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StolenSTOLEN er for tiden genstand for 
mangfoldig bevågenhed. TV-udsen-
delser handler f.eks. om udvalgte an-
tikvitetsindehavere, der rejser land og 
rige rundt, og for så små midler som 
muligt, i brugt-tings-butikker samt  
hos kollegiale antikvitetshandlere ofte 
netop indkøber kendte møbeldesigner 
- STOLE. Hvorefter disse igen sælges 
på gentagne nye auktioner! STOLENS 
status og de kendteste designere 
prissættes, kapitaliseres. Om dette 
”for enhver pris” er saliggørende, et 
gode iflg. kunstens væsen, er et godt 
spørgsmål.

BÆNKEN 
Bevæger man sig imidlertid i en sam-
tale ind omkring ”Bænkens renom-
me”,   havner man umiddelbart hurtigt 
og hårdt ind i området omkring fulde 
folk og alkoholisme. Bistandsklien-
terne, den dominerende Kaj, ”pralrø-
ven”, der ved bedre og meget gerne 
underholder med sine bedrifter (som 
i  f.eks. filmen ”Bænken”, instrueret af 
Per Fly).Eller boldspillere, der sidder 
anspændt på BÆNKEN og håber og 
venter på at en spiller på banen kvajer 
sig, og så, under protester ”man ikke 
kan STOLE på!”- med et fløjt og som 
straf bliver sendt på Bænken! 

Apropos STOLENS betydning, så 
føres symbolikken langt tilbage i histo-
rien,  idet det, i tidernes morgen, at 
sidde på en forhøjning, når andre blot 
sad på jorden eller gulvet - at sidde 
ned, når andre stod - angav en natur-
lig særstilling. Den siddende antager 
automatisk større værdighed, og har 

herved et socialt og derfor et psykolo-
gisk overtag. Den siddendes stilling er 
udtryk for rang, autoritet, retten til at 
befale. Det hænger sammen med den 
større komfort, mener den stående, 
som således naturligt tilkommer den 
fornemmere, den ældre, den klogere 
og mere erfarne!  Men altså også den 
vildfarelse, at man tror, at fordi man 
har det bedre end andre, ja, så er 
man også bedre! 

FOLDESTOL
Den såkaldte ”foldestol” uden ryg og 
armlæn blev senere brugt af statens 
højeste embedsmænd. Endog stadig 
anvendt f.eks. af kunstnere, der fore-
trækker at male naturen i det fri!

TRONEN
En anden form for herskersæde fra 
ældre tid var ”tronen,” et sæde for 
herskere, konger og kejsere - solidt 
udformet med ryg og armlæn. Og 
ordet ”trone” bliver i lige høj grad som 
”krone” ensbetydende med kongen, 
kongemagten og kongedømmet. 
På middelalderens segl blev kongen 
næsten altid afbildet siddende på sin 
”trone”. Lidt nedsættende almindeligt 
brugte sætninger som: ”Så sidder han 
der og troner!” er stadigvæk et gængs 
udtryk - måske misundelse? - iflg. den 
måske lidt for højtravende attitude. 
Efterhånden som den kristne kirke 
voksede og dens ledere, biskopperne 
markerede sig som personer af be-
tydning, overtog de både foldestolen 
og tronen som embeds- og værdig-
hedstegn.



StolenCATHEDRA  
Allerede i 100-tallet havde Kirken ta-
get en tredje slags stol til sig, det var 
”lærernes stol”, på græsk ”cathedra”, 
udformet med en pult i retning af en 
talerstol. Både inden- som uden for 
Kirken fik dette embeds- og autori-
tetssæde enorm symbolsk betydning. 
Den specielle kirke, hvor bispens ”cat-
hedra”  stod fremme på en forhøjning, 
fik navn efter den, ”STOLE-KIRKEN”, 
på latin ”eclesia cathedralis”, hvorfra vi 
har vores ord KATEDRAL, DOMKIR-
KE. Når paven taler fra ”denne hellige 
stol,”  fra ”Stolen” er han intet mindre 
end ufejlbarlig! (På Samsø har vi 7 kir-
ker. Da Christian d. 10. sammen med 
sin dronning Alexandrine i fordums 
tid besøgte Samsø, betegnede han 
Nordby Kirke som øens Cathedral 
(domkirke) – (” STOLE-KIRKE”). Fra 
Bispens ”Cathedra” og den belæring, 
der udgik derfra, kommer ordet til 
at stå for autoritet og indterpning af 
læresætninger. På universiteter og 
i skolestuer overtoges betegnelsen 
”kateder” om lærernes plads. At blive 
kaldt op til katederet, for at blive over-
hørt eller for at blive belært og måske 
straffet, var i mange år en angstprovo-
kerende udfordring for en skoleelev. 

TABURETTEN  er endnu en form for 
symbolsk siddeapparat.  I 1500-tallet 
indførte Kongen særlige gunstbevis-
ninger, således at hertuger og andre 
af høj rang havde lov til at sidde ned 
i hans og dronningens nærvær. Dog 
naturligvis ikke på en behagelig stol, 
men på en taburet. Man fik ”tabu-ret-
ten”som var et uhyre værdsat privile-

gium. Og en enkehertuginde beholdt 
ægtemandens taburet-ret.  Giftede 
hun sig igen, mistede hun denne ret. 
Mere end én hertuginde siges at have 
sagt nej til et nyt ægteskab, for ikke at 
skulle give afkald på den rang og ære, 
som den var symbolet på. Udtrykket 
”at klæbe til taburetterne” bruges ofte 
i nedsættende talemåder omkring 
ministre og lign., statsoverhoveder, 
der iflg. alle kunstens regler bruger 
diverse tricks, for at beholde deres 
ministerposter. 

KUNSTEN
Disse billedsproglige ord: Prædikesto-
len, Tronstolen, Katederet, hvorfra saft 
og kraft og magt og egensindighed til 
stadighed udøves, ligesom Folketin-
gets Talerstol og Domstolen, har sit 
uforlignelige højtærede standpunkt til, 
hvem Retten tilsiges. Magten og Æren 
at kunne råde, lovgive og bestemme. 
At kunne udtrykke, billedliggøre og 
nuancere dette vil til stadighed være 
en udfordrende kunstnerisk opgave. 
Det underfundige, det nyskabende, 
det nærværende, det, at kunne gøre 
stoffet gældende, levende og være 
sig selv og til stede ”Det ikke at ville 
sætte STOLEN for Døren!” 
- DET ER KUNSTEN.

 

 

30.05.2017. Lilian Cordsen Wærum, kunstformidler/bestyrelsesmedlem i Samsø Kommunes Billedkunstråd. 

Til inspiration for ovenstående er der bl.a. anv. stof fra: ”Symboler omkring os” / Sven Tito Achen. 

 



DELTAGENDE KUNSTNERE  
Udstillingen i Anton Rosen Huset i perioden 7. juli - 29. september 2017.

Samsø Kommunes Billedkunstråd har stået for idéen ”STOLEN” som nutidigt 
tema og anmodet følgende kunstnere om at udstille:  

Afgangseleverne fra Det Jyske Kunstakademi 2017:  
Nat Bloch Gregersen 
Ida S. Thorhauge 
Tine Adler Jørgensen  
Marija Grinuik

2 FN-stole udført af kunstnerne: 
Kasper Salto og 
Thomas Sigsgaard 

Billedkunstnerne: 
Lotte Buur 
Carsten Langkilde 
Peter Graversen 
Privatlån af et Jesper Christiansen maleri samt et Bodil Damgaard maleri 

Endvidere en Jugendstilstol – direktørstol 
(Tuborgs direktionsbygning, København) tegnet af Anton Rosen. 

Samsø Kommunes Billedkunstråd har endvidere valgt billedhuggeren  
Jens Cettergren til at udføre en land-art skulpturinstallation i landskabet  
ved Energiakademiet i Ballen. Stolen



ANTON ROSEN STOLEN: 
Anton Rosen tegnede denne stol til Direktionslokalet i Tuborgs nye domicil, 
indviet 1914. Lånt til udstillingen fra Danmarks Designmuseum, København.   Stolen



PETER K. GRAVERSEN
På min mors side var jeg ud af en gammel musikerslægt, og jeg troede, det 
også var min vej! Det blev hovedsaglig min bror, der tog disse kegler. 
Engang i mine halvtredsere gav han mig en æske med oliefarver.
En måned før jeg fyldte tres, tog jeg dem frem, og jeg har ikke været til at rive 
væk fra mine lærreder lige siden! 

Stolen



LOTTE BUUR 
Lotte Buur, autodidakt billedkunstner

Uddannelse/erhverv
Typografisk trykker
Selvlært DTP’er fra slut 80’erne 
Grafisk konsulent, freelance grafiker
Thorstedlund Kunsthøjskole: Skulptur, maleri, grafik
Langvarig sygdom - en anden slags skole

Mine arbejder er løbende i en naturlig udvikling. 
Jeg finder nye motiver og teknikker, og fortolker det, 
der er mig nærmest - mennesker, følelser, fantasier, 
landskaber, dyre, plante- og tingslivet omkring mig. 
Jeg er drevet af nysgerrighed, og af at skabe. 
Det skal prikke til fantasien, følelserne - gøre noget...? 
Verden er uendelig fascinerende, frustrende og fanta-
stisk både at være tilskuer og deltager i.

Lotte Buur, Eskevej 1, 8305 Samsø 
Tlf.: 30135031, e-mail: lottebuur@gmail.com 

Stolen
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PRÆDIKESTOL
 
CARSTEN LANGKILDE
www.carsten-langkilde.dk



Stolen
TINE ADLER

Titel:
”Luta dig tillbaka om det känns rätt...  
Læn dig tilbage, du ved.”

Mål: 
150 x 45 cm
145 x 55 cm
 
Materiale: 
Stål, latex
 
Pris:
15.000 kr.

 
Tine Adlers kunstneriske praksis omhandler en undersø-
gelse af, hvordan vi relaterer fysiske materialer, rum og 
objekter til den kropslige tilgang til disse. Skulpturen bliver 
brugt som en forlængelse og en udvidelse af kroppen, hvor 
forbindelsen mellem krop, materiale og håndtering bliver 
udforsket i en iscenesat installation. 
Adlers interesse ligger i idéen om at skabe en balance 
mellem skulptur, krop og temporalitet; en balance, hvor 
ikke kun hendes hånd og krop er tilstede i bearbejdelsen af 
materialet, men også som et performativt aspekt i installa-
tionen.
 
Til STOLEN præsenterer Adler to metalkonstruktioner samt 
et reb og et bånd støbt i latex. 
Formen på konstruktionerne spiller op ad 1960’ernes 
minimalistiske solstoledesign, men afspejler også kroppens 
brug, eller nærmere ikke-brug, af stolene. Skulpturerne 
svæver hermed et sted mellem at være stole og kroppe; 
forvrængede og viklet ind i hinanden. 
 
Tine Adler er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi, 2017, 
og udvider sin Master på Kunst- og Designhøgskolen i 
Bergen til efteråret.

PRÆDIKESTOL
 
CARSTEN LANGKILDE
www.carsten-langkilde.dk



IT’S A WORK IN! II 
125 x 95 cm
Olie, akryl og spray på lærred
 
IDA SØNDER THORHAUGE (f. 1990)

Det Jyske Kunstakademi 2011-2016
Akademie der Bildende Künste, Wien 2014-2015
Medlem af udstillingsfænomenet Piscine
Har i 2017 modtaget arbejdslegat fra Statens Kunstfond
 

Udvalgte udstillinger fra 2016-2017
2017     A Step Outside, groupexhibition curated by  
 Nat Bloch Gregersen, KH7artspace, Aarhus
2017    Stronger Than Dirt, duo-exhibition w. Duda Bebek   
 at Den Nordiske Ambassade, Copenhagen
2016    The conference, w. Piscine  
 Kunsthal Aarhus, Aarhus
2016    The Weather is Too Predictable, w. Piscine 
 Kunsthal Aarhus & Sebastian Edin, Aarhus
2016    AFGANG 16, Kunsthal Aarhus, Aarhus
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JESPER CHRISTIANSEN
På udstillingen vises desuden et værk af Jesper Christiansen, venligst udlånt af Jon Bahl, Odder.



NAT BLOCH GREGERSEN

OM ‘STOLEN’ af Nat Bloch Gregersen
I Louise Bourgeois Cell ’Passage dangereux’ fra 1997 
optræder der i en af konstruktionens bure 4 stole placeret 
med front mod hinanden. På tre af stolesæderne er pla-
ceret store grønne glaskugler eller såkaldte glass spheres, 
en på hver. Hvad der ellers var i buret, da jeg som 17-årig 
så værket på Louisiana, husker jeg ikke, men det er et 
af mine første minder om at stå overfor et værk og blive 
direkte følelsesmæssigt berørt, oplevelsen har stået skarpt 
i min erindring lige siden. Scenariet i cellen var en slags 
kropsløs reference til individets grundliggende isolation, og 
individets isolation på trods af, eller i, menneskelig relation.  

Stolen peger på min krop, den tomme stol peger på fra-
været af, eller potentialet for, min siddende krop. Stolens 
funktion og hele eksistens er bundet op på dens evne til 
at ‘bære’ mig, holde mig svævende i en passende højde. 
Stolen har ben, der står på jorden ved siden af mine. Jeg 
eksisterer ryg mod ryg med stolen. Stolens form er et 
aftryk eller negativ af min, en skal, en skål, en støbeform. 

Nat Block Gregersens installation indegår i udstillingen der 
vises i Anton Rosens Hus.

Uddannelse:
Forfatterstudiet i Tromsø ved UiT Norges Arktiske  
Universitet, 2017 
Det Jyske Kunstakademi, 2015
Kyoto University of Art And Design (JP), 2014
Art Writing Masterclass ved Maria Fusco (IR), Aarhus  
Litteraturcenter, 2014

Aktuelt i 2017:
Bogudgivelse, ’Artist book’ ved The Catalyst Experiment 
af Project Art Writing og Aarhus Litteraturcenter 
Gloria Lounge - kurateret af Kunsthal Aarhus, del af årets 
kunstprogram på Roskilde Festival
Kurator på gruppeudstillingen ‘A Step Outside’ på 
KH7artspace



MARIJA GRINIUK  
Born in 1984, Kaunas, Lithuania.
Works in Vilnius, Lithuania and Copenhagen, Denmark

Education:
2006 – National Academy of Fine Arts and Architecture, 
Kiev, Ukraine
2008 - Vilnius Art Academy, Lithuania
2009-2010 - Helnæs Folk Academy, Denmark, Alexander 
Thieme art workshop
2012 – 2015 - Det Jyske Kunstakademi, Denmark
2015 – 2016 -The Royal Art Academy, Copenhagen, 
Denmark

Construction goes through developmental stages from an 
object that the city needs to the object that a new society 
does not want anymore. It can symbolize evil, can be con-
structed and deconstructed. Sometimes it can become 
a mass production or a collectable object. Construction 
can be hardly linked to every person’s individual memory 
about its primordial form and therefore unacceptable. 
This is how it’s treated as a fake - a layer that disappears 
with a change of generations, which then become an 
organic part of new memory.



FN-STOLEN 
Tegnet af Kasper Salto og Thomas Sigsgaard

De to stole er erhvervet af Samsø Kommune til at  
indgå som stole i Vielsessalen, Anton Rosen Huset.
Firmaet Onecollction, Ringkøbing, som producerer STOLEN, 
har som gave venligst doneret én af stolene til Anton Rosen Huset. 

Stolen



KOKS UDSTILLING I MÅRUP GALLERIET 
26. august – 24. september 
Åbent dagligt kl. 15.30-17.30

KOKS – Kunstnere Og Kunsthåndværkere på  
Samsø – er, som navnet siger, en forening for de  
lokale kunstnere og kunsthåndværkere med 25  
medlemmer. Udtryksformerne spænder bredt fra 
fotografi, maleri og til skulptur i forskellige materialer.

KOKS-udstillingen i Mårup Galleriet i slutningen af 
sommeren er blevet en årlig tradition. Vi glæder os 
til at vise mangfoldige variationer af dette års tema – 
stolen. 

Flere oplysninger om KOKS og de enkelte  
medlemmer: www.kunstogkultursamsoe.dk

STALDGALLERIET
Staldgalleriet har åbent for sæsonen

Skulptur og maleri - Lotte Buur
Glas - Lotte Radisch
Grafik - Brita Jeppesen
Mesopotamiske billedtæpper

Som en del af temaudstillingen ”Stolen” i Anton Rosens 
Hus, 7. juli -29. september, viser Lotte Buur flere af sine 
værker i Staldgalleriet.

Staldgalleriet holder åbent:
10. juli - 30. juli: Lørdag/søndag kl. 11-16
30. juli - 1. oktober: Fredag/lørdag/søndag kl. 11-16

Uden for åbningstiden åbnes også gerne efter aftale på
tlf. 2398 8859 /4078 1474Stolen



Udstillingen STOLEN er tænkt som en cadeau til lærerne og  
håndværkerne  - Håndværkerlauget på Samsø - som i år 1900 var fremsynede 

og valgte at bygge og placere en Teknisk Skole i Tranebjerg på Samsø.
Bygningen i Jugendstil, tegnet af arkitekten ANTON ROSEN. 

Håndværkets betydning og kunnen er videreført til i dag i den bedste Danske 
Design og Møbelindustri. 

 
Stolen

Der findes mange slags stole. 
Fælles for dem alle er, at de har som formål at bære en person, der beslutter 

sig for at sætte sig. For at hvile eller for at virke. 
Allerede dette unddrager sig rationel forklaring, og selv om vi århundredet  
igennem har afprøvet funktionsbegrebet, er vi ikke kommet sandheden  
nærmere af den grund. Når vi tænker over, om vi sidder godt, sker det  

besynderlige, at så såre tanken er tænkt, bliver vi svar skyldigt.  
Vi sidder stort set godt på hvad som helst, afhængig af varigheden og  

omstændighederne naturligvis. Under en lang tur i skoven kan stenen eller en 
stub være et herresæde.  

Bogen: STOLEN I RUMMET /RUMMET i STOLEN, Erik Krogh, forfatter, 
møbelsnedker, arkitekt og formgiver, 1984.   

ANTON ROSEN HUSET
Stueetagen og 1. sal

7. juli - 29. september

Åbningstider

Mandag kl. 10-16

Torsdag kl. 13-16

Fredag kl. 10-14

Fri entré


