Bilag 1 – Oversigt over prioriterede værker 2015-2020
Status over prioriterede opgaver, skulpturer og springvand, By- og Landskabsforvaltningen
Prioritet
1
Akut
2
Akut

Værk
Mand med tre
hoveder, Vejgård
Cave Canem,
Lindholm Strandpark

3
Akut

Mindesten Jens
Povlsen, Nibe

Behandling
Marmorfødder konsolideres med Remmers Funcosil KSE
300.
Værket er flyttet på lager og ophavsretshaver kontaktet for
clearing af istandsættelse. Alle poter afformes. Forpoter rekonstrueres med armeringen med i stål. Materialetab bygges op med egnet mørtel. Hvor det er muligt genbruges flint.
Inskriptioner bør genopmales og kalk under relief afrenses.
På nederste sten hugges inskriptionen op igen.

Status 03.02.2016
Opgaven udføres internt til foråret.

4
Akut

Legegiraf, Solbyen

Skader i stål udbedret og værket genopmalet ud fra farveanalyser. Solbyens Ejerlaug bekoster selv evt. indhegning.

5
Akut

Betonrelief, Nibe

Efeu klippet ned af HedeDanmark og kvinderelieffet fæstnet EBL kan stå for fugeopgave og foranmidlertidig efter aftale med Thomas Gaarde, EBL. Permanent kring med splitter i tæt samarbejde med
forankring planlagt til 2016.
skulpturansvarlig.

Istandsættelse støttes med 105.000 kr
fra Nordjyske Bank og udføres med konsulentbistand fra Nordisk Konservering.
Danske Stenhuggerier – Aalborg Afdeling: Bogstaver hugget i 2015 og opmales i 2016
Bulegården A/S har forstået metalarbejde og opmaling. Klar til genopstilling.

PRIS
Tilbud: 5.600 DKK
*
Pris: 150.000 DKK
*

Tilbud: 22.879 DKK
*
Pris: 25.000 DKK
*
Overslag: 30.000 DKK
**

* = igangsat pr. 03.02.2016.
** = afventer
*** = intet iværksat endnu
1/6

Prioritet

Værk

Behandling

Status 03.02.2016

PRIS

6
Akut

Susanne i badet,
Rotunden

Pumpen udskiftes med strømbesparende og vandrensning
etableres. Jordstik etableres i manøvrebrønd. Revner i bassinet udbedres og mosaikstifter genindsættes i bunden. Skulpturen afrenses for kalk og for jernmisfarvning med kompleksbinder eller forsigtig blæsning.

Grundfos-pumpe og elektrolyseanlæg
fra Nordjysk Koi Center installeret. Bassinkant udbedret og mosaikstifter genindsat. Afrensning af skulptur afventer
fondsansøgning (200 timer).

Overslag: 150.000 DKK
**

7
Akut

En rasende kosak,
Gabels Torv

Skulpturen bør flyttes eller soklen udskiftes med en højere,
så skulpturen tiltrækker mindre interaktion. Evt. kan nederste sokkeldel bibeholdes. Belægninger og skorpedannelser
bør afrenses med kompleksbinder eller forsigtig blæsning.
Sabel og skrue i hånden bør patineres i en farve, der er afstemt bronzens.

Danske Stenhuggerier, Aalborg foreslår
af stokhugget sokkelled indsættes for at
tiltrække mindre hærværk.
Afrensning af bronzeskulptur: 75 timer

Overslag: 70.000 DKK
***

8
Akut

Abstrakt skulptur,
Sohngårdsholmsvej

Skulpturen renses fri for gammelt malingssystem og genopmales i korrosionsklasse C4. Skulpturen forbliver i sin nuværende placering på betonsokkel under arbejdet og der
etableres miljøgodkendt stillads og afskærmning. Gennemtærede stænger udskiftes. Farvevalg bestemmes af Katja
Sonne-Hansen og malerfirma inden opstart. Valg af sandblæsnings- og genopmalingsmetode godkendes af Miljø- og
Energiforvaltningen.

Corrsan ApS forestod genopmaling i
korrosionsklasse C4 (>15 års levetid)
inkl. sandblæsning, stillads, udskiftning
af korroderede stålstænger. Arbejdet er
afsluttet.

Pris: 386.000 DKK
+ el 5.000 DKK
*

* = igangsat pr. 03.02.2016.
** = afventer
*** = intet iværksat endnu
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Prioritet
9
Akut

Værk
Mur med tårne,
AKKC

Behandling
Kunstneren kontaktes ang. tilblivelse og intention med værket. Kalk afrenses fra glaspartier. Afkalkning af aluminium
kan formentligt ske med salpetersyre. Kobber afrenses til
bart metal og patinere naturligt herefter. Metaloverflader
vokses. Delaminering sikres med indfarvet injektionsmørtel.
Soklen skal hæves min 10 cm, så skulpturen ikke står under
vand samt bassinkanter udbedres. Kobber til algebekæmpelses opsat i bassinender 2015. Skulpturen skal afkalkes langs
nedre kant inden voksning.
Skulpturens overflade afrenses og revner udbedres. Mandens ansigt bør rekonstrueres ud fra fotoforlæg. Skulpturen
opstilles på ny sokkel eller på barrierelag for at undgå fugttransport.

Status 03.02.2016
Kunstneren kontaktet ang. tilblivelse og
intention med værket. Afkalkning samt
voksning skal ske på alle springvandets
elementer. Arbejdet kan udføres internt
til foråret.
Bassinarbejde udført af Bjerregaard,
Vigl & Pedersen. Skulptur er vokset af
Jette Steen Olsen. Klar til opstilling.

PRIS
Overslag: 15.000 DKK
**

10
Akut

Vikingeætlinger,
Nørresundby
Rambla

11
Akut

Ung kærlighed,
Tylstrup

Bevaringscenter Nord v/ Marie Vest
Hansen anbefaler kassation eller genstøbning. Afventer forslag fra Tobias Sørensen, Kunstkonserveringen eller Peder Bøllingtoft, Nordisk Konservering.

Overslag: 90.000 DKK
***

12
Akut

By og land,
Teglværks Allé

Manglende dele rekonstrueres og fuger udbedres. Silikoneform til skruenøgle findes på Hattemagervej. Hele værket
svummes med egnet puds, for at reetablere nedbrudt overflade.

Bevaringscenter Nord v/Mette Westergaard: 327.000. inkl. forundersøgelse.
Aalborg Portland vil gerne støtte med
halvdelen af beløbet, max. 150.000 kr.

Overslag: 327.000 DKK
**

13
Dårlig

Ularu, Skulpturparken

Kunstner kontaktet vedr. konstruktion og indvendig blå bemaling. Åbne revner i alle hjørner bør udbedres, så siderne
forankres bedre til hinanden. Skulpturen renses for graffiti
indvendigt og genopmales til foråret.

EBL kan stå for betonarbejde om 5 år.
Jette Steen Olsen, EBL, maler indvendigt
til foråret

Overslag: 20.000 DKK
**

Overslag: 33.000 DKK
*

* = igangsat pr. 03.02.2016.
** = afventer
*** = intet iværksat endnu
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Prioritet
14
Dårlig

Værk
Figur, Hjørringvej

Behandling
Skulpturen skal sandblæses og genopmales.

Status 03.02.2016
Kontakt Bulegården A/S for pris.

PRIS
Overslag: 17.000 DKK
***

15
Akut

Familien, Vejgård

16
Akut

Chr. IX, Kennedy
Plads

Arvinger er kontaktet for forlæg og intention. Ideelt bør den
nuværende overfladepuds udbedres samt mos og alger renses af. Hoveder forankres forsvarligt og manglende dele genskabes efter forlæg samt aftale med arvinger. Skulpturen bør
skilles fra sin nuværende sokkel af chaussesten og opstilles
indendørs. Arbejdet bør udføres af erfarne konservatorer.
Tøjle udbedres. Skulpturen skal gennemgribende konserveres - kræver grundig forundersøgelse fra lift med røntgen
samt XRF eller SEM-analyser af legering og nedbrydningsprodukter. Sokkel omfuges.

Bevaringscenter Nord v/ Marie Vest
Hansen anbefaler kassation eller genstøbning. Afventer Tobias Sørensen,
Kunstkonserveringen.
Katja Sonne-Hansen anbefaler kassation
eller tilbagelevering til arvinger.
Aalborg Bronzestøberi kontaktet for pris
på tøjle. Afventer svar.
Kontakt Nationalmuseet for analyser.
EBL kan udføre fugearbejde.

17
Akut

Ryghvirvler fra
blåhval, Hals

18
Akut

Kæber fra blåhval, Hals

Gennemgribende konservering og indendørs opstilling eller
accept af forvitring, hvis de forbliver på nuværende placering.
Kæberne er unik dansk naturarv og Statens Naturhistoriske
Museum vil gerne overtage dem til forskning. Siemens tilbyder at forestå 3D-kopiering og rekonstruktion i glasfiber.

Knoglerne forbliver som attraktion på
stedet uden indgriben (rådmandsbeslutning).
Siemens stiller materialer, arbejdsplads
og ekspertise til rådighed. Aalborg Tech
College vil gerne lægge arbejdstimer.

Overslag: 300.000 DKK
(gennemgribende
istandsættelse)
75.000 DKK (nødtørftig
istandsættelse)
**
Overslag: 50.000 DKK
(forundersøgelse ekskl.
selve istandsættelsesarbejdet)
***
-

19
Dårlig

Kampen mod havet, Prinsensgade

Springvandet bør undergå en gennemgribende restaurering,
hvor både skulptur, skib, bassiner og kælder sættes i stand.
Kalk og alger afrenses af skulptur. Bassin istandsat og udluftning til kælder etableret i maj 2015.

BWT kontaktes for pris på nye installationer (pumper, blødgøringsanlæg). Afrensning af bronzeskulptur: 450 timer

?
**
Overslag: 500.000 DKK
**

* = igangsat pr. 03.02.2016.
** = afventer
*** = intet iværksat endnu
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Prioritet
20
Akut
21
Dårlig

Værk
”Pavillon”,
Skalskoven
Bolværket,
Nørresundby

Behandling
Værket kasseres på kunstneres indstilling.

22
Dårlig

Drengen og den
lille havfrue,
Kildeparken

23
Dårlig

Moltke-støtten,
Kildeparken

24
Dårlig

Lille atomsky,
Mellem Broerne

25
Dårlig

Inn i parken,
Skulpturparken

Bassin skal renses grundigt for alger og belægning efterses.
Sokkel bør gennemgås for revner og afflagninger udbedres.
Kalkaflejringer på skulptur bør fjernes forsigtigt. Vandrensning etableres.
Originale dele af skulpturen bør rengøres nænsomt. Ældre
reparationer bør gås efter og udskiftes, hvor de ikke slutter
tæt. Ideelt set bør sort sokkel og indsat marmorled udskiftes, da de ødelægger skulpturens historik.
Skulpturen genopmales i overensstemmelse med det originale udseende efter aftale med Statens Kunstfond og kunstnerens arving. Der bør etableres flere udluftningshuller. Ved
genopstilling skal der sikres tilstrækkelig ventilation under
plinten.
12. buste er genetableret. Afskallende maling afrenses af
skulpturer over tid og ny egnet overfladebehandling fremfindes. 13 ekstra buster findes lager på Materialegården,
Scoresbysundvej.

Arvinger kontaktet. Skulpturen bør genopmales i overensstemmelse med opr. udtryk og materialevalg. Der udtages
farveprøver til dokumentation af opr. bemaling.

Status 03.02.2016
EBL har nedtaget værket med kunstnerens accept november 2015
Farveanalyser foretages evt. af Nationalmuseet. Genopmaling, Katja SonneHansen og fragt, EBL.

PRIS
Pris: 6000 DKK
*
Overslag: 40.000 DKK
***

Transportabel vandrensning indkøbes
via BTW. Udbedring af bassinbund, EBL.
Afrensning af bronzeskulptur: 300 timer

Oversalg: 172.000 DKK
(ekskl. afrensning af
skulptur)
**
Overslag: 30.000 DKK
***

Bevaringscenter Nord eller Katja SonneHansen kan udføre opgaven. Skal tages,
når der kommer tid.
Fotos af original bemaling fremskaffet
og arving kontaktet for malemetode.

Overslag: 125.000 DKK
***

Overfladebehandling anbefales af SEIR
Materialeanalyse. Jette Steen Olsen eller Katja Sonne-Hansen står for udførelse.

Overslag: 7.000 DKK
**

* = igangsat pr. 03.02.2016.
** = afventer
*** = intet iværksat endnu
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Prioritet
26
Dårlig

Værk
F. A. Schleppegrell, Kildeparken

27
Dårlig

Noahs ark,
Mølleparken

28
Dårlig
29
Dårlig

Klosterspringvand, Aalborg
Kloster
Havfrue på fisk,
Østre Anlæg

30
Dårlig

Øjesten med soltegn, Kildeparken

Behandling
Skorpedannnelse og belægninger bør renses af evt. med
blæsning. Samtlige fuger lukkes med cementmørtel med
undtagelse af fuger i plateauets stenkrans. Bogstaver fæstnes med lim og punktum tilføjes.
Fuger udskiftes og silicone over forankringer eftergås/udskiftes. Blotlagt armeringsjern korrosionsbeskyttes og
lukkes med mørtel. Jord oprenses fra bålfad. Skulpturens udtryk bedømmes efter afrensning - ny overfladebehandling
formentligt ikke nødvendig.
Metal skal identificeres og revne i fisk udbedres.

Skulpturen afrenses for kalk og vokses. Bassinbund udbedres.

Kunstner er kontaktet for fotos af opr. udseende. Chaussesten findes stadig i græsset.

Samlet budget i alt (max-priser)1:

1

Status 03.02.2016
Fugning, limning af bogstaver, EBL
Afrensning af bronzeskulptur: 300 timer

Mørtelreparationer, stillads/lift, materialer, EBL: 15.000 DKK

Nationalmuseet kontaktes. Aalborg Kloster kontaktes om tilskud til istandsættelse.
EBL kan stå for betonarbejde. Mobil
vandrensning etableres. Afrensning af
bronzeskulptur: 300 timer
Genoprettelse af spiralform, EBL. Bør
tages, når der kommer plads i budgettet.

PRIS
Overslag: 7.000 DKK
(ekskl. afrensning af
bronzeskulptur)
***
Overslag: 20.000 DKK
***

Overslag: 100.000 DKK
***
Overslag: 75.000 DKK
(ekskl. afrensning af
bronzeskulptur)
***
Overslag: 12.000 DKK
**

2.737.479 DKK

Det forventes af max-priserne reduceres med 555.000 DKK ved ekstern finansiering og kassation. Igangsatte opgaver udgør 633.479 DKK af budgettet.

* = igangsat pr. 03.02.2016.
** = afventer
*** = intet iværksat endnu
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