
Højby Skytte- og Gymnastikforenings
150 års jubilæum

Udsmykning ved Højby Hallerne
Hermed følger en beskrivelse af de nuværende rammer omkring Multihallen ved Højby Hallerne 
samt Ingrid Duchs ideer til, hvorledes Højby S&G kan beskrive sin historie og sin udvikling fra en 
lille skytteforening til en organisation med mange idrætsgrene og et lokalt engagement.
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Tilkørselsvej, Nørrelun-
den, til:
Højby Hallerne,
Højby Skole inkl. SFO
Ungdomsskolen Ung 
Syd
Fodbold. og atletikba-
ner
Tilkørselsvej til stort 
boligområde med både 
parcelhuse, andels. - og 
lejeboliger.

Nuværende facade af 
Multihal

Ny facade ved Ingrid Duch



Udsmykning af Multihal
Højby Skytte- og Gymnastikforening 

Jeg har valgt en model til ud-
smykning, der er inddelt i 
tre sektioner sammenholdt af 
et gennemgående bånd. Ud-
smykningen er tænkt udført i 
stål. Delene monteres med 15 
cm afstand til murfladen og 
får derved en tredimensionel 
virkning, der yderligere bliver 
fremhævet af LED belysning.
Jeg har valgt denne udform-
ning for at skabe et let og enkelt 
udtryk. De forskellige størrel-
ser på fladerne giver en bevæ-
gelig og levende rytme på mur-
fladen, der sammenholdes og 
understreges af båndet.

Vægudsmykningen er en for-
tælling om Højby Skytte- og 
Gymnastikforenings historie 
fra 1866 til 2016. Kunstværket 
vil med sin størrelse være me-
get synligt i lokalområdet og 
være identitetsskabende i om-
rådet.
 
Jeg har med udsmykningen øn-
sket at vise foreningens begyn-
delse, en udvikling og kontinu-
itet, der beskriver et levende og 
engageret samfund, der er ud-
gangspunkt for, at der nu kan 

fejres et jubilæum. 

Motiverne fortæller om Højby 
Skytte- og Gymnastikforening. 
Båndet, der går gennem flader-
ne, holder fortællingen sam-
men.
Det hele begynder ved Højby. 

I båndet understreges den akti-
vitet og udvikling, der ligger i 
foreningen. Vigtige årstal  kan 
lægges ind i båndet i forbindel-
se med de ikoner, der illustre-
rer aktiviteterne for eks. rifler, 
sko, fjerbold, fodbold, ketcher 
og andre rekvisitter fra sports-
grenene.

Den venstre sektion viser ne-
derst Fyn, hvorover skyttelo-
goet er placeret. Båndet udgår 
fra Højby. En række menneske-
skikkelser først stående, siden i 
gang og løb beskriver den væk-
kelse, der gik over landet og 
dermed lagde grund til Højby 
Skytteforeningen. Samtidig re-
fererer de løbende skikkelser til 
de første sportsgrene. 

I den midterste sektion af ud-
smykningen danner forskel-
lige sportsudøvere et mønster, 
som viser håndbold, fodbold 
og badminton. Jeg ønsker en 
levende vibrerende væg, hvor 
mennesket danner en legende 
hel flade, så denne bliver fyldt 
med skikkelser i bevægelse. Jeg 
bruger sportsgrene, hvor fæl-
lesskabet et bærende for aktivi-
teten.

Den sidste sektion viser Højby 
Gymnastikforenings logo. Lo-
goet omdannes til et blomster-
mønster, som symboliserer de 
enkelte underafdelinger i for-
eningen, De fylder fladen ud 
som en naturlig baggrund for 
barnet, der fanger båndet. Hun 

Forslag til udsmykning af mur ved Højby Hallerne



illustrerer fremtiden sammen-
holdt med tradition, kontinui-
tet og fornyelse 

Alle motiver bliver udført i ska-
belonteknik, så de vil stå med 
en en høj detaljerigdom og liv-
lighed.

Farvesætningen  er valgt ef-
ter mur og omgivelser. Jeg har 
jordfarver i toner i en stigende 
intensitet, startende fra venstre 
i en mættet grønlig tone, der 
går over i en blød orange og 
slutter i en rødbrun farve. Bån-
dets to farver viser bevægelig-
hed og rytme og sammenbin-
der de tre sektioner. Metallet 
bliver pulverlakeret i flere lag. 
Denne fremgangsmåde skaber 
en meget holdbar overflade.
De 15 cm afstand til væggen vil 
give en skyggeeffekt på muren, 
så der opstår en fornemmelse af 
dybde.
Lyssætningen, der monteres på 
væggen bag udsmykningen, 
vil om aftenen give en helt ny 
og kontrastfyldt oplevelse. Her 
vil figurene stå grafisk og kraft-
fulde.

Arbejdet med udsmykningen 
og montering er i samarbejde 
med Åsum Smedie, der har en 
speciel ekspertise i denne tek-
nik.

I er meget velkomne til at kon-
takte mig for yderligere oplys-
ninger.

Ingrid Duch
Frederiksgade 3
5000 Odense C       
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