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Viborg Kunsthal viser Kjole-ole-kunst
Viborgs kjolebærende ole Steen Mortensen har givet inspiration til udstillingen "Alice", der torsdag åbner i kunsthallen.

kjole-ole poserer
ved åbningen
i aarhus.
arkivfoto:
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Viborg: Den 71-årige Ole
Steen Mortensen, bedre
kendt som Kjole-Ole, er en
anerkendt del af Viborgs bybillede.
Med sus i skørterne spurter Kjole-Ole af sted på sin
damecykel, og når han slår
sig ned på én af byens bænke, kommer han med venlige bemærkninger til de forbipasserende, idet han trutter med et horn.
Kjole-Oles verden har inspireret Aarhus-kunstneren
Søren Behncke til en serie
billedværker, "Alice". I foråret vakte værkerne opsigt
på Charlotte Fogh Gallery i
Aarhus, og nu kommer turen
til hjembyen. Torsdag klokken 19 åbner Viborg Kunsthal en Alice-udstilling, der
varer til den 26. november.

gammelt bekendtskab

Kjole-Ole er ikke bare skræddersyede kjoler, som syerske Lone Hansen på Kvædevej syr til ham. Han er også
kendt for at samle på klassisk B&O-udstyr og modelbiler - 640 styk, da han sidst
talte. Alt sammen har inspireret Søren Behncke, der koketterer med, at han har haft
en slags muse. Udstillingen
handler således også om begrebet "en muse".

- Jeg er jo bare en ældre
mand, der klæder sig i kvindetøj, sagde en lidt benovet
Kjole-Ole før åbningen i Aarhus.
- Det var ham, der fandt
mig. Jeg kendte hverken
kunstneren eller galleriet.

Søren Behncke havde en idé
om at bruge "Alice i eventyrland" som tema og googlede
sig frem til min særlige interesse for Alice. Jeg havde ikke
troet, at jeg også skulle prøve at være muse, sagde Kjole-Ole.

Billedværkerne giver et
indtryk af hans dagligdag på
Vestervangsvej 7 og af hans
færden i byen. Selv cyklen
og domkirken er med.Siden sine helt unge dage har
han været optaget af Alicefiguren, som forfatteren Le-

wis Carroll bragte til verden
i 1865. Han finder Alice-tøjet
dejligt enkelt og slår fast, at
det ikke er udklædning, men
påklædning.
I serien med Kjole-Ole kan
hvert billede stå alene, men
det spiller også fint sammen

med de øvrige. De helt store
lærreder består netop af flere
sammensyede dele.
Udstillingsleder Bodil Johanne Monrad, Viborg
Kunsthal, holder åbningstalen.

VIA-rektor advarer mod at ændre læreruddannelsen
Flere politiske partier og Danmarks Lærerforening ønsker en akademisk læreruddannelse,
men det vil skade provinsbyerne - herunder Viborg, mener rektor.
uddannelse
ole bjærge

oleb@viborgfolkeblad.dk

Viborgegnen: For få ønsker at
uddanne sig til lærer, og fagets prestige falder.
Blandt andet derfor mener
Liberal Alliance og Det Radikale Venstre - stærkt støttet af Danmarks Lærerforening - at uddannelsen skal
ændres. Den skal udvides til
fem år og gøres til en kandidatuddannelse, mener partierne og fagforeningen.
Men det er en skidt vej at
gå, mener rektor for VIA University College Harald Mikkelsen, Viborg. VIA står for
læreruddannelserne i Region Midtjylland. Der uddannes blandt andet lærere i Skive og i Silkeborg, og fra disse uddannelsessteder hen-

ter Viborg Kommunes skolevæsen i stor udstrækning
den arbejdskraft, der er behov for.
- Alle erfaringer viser, at
hvis man samler uddannelserne på universiteterne, så
bliver det vanskeligere at tiltrække arbejdskraft i provinsen. Lægerne er et godt eksempel på dette, siger Harald
Mikkelsen og føjer til:
- Hvis læreruddannelsen
flyttes til universitetsbyerne,
vil det få store regionale konsekvenser. Det gælder naturligvis også for det område,
som Viborg ligger i.
De partier, som ønsker den
akademiske læreruddannelse, argumenterer blandt andet med, at en kandidatuddannelse er mere tiltrækkende for de unge, og at det
også for det første vil medføre dygtigere lærere, men og-

så at fagets prestige vil stige.
De bruger blandt andet Finland som et eksempel herpå.

andre erfaringer

Harald Mikkelsen medgiver,
at der i Finland er sket en
højnelse af lærerfagets prestige, efter at landet ændrede
uddannelsen, således at den
er blevet til en kandidatuddannelse.
- Der er imidlertid erfaringer fra andre lande, der viser
noget andet, så der er ikke
belæg for at hævde, at prestigen og kvaliteten af uddannelsen stiger, fordi den
bliver til en kandidatuddannelse, siger Harald Mikkelsen
og fortsætter:
- Der er også undersøgelser, som viser, at det ikke er et
højere og mere teoretisk niveau, der er behov for. Blandt

bliver læreruddannelsen til en kandidatuddannelse og dermed
flyttes til universitetsbyerne - som her aarhus Universitet - vil
det ramme provinsbyerne hårdt, mener rektor for Via University
College Harald Mikkelsen, Viborg.
andet har man spurgt skolelederne, hvad de vægter, og
et stort flertal svarer, at det er
mere vigtigt, at lærerne bliver
didaktisk dygtigere. Det sam-

me gælder for det, vi kalder
klasserumsledelse.

ikke korrekt

I en leder i dagbladet Politi-

kens mandagsudgave hævdes det, at særligt de fagligt
stærke unge fravælger en læreruddannelse, og at niveauet på læreruddannelserne
dermed falder.
- Det er ikke korrekt. Hvis
man ser på, hvilket studentereksamensgennemsnit
de optagne har på læreruddannelsen, så er det stort set
identisk med landsgennemsnittet, siger Harald Mikkelsen.
Han mener i øvrigt ikke, at
tiden overhovedet er inde til
at ændre læreruddannelsen.
Den nuværende er blot fire år
gammel og skal have lov til
at finde sin form, mener VIArektoren.
Uddannelsen skal evalueres i løbet af 2018, har forsknings- og uddannelsesminister Søren Pind (V) netop lagt
op til.

