Ti år og forlængst voksen
AfHanneNormannHansen
20-30 engagerede amat¢rbilledkunstnere fra Frederikssund og
omegnharitiårdannetengruppe
-Gmppe86kalderdesig.Mange

dervarmedfrastarten,erstadig
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Det er ikke til at finde ud af hvomår
det er Gruppe 86's fødselsdag. Ti års
jubilæet blev fejret den 2. november i
år. Men denne dato er blot den dag vi
åbnede vores jubilæumsudstilling i
Langes Magasin. Af papireme fremgår det at foreningen blev stiftet den
13. maj 1987. Denne dato er imidler-

tid kun den dag det hele blev fomaliseret. Da havde bamet allerede lært at
gå, det var født året før. Hele det sammenhold der førte til stiftelsen af foreningen, begyndte i 1986.

Navnet Gruppe 86 kan jeg første
gang finde i en låneansøgning til Langes Magasin dateret 24. november
1986. De første udstillinger blev afholdt før foreningens stiftelse. De
præcise datoer for de første udstillinger kender jeg ikke, men jeg ved de
har fundet sted. Der findes blandt an-
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i 1988.

det en gammel plakat med titlen »12
lokale fritidsmalere udstiller« lavet af
Ulla Møldrup. Plakaten var med på
vores netop afholdte særudstilling af

plakater på Elværket.
I Gruppe 86's fotomappe er der
nogle fotografier fra en udstilling
mærket april 86. Det fremgår af billedeme at udstillingen fandt sted i
Bibliotekssalonen. Nogle mener der
vist nok allerede var en udstilling i
1985. Den første udstilling under navnet Gruppe 86 blev aflioldt i Langes
Magasin i april 1987.

B?i%:uenndåFå:rtignrguEg:iskedirekte
fremgår af de gamle papirer. Selv
kom jeg først med i Gruppe 86 i foråret 1989. Der er dog 6n ting der står
krystalklart for mig, selv om det ikke

er skrevet ned. Uden kunstneren lnes
Sørensen var det ikke blevet til noget.
Hun var den drivkraft og inspiration
der satte det hele i gang.
Nogle af dem der var med fra starten, har fortalt om hvordan de gik til
undervisning på et malehold hvor de
blot blev sat til at male efter andres
billeder. En dag så de en udstilling
med lnes' billeder på Frederikssund
Rådhus og sagde til hinanden: »Sådan vil vi lære at male«. Men de nøjedes ikke med at sige det, de gjorde
også noget ved det. De gik til lnes og
bad hende starte et malehold op. Det
blev en stor succes. Ines forstod at få
den enkelte til at udnytte sine egne
kreative evner.
Man tegnede, malede og hyggede
sig gennem en lang skøn vinter. Da
foråret kom og aftenskolesæsonen var
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slut, kunne man slet ikke bære at det
var forbi. Ines foreslog man lavede en
udstilling. Jeg kan høre på deres beretninger at det var en dejlig oplevelse. Det var sjovt at høre andres kommentarer til det man havde lavet.
Også lærerigt. Kritik kan bringe 6n
videre. Nu tror jeg nok nettet var
spundet færdigt. De der var med, var
fanget. Det måtte simpelthen fortsætte. Ines lavede et nyt malehold næste
år, og flere sluttede op bag id6en.
kratiet. Man kunne simpelthen ikke
åbne en bank- eller girokonto hvis
foreningen ikke havde en fomand, så
gruppen måtte ændre sine vedtægter.
Tre af de fire der blev valgt til den
danne en klub/forening, hvor man kan
mødes, male sammen, diskutere, høre første arrangementkomit6, er stadig
medlem, nemlig lnge Hatt, Alis Olsen
foredrag, tage på udstillinger etc. - og
og Kirsten Schjødt Jensen. Gruppe
selv have udstillinger.« 0g mødeind86's første fomand var Alis Olsen.
kaldelsen fortsætter: »Det vil samtidig
Den næste var Niels Jørgensen (89forhåbentlig blive et pressionsmiddel
91). Selv om hun havde gjort det
over for bevilligende myndigheder,
hvis der bliver mulighed for et aktivigodt, kunne Alis ikke vælges igen på
tetshus.«
grund af vedtægteme. Princippet var
fra starten at alle skulle deltage i det
Foreningens fomålsparagraf kom
til at hedde: »Foreningens fomål er
praktiske arbejde på skift.
I de første vedtægter var navnet
ved tegning og maling af billeder
Billedmageme Gruppe 86. Betegnelog andet virke at fremme den enkeltes
sen billedmageme forsvandt ved vedog fællesskabets kunstneriske viden
tægtsændringeme i 1988. Her blev
og udvikling.«
navnet rettet til Gruppe 86. Det første
I foreningens første vedtægter var
kontingent var 50 kr årligt. Gruppe
der ingen fomand som ellers i for86 's tradition med maleudflugter blev
eningsvedtægter. I stedet ledtes forestartet allerede på selve stiftelsesdagningen af en arrangementskommit6.
en hvor der blev aftalt en maledag
Det blev dog hurtigt kvalt af bureau-

Foreningen blev stiftet

1 april 1987 blev der indkaldt til stiftende generalforsamling hos Alis 01sen den 13. maj kl. 19: »Fomål: at

ved Familiebænken allerede ti dage
efter.
Gruppen havde ved den officielle
stiftelse en medlemsliste på tyve. Så
gruppen var altså allerede vokset fra
tolv til tyve medlemmer. Af disse tyve
er de tretten stadig medlem.
I dag er vi 29 medlemmer plus to
æresmedlemmer. Vores æresmedlemmer er billedkunstneren lnes Sørensen (omtalt ovenfor) og kunstpædagog og lærer Emma LØsecke Nielsen
som vi lærte at kende både gennem
deltagelse i hendes HF-kuser i billedkunst og gennem hendes arbejde i
Kulturhusgruppen. Et arbejde som fra
starten af blev bakket op af Gruppe
86. Vi manglede jo værksteder til vore
aktiviteter.

Bibliotekssalonen
Tilbage i 1987 søgte Gruppe 86 første

gang om et foreningslokale på Pedersholm for at få vort eget lokale
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hvor vi kunne have igangværende arbejder stående. Dengang holdt Gruppe 86 til i Bibliotekssalonen, og der
var møde hver anden måned. Allerede
det første år havde nogle fra gruppen
separatudstillinger, blandt andet på
Østergården og på Biblioteket, og
gruppens aktiviteter bestod i øvrigt af
en forårsudstilling, en film- og lysbilledforevisning, kunstnerbesøg, udstillingsbesøg, museumsbesøg, en maleweekend i et sommerhus og en malekunstrejse til udlandet.
I 1988 fik Gruppe 86 (efter en ny
ansøgning) nej til eget foreningsloka1e til kommunen. Så man holdt stadig
til i Bibliotekssalonen.

Der blev indledt et samarbejde med
Klapsalen. Conny Meyer, Anita Tobiassen, Susanne Sørensen og Georg
Ångelholm malede kulisser til amatørskuespillemes forestillinger. I november 1988 startede det første billedskole-kursus. Det bestod af et besøg på Picasso-udstillingen på Louisianna og en efterfølgende undervis-

Vi Ønsker alle vores kunder en
glædelig jul, og alt godt for ' 97 .
Det g¢r vi i vores ny-åbnede
conditori , med et nyt frisk team.
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ningsweekend. I begyndelsen af 1989
samarbejdede vi med Frederikssund
Kunstforening og kommunens kunstforening om et foredrag.
Som optakt til et møde om Elværket aflioldt Gruppe 86 i 1989 en tegnedag på Elværket. Der findes fåktisk
et billede af Elværket som kulturhus
allerede inden det blev kulturhus, et
teater med lys ud ad alle vinduer malet af Troels Juncker. Nogle deltog i
Kulturhusgruppens besøg på andre
kulturhuse for at se hvordan tingene
blev grebet an andre steder. Jeg skal
love for der var kommet gang i tingene. Gruppe 86 var startet som en
snebold der rullede og førte mere og
mere med sig.
Endeligt fik vi vort foreningslokale
på Pedersholm, det var Motorcykelklubbens tidligere lokale. Vi har fotos
fra overtagelsen. Der var blodrøde
vægge, og lofter, træværk og døre var
sorte. Det var ikke lige en stil der passede Gruppe 86. Så det var igang med
sæbe, vand og maling.

Pedersholm
Det var i Niels Jørgensens fomandstid Gruppe 86 fik sine første croquistegneaftener. Der opstod også en id6
om at alle skulle bidrage til et portrætgalleri i foreningslokalet. Vi er
stadig nogle stykker der ikke har fået
opfyldt vores del af den aftale. Vi
fandt også ud af at vi skulle lave en
`rigtig' kunstnerfest, og det er blevet
til starten på en tradition i Gruppe 86
med sommerfester på Pedersholm
hvor alle er udklædte med store hatte
de selv har lavet.
Jeg husker engang Konservativ
Ungdom kom på besøg ved midnat.
De syntes det lød som om der var
mere gang i den ovre hos os end til
den fest de selv havde arrangeret. Det
var der også. Var de kommet blot et
kvarter før, havde de set `de gamle'
danse på bordene. Vi har heldigvis
sørget for solidt inventar på Pedersholm.

Næste fomand var Bjame Christensen (91-93). Igen en god indsats.

Der var stadig et væld af aktiviteter.
Nu mødtes vi hver uge i vinterhalvåret. Vi deltog derudover også i kurser. Nogle deltog i HF-billedkunst og
på højskoleophold. Ideen var nu, at vi
måtte kunne lære af hinanden. Fra
1989 1ånte vi et fommingslokale på
Falkenborgskolen. Vi var for mange
til at vi kunne afliolde alle vore maledage og croquis-tegnedage på Pedersholm. Vi flyttede senere dette til Marienlystskolen.

E:rETvaænrgkeettiå|t::iTk:|nmgrnhiuns:flyttede vi vore store arrangementer dertil.
Det gav ekstra tilslutning af ikkemedlemmer og var en kærkommen
inspirationskilde til os andre.
I 1993 blev undertegnede fomand,
men sidste år foreslog Bjame en vedtægtsændring der gjorde at jeg som
den første kunne genvælges som formand. Det var på den tid vi gik over
til to årlige udstillinger da vi blev for
mange til 6n ophængning.
Der har i årenes løb været tre
kunstrejser til udlandet som nogle af

os har deltaget i. Vi har haft fire maleweekends i Gilleleje Feriecenter og
6n på Hyllingebjerg Vandrehjem.
Gruppe 86 har stået for vægmalerier
på biblioket, hos KFUM-spejdeme og
i Møllevejens Bømehave. Det er også
et medlem af Gruppe 86, Inger Duedahl, som lavede udkastet til vægmaleriet i Frederikssund Svømmehal.
Det blev malet af hende og elever på
Thorstedlund.
Vi har haft kontakt til adskillige
kunstnere foruden vores to æresmed1emmer, for eksempel Svend Aage
Larsen, Inge Lise Øhrberg, Jørgen Sehested, Jørgen Hauptmann, Hanne
Hansen, Gerda Rytter, Ulf Rasmussen, Niels Nielsen, Peter Biehl og
Preben Boye. Undskyld til dem jeg
har glemt. Denne sæson har vi haft
besøg af Mette Svarre.
Vi har haft udflugter til blandt andet Ordrupgård, Louisianna, Statens
Museum for Kunst og Vestsjællands
Kunstmuseum. Der har været så meget at nogle næsten har tabt pusten.
Der skulle jo også geme være tid til at
male billeder.
I dag er vi ikke altid mange når vi
har et arrangement. Men 6t er sikkert:
De der møder op, har det rart sammen. En gang månedligt er der en
som udstiller, kun for gruppen. Så ser
vi også skitser og vilde ideer. Det er
de dage vi mødes flest. Vi hygger os
med hinanden, lærer af hinanden, debaterer, hører digte.
Selv har jeg haft utroligt meget
glæde af at være medlem af Gruppe
86. Samværet med gruppen har gjort
at jeg har fundet nogle sider af mig
selv som jeg ikke troede jeg havde. 1

Tegninger og tryk på disse sider er hentet fia et
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Ordinære medlemmer af Gruppe 86:
Niels Andersson, Jægerspris, Inger
Duedahl, Ølstykke, Lis Eilertsen, Jægerspris, Jytte Folkmann Sørensen, Jægerspris,
Hanne Nomann Hansen, Skuldelev, Jytte
Hansen, Frederikssund, Inge Hatt, Frederikssund, Kirsten Jørgensen, Roskilde,
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F:åå:#li:u#Ø,l£;?yA¥:rybeor:E;ekeeriksNielsen, Græse Mølle, Alis Rogren Olsen,
Frederikssund, Gitte Petersen, Frederikssund, Freddy Rasmussen, Frederikssund,

X;rds'teFnresdcehjgg:h#TeoiFess#d'eFg|åå;gerØlstykke, Susanne Sørensen, Frederikssund, Ema Taxholm, Frederikssund, Anita
Tobiasen , Frederikssund.
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