
 Asbjørn Lønvig 
 
Tak for din opfordring til at gøre ved skulpturen ved Motorvejen. 
Ved din sidste henvendelse fik jeg tilbud fra KSM om renovering af skulpturen og sagen blev herefter drøftet af 
byrådet. 
Men der blev ikke truffet nogen beslutning om renovering på dette tidspunkt. Sagen blev i stedet  udsat til en 
senere drøftelse, som så har aldrig har fundet sted. 
Jeg vil  foreligge sagen for økonomiudvalget i august 2020 med henstilling om at der træffes en beslutning vedr. 
kommunens forpligtigelser – herunder at skulpturen nedtages hurtigst muligt. 
 
Din mail vil indgå som bilag 
 
  
  
Fra: Asbjorn Lonvig <lille.fejringhus@gmail.com>  
Sendt: 7. juli 2020 13:43 
Til: Hedensted Kommune <mail@hedensted.dk> 
Emne: Vedligeholdelse af HH skulpturen ved E45. 

  

Til 

Johan Petersen eller rette vedkommende. 

  

For ca. 25 år siden rejstes en stor metalskulptur ved afkørsel 58 Hedensted ved motorvej 
E45. 

Det var mit uopfordrede foreslag og Hedensted Kommune stod for opførelsen og finansiering 
som et byggeprojekt, og jeg fik et honorar på Kr. 50.000. 

For mere end 5 år siden trængte skulpturen til vedligeholdelse, hvilket jeg gjorde kommunen 
opmærksom på. 

For 5 år siden havde jeg besøg af Per Arnoldi, der så skulpturen og fortalte mig, at jeg havde 
et retligt krav på 

at skulpturen bleve vedligeholdt. Dette meddelte jeg straks kommunen. 

Herefter har jeg henvendt mig med jævne mellemrum til kommunen, men der er ikke sket 
noget. 

Skulpturen bliver mere og mere medtaget som årene er gået. Jeg er netop her til formiddag 
kørt forbi, og det er blevet til 2 skamstøtter over min kunstneriske virksomhed. 
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Det er Hedensted Kommunes absolut bedste brand med hen ved 20 millioner “kig” om året. 

Mens den har været der, er det vel blevet til 250 millioner “kig”. 

  

Kunstneren har ophavsretten til sine værker. 

Jeg ved ikke, om der er tale om en ophavsretskrænkelse fra det tidspunkt, behovet for 
vedligeholdelse opstod og kommunen blev gjort opmærksom på det. Jeg ved heller ikke, om 
jeg har krav på kompensation. 

Nu er skulpturen så medtaget, at den hurtigst muligt skal nedtages og først opstilles igen, når 
vedligeholdelsen er foretaget. 

Jeg synes sagen skal løses i mindelighed uden indblanding af eksterne kræfter.  

  

Med venlig hilsen 

Asbjørn Lønvig 

Fejringhusvej 43 

8722 Hedensted 

  

  


