
 

Jesper Aabille, Kartoftografi, Rosborg Gymnasium, 2018 

Kartoftografi er en udsmykning skabt til Rosborg Gymnasium i Vejle. Det samlede værk består af 

en serie indbyrdes forbundne vægmalerier placeret på skolens indre og ydre vægge. 

Vægmalerierne er knyttet sammen via en symbolsk fortælling omkring kartoflens verdenshistorie, 

og tegner sig som piktogramagtige pop-up illustrationer, der følger skolens fysiske infrastruktur.   

Ved vasken i skolegården har vi kartoflens spiring, som fandt sted i Sydamerika, mens vi i gangen 

kan følge to sejladser over Atlanten, først i selskab med de spanske erobrere og store mængder 

guld fra Inkariget, og senere i selskab med de irske flygtninge på skibet Jeanne Johnson under 

kartoffel-sulten.  

I skolens kantine er kartoflen blevet til chips, ved kemilokalet til alkohol, ved fysiklokalet til 

alternativt batteri og ved billedkunstlokalet til kartoffeltryk. Kartoflen er ikke længere blot en kilde til 

ernæring og overlevelse.  

I skolens multisal lægger dramalokalet væg til det klassiske drama-ikon - en grinende og 

grædende maske i skikkelse af Mr. og Ms. Potato Head. Kartoffel-parret opsummerer hele 

fortællingen med deres helt egen version, og lader tvivlen komme os til gode: Fra hvilken optik 

skrives historien? Og findes der én sand version af verdenshistorien? 

Kartoftografi bevæger sig i et dynamisk og tvetydigt krydsfelt mellem wayfinding, kunstudsmykning 

og historiefortælling.   



 

Mette Vangsgaard, Udsmykning i kantinen, Rosborg Gymnasium, 2017 

Mettes Vangsgaards værk til Rosborg Gymnasium har karakter af installation. Hun balancerer 

mange forskellige elementer til ét samlet udtryk: en hjørneudsmykning med relief, der både er flade 

og objekt, klassisk tegning på papir og keramiske skulpturer. 

Brædderne genkender vi som ’det, der holder sammen på tingene’, men også fra det anarkistiske 

byggeri - man smækker et par brædder sammen og så pludselig står der et skur, eller man har en 

barrikadering. Skurerne, søm og ledninger er overdimensionerede og tydelige frem for at være 

noget, vi forsøger at skjule og gemme væk. Samlet fortæller brædderne og skruerne om en 

midlertidighed og spontanitet: vi tager, hvad vi har / kan finde. Det kunne både sende tankerne i 

retning af barndommens hule i haven/træet, bz’ernes oprør eller krig. Hos Mette bliver det et 

velkomponeret ’rod’, der skubber lidt til pænheden i vores trygge daglige omgivelser. 

De sort/hvide tegninger præsenterer os for ordsprog og talemåder, der er fastforankrede 

’sandheder’ i vores kultur og som skubber til os med hverdags visdom. Der er en sproglighed i 

værkerne, som vi ikke kan lade være med at afkode, når vi ser billederne. Men fordi det netop er 

sproglige udsagn, får de et humoristisk tvist, når vi ser dem som billeder - vi bliver opmærksomme 

på, hvad det egentlig er, vi siger. Det sort/hvide univers bliver en slags ’det har altid været der’, 

som det sort/hvide fotografi, der går fint i spænd med stikkontakterne fra 50’ernes industrihal og 

ledningerne fra dengang, før vi var wireless. 

Det er et værk, hvor man som beskuer kan gå på opdagelse i detaljerne – man kan finde nye 

sammenhænge og samtidig blive væk. 



 

Christian Finne, Udsmykning til idrætshallen, Rosborg Gymnasium, 2017 

Finne har sammensat 12 printede, malede og lakerede træplader til et kæmpestort værk, der 

indtager den nye idrætshal på Rosborg Gymnasium. Samlet bliver det ét psykedelisk værk, der 

sender referencer til 1960’ernes alternative ungdomskultur og utopiske idealer. 

Værket er et abstrakt billede med en fast struktur, der samtidig åbnes op og bliver til et frit rum. 

Stregerne og farverne sætter rammerne for den frie leg og kropslig udfoldelse i salen gennem 

tegningerne i gulvet, hvilket spejles i værkets streger. Der er tale om et monumentalt værk, der 

arbejder med illusion, og hvor man som beskuer drages ind i værket og et rum, der ligger bag 

fladen.  

 

Hvor Vangsgaard og Aabilles værker udfolder sig med flere forskellige elementer / materialer eller i 

en bevægelse gennem flere rum, så arbejder Finne meget mere med et samlet værk, der kan ses 

fra én position. Og så alligevel ikke. Værket er placeret i en idrætshal ved trampolinerne. Man 

oplever altså værket hoppende, løbende, legende, larmende - helt modsat en traditionel 

malerioplevelse, hvor man forventes at stå, sidde eller gå langsomt.  


