noget hår. Nå,det er også ligemeget, for 
når man er så skøn som mig, behøver 
men ikke hår på hovedet. 


