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Processen
Forud for at transformere et par træstammer fra sit naturmateriale til 
beton ligger en substantiel arbejdsindsats. For overhovedet at kunne lave 
støbeformene på stammerne var det nødvendigt at lime store dele af 
barken og mos fast for at hindre, at det satte sig alt for meget fast i stø-
beformen, samt fylde de dybeste furer ud med diverse masse. Første lag 
af støbeformen bestod af et tykt lag silikone direkte på stammen. Det er 
den der skulle gengive alle detaljer og var derfor meget vigtig. Silikone 
har desuden en sådan elasticitet, at gummiformen selv fra de dybe furer 
og i ét helt stort stykke kunne komme af stammen igen. Derefter støb-
tes gips udenom silikonen. Den blev forstærket med henholdsvis jern og 
kraftig hessian i to-tre lag. Gipsen holdt silikonen på plads og i sin form, 
og var inddelt i flere sektioner ud over skulpturen, da der skulle tages 
højde for, at den skulle kunne komme af igen, både af hensyn til vægt og 
at den netop ikke har den elasticitet som silikonen og derfor nemt kan 
sætte sig fast. Dette er en elementær støbeform og kan anvendes til at 
skulle støbe i med langt de fleste materialer, men fordi der skulle støbes 
beton direkte i formen af en vægt på henholdsvis 1.5 tons for den store 
skulptur og 100 kg for den lille, skulle der yderligere bygges en kæmpe 
konstruktion af træ udenom gipsen. Træ og støbeform skulle slutte helt 
tæt, så støbeformen er tilføjet adskillige spande gips som det sidste for 
at sikre, at formen ikke kunne give sig, når vægten af betonen kom i. 
Støbningen af betonen er varetaget af Århus Cementvarefabrik. Jeg selv 
var ikke til tilstede ved støbningen (turde ikke). De sagde, formen kun 
lige akkurat holdt... 

Værket 
I skulpturerne Elletræ Genspejlet har jeg søgt at lege med netop spej-
lingen på flere måder. Den store skulptur er i sig selv en spejling af to 
elletræsstammer i hinanden. Reelt er det blot den samme træstamme 
der er flækket i to dele og derved sat sammen i en form for spejling. 
Vender man Ring’s maleri en kvart omgang mod venstre ses princippet 
for udformningen af den store skulptur. Enhver spejling rummer også 
et skæringspunkt, et sted, som i maleriet, der hvor stammens materiale 
ophører og bliver til spejlgengivelsen. At fastholde fokus på dette punkt 
gav muligheden for at arbejde med mødet mellem kontraster og mod-
sætninger, ikke som ”et enten eller”, men som en synergi mellem begge 
verdener. Såvel metaforisk talt som fysisk beskrevet og fremstillet.
 Skulpturerne er lagt ved indgangen til tandklinikken. De er ikke 
lagt på, men ned i betonbelægningen ud fra den betragtning, at selve be-
tonbelægningens flade omkring bebyggelsen aktiveres herved og bliver 
en del af værket, eller tager del i værkets fortælling. Således søger værket 
med dens organiske form og karakter at kile sig ind i og lade et møde 
opstå med et forholdsvis rationelt bebygget rum. Mødet mellem det 
organiske og det rationelle ligger udelukkende i formen, for i materialet 
har elementerne det til fælles at være beton. Stammernes bark er dybt 
furet og ru, og vidner om, at der oprindeligt har været tale om et gam-
melt og temmelig stort træ. Der er noget voldsomt over det, og netop 
derfor virker den, sit materiale til trods, måske næsten lige så organisk 
som et levende træ. Værket er et møde mellem kontraster, hvor det ene 
bliver til i mødet med det andet - måske på en god våd efterårsdag i en 
genspejling. Forankret i stedets navn.

Tankerne bag værket Elletræ Genspejlet og hvordan det er blevet til.

Inspiration
Tandklinikken L.A.Rings Vej ligger på L.A.Rings Vej. Husets e-mailadresser 
hedder noget med L.A.Ring. Det er således blevet et identitetsskabende 
navn for klinikken og derfor syntes det naturligt for mig at lade mit værk 
til udendørsarealet ved klinikken være forankret heri og dermed tage 
afsæt i et maleri af maleren L.A. Ring (1854-1933). Maleriet, jeg har valgt, 
hedder Elletrunter (1893) og menes af være malet ved en mose nær 
Næstved. L.A. Ring var en maler som levede og malede i et skel mel-
lem gammelt og nyt og havde traditionen med sig, samtidig med, at han 
havde et blik for det moderne. Han var i lighed med flere af datidens 
kunstnere fascineret af døden, og bestræbte sig på at gengive mørke og 
melankoli. Generelt sås det som en reaktion mod den materialisme, de 
moderne tider også bragte med sig. Kunstnerne bestræbte sig på at gen-
give en bevægelse fra det ydre til det indre; fra den materielle og fysiske 
verden til et immaterielt og sjæleligt univers. 
 I maleriet Elletrunter har Ring ladet elletræerne med deres 
’trunter’ fylde hele billedfladen ud, så blikket fastholdes på stammerne og 
deres spejlinger i det mørke vand. Elletræet var og er mest anvendt som 
brænde; for hver gang det skæres ned, vokser træet videre på ”sovende” 
knopper, som med tiden skaber de såkaldte elletrunter.  Spejlingen i 
maleriet gengiver en materiel verden, i form af stammerne, men som 
netop i sin spejling er immateriel, ligesom døden og en åndelig stræben. 
Hele motivet er tilført et ”uudgrundeligt, nærmest mytisk præg med 
de knoglelignende stammer, som rækker ned i et uendeligt dyb.” (Kilde; 
Indblik Statens Museum for Kunst, tekst; Miriam Have Watts)

L.A. Ring, Elletrunter, 1893, olie på lærred, 52,9 x 73,5 cm, H.M. dronning Margrethe 2.

Elletræet er et af de eneste træarter der kan 
tåle at stå meget fugtigt, endog med rødderne 
under vand.

Klargøring til at kunne lave støbeform. Den store skulptur i sit naturlige materiale i atelieret på 
Statens Værksteder for kunst og Design.

Færdig støbeform: En negativ afstøbning af stammerne (vendt på hovedet) og klar til beton.


