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Besvarelse fra Kultur og Borgerservice på 10-dages  
forespørgsel vedrørende kulturrute langs Havnefronten 
 

Forespørgsel vedrørende kulturrute langs havnefronten 

I den sidste byrådsperiode foreslog den socialdemokratiske byråds-
gruppe i kultudvalget i flere fora, at der skulle etableres en kulturrute 
langs havnefronten fra Sydhavnen til Sejlsportscentret. Vi fik dengang 
at vide, at der var taget et første initiativ fra MKB i et samarbejde med 
MSO. 

 

Socialdemokratiet ønsker derfor: 

1. at blive orienteret om der pågår et arbejde med etablering 
af en kulturrute langs havnen 

2. få en oversigt over hvilke skulpturer, installationer m.v., 
der allerede nu eksisterer langs havne. 

 

Lone Hindø,  

Næstformand i Kulturudvalget (S) 

 

Jesper Kjeldsen,  

Medlem af Kulturudvalget (S) 

 

 
1) Der er rum i et samarbejde mellem MTM og MKB påbegyndt et ar-

bejde med en strategi for kunst i det offentlige rum. I dette arbejde 
indgår formidlingen af den række af kunstværker, der findes på den 
nævnte strækning mellem Sydhavnen og Aarhus Internationale Sejl-
sportscenter for at kunne tydeliggøre en egentlig kunstrute på stræk-
ningen. Arbejdet med strategien og  
dermed kunstruten tilstræbes at blive præsenteret for Kulturudvalget 
inden sommerferien 2022. 

 

2) Nedenfor er en liste over kunstværker på Aarhus Havn fra syd til 
nord (listen fortsætter til Risskov).  

 
- Skulptur, Enrico Mylius Dalgas (Dalgas Avenue) 

 
- Tre street art værker ved Marselisborg Havn (Nada, Brem og Bog-

dan Scutaru) 
 

- Skulptur, La Sirene af Corneille 
 

- Lys på Aarhus, kranen – (For enden af Balticagde) 
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- Street art Balticagade – bl.a. Hendrik Beikirch & Aroe, gary, Norm 

Ework og Storm 
 

- ”Historiske spor / Havnearbejdere” af Galschiøt ved Mindet 1 
 

- ”Sømanden” – mindesmærke for omkomne danske søfolk af Johs. 
Hedegaard ved DOKK1 

 
- ”Magic Mushrooms” af Elmgreen & Dragset monteret under loftet 

ved P-anlægget på DOKK1 og er derfor offentligt tilgængeligt 

 
- ”Poseidon” af A KASSEN ved Hack Kampmanns Plads 10. 

 
- ”Sirene” af HKH prins Henrik ved Havnepladsen. 

 
- ”Endless Connections” af Jeppe Hein ved Havnepladsen 

 
 

- ”Ålefangeren”, springvand af Jens Jacob Bregnø foran Mejlborg for 
enden af Mejlgade. 

 
- ”Peter Sabroe” af Elias Ølsgaard ved Østbanetorvet 

 
- Jaime Linly street art værk ved Havnebadet 

 
- ”Sea Pink” (solbrillerne) af Marc Moser for enden af Bernhardt Jen-

sens Boulevard. 
 

- Street art, ”Mod strømmen” værk af Mikkel T. Jessen (under broen 
ved Langelinie) 

 
- Skulptur, Hunderelief ved indgangen til Risskov 

 
- Kunstværk i tunnel ud mod Den Permanente – af Viviana Rubiano 

 
- Kunstværk ”Bindeled til himlen” – kunstværk af Mikkel T. Jessen ved 

Iskiosken, Den Permanente. 
 

- Udover ovenstående kunstværker er der planlagt det markante 
kunstværk på facaden af Filmby ”The Garden in the Machine”.  
Værket forventes etableret i anden halvdel af 2022. 
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Med venlig hilsen 
 
Rabih Azad-Ahmad  
Rådmand  / 
    
   
 Charlotte Storm Gregersen 
 Direktør 
 


