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Kunst på GFE 
Kunsten i og om os!  

Af Katja Eva Klitgaard, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennem små ufremkommelige gange langt under jorden, kryber vi frem. Vi har 

edderkoppespind klistret i vores ansigter, men vi kæmper os videre. Belysningen er 

svag og dunkel. Kun en enkelt blinkende elpære svæver faretruende fra side til 

side, da vi endeligt når frem til det hemmelige sted. Frem af gemmerne her på det 

særlige sted, finder vi de rene skatte. Skatte med et lag støv så tykt, så tykt men 

med samme værdi som diamanter og ædelstene. Her opbevares nemlig kunst, kre-

ativ udfoldelse og fotografier fra et andet århundrede. Måske er rejsen frem til det 

hemmelige sted stærkt overdrevet, men det lød godt, og det føltes næsten som 

beskrevet. Under skolens arealer er der nemlig en hemmelig verden fyldt med un-

derlige snirklede gange med uhyggelig belysning og fremmede dufte. Og her er 

skattene, som indeholder en stor del af skolens ånd og sjæl.  

 

FNs Børnekonvention, artikel 31  

(uddrag fra Børnekonventionen)  

1. Deltagerstaterne anerkender barnets ret til hvile og fritid, 

til at lege og dyrke fritidsinteresser, som er passende for bar-

nets alder, og til frit at deltage i det kulturelle og kunstneriske 

liv.  

2. Deltagerstaterne skal respektere og fremme barnets ret til 

fuld deltagelse i det kulturelle og kunstneriske liv og skal op-

muntre til, at der stilles passende og lige muligheder til rådig-

hed for kulturel, kunstnerisk, fritidspræget og rekreativ udfol-

delse. 

Mine rejsefæller, Lis Brandt og Gunhild Berg, som begge er pensionerede lærere 

og gamle kæmper fra skolens tidlige år, og jeg selv træffer ”Pigen med spejlet”, 

som mange af Jer har mødt i skolens bibliotek. Hun blev for mange år siden lånt ud 

af statens museum for kunst, og hun blev så glad for Friskolen, at hun er flyttet 

permanent ind. Hun har gennem årene mistet sit lange, tynde spejl, men når bør-

nene spørger, hvor spejlet er, så svarer Steffen, at det jo sidder lige her for enden 

af pigens hoved, og så kan alle børnene godt se det. Ejvind og pigen er blevet ret 

gode venner, så Ejvind følger hende regelmæssigt op i biblioteket, så hun kan lege 

lidt med skolens elever. Når der så er emneuge og andre arrangementer, der kræ-

ver plads, bærer Steffen hende forsigtigt ned på det hemmelige sted under jorden 

med svag belysning. Pigen med spejlet er fra 1988, og hun er en flot skulptur lavet 

af bronze.  

På det hemmelige sted står ”Pigen med spejlet” side om side med anskuelsestavler 

og flotte relieffer lavet af Bjørn, Jens, Elin, Lotte og Anne Mette, da de var elever i 

1976 og skulle lave gruppearbejde i formning, som det hed dengang. Disse elevers 

tilsvarende relief af fugle, kan man se ved toiletterne foran foredragssalen. Stilar-
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ten og motiverne minder til forveksling om en lokal kunstner, men Gunhild og Lis 

bekræfter med et lunt smil, at der ér tale om elevværker.  

Af skatte i kælderen kan nævnes litografier af Seppo Mattinen. Særtryk fra 1978, 

som måske symboliserer ungdomslivet på en skole som vores. Frisurer og tøj er 

meget præget af 70’erne. Forunderligt at elever har set sådan ud.  

Jurgen Rothes kobbertryk af Bethoven har i mange år hængt på forstanderens 

kontor. Det har vist stiftet bekendtskab med mindst et par forstandere. Nu ligger 

det i en gammel, fin æske sammen med et originalt linoleumstryk af Ole Folmer 

Hansen fra 1978. De snakker godt sammen, og de kan lide hinandens falmede 

skønhed. De har en lidt ældre kammerat fra 1964, som også bor ret tæt på. Det er 

en fin, fin akvarel af Svend Saabye.  

I æsken ved siden af, finder vi billeder fra dengang, hvor Friskolen startede og hav-

de bolig på Skolevej. Det gamle forstanderpar Skriver (de var forstanderpar i perio-

den 1904-1944) er stillet op og afbilledet i deres stiveste puds. Det er et meget 

formelt og nydeligt billede. Skriver kan man også se på den store sten ved p-

pladsen, som mange børn sidder på, når de nyder solens stråler og venter på at 

blive hentet af deres forældre.  Sammen med dette billede, finder vi et andet bille-

de i en ramme magen til. Fotografen er også den samme, kan vi se på signaturen. Vi 

ved ikke helt, hvem manden og kvinden på billedet er, men vi gætter vi, at det er 

skolens 2 daværende lærere, som blev hevet ind til fotografering, når man nu allige-

vel havde fotografen på besøg. Fine ser de i hvert fald ud. Der er ret stor forskel fra 

manden med det tætte overskæg og butterfly samt kvinden med stram opsat knold 

og broche ved halsstykket til nutidens lærere i farverige og løse gevandter eller sim-

pelt træningstøj.  

Ja, det hemmelige sted er et skammekammer fra fortiden, som trækker trådene til 

nutiden. Da vi kommer op fra dybet med 

spindelvæv i håret og gråt tøj af støv, mødes 

vi af 4 smukke svaler, som flyver elegant 

rundt udenfor Ejvinds og Gittes kontorer. Vi 

dukker os, så de ikke flyver ind i os. De er 

lavet af Bing og Grøndahl som relief af sten-

tøj. Skolen købte det for mange år siden, 

fortæller mine rejsefæller.  

Ved hovedindgangen hænger et udstillings-

vindue. Nogle gange er der bøger heri. An-

dre gange er der elevfremstillede produkter. 

Det er ikke bare et udstillingsvindue. Det er 

et gammelt originalt vindue, som sad i den 

første skolebygning på Skolevej. Da man i 

1975 flytter til den nye skole på Krengerup-

vej, tager man vinduet med, så man på den 

måde kobler de 2 bygninger sammen. Man 

forbinder gammelt og nyt. Fortid og nutid.  

Skolens tidligere skoleblad blev en overgang 

kaldt ”Mosehullet”. Det kom sig af, at områ-

det rent faktisk var en mose. Det har også 

heddet Glamhullet. Besynderlige navne, 
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kunne man fristes til at tænke.  

Tidligere elever har i 1975 foræret skolen 

fadet af Merete Block, som hænger over 

pejsen. Hvis man går tæt på, bliver fadet 

flyvende med tre brede vinger.               

I 90’erne fik man penge doneret til dekora-

tion på skolen. Man bad Jan Johnsen om 

at skabe noget. Han ønskede at bryde de 

mange gule mursten i foredragssalen, og 

det gjorde han med den blå frise. Senere 

bestilte man ham til et skabe et værk, der 

skulle symbolisere skolen og mennesket i 

skolen. Det blev til figuren, som står mel-

lem fysiklokalet og lærerværelset. Tag et 

kig på den. Hvad synes du, at den forestil-

ler? Hvilke tanker vækker den i dig? Frem-

kalder den nogle følelser? Undres du? Bli-

ver du nysgerrig?  

Skolen er fuld af mystik, og i kernehuset 

kan man finde en klog, klog ugle. Den er 

lavet af den lokale kunster Kaj Nielsen. 

Han har også lavet en stenskulptur af sin 

datters hoved. Hun var nemlig elev på sko-

len. Prøv om du kan finde de 2 stenfigurer. 

Det er et ret interessant håndværk. Forun-

derligt at man kan arbejde så detaljeret i 

sten. Da skolen købte sin ugle, købte hver 

af de ansatte på skolen en fugl på cirka 

samme størrelse. Hver fugl kostede 300 

kroner, og det var en mindre formue den-

gang.   

Jeg har uden held søgt efter skolens logo, som 

blev udformet af den daværende lærer Poul 

Riis Svendsen, som både var interesseret i 

kunst og også selv meget dygtig. Jeg har hørt 

en fugl synge om, at det desværre blev produ-

ceret i materiale, der ikke holder bestandigt, 

så måske har tidens tand taget det til sig.  

Heldigvis finder jeg i spisesalen et stort flot 

værk, som er lavet af en helt masse elever 

samt skolens tidligere lærer og kunstner Heidi 

Bruus. Værket blev skabt under den Musicali-

on, der omhandlede den danske kulturskat. 

Titlen var ”Arv for kulturen”, og billedet viser 

og symboliserer en masse af de tableauer, der 

indgik i forestillingen. I foredragssalen og ca-

feen finder jeg mange flere af billeder og pla-

kater, som Heidi Bruus lavede sammen med 

elever.  

Endnu en lærer med kunst i maven, har fundet 

sin vej til Glamsbjerg Friskole, og jeg betragter 

Anette Vraakjærs lerskulptur fra Eksperimen-

tarion i 2017. Den hedder ”Bjerget”, og den 

symboliserer mennesker stående og siddende 

forskellige steder på et bjerg. Måske er bjerget 

en udfordring, en pilgrimsrejse eller en rangstige. En anden spændende figur af Anettes 

står på græsset ved parkeringspladsen. I foredragssalen hænger hendes billede. Det blev 

lavet til forestillingen om dansk skolehistorie (Fra katekismus til computere). 
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Jeg har ikke afsløret alt om de hemmelige gange under skolen, og jeg har ikke beskrevet alt 

skolens kunst i detaljer. Der skal være rum til nysgerrighed, og nu må I gå på opdagelsesrej-

se med Jeres børn, forældre og lærere. Tag dem i hånden, udforsk og lad Jer undre.   

Kunst på GFE 2018 


