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I Ole Mejers 
univers er der 
plads til legen og 
fantasien.

Af Knud Jakobsen
kj@bergske.dk

Ole Mejer henter inspirati-
on til sine skulpturer mange 
steder. Nogle er dybt alvor-
lige kommentarer til nutidi-
ge begivenheder som for ek-
sempel hans kommentar til 
serbernes massakre på 8000 
bosniske mænd og drenge i 
byen Srebrenica i 1995.

Den består af skulpturer-
ne »En serbisk krigers gen-
færd«, »De tre musikanter 
øver Srebrenica-blues« og 
»Srebrenica svane synger 

sangen«.
Figurerne er mindst lige 

så fantasifulde, som navne-
ne antyder, og for den mid-
terste gælder det, at den er 
en parafrase over Grimms 
eventyr om de fire musikan-
ter fra Bremen.

I det hele taget synes Ole 
Mejer, at man skal bruge 
Grimms Eventyr noget me-
re. Han har har stadig den 
bog, som hans far læste højt 
af, da han var lille, og her 
henter han ofte inspiration. 
For eksempel har han lavet 
»Fandens oldemor« og »Min 
stedsøsters sidste dans«.

»I eventyrerne har stedsø-
strene det ondt, men det en-
der altid godt, og vi kan lide 
optimismen,« siger han.

»Kentaur kirurgernes leg« 
er en kommentar til forsøge-
ne på at indføre menneske-
lige gener i dyr, så vi kan 

bruge dem til reservedele, og 
»Ikaros’ fætters første for-
søg« er en kommentar til 
forskningen  i fusionsener-
gi.

»Mine skulpturer er ikke 
akademiske. De er kunstne-
riske kommentar uden en 
konkret anvisning,« siger 
han.

I det hele taget lader han 
sig ikke nemt imponeret. For 
tiden bruger han lokalt ler, 
og det får følgende kommen-
tar med på vejen:

»Hvis jeg havde været en 
stor kunstner og havde boet 
i Italien, havde det heddet 
terracotta. Nu bor jeg I Vest-
jylland, og så hedder det rød-
ler fra Helligsø. Det troede, 
at det skulle være mursten, 
men vi narrede det,« siger 
han.

 

Alle bør kende  
deres Grimm

Af Knud Jakobsen
kj@bergske.dk

Ole Mejer laver ikke blot 
skulpturer. Gennem årene 
har han lavet mange gu-
ache-tegninger, og inspira-
tionen har hentet på uven-
tede steder.

»Når jeg var til forstan-
dersammenrend eller mini-
sterielle møder, satte jeg 
mig ned bag ved og lavede 
små vignetter. De troede, at 
jeg tog dybsindige notaer af 
de mange kloge ord, og så 
var det i virkeligheden en 
flugt af en slags, man er 
nødt til. Der blev sagt så me-
get sludder, som ikke kunne 
bruges til en skid,« siger 
han.

Skitserne blev gemt, og de 
bedste blev senere forstør-
ret op og blev til store male-
rier.

På den måde blev der 
skabt malerier som »Long 
John Silver flygter fra Skat-
teøen«, »H. C. Andersen får 
Vesuv i sigte«, »Johannes 
Døberen og guden Thor i 
samtale om Salomes røv« og 
»Søren Brun hjælper den 
tapre landsoldat til rigdom«. 
Det sidste er en kommentar 

til den måde, skolerne bliver 
finansieret på. Det er blevet 
til mange billeder på den 

konto, og allesammen har 
temaer og titler, der er lige 
så fantasifulde.

»Møderne skulle jeg del-
tage i, og så var tegningerne 
en nødbremse, når jeg ikke 

havde en klat ler ved hån-
den,« siger han. 

Respektløse kommentarer  
til kedelige møder

Af Knud Jakobsen
kj@bergske.dk

Der er en klar sammen-
hæng mellem Ole Me-
jers liv som lærer og 
som kunstner. Han har 
altid interesseret sig for 
det anderledes, og alle-
rede mens han gik på 
seminariet, tog han til 
England og opsøgte Neil 
Sutherland, som grund-
lagde den berømte Sum-
merhill Skole, der næ-
sten var synonym med 
tresserne.

»Han var over 80 år, 
men utroligt inspireren-

de og med en frigørende 
pædagogik. Senere sor-
terede jeg kraftigt i hans 
ideer, men der var me-
get, jeg kunne bruge,« si-
ger Ole Mejer.

Af Neil Sutherland fik 
han blandt andet det råd, 
at han ikke skulle lave 
en »Neil-skole«, men en 
»Ole-Skole«.

»Det havde han ret i. 
Det er en meget person-
lig proces at lave en sko-
le, og da jeg blev leder af 
Fenskær Efterskole, 
sendte jeg ofte Neil en 
venlig tanke,« siger 
han.

Arven fra 
Summerhill

Ole Mejers skulpturer er meget fantasifulde, og de er 
helt hans egne.

Skitsen til dette maleri blev også skabt på et kedeligt møde.

Ole Mejer synes at man skal bruge Grimms Eventyr noget 
mere. Han har har stadig den bog, som hans far læste højt af, 
da han var lille, og her henter han ofte inspiration. 

{


