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De sludrer og sladrer, plud-
rer og pladrer, ævler og 
kævler og snakker i et væk.

Det gælder både Tingtrol-
dene på Ejegodvej, rygte-
smedene ved Vestensborg-
kollegiet og hønsene på 
Grønttorvet, som tilmed 
har deres egen sladrebænk.

Sommetider ligner det fri 
fantasi som ”Fantasia” på 
Strandboulevarden, og 
man kan få lyst til at drøm-
me sig væk fra det hele 
som ”Drømmeren” på sin 
stenbænk langt ude ad 
Pandebjergvej.

Men muntert er det for 
det meste, og de tykhalede 
Tingtrolde hører utvivlsomt 
til byens klogeste og aller-
mest tænksomme væsener.

Tak til boligselskaberne 
for at have samlet et kor af 
visdom gennem en årræk-
ke.

(Og vil man vide, hvor-
dan snakken går, behøver 
man blot at lytte til fugle-
koret, som netop i disse da-
ge går alle historierne igen-
nem igen.)

Boligselskabernes
snakkesalige skulpturer

”TINGTROLDE”. Granitfi gurer opsat 2002 på plænen mellem boligblokkene på Ejegodvej. Claes Lorenzen (1922-2005). Anledningen var afdelingens 50 års jubilæum, og 
der kom bidrag fra Nykøbing F. Boligselskabs kunstfond og mange fl ere. Billedhugger og maler Claes Lorenzen boede i Vordingborg, hvor der fi ndes fl ere værker fra 
hans hånd. 

”HAR DU HØRT”.  Bronze og granit (1993) ved Vestensborgkollegiet. Fremstillet af 
Heike Arndt (f. 1963). Kaldes også ”sladderskulptur”. Maleren, billedhuggeren og 
galleristen Heike Arndt voksede op i DDR. Hun har haft galleri i Kettinge siden 
1989 og i Berlin fra 2008. 

”FANTASIA”. (2011). Granit på brostenssokkel mellem 
blokkene på Strandboulevarden 44-60 af Flemming 
Holm (f. 1948). Opsat med støtte fra Nordea Fonden, 
Nykreditfonden og Arbejdernes Byggeforening Afd. 
A. Flemming Holm bor i Hjørring og har mange vær-
ker i Nordjylland. 

”DRØMMEREN”. (1993). Bronze og granit ved Lejer-
bos afd. 356-0 ved Pandebjergvej. Lavet af Heike 
Arndt. 
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”SLADREBÆNKEN”.    
(1985). To fugle i bronze 
af Leif Vange (f. 1949). 
Fuglene sidder på sokkel 
af granit med bænk fra 
Schiølers Stenhuggeri ved 
Nykøbing F. Boligselskabs 
boligblok på Grønttorvet. 
Leif Vange er i dag 
glaspuster i Lønstrup.


