
Tale ved åbning af LYSLYD-projektet ”Den blå sti gløder i 

mørket” udført af Helle Hove og Iben Brøndum for Herlev 

Kommune, februar 2010. 

 

Velkommen! 

 

Vi vil gerne invitere jer til en lille leg med lys. 

Det er en gåtur fra biografen, hvor vi står, ad Den Blå Sti, 

langs Turkisvej og op til hospitalet. Vi starter her på pladsen 

med ild og slutter på hospitalet med det nyeste 

energibesparende LED-lys. Men undervejs er det 

lommelygter og byens eget lys, det handler om. 

 

Vi har nemlig valgt ikke at trække ledninger og bruge strøm 

på en masse lamper, men i stedet at hænge reflekterende 

farvecirkler op. 

 

Mens vi gik og satte skiverne op er der mange nysgerrige, 

der har spurgt om cirklerne betyder noget. - For os 

repræsenterer de "øjeblikket" - de betyder lige nu og lige 

her. Husk det er nu, du lever! 

 

Det særlige ved reflekser er, at de sender lyset tilbage i 

nøjagtig den retning, det kom fra - uanset vinklen. De lyser 

op og går ud i takt med, at man flytter sig. Så det gælder 

om at være opmærksom og fange lige den rette vinkel og 

det rette øjeblik. Måske skal man gå lidt til siden, måske lidt 

ned i knæ. 

 

Reflekserne, vi har brugt er de samme som bruges til 

vejskilte og trafiksikkerhed. Nu får de bare lov til at slå sig 

lidt løs. Vi er selv begyndt at se på vejskilte på en helt 

anden måde. Forleden fandt jeg mig selv stå og nyde den 

smukke blå farve i et "Parkering forbudt"-skilt. Vi håber at 

skiverne også vil gøre jer opmærksomme på hverdagens 

oversete skønhed. 

 

Projektet her, er inspireret af den udsmykning Poul Gernes 

har skabt på Herlev Hospital og det er en hyldest til den 

vision, der lå bag hans arbejde. "Kunsten skal være der 

hvor mennesker færdes til dagligt som en naturlig del af 

deres tilværelse. Den er til for at gøre omverdenen til et 

mere farvestrålende og stimulerende sted at være for alle". 

Frit refereret fra en lille fin bog om hospitalet. 

 

Vi vil gerne sige tak for et fantastisk godt samarbejde med 

alle involverede her i Herlev - både fra Herlev Kommune, 

Herlev Hospital og ikke mindst CreaSign, der har leveret 

både skilte og lys til projektet. 

 

Lige om lidt vil vi gå ud og se Brigitte Mack opføre en 

ilddans. Bagefter kan I låne en lommelygte og gå på jagt - 

for vi har også en lille konkurrence: Undervejs er der 3 

sjældne skiver! - Det kan I læse mere om på flyeren. 

 

Når I kommer op til hospitalet er der mulighed for at købe 

noget varmt i det nye cafeteria. 

 

God fornøjelse!  

 

Iben Brøndum og Helle Hove 


