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Kunst i form af billedkunstværker i mange forskel-
lige udtryk og former er en meget vigtig del af det 
samlede skole- og undervisningsmiljø på Struer Stats-
gymnasium. Kunstværkerne på skolen og på kostsko-
len er med til at definere og sætte en inspirerende og 
udfordrende ramme for uddannelse og læring for de 
mange unge mennesker og personalet, som til daglig 
er og gennem tiden har været knyttet til skolen.
”Kunsten på Struer Statsgymnasium” udgives af sko-
len i forbindelse med markeringen af, at det i august 
2013 er 75 år siden, at Struer Statsgymnasium i 1938 
blev grundlagt og indviet.
Knud Aggers store 3-fløjede værk (se side 5) i fest-
salen modtog skolen som donation fra Ny Carlsberg-
fondet ved indvielsen af skolen. Maleren blev bestilt 

til at male det store maleri direkte til skolen. Året efter 
indvielsen kunne maleriet hænges op. Siden Struer 
Statsgymnasiums start har skolen og siden 1970 også 
kostskolen både modtaget og selv anskaffet en del 
kunstværker, som er fordelt rundt på hele skolen og 
kostskolen.
Jeg vil gerne her udtrykke en meget stor tak til skolens 
lærer i billedkunst, design, Visual Arts og tysk, lektor 
Willy Zickert for det store arbejde med at stå for at 
realisere og redigere skolens kunstfolder.
Jeg håber, at kunstfolderen bliver til glæde og inspira-
tion for alle med tilknytning til Struer Statsgymnasium.
    

Rektor Jens Elsig

REKToRSforord

om dENNE foldER

Denne kunstfolder er tænkt som en guide for skolens 
forskellige personalegrupper, for alle eleverne samt 
for skolens gæster. Folderen giver et indblik i den 
righoldige kunstsamling, som er skabt igennem de 
75 år, skolen har eksisteret. De væsentligste kunst-
værker er forsøgt beskrevet og sat ind i et nutidigt 
og kunsthistorisk perspektiv. En samlet registrering 

af kunsten på SSG blev foretaget ved overgangen 
til Amtet i 1986 og igen ved overgangen til staten i 
2007. Registreringen ajourføres nu meget passende 
ved Struer Statsgymnasiums 75 års jubilæum.

Willy Zickert

Om denne folder
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Ingvar Cronhammars skulptur ”Eye of the Shadow” 
på parkeringspladsen foran skolen virker som skolens 
fyrtårn og står som et vartegn ikke blot for selve skolen, 
men for hele bydelen. Skulpturen er særlig stærk i sit 
udtryk om aftenen, når der er lys i den, og det røde neon- 

lys på skulpturens sider får den sorte ”lygtepæl” til at 
lyse markant op i mørket sammen med den øverste 
del, som er åben på alle fire sider, hvorfra der stråler 
et rødligt lys. Skulpturen er 11 m høj og er lavet af stål, 
som herefter er pulverlakeret med sort silkemat farve.

KUNSTEN på Struer Statsgymnasium

CRoNhammaRS ”EyE of ThE Shadow”
1992 på P-pladsen foran skolen
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I forhallen i bygning B er anbragt en lysinstallation 
af billedkunstner Jonna Sejg. Installationen består af 
forskelligfarvede sammensatte plastikfelter, der i sin 
komplekse komposition forestiller et abstrakt land- 
skab. Dette indtryk forstærkes ved, at der ud fra værkets 
øverste og nederste kant strækker sig smalle metal- 
bånd som en slags grene fra et træ.  Installationen 
virker som et moderne, lysende landskabsmaleri med 

varme gullige, orange og røde farver. For at skabe en 
større dynamik i værket er der på velvalgte steder an-
bragt felter af blålige nuancer, der sammen med de 
orange områder skaber en stærk komplementær virk-
ning. Det er et typisk værk fra 1970´erne, som i disse 
år igen er meget populært. Eleverne udtaler sig om 
værket med stor begejstring.

lySiNSTallaTioNaf Jonna Sejg
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Det store trefløjede maleri, som er ophængt i sko-
lens festsal er et bestillingsarbejde skabt direkte 
til SSG. I mange år hang det i skolens gymnastiksal 
med et beskyttende net foran, når salen var i brug. 
På dets nuværende plads i festsalen virker maleriet 
som en markant udsmykning, der i sit stærke udtryk 
ikke kun præsenterer Struer by og udsigten over 
Venø og omegn, men også er et vidnesbyrd om god 

malerkunst fra 30´erne. Det er lyst og stærkt og ikke 
mørkt, tungt og trist som hos mange af Aggers sam-
tidige malerkolleger fra 30´erne. Stilen er en bland-
ing af poetisk impressionisme i naturbillederne 
parret med en næsten ekspressionistisk voldsom-
hed i det realistiske udtryk i det store midterparti, 
der forestiller Struer by med havnen og den store 
havnekran i forgrunden.

3-dElT oliEmalERi (TRipTyKoN)af Knud Agger 1937-39 i festsalen
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6-dElT iNSTallaTioN oh-12 (”oRmEhUllER 2012”)

Skolens nyeste udsmykning er en stor 6-delt installa-
tion placeret i festsalen. Installationen er formet som en 
lang pæl, en stang eller en slags skulpturel stor pil, der 
vandret skyder sig igennem og gennembryder de 6 vin-
duesnicher i festsalen. Da vinduerne er placeret i taget, 
er skulpturen belyst fra oven og bliver derved meget 
synlig i rummet uden at hæmme lysindfaldet. Ved synet 
af denne store metalinstallation lavet af forsølvet bronze 
får man associationer til noget udefra kommende, der 

har skudt eller banet sig vej gennem bygningen, nær-
mest boret sig ind igennem ydervæggen og gennem-
boret de 6 vinduesnicher i rummet. Det er et meget 
markant kunstværk, som helt er i Bjørn Poulsens ånd, 
idet man i strukturerne og fremstillingen aner en række 
moderne aftryk af genstande fra nutiden og hverdagen 
som for eksempel små legetøjsfigurer, plastikfade, skåle 
og vandflasker, hvilket giver installationen et uhyggeligt 
og samtidigt hverdagsagtigt genkendeligt skær.

af Bjørn Poulsen (festsalen)
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De 4 Bissen buster, som har stået på skolen siden 
1938, udgør den ældste del af skolens kunstsamling. 
De var i begyndelsen placeret i hovedbygningen, den 
nuværende A-bygning på piedestaler i stueetagen på 
hver sin side af glassvingdøren og på 1. salen. Busterne 
er originale buster udført i bronze af den kendte billed-
hugger og skulptør H. W. Bissen. De er med til at give 
stedet en vis pondus og myndighed med deres vær-
dige og kunstneriske udtryk. De forestiller museums-
mand og forhistoriker Christian Jürgensen Thomsen, 
der grundlagde verdens første etnografiske museum 

og den norske digter Bjørnstjerne Bjørnson, skuespil-
leren Kristian Mantzius og billedhuggerens egen kone 
Fru E. Bissen. De er meget forskelligartede i deres stil 
og giver et godt indblik i Bissens evne til at udtrykke sig 
i forskellige stilarter fra den næsten ekspressionistiske 
buste af skuespiller Mantzius til det mere forfinede og 
idylliserede portræt af kunstnerens hustru fru Bissen. 
Busterne bliver ofte brugt i billedkunsttimerne dels til 
en teoretisk billedanalyse og dels som objekter til at 
tegne portrætter efter.

KUNSTEN på Struer Statsgymnasium

h. w. BiSSEN BUSTER fRa 1860´ERNE (vandrehallen)
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Henrik Haves relief er placeret udendørs i gårdrummet i 
1. sals højde. Umiddelbart føler man sig lidt provokeret, 
idet relieffet ikke sådan er at slippe udenom. Det tiltrækker 
sig i den grad ens opmærksomhed, fordi kunstneren har 
placeret det trukket helt ud til murhjørnet og slet ikke som 
det er normalt i en harmonisk afstand til væg og vindue. 
Ved denne provokerende placering opnår kunstneren net- 

op, at man studerer hans kunstværk nærmere. Det be-
står af 12 glaserede kakler, der i sin helhed danner et ab-
strakt billede, hvor de pastose, kraftige, brede og stærke 
farvestrøg er lagt på med voldsom hånd. Farverne er holdt 
i grønlige, rødlige og orange nuancer, der alt i alt virker 
komplementære, så de gensidigt forstærker hinandens 
farvekraft og efterlader et stærkt moderne abstrakt udtryk.

GlaSERET REliEf af Henrik Have i gården (udendørs)
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De voldsomme farvesammensætninger, som an-
vendtes i det glaserede relief, er slet ikke til stede i 
maleriet, der består af en langt mere enkel komposi-
tion. Billedfladen er præget af en gennemgående gul-
lig tone blandet med elementer og farvegrupperinger 
af grønlige og brunlige busklignende naturagtige for-
mationer. En egentlig genkendelig motivverden er der 
ikke tale om. Det mest provokerende ved dette maleri 
er det bånd, nærmest et tyndt reb, en striklignende 
snor, der ligesom indpakker og samler billedet. I billed- 
ets højre og venstre side placeret lige i det gyldne 

snit er anbragt 3 store røde ægte segllak i form af 
tykke røde faste farvemasser. Med denne opbygning 
sprænger kunstneren den todimensionelle ramme og 
laver billedet skulpturelt og installationsagtigt. Det får 
derved en tredje dimension, det skulpturelle og det 
installationsagtige. Naturglæden ses også tydeligt i en 
række litografier og grafiske tryk af Henrik Have. Disse 
litografiske tryk er placeret på 1. sal i B-bygningen i 
forbindelse med elevernes arbejdspladser og er til stor 
glæde og inspiration for eleverne.

malERi af hENRiK havE + liToGRafiSK SERiEpå 1. sal i B-bygningen

KUNSTEN på Struer Statsgymnasium
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Relieffet er støbt i en form for gasbeton og er et såkaldt 
haut-relief det vil sige, at de enkelte former er meget 
dybe og fremtrædende, hvorved de skaber en masse 
skygger med alle relieffets forskellige sammensatte 
strukturer. En anden form for relief, hvor de enkelte figur-
er ikke er skåret så dybt og ikke fremstår så stærkt kaldes 

et bas-relief det vil sige, at de enkelte figurer, de enkelte 
komponenter ligger mere i overfladen og virker mindre 
dramatiske. Relieffet har fået en meget stærk placering 
i Bygning E indmuret i den røde teglstensvæg ud mod 
banegården og Jyllandsgade og virker som et stærkt og 
dekorativt element midt i elevernes studieområde.

BEToNREliEf (100Cm x 100Cm x 30Cm)af Esben Klemann (E-bygningen)
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vævET BillEdTæppE ”aN diE NaChGEBoRENEN” 

 Når man går op ad trappen i B-bygningen kan man ikke 
undgå at lægge mærke til det store vævede tæppe, 
som hænger på væggen. Det er dramatisk belyst af 
store ovenlysvinduer. Billedtæppets titel lyder ”An 
die Nachgeborenen”, til dem der er født efter krigen. 
Kunstneren Ane Henriksen hentyder her til et berømt 
digt af den tyske digter Bertolt Brecht. På billedtæppet 
ses tydeligt placeret i venstre side en række menne-

sker, der ligesom marionetdukker bevæger sig på den 
vævede billedflade. Billedet er udstyret med dekor-
erede naturelementer i tæppets nederste højre side, 
hvor der vokser store lyserøde blomster, der næsten 
virker som en slags store kærlighedsblomster formet 
som et stort hjerte. Et meget stærkt og meget livs-
bekræftende tekstilarbejde.

af Ane Henriksen (trappeskakten i B-bygningen) 
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I 1995 fik kunstneren til opgave at skabe et kunstværk 
direkte til kostafdelingen på SSG. Bjørn Poulsen besøgte 
stedet og lavede sin research. Det blev til værket Heu-
reka (jeg har fundet det, det er lykkedes). Titlen kunne 
måske antyde, at kunstneren fra begyndelsen ikke fandt 
opgaven nem. Men at den lykkedes for ham, kan man jo 
selv forvisse sig om ved at studere denne skulptur, som 
er placeret til højre for indgangen til kostafdelingen. På 

2 zinksøjler er placeret et par tragtformede skulpturer, 
som leder tanken hen på vandgargouilles på de franske 
katedraler, hvor disse figurskulpturer fungerede som tag- 
render til at lede vandmasserne bort. Den samme lidt 
voldsomme og skræmmende virkning kan skulpturerne 
have på den besøgende, eller også virker de blot som 
et skulpturelt udsmykningsobjekt i forbindelse med ind-
gangspartiet.

”hEUREKa”af Bjørn Poulsen (hovedindgangen ved Kostskolen)
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Stort blåt oliemaleri af Inger Hanmann ophængt i 
opholdsstuen på væggen op ad trappen til 1. salen. 
Maleriet er i højformat og malet i de for Inger Han-
mann så karakteristiske blå og sorte nuancer. Olie-
maleriet virker næsten som et abstrakt vinterland-
skab eller en nattehimmel. Disse farvekombinationer 

benytter Inger Hanmann sig senere af i sine mange 
emaljearbejder for sølvfirmaet Michelsen, som gen-
nem årene producerede en række sølvskåle og fade 
med kunstnerens farvestrålende abstrakte motiver i 
emalje. 

oliEmalERi af Inger Hanmann ophængt i opholdsstuen (Kostafdelingen)
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Den flotte litografiske serie af Palle 
Nielsen var en gave til kostafde-
lingen i 1974. Den består af i alt 
24 originale litografiske blade. Li-
noleumssnit fra serien ”Orfeus og 
Eurydike” I og III fra 1955 og 1974, 
ætsninger fra ”Den fortryllede by” 
1962-63 og raderinger fra ”Den 
forladte by” 1973. De fine origi-
nale grafiske blade har hver for 
sig et stærkt grafisk udtryk i deres 
sort-hvide og grålige farvenuancer. 

liToGRafiSK SERiEaf Palle Nielsen (kostafdelingen)
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liToGRafiSK SERiE

Scener fra storbyen, hvor der er et 
mylder af fortvivlede mennesker i 
forvredne stillinger, der tydeligvis 
er på flugt og i længsel og søgen 
efter hinanden. Store forladte og 
tomme bygninger, der ofte er for-
vredne og destruerede. Serien er 
anbragt på 1. salen på kostafde-
lingen i elevernes studie- og læse-
område.

af Palle Nielsen (kostafdelingen)
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På skolen er vi meget stolte af ”Hønen og Ægget”, 
som er et værk Thomas Kluge har skabt direkte til 
SSG. Da der i 2009 skulle indkøbes et kunstværk til 
skolen, blev eleverne taget med på råd, og forslagene 
var mange. Valget stod til sidst mellem 2 kunstnere 
Tal R og Thomas Kluge. Hvor den førstnævnte frem-
stiller værker med meget stærke ofte lidt naive og 
voldsomme udtryk, arbejder Thomas Kluge nærmest 

modsat med matematisk videnskabelig eksakthed i 
såvel proportioner som realistisk næsten fotografisk 
gengivelse af motivet. Eleverne var meget impo-
nerede over kunstnerens maleriske evner, korrekthed 
i proportioner, farvevalg og realistisk gengivelse i 
ofte iscenesatte rum, der i sig selv virker dramatiske, 
tableauagtige. Kunstneren fik til opgave at lave et 
værk direkte til SSG og gerne over temaet mad, da 

oliEmalERiET ”høNEN oG æGGET”af Thomas Kluge
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det skulle indkøbes og ophænges i elevernes kan-
tine. Thomas Kluge forholdt sig i starten ret tøvende 
til den bundne opgave, men kom efter mange over- 
vejelser frem til en genial løsning på madtematikken, 
idet han næsten filosofisk har causeret over temaet 
mad i fortællingen om hønen og ægget. Temaet er 
jo ligefrem genialt valgt til netop en skole, et gym-
nasium, en uddannelsesinstitution. Hvad kom først? 

Var det hønen eller ægget? På et sort bord ser man 
en høne, som er dissekeret i småstykker. Det hele er 
delikat med stor præcision placeret additivt i én lang 
række. Fra venstre ses hønens krop derefter de en-
kelte dele med indvoldene og opstillingen slutter med 
ægget. Man får her tydeligt associationer til de klas-
siske tableauer af vældige madorgier fra barokkens tid.
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6 store oliemalerier af Karin Nathorst Westfelt, en 
svensk-dansk billedkunstner uddannet i Stockholm og 
København. Malerierne blev erhvervet til kostafdelin-
gen i 1975, hvor de skulle pryde kostelevernes ophold-
srum og pejsestue. Det er abstrakte landskabsmalerier 
malet i rene stærke farver, hvor de grønlige og blålige 
farvenuancer er ret fremtrædende. Motiverne er ab-

6 SToRE oliEmalERiERaf Karin Nathorst Westfelt
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strakte nordiske landskaber 
hovedsageligt fra kunstnerens 
mange rejser til Norge og Island.

6 SToRE oliEmalERiERaf Karin Nathorst Westfelt
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Det største er et maleri i højformat, som er anbragt i 
forhallen ved Jernbanegade. På 1. salen i B-bygningen 
er anbragt 2 store næsten kvadratiske oliemalerier i 
elevernes studieområde. Det virker ret spændende, 
at værkerne er anbragt her, hvor eleverne produktivt 
sidder og skriver deres stile eller løser deres matema-
tiske ligninger. Værkerne virker nemlig i sig selv som 

matematisk konstruerede malerier opdelt i en over-
flade, der er inddelt i små geometriske former ved 
hjælp af firkanter og trekanter hver især forsynet med 
farvepalettens mange forskellige rene farvepigmenter. 
Det er en slags farveteoretiske undersøgelser. Inspir-
eret af islamisk, geometrisk ornamentik.

SKolEN haR 3 malERiER af Niels Nedergaard
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oliEmalERi af Hans Morten

Over den gamle lædersofa på lærerværelset hænger 
et stort oliemaleri af Hans Morten. Motivet er fra 
skrænterne ved Bovbjerg. Billedet er malet i varme 
okkerfarver med toner af blåt og grønt. Penselstrøg- 
ene er grove, og farverne er lagt på lærredet med 
grove pastose strøg. Billedet er et stærkt og præcist 
øjebliksbillede af et natursceneri fra Bovbjerg, gen-

givet i et dramatisk ekspressionistisk formsprog, der er 
med til at gøre dette maleri til et af Hans Mortens helt 
store værker.
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På lærerværelset hænger 2 små oliemalerier af Jan 
Wessel. Motivverdenen er noget dyster, idet der på 
dem begge er anbragt elementer, der leder tank-
erne hen på krig og ødelæggelse så som maskin-
geværer og flyvemaskiner, der er ramt og styrter 
ned fra himlen. Menneskene er fremstillet som små 
personer, der forsøger at agere i et udefinerbart 
blåligt univers, eller forsøger at barrikadere sig bag 
en pansret overflade, hvorfra de med skydevåben 
sigter på deres omverden. Alt i alt to små malerier 
med stærke motiver.

JaN wESSElJan Wessel
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Svævende pige med guitar er udtryk for den moderne 
unge kvinde, der er fremadstræbende og yderst aktiv. 
Et billede på den aktive og kreative gymnasiepige, der 
både er musisk kreativ med guitar i hånden, medens 

hun i den anden hånd er produktiv her symboliseret 
ved et hjul. Det andet værk er et klassisk vægrelief 
skabt som en form for glaseret keramisk maleri fore-
stillende en aktiv by – uden tvivl Struer.

2 KERamiSKE REliEffER af Kis Lunn (1. sal i B-bygningen)
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I auditoriet er ophængt 3 store sort/hvide fotos af fo-
tograf og kunstner Nicolai Howalt. Umiddelbart virker 
fotostaterne som 3 imponerende iskolde vinterland-
skaber, men kommer man tættere på, forandrer de 

sig, ja, de skifter nærmest karakter og bliver til nøgne 
tørre forvredne pileformationer. Fotostaterne er med 
til at give auditoriet en vis kant. 

foToGRafiER
af Nicolai Howalt

KUNSTEN på Struer Statsgymnasium
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På bagvæggen i auditoriet er anbragt 2 værker af Sys 
Hindsbo. Det ene er en stregtegning af en gruppe men-
nesker. Tegningen virker meget markant i al sin en-
kelthed med en skarp optrukket streg, der former men-

neskegruppen, der sidder og lytter. Den anden forestiller 
ligeledes en menneskegruppe. Her er virkningen mere 
bastant, idet tegningen er farvelagt og menneskegrup-
pen består af flere små grupper, der dekorativt er fordelt 
ud over billedfladen. De taler sammen og diskuterer. Der 
er en skranke en slags talerstol i billedet, måske er der 
tale om en gruppe mennesker, der leder ens tanker hen 
på en forelæsning, så derfor er de 2 tegninger ret vel-
valgt placeret i skolens auditorium.

2 væRKER
af Sys Hindsbo
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Oliemaleriet er malet i store abstrakte afgrænsede 
farveflader, der tilsammen virker som et abstrakt land-
skab i blålige nuancer med et stærkt strejf af orange, 

der giver det moderne maleri en dekorativt koloristisk 
virkning. Stilen virker moderne med et anstrøg af ab-
strakt ekspressionisme.

oliEmalERi af Bent Stubbe Teglbjerg (hænger på administrationsgangen)
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På 1. salen i B-bygningen i elevernes studie- 
område er anbragt 2 oliemalerier af Viera Collaro. 
Disse står i stærk kontrast til Nedergaards værker, 

idet Collaro arbejder med store abstrakte geo- 
metriske elementer, der på en langt løsere 
måde er bygget op som abstrakte natur- 
scenerier. De originale værker er forsynet med 
glas, da de ikke er oliemalerier på lærred, men 
oliemalerier på karton, som er langt mere 
skrøbelige.

viERa CollaRo  (slovakisk født kunstner)
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Det moderne abstrakte maleri af Carsten Frank blev 
indkøbt til skolen i 1999. Maleriet består af en række 
organiske former, som dekorativt er placeret på billed-
fladen i et abstrakt mønster. Træder man lidt på af-

stand af maleriet, fornemmer man moderne, abstrakte 
landskabsformer malet i varme, dekorative farver og 
mønstre. En slags abstrakte landskaber set fra luften.

malERi af Carsten Frank
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Det er interessant,  at dette lille spændende maleri er 
anbragt netop her, hvor eleverne om morgenen, in-
den de går til time, lige tjekker deres skema på lectio. 
Maleriet forestiller et ungt menneske, måske en gym-
nasieelev, der ligger fuldt udstrakt på sin seng og arbej- 
der med sin computer, medens en anden person står 

oprejst i lokalet på vej hen i mod en åbenstående dør, 
hvor der udenfor står en masse unge demonstranter 
med bannere. Hele rummet er holdt i mørke grå og 
sorte nuancer og forsynet med brogede blomster, der 
bløder lidt op den dystre stemning.

malERi af Kasper Bonnén (ophængt i entréen ved skolens kontor)
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Skolens kunstsamling er på det seneste blevet 
suppleret med 2 malerier af den cubanske kunst-
ner Daniel Acebo Rodriquez, som har fungeret 
som gæstelærer i faget billedkunst. Malerierne er 
ophængt i studieområdet ud for auditoriet. Det er 
motiver fra skoleverdenen fremstillet humoristisk lidt 
karikaturagtigt. Eleverne synes, de er vældig sjove. 
På det ene maleri ses 4 unge mennesker hver med 
deres hovedbeklædning. Den ene bærer et skib på 
hovedet, den anden en flyvemaskine, den tredje en 
bil og den fjerde en bog. Hver især gode repræsen-
tanter for ungdommen med deres fremtidsplaner og 
interesser. På det andet maleri spiller en ung mand 

saxofon, medens der op af saxofo-
nen kommer en masse toner i form 
af stikkende hvepse. Der er masser af 
bid og humor i Acebos malerier.
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Udover de omtalte kunstværker er skolen i besiddelse 
af en række værker af lokale kunstnere som for ek-
sempel Vagn Hasle Nielsen og Søren Raarup samt en 
del grafiske tryk af Mogens Andersen, Per Kirkeby med 
flere, der hovedsageligt er placeret i skolens forskellige 
klasseværelser og studieområder. Endvidere er skolen 
i besiddelse af 7 små, fine gipsrelieffer, som er kopier 

fra Den Kongelige Afstøbningssamling, Vestindisk Pak-
hus i København. Reliefferne hænger for øjeblikket i 
skolens vandrehal men tænkes ophængt på deres 
oprindelige plads på trappeafsatserne i bygning C.

Tekst og foto:
Willy Zickert
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