
‘Olsen Banden på lur’ 
af PRWND

‘Historien om Mozarts Plads’
af Paul-Erik Lind

‘Sydhavnen for evigt’ af 
VerdenErDin

‘Mod Himlen’ af 
Elena Pecci

‘Solving Puzzels’ af 
PRWND

‘Gates to Intuition’
af Custom Horror

‘Øen’
af Jakob Hunosøe

‘Sydhavnsperler’ af @grethebe-
tyderperle og @dyknudsendk

‘Kærlighed til Sydhavnen’ af 
Katrine Clante

Byens Hegn
Mozarts Plads

‘Det er god stil’ af Trivsels-
forældre på Ellebjerg Skole



Byens Hegn

Mozarts Plads #byenshegn
m.dk/byenshegn

‘Olsen-Banden på lur’ 
af PRWND

I anledningen af Olsen-
Bandens 50 års jubilæum har 
PRWND bragt banden tilbage 
til deres gamle kvarter. 

I dette værk har Olsen Banden 
dog fået et lille tvist fra 
amerikansk bandekultur - 
nemlig deres blå bandanaer.

‘Sydhavnsperler’ af @grethebe-
tyderperle og @dyknudsendk

Perlepladekunstnerne med 
Instagramnavnene 
@grethebetyderperle og 
@dyknudsendk har 
samarbejdet om værket 
‘Sydhavnsperler’.

 @dyknudsendk forsøger at 
nedbryde tabuet om psykisk 
sygdom, ved at “reclaimé” 
ordet weird.
@grethebetyderperle laver 
plader med budskaber om at 
indgå i fællesskaber på tværs 
af forskelligheder.

‘Historien om Mozarts Plads’
af Paul-Erik Lind
‘
‘Historien om Mozarts Plads’ 
var det første kunstværk, 
der udsmykkede hegnet på 
pladsen. Værket viser Mozarts 
Plads historie - fra stenalderen 
og frem til vores moderne 
metrotider. 

Paul-Erik Lind, der står bag 
værket, er interesseret i 
Sydhavnens lokalhistorie og 
har arbejdet med det gennem 
15 år

‘Kærlighed til Sydhavnen’ af 
Katrine Clante

Katrine Clante har lavet 
et værk, hvor hun hylder 
Sydhavn med en detaljeret 
tegning.
Her kan du finde både 
isfuglen, alpachaer og 
æbletræerne på Tippen og 
mange andre Sydhavns 
detaljer. 

‘Øen’
af Jakob Hunosøe

Fotograf Jakob Hunosøe 
har rettet linsen mod 
Sydhavns karakteristiske 
murstensbygninger. 
Billederne er taget med en 
særlig linse, der retter linjerne 
op og får bygningerne til at 
fremstå monumentale.

Navnet ‘Øen’ henviser til 
kvarteret rundt om Mozarts 
Plads, der er omkranset af veje 
og togbaner og derfor bliver 
kaldt øen. 
www.hunosoe.dk

‘Gates to Intuition’
af Custom Horror

Inden Mozarts Plads blev 
omkranset af Byens Hegn, lå 
der engang en café med navnet 
Monster Times. Caféen var ejet 
af David Liwoch, der udover at 
lave kaffe også lavede kreative 
tegninger af monstre.
Nu er David Liwoch vendt 
tilbage under kunstnernavnet 
Custom Horror og har lavet 
værket ‘Gates to Intuition’. 
Lokale sydhavnere har givet 
deres input til værket, og flere 
af monstrene er navngivet efter 
områdets beboere.
www.shop.customhorror.net

‘Sydhavnen for evigt’  
 af VerdenErDin

Gruppen af kunstnere i 
VerdenErDin er gået sammen 
om at lave et klassisk 
sydhavnsværk til Byens Hegn 
på Mozarts Plads.
Værket tager dig med på 
en byvandring gennem 
kvarteret og viser kendetegn 
fra området, såsom 
Sydhavnstippens alpakaer, 
områdets skæve eksistenser og 
den lokale pølsevogn.
Gruppen har også lavet 
væggen til kvarterets helt egen 
opslagstavle.

‘Mod Himlen’ 
af Elena Pecci

Værket er en hyldest til den 
danske natur. Elena Pecci vil 
give beskueren følelsen af at 
ligge i skovbunden og kikke op 
i trækronerne.

‘Det er god stil’ af Trivsels-
forældre på Ellebjerg Skole

Del af en skolekampagne mod 
mobning, som forældrer og 
lærer på den nærliggende 
Ellebjerg Skole satte i gang. 

‘Solving Puzzels’ af PRWND

 Kunstneren PRWND har 
tegnet motivet med en 
Rubiks Cube,  som et symbol 
på at det er de kommende 
generationer der kommet til 
at skulle løse de problemer 
med global opvarmning, 
flygtningeproblemer og krig, 
som tidligere generationer 
har skabt. 
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‘Dyrk Fællesskab”af Sesse 
Kristensen og Ania Nørgaard

En gruppe af psykisk sårbare 
unge har tegnet, malet og 
fotograferet en række værker, 
som hermed præsenteres på 
Byens Hegn i et lille udendørs 
galleri. 

‘Byens Fugle”
af Martin Lints

Duerne og Sydhavnen har, 
efter kunstnerens mening, 
det til fælles at de til tider har 
et dårligt omdømme. Dette 
motiv er derfor en hyldest til 
begge parter. 

www.lints.dk

‘Fællesskabet”
af Katarina Duedal

Sydhavnen har beboere af 
mange nationaliteter og 
grupperinger af mange slags. 
Dem prøver kunstneren at 
fange i dette motiv. 

‘Partitur - Mozart på hegnet’  
af Hans E. Madsen

Lysværket er inspireret af 
Mozarts musik og skal lede 
tankerne hen på et partitur, 
som man kender det fra 
musikkens verden. Lyset 
i værket er udformet med 
udgangspunkt i Mozarts 
musik. 

Lysværket er udvalgt 
i samarbejde med 
Områdefornyelse Sydhavnen 
og lokale borgere.

www.hansemadsen.dk

‘Supertudsen’
 af Zita Gustafsen

‘Supertudsen’ symboliserer 
sydhavnsånden og områdets 
stærke sammenhold. 

Zita Gustafsen designede 
oprindeligt ‘Supertudsen’ i 
begyndelsen af 1990’erne, 
hvor den blev brugt på 
plakater for det grønne 
område kaldet Tippen. 

www.artg.dk

‘Absent Motives’ 
af Mette Ovgaard

Der findes mange steder 
rundt omkring i byen, som 
man tager for givet og ikke 
lægger mærke til. Mette 
Ovgaard fokuserer i dette 
værk på netop de steder.

Alle billederne i værket har 
Mette taget i Sydhavn.

www.metteovgaard.dk

‘Sammen bygger vi Sydhavnen’ 
af Morten Sylvest Nøhr

Mange redskaber har været 
en del af Sydhavns udvikling. 
Dette sætter værket ‘Sammen 
bygger vi Sydhavnen’ fokus 
på. På hegnet kan du opleve 
forskellige generationers 
værktøj - lige fra manuelle 
symaskiner og håndbor til 
computere og telefoner. 

www.stofogluft.dk

‘Imellem’ af 
Sukhi Karlsen

‘Imellem’ er en hyldest til 
ændringer og forventningen 
man oplever når noget ændrer 
sig. Værket er inspireret af 
den forandring Sydhavn 
gennemgår. 
I kvarteret mødes det nye og 
det gamle og skaber behov for 
at finde en fælles rytme.
I værket kan man se 
referencer til områdets 
gamle industri, arkitektur og 
nærheden til naturen. 

www.sukhi.no

‘Sydhavnens Rødder’ af 
Mikal Schlosser

Mikal Schlosser har 
fotograferet 120 lokale 
sydhavnere, og 9 af 
portrætterne er udstillet på 
hegnet. 

www.mikals.dk

‘Regnbueflaget” 
af VerdenErDin

Regnbuefarverne på væggen 
repræsenterer områdets 
mangfoldighed og er valgt 
på baggrund af, at fans af den 
lokale fodboldklub BK Frem 
ofte har regnbueflag med til 
kampene.
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