
Jubilæum 
 
Velkommen til gruppeudstillingen Jubilæum. Velkommen til festen Jubilæum. 
 
Udstillingen viser nye arbejder skabt til denne udstilling af Morten Gersager Abel / Kasper 
Hesselbjerg / Søren Bjørn / Peter Olsen / Kristian Byskov / Andreas Rasmussen / Brian 
Ravnholt Jepsen / Jan Danebod / Morten Bech Jensen / Robert Alex Petersen. 
 
For mit vedkommende ligger oprindelsen til denne udstilling nogle og 30 år tilbage, for når min 
knægt og jeg stod og vaskede op var det godt at være optaget af andet end at øve tabeller og 
staveord, og ofte havde vi det held at blive underholdt af en yngre ivrig fodbold 
ekvilibrist lige foran huset som vi tit talte om at kidnappe, for min drengs retfærdighedssans 
sagde ham, at det var forkert at han var alene, når de var 4 inde ved siden af. Det blev dog 
ved snakken, som med så meget andet. 
 
Den flittige dreng voksede til, rejste om på den anden side af jorden og kom hjem med bl.a. 
nogle malerier, forbavsende gode. I mellemtiden var jeg kommet med i Kunstforeningens 
bestyrelse, og da disse billeder kunne fortjene af blive set af flere blev tanken om en udstilling 
med nogle yngre mennesker luftet. For at være lidt konkret havde jeg til et bestyrelsesmøde 
medbragt nogle billeder udlånt af hans forældre, herunder bl.a. et blomsterbillede husker jeg. 
 
En soloudstilling ville være for meget. Meget passende havde et medlem af foreningen på et 
tidspunkt tilfældigvis fortalt om det store antal unge næstvedere, som havde forladt byen og 
var i gang med forskellige kunstneriske uddannelser. Der var noget, der skulle findes ud af, 
ingen i bestyrelsen havde et retvisende kendskab til det ungdomsliv der havde været og stadig 
var i byen. 
 
Efter nogen tid havde jeg nogle oplysninger. Én mente jeg flere gange havde været 
besøgende på Amtsgården. Ét navn affødte spørgsmålet: Er det ikke en af dem, der går og 
maler graffiti? Joe, det er det nok. Vi blev vidende om at Martin Richardt Olsen holdt til på 
Maglemølle, hvor der var et atelier med 10 m til loftet i en tidligere fabrikshal, at der havde 
været et arbejdsfællesskab, selvfinansieret uden nogen forpligtelser, med navnet Dit svin, som 
var blevet afløst af et andet med navnet Det nye svin. Svinet er et interessant dyr men hvoraf 
navnet og hvad der var blevet lavet blev vi aldrig rigtig klar over. 
 
Bestyrelsen foretog aldrig en udvælgelse blandt de unge mennesker men tog beskeden 'de vil 
være med alle sammen',14 unge mænd, til efterretning. Da der skulle laves blad og plakat 
spurgte jeg hvad udstillingen skulle hedde. Exxos Exwife lød svaret. Tror ikke jeg kendte ordet 
google dengang men vidste dog, at trykkede man på de rigtige knapper kunne man finde gode 
oplysninger. Det lykkedes mig ikke at finde de rigtige knapper, alt jeg fandt oplysninger om 
havde med olie og olieindustri at gøre, så jeg måtte krybe til korset og spørge hvorfor. Det var 
jo navnet på det diskotek vi kom på, da vi boede i byen kom svaret prompte. Følte mig utrolig 
dum da jeg hørte det svar; en klokke burde have ringet, min dreng var jo også kommet der. 
 
Ikke alt var forudsigeligt men forventninger var der, og der blev planlagt en festlig fernisering 
med udvidet åbningstid. Meget skulle laves på stedet, så en af de unge mænd fik udleveret en 
nøgle for at frisætte os andre. Pludselig stod vi med et problem der ville noget. Et par dage før 
udstillingen skulle åbne stod der et højhus inde i det store rum, nærmest en klatreborg man 
kunne få lyst til at svinge sig i. Vi kunne ikke som planlagt afholde generalforsamling, havde 
tidligere skullet flytte nogle krukker eller tæpper, men denne bygning lod sig ikke lige flytte. 
Måtte med meget kort varsel udskyde generalforsamlingen til månedens sidste dag, 
vedtægterne blev overholdt. 
 
Der var nogle bump undervejs men sjovt at have været med til at arrangere - og udstillingen 
blev en ubetinget succes. Tilbageskuende vil jeg mene, at denne udstilling ikke kom til at 



betyde så meget for jeres CV'er som den gjorde for Kunstforeningen, der blev puffet til nogle 
holdninger og til hvad man også kunne. 
 
Næstved er noget særligt med bevaringsværdige middelalderbygninger vi stadig skal værne 
om; nyt er kommet til som vi fremover også skal værne om. Mener at vide at den særlige 
ungdomskultur - hip-hop-kulturen / graffiti-skrivermiljøet - som byen i dag er stolt over havde 
sin oprindelse i starten af 80'erne. 
 
Peter Olsen blev (den 20. juni 2018) citeret for flg.: 'Det er exceptionelt, at der er så mange 
billedkunstnere fra én generation.' Så sandt som det er sagt! Det er selvfølgelig fordi I er dem I 
er - kreative personligheder med gå-på-mod, som ikke lod sig bremse. Men inden glorien 
bliver helt blankpudset må det nævnes, at der også blev holdt hånd over jer af bl.a 
Ungdomssekretariatet. I indgik i en større sammenhæng, hvor udviklingen har ført til at byen i 
dag er stolt af at have mange gavludsmykninger lavet af dygtige graffitimalere, lokale så vel 
som udefrakommende, der gerne har villet komme til den lille by Næstved. 
 
Der har været hvad jeg vil kalde nogle trædesten undervejs. For de fleste er arkitekt Urban 
Hansen Rejstrups 'Den hvide by' i 1935 ifm. 800 års jubilæet - og som hurtigt blev revet ned - 
ren nostalgi og historie. 
 
Havnen blev afindustrialiseret og papirtogene holdt op med at køre, men ifm. udstillingen 
Youdontknow på Næstved Museum omkring udstillingsprojektet Den hvide by i 2009, omtalt 
som en antropologisk udgravning af en subkulturel lokalhistorie, stillede museumsinspektør 
Palle Birk Hansen spørgsmålet: 'Er hip-hop en egentlig subkultur eller et udviklingsstadium fra 
ung til voksen?' og Astrid Winsløw Hammer skrev en kronik med overskriften: 'Kunsten på 
kanten af samfundet'. Martin Richard Olsen og Jan Danebod var involveret i dette projekt, om I 
andre 9 også var har jeg desværre ikke styr på. 
 
Trækker vi linjen op til 2018 synes jeg det er værd at nævne den store søgning til Talentskolen 
og - ikke at forglemme: Sceptor har jo lige i maj fejret 20 års jubilæum. 
 
For at vende tilbage til jer 10. Succesen for 10 år siden blev ikke glemt, og det er meget 
glædeligt, at I sagde ja til at vende tilbage. Om det skyldes respekt eller hengivenhed over for 
jeres Næver-rødder skal jeg lade være usagt, men det var flot at I gav et uforbeholdent tilsagn 
til udstillingsbetingelser, vi på det tidspunkt ikke kunne sige ret meget om, og jeg skal derfor på 
både jeres og foreningens vegne rette en meget stor tak til de sponsorer, som troede så meget 
på jer, at de har villet yde projektstøtte: Nævner sponsorerne i alf. rækkefølge: Mærk Næstved, 
Næstved Kommunes Aktivitetsmidler 2018, Spar Nord Fonden, Statens Kunstfond og 
Trelleborg Fonden i samarbejde med Sydbank. 
  
Har tilbage at sige, at mine opgaver har været af administrativ art, udstillerne har selv 
kurateret, og jeg vover ikke at indlade mig på en kunstnerisk faglig bedømmelse - en sådan, 
skrevet af Carl Martin Faurby vil om et øjeblik blive oplæst - vil blot sige, at jeg ikke mener en 
forståelse er en forudsætning for at få en sanselig oplevelse af at lade sig fascinere af 
værkernes iboende kraft. 
 
Vil afslutte med at sige jer tak for tilliden til at lade mig åbne Jubilæum og tilføje, at når jeg 
bliver vippet af pinden vil jeg nok give foreningen det råd at få jer tilbage til Næver om 10 år. - 
En stor tak fra mig.  
 
Lis Hansen, formand for Næstved Kunstforening. 


