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Vandkunsten 

Børge Jørgensen er en 
Billedhugger han blev født 1926 
og døde 1998. Han blev ikke 
uddannet, han var  autodidakt. 
Han arbejdede med mange 
værker i sit livstid som reelt 
skulptur her er nogle af dem: 
‘’Smoke komposition’’, ‘’Grøn 
og jern mor og barn’’. Værk 
‘’Vandkunsten’’ er lavet er 
hugget i sten 
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Børge jørgensen 
Vandkunsten 
    Hvad synes du om selve skulpturen? 

Jeg synes skulpturen er fint lavet jeg elsker når vandet 
flyder ned af skulpturen når jeg kigger på selv skulpturen 
bliver jeg rolig 

Hvad synes du om skulpturens positionering i 
forhold til omgivelserne? 

 jeg synes den er godt placeret men kan komme meget 
tæt på selve værket og der kommer mange mennesker 
forbi hver dag som kan komme forbi og kigger på 
skulpturen 

Hvad synes du om skulpturens formål og oprigling 
betydning lever det op til forventningerne?  
  Jeg har ikke haft store forventninger til selve værket 
men jeg har ikke store forventingere for noget jeg kan 
godt lige simple ting og skulpturen er meget simpel så 
den lever godt op til mine forventningere 

Hvilken slags følelser fremkalder skulpturen for dig? 

skulpturen fremkalder for det meste ro og glæde i mig jeg 
cykler for det meste hver dag forbi skulpturen 
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Lidt om migselv 

   Mit navn er Vandkunsten jeg er 
placeret mellem  
Carl medingsvej og Algade i skælskør. 
Jeg ved ikke rigtig hvad jeg er lavet af 
eller hvornår jeg er blevet lavet. Jeg ved 
dog at jeg er lavet af  Børge Jørgensen 
hver dag ser jeg mange mennesker 
gående fordi både glæde, sur, ked af det, 
med børn og uden børn.Jeg ser også 
mange biler i alle mulige farver nogle 
mindre end andre, og nogen større 
nogen larmer megetandre kan men 
næsten ikke høre. Hverdag klokken 
06:00  
kan jeg dufte den bedste duft af 
friskbagt brød, og kager. som kommer 
inde fra Nytorvs  konditori. Nogen 
gange ville  jeg bare ønske mig en bid af 
den skønne mad der inde fra. Jeg kan se 
mennesker komme ind uden noget og 
komme ude med masser af poser.De 
sætter sig inde i deres bil og køre væk. 
Slutning af dagen ser jeg  
mennesker med deres hunde som er på 
vej hjemfra gå tur. Jeg ser også 
mennesker køre hjem fra arbejde hjem 
til in familie. sådan ser min dag ud.  


