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Udsmykningen af naturskolen ved Marielundsøen
Af Henriette Brun Hansen

Tiden har mange lag, og tiden er et nuanceret be
greb. Hvor langt tilbage er længe siden? Kredsede 
du omkring den smukke M arielundsø for blot få år
tier siden, lå der en pavillon ved søen, hvor famili
erne kunne komme og drikke deres kaffe og spise en 
napoleonskage om søndagen. Denne pavillon luk
kede og blev senere revet ned. I nogle år var området 
tomt, og man kunne bare kigge på den tomme plet, 
hvor pavillonen havde været, og man glemte, hvor
dan det var at spise en napoleonskage ved M arie
lundsøen.

I anledning af Teknisk Skoleforenings 100 års ju 
bilæum blev der i september 1991 bygget en natur
skole ved søen. De tekniske skoler byggede i fælles
skab en naturskole for børn på én dag. Så stod der 
en naturskole, der straks blev taget i brug. Dag ud 
og dag ind myldrer børn fra omegnens skoler og in
stitutioner ud og ind ad naturskolens dør. Gennem 
årets forløb og årstidernes skiften samler de planter 
og dyr fra skoven omkring og bringer dem til natu r
skolen, hvor de har muligheden for at undersøge alle 
disse forunderlige ting. Det, som du lærer én dag på 
en naturskole, ville det kunne have taget flere dage 
at lære gennem en bog i skolen. Som barn og m en
neske at kunne forstå hvordan planter og dyr er sat 
sammen er som at få naturen til at eksistere for en 
selv! En utrolig stærk og givende følelse. På trods af 
at en lille bille blot er en lille bille!

D ajeg fik muligheden for at dekorere naturskolen 
som mit afgangsprojekt fra tegning og grafik på 
kunsthåndværkerskolen i Kolding, var det i første 
omgang meningen, at dekorationen skulle sidde ud

vendigt på bygningen. Men vi fandt hurtigt ud af, at 
naturen omkring skolen ikke havde behov for ud
smykning at konkurrere med. Men indvendigt ville 
børnene have nytte af en udsmykning at kigge på. 
Udsmykningen drejede sig om 14 masonit plader 
(ca. 0,5 x 2,5 m), der skulle bemales og derefter sæt
tes op inden i bygningen.

Jeg kneb øjnene lidt sammen og lod de første ind
tryksbilleder strømme igennem. Bygningen står 
som en del af den omgivende natur. Jeg valgte fire 
blå farver for vandet i søen og himmelen ovenover; 
to grønne farver til planterne omkring; en varm rød 
og en varm gul farve for varmen og livsglæden. D er
efter motiverne på pladerne. M in første indskydelse 
var at lade skovens planter og dyr danne baggrund 
for motiverne i mit eget formsprog. Egern, ræv, 
grønspætter og pindsvin hoppende rundt mellem 
hinanden. Det var en ide, der kunne føre til »gen
kendelsens glæde« hos de børn, der kommer på na
turskolen. Men »genkendelsens glæde« har ikke den 
tre-dimensionelle side, jeg kunne ønske mig af en 
udsmykning. Alting omkring os har mange forskel
lige lag. Dette gælder også naturen omkring skolen. 
Det første lag kan være et fysisk lag. Det lag vi ser på 
vores cykeltur gennem skoven. Det samme lag som 
børnene har fat i, når de samler: en gren; et egern; 
en masse biller i et syltetøjsglas. Under dette lag så 
jeg pludselig de andre lag.

Som barn var jeg dybt optaget af fortidens plante- 
og dyreverden. I mange år som barn var min favo
ritfilm, ikke en film set i biografen, men set ved et af 
det lokale biblioteks ungdomsfilms-arrangementer.
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Filmen handlede om to drenge, storebror og lille
bror, og lillebroderen finder en dag en forstening af 
en trilobit. Han spørger stædigt storebroderen om, 
hvor denne forstening kommer fra. Broderen fører 
ham via en bådrejse, tilbage gennem alle tiderne i 
jordens historie. De møder de første, største næse
horn; fugle og dinosaurer på deres vej, indtil de til 
sidst står ved livet i havet for en halv milliard år si
den. Her, hvor alt liv startede, finder de de levende 
trilobitter. Lillebroderen holder begejstret sin sten 
op og konstaterer, at det er den samme form som dy
rene i vandet. Jeg husker ikke, om de sejlede »mod 
strømmen« tilbage igen, men jeg var helt fascineret 
af variationen af dyreliv gennem de forskellige tider. 
Det er det samme med H. C. Andersens kendte 
vanddråbe, som »bare er en vanddråbe udadtil«. 
M en kigger man i den, er den fyldt med liv. Begre
bet »urtid«, fortidens dyreliv er for os endnu et ab
strakt begreb, indtil vi føler os parate til at lette på 
låget for dette begreb. Indenfor vil vi se de forunder
ligste dyr. Blandt dem er dinosaurerne dem, der 
først bider sig fast på vores nethinde. Jeg var selv 
»bidt af en gal tyrannosaurus«, og det samme gælder 
mange børn i dag, men dinosaurerne udgør kun én 
gruppe ud af de mange, der har eksisteret.

Jeg lod derfor hver af de 14 pladser, der skulle de
koreres, repræsentere en geologisk periode helt til
bage til urtiden med jordens skabelse og frem til vor 
egen nutid. Ind imellem er der de første fisk, pad
der, krybdyr, blomsterplanter og løvtræer. M enne
skene afslutter rækken af dyr på jorden på pladerne. 
Dog ikke forstået sådan, at vi er det definitive i ud
viklingen. M en vi har muligheden for at forstå jo r
den og alle de tider, der har eksisteret, for at forstå 
vor egen tid bedre. I det øjeblik, børnene på natur
skolen og alle vi voksne begynder blot at vide lidt 
mere om denne fælles fortid, vil den begynde at 
fylde i vores bevidsthed. De dyr, vi så møder i M ari- 
elundskoven, vil få en historie bundet til deres hale

i form af deres forfædre. De vil måske endda få 
dybde og karakter! Vi vil helt automatisk overveje 
vores behandling af dem mere. Jeg  taler ikke om løf
tede pegefingre her, men en konstatering af, at så
dan vil det blive!

Udover den malede frise skar jeg nogle træsnit, 
som også omhandler de geologiske tider. De er delt 
op i tre: De første perioder med dyrene i vandet 
(kambrium, ordovicium, silur og devon). De næste 
perioder med krybdyrene som fremherskende (kul, 
perm, trias, ju ra  og kridt). Det sidste træsnit er om 
pattedyrenes tidsaldre (tertiær og kvartær). Som 
kontrast til de »naturlige« udstoppede dyr, der alle
rede fandtes på naturskolen, lavede jeg tre frit fortol
kede papmaché-dinosaurer, der skulle stå ved siden 
af de førnævnte udstoppede dyr. Den ene, en stego
saurus, har jeg beholdt hjemme hos mig selv.

Undervejs i dette projekt læste jeg en del omkring 
jordens udvikling. En lille del af den enorme 
mængde der findes! Det er morsomt, når forfattere 
bliver så entusiastiske, at de afgiver svulstige, ro
mantiserede beretninger om deres forestilling af en 
hjortefamilies vandring mod floden i kultidens dybe 
skove. En anden tyk bog på engelsk om dinosaurer
nes herretid forklarer i lange, komplicerede sætnin
ger om disse dyr. M en et eller andet sted kan han 
have ret i, at det er os selv, vi ram m er i den sidste 
ende, når vi taler om, at det er klart, at dinosaurerne 
måtte uddø, når de ikke var mere intelligente! Men 
disse dyr dominerede jorden totalt i over 100 millio
ner af år, mens mennesket i sin »nutidsform« kun 
har eksistret i omkring 1 million år.

M en muligvis gør det ikke så meget, hvis vi nu en
gang ikke skulle eksistere på jorden så længe som di
nosaurerne. Hvis vi blot i den tid vi lever her, husker 
at lukke øjnene en gang imellem og mærker, hvor vi 
er. Så ville man endda måske være i stand til at fore
stille sig en urtidsmus, der løber hen over fødderne 
og forsvinder ind i et buskads bagved!...
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