
Skitsen som leveret til Mette Skovgaard den 1. oktober 2012, yderligere 4 detalje skitser samt følgetekst blev leveret.

København, 19. november 2012

Som svar på Per Ludvigsens kritik følger her en redegørelse af min opfattelse af forløbet 
om Bataljemaleriet.  

 
Følgende personer indgår i forløbet:

Forsvarschef til Januar 2012: Knud Bartels.
Knud Bartelsʼ  adjudant: Simon Eich Hagel-Larsen.
Generalmajor i Hæren: Per Ludvigsen. Udpeget som Bartels efterfølger i projektet.
Flyver, Taktisk Kommando: Steen Harlov. Udpeget som min tekniske kontakt.
Direktøren for Den National Historiske Samling: Mette Skovgaard.
 
 

Redegørelse for Bataljeforløbet:

Bartels, de indledende drøftelser mv.:
Den 23. marts 2011 modtog jeg en invitation til et møde med Knud Bartels for at drøfte 
hans ønske om malerier af  danske krige.
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Første møde med Bartels: 
På mødet fortalte Bartels, at han havde vilje og midler til at få lavet malerier om de nyere 
danske krigsindsatser. Han manglede dog en liste over mulige kunstnere samt placering af 
malerierne. Han nævnte, at han ønskede malerier over krigene i Irak, Afghanistan og om 
de Somaliske Pirater. Libyenkrigen var netop på vej. Jeg foreslog Det National Historiske 
Museum som en oplagt placering. Dette varBartels enig i, og jeg fik til opgave at skabe 
kontakten til Museet samt komme med et oplæg til  mulige kunstnere og en plan for, 
hvordan projektet  kunne foregå. Med på mødet havde jeg en liste over mulige kunstnere, 
herunder Mathilde Fenger. Jeg sendte efterfølgende flere forslag og ideer til 
processtyring. . 
 
Under mødet oplevede jeg en fælles passion for at skildre krigen i al sin gru og 
voldsomhed. 

Kampscenen i en nyfortolkning er en fælles vision. Danmark fortjener kunstnerisk dækning 
af en enestående epoke i vores lands historie. Kunsten/maleriet kan noget som (presse)
fotografiet ikke kan, nemlig at kæde flere elementer ind i samme “frame” og skabe en 
samlet essens af f.eks. en krig. Jeg har researchet ʻwar artistʼ programmer fra  England, 
USA, New Zelands og Australienog foreslog derfor et program, der fremadrettet kunne 
sikre, at vi har kunstnere parate til at tage med ud på missioner, når de relevante 
situationer opstår. 
 
Det blev aftalt, at jeg skulle tage på studietur til Helmand for at gøre observationer til et 
muligt maleri. Turen blev dog efter lang planlægning aflyst af militæret i sidste minut.

Således var det oprindeligt tanken,  at jeg skulle male et maleri om krigen i Afghanistan, 
og jeg havde en foreløbig skitse klar hertil i maj 2011.

Efter mødet med Bartels fik jeg skabt kontakt med Mette Skovgaard, der var meget 
interesseret i at modtage bataljemalerierne. Mette Skovgaard og Knud Bartels mødtes og 
blev herefter styregruppe på projektet. Mette Skovgaard havde løbende kontakt med 
Mathilde Fenger og jeg, ligesom vi havde flere møder, hvor vi drøftede  strategi og indhold 
af malerierne.
 
Bartels og Mette besluttede, at Mathilde Fenger skulle male Afghanistan billedet, og jeg 
skulle skildre Libyen. Valget var naturligt, idet jeg som eneste kunstner havde fulgt krigen i 
Libyen fra den brød ud. Endvidere havde jeg designet missionsmærket til den danske 
indsats i tæt samarbejde med ledende officerer i flyvevåbnet og studeret den danske 
mission på Sigonella Basen på Sicilien fra slutningen af marts til begyndelsen af april 
2011.

Den 26. August 2011 inviterede Mette både Fenger og undertegnede til møde på 
Frederiksborg Slot. Fenger udtalte på mødet, at hun ønskede at skildre mere fredelige 
aspekter af krigen. Jeg fortalte, at jeg er interesseret i direkte kampscener, da det netop er 
disse, som adskiller de nyere danske krigesindsatser fra tidligere tiders fredsbevarende 
eller fredskabende missioner. Jeg hørte ikke indsigelser mod min vinkel fra Mette. 
Dogønskede hun ikke et så fysisk stort billede som det, jeg havde i tankerne. Det vil ville 
være svært for museet at håndtere. Min oplevelse var, at Mette ønskede at kunstnerne 
skulle have stort spillerum for at finde deres egen vinkel uden for stor indblanding fra 
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hverken museet eller militæret.  Museet og militæret skulle være fagfolk, som vi kunstnere 
kunne læne os opad. Det vil sige hjælp, ikke censur. Vi drøftede også økonomi.

August 2011 havde Mette Skovgaard pr. mail inviteret mig til at udstille mine portrætter af 
sårede fra Afghanistan og skitser fra Libyen på Det National Historiske Museum. 
Hun skrev: “Kære Simone Vi glæder os til at udstille dine værker i sommeren 2012!!!! 

Invitationen blev aldrig fulgt op af en skriftlig aftale, og jeg er til dato ikke blevet betalt for 
udstillingen. Pr.mail den. 26. august foreslog jeg at få skrevet aftalen ned. 
Af dialogen om udstillingen fremgår det tydeligt, at jeg ville skildre krigen i forhold til 
kamphandlingerne og krigens sår. 

Den 7. September 2011 mødtes Mette Skovgaard og Knud Bartels.Jeg blev den 7. 
September 2011 meddelt ved både opkald og sms  af henholdsvis Knud Bartelsʼ adjudant, 
Simon samt af Mette, at jeg havde fået tildelt opgaven at skildre den danske indsats i 
Libyenkrigen i et bataljemaleri. 
Den 14. September modtog jeg en mail fra Simon, hvori der stod: “Ja, du er på 
bataljemaleriet af Libyen, men vi ikke kan give dig en aftale (kontrakt) på det endnu. 
Dermed er der heller ikke på nuværende tidspunkt mulighed for at afholde udgifter for dig.” 

Krigen lakkede på det tidspunkt mod enden. Jeg havde endnu ikke fået det officielt på 
papir og heller ikke fået udbetalt de første rater af  projektet. Derfor så jeg mig nødsaget til 
selv at skaffe midler at tage til Libyen for.  Mette var behjælpelig med kontakt til den 
Libyske ambassade samt et “Letter of intend” fra museet. På SMS og telefonisk blev det 
præciseret af Simon, at museet er opgavestilleren og militæret blot stiller med scenen 
(kampen) og bidrager med teknisk ekspertise om korrekte våben m.v. 
 
Trods de manglende formalia i form af en skriftlig kontrakt følte jeg mig overbevist om, at 
det nu var min opgave at skildre den danske indsats i Libyenkrigen. Både min familie og 
jeg var klar over, at det potentielt kunne være en meget risikabel mission. Men en 
bataljemaler kan ikke skildre krigen uden at have været i kampzonen. Jeg tog derfor afsted 
af kunstneriske årsager og af pligt over for projektet og nationen. Økonomien spillede også 
en rolle, idet jeg på dette tidspunkt havde arbejdet 6 måneder på projektet uden løn.
 
Jeg, Danmarks officielle bataljemaler, var således for egen regning og risiko 10 dage ved 
fronterne ved Bani Walid og Sirte, medens slutkampene rasede. Ud over mine ophold ved 
selve fronten og skitsering af kamphandlingerne derude, rejste jeg rundt til en del Libyske 
byer og talte med rigtigt mange mennesker på ”jorden”, som var involverede i 
konflikten. Under hele rejsen var jeg løbende i dialog med både museet og 
Forsvarskommandoen via Simon.

Den 5. Januar 2012 havde jeg endnu ikke fået nogen kontrakt eller udbetalinger i 
projektet. 
Jeg rykkede for en skriftlig aftale og kom med konkrete forslag. Af Simons svarmail samme 
dag fremgik det, at Per Ludvigsen nu var med i projektet. (Forsvars chefen Bartels gik af, 
og en ny tovholder hos militæret blev fundet): “Status er, at så snart Mette er over 
åbningen af særudstillingen om Dronningen, så tager jeg og Per Ludvigsen op til Mette og 
drøfter way ahead. Indtil da får Mette arbejdsro. Ergo når vi ikke at få noget nedfældet 
inden den 11. januar!”
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Den 22. februar 2012 mødtes Mette og Per Ludvigsen (antager jeg) til møde med 
Fonden Mars og Merkur. Samme dag modtog jeg en sms fra Mette, hvor hun skrev, at 
museet helt ekstraordinært kunne skaffe 100.000 kr. pr. værk, og at fonden forsøgte at 
skaffe mere, så hver kunstner kunne få 300-350.000 kr. for et værk. Det var en hel del 
under det beløb, jeg tidligere havde skitseret som en mulig budgetramme.
 
Den efterfølgende prisforhandling foregik over  sms, da Mette ikke havde tid til at mødes. 
Jeg fik opfattelsen af, at prisen  ikke var til forhandling. Jeg skulle sige ja eller nej til at 
levere et maleri til museet for 350.000 kr. Jeg måtte acceptere beløbet, idet jeg var 
kommet så langt i processen, at det var umuligt for mig at vende projektet ryggen alene på 
grund af økonomi – selvom også kunstnerisk stolthed bød mig at færdiggøre projektet.Jeg 
takkede på sms ja til at udføre billedet for 350.000 den 29. februar 2012.

Den 8. marts mødtes jeg kort med Mette, hvor hun bla. understregede, at man ikke 
ønskede, at jeg tog tilbage til Libyen for at male billedet færdigt samt, at jeg ikke måtte 
søge økonomisk støtte eller sponsor til udgifter i forbindelse med maleriet fra anden side.
 
Den 23. marts 2012 fremlagde jeg en skitse til Libyenmaleriet samt en forklarende tekst 
for Mette Skovgaard, Simon og en yderligere repræsentant fra forsvaret. Mødet foregik på 
Frederiskborg Slot.

Jeg medbragte desuden yderligere en række skitser, hvoraf en del senere udstilledes på 
udstillingen  ”Krig i Kunsten” på Den National Historiske Samling. Herunder følger et par 
eksempler på nogle af de skitser fra Libyen, jeg havde med. Som det fremgår, er de ret 
voldsomme.

  
Tegningen til venstre, er en actionskitse som jeg tegnede under kampene i Sirte.Tegningen til højre  er en 
kunstnerisk bearbejdet skitse, som er tegnet efter hjemkomsten og samler flere indtryk i et billede.
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Efter fremlæggelsen skrev Mette en SMS: ...det klarede du bare helt perfekt...
 

Herover ses hovedskitsen: en principskitse, som jeg fremlagde i marts 2012.

Beskrivelse af skitsen:
Skitsen viser et 3-fløjet billede, hvor Flyvevåbnet henholdsvis på jorden og i luften, 
indrammer en kampscene fra Libyen. Jeg havde tidligere vist bla. Mette og Bartels et 
billede af Poul Nash fra the Battle of Britain som muligt idéforlæg. Til fremlæggelsen af 
skitsen i marts fortalte jeg dog, at den påtænkte model med både fly i luften og 
kampscener på jorden ikke er mulig, da jeg har har set fra jorden i Libyen at NATOʼs fly 
flyver så højt, at de ikke er synlige med det blotte øje. Det er derfor den trefløjede 
komposition, jeg går videre med.
 
Der blev ved fremlæggelsen ikke gjort indsigelser imod min komposition eller intention 
med maleriet. Vi var dog alle lidt ærgerlige over, at man ikke kan kunne have alt med i et 
billede, men virkelighedens krig er jo  heller ikke ført ud fra æstetiske principper…. Jeg 
understregede under den mundtlige fremlæggelse igen, at min vinkel er at vise kampen, 
den traditionelle kampscene med kunstnere som Goya, Poul Nash og Delacroix som 
klassiske forbilleder. 
 
En vigtig præmis for mit maleri er kontrasten mellem de professionelle soldater i luften og 
Libyens passionerede amatøroprørere. Oprørenes kamp på jorden mod diktatorens 
overmagt er præmissen for, at vi går ind i krigen, og her på jorden ses resultaterne af 
vores indsats. Derfor er den trefløjede model så central. Her kan de to sidefløje 
kontrastere midtersektionen. Der gøres ved fremlæggelsen ingen indsigelser imod denne 
præmis. Derfor malede jeg med dette udgangspunkt  videre på den skitse, som 
museet senere afviste. Jeg gav ved fremlæggelsen også udtryk for, at der var mange ting 
omkring beslutningsprocessen og den danske meget hurtige respons, som kunne være 
sjove at få med. Dette lader sig dog vanskeligt løse uden at lave et Bayeux tapet/ 
tegneserie løsning.(Denne mulighed blev drøftet, men uden at jeg følte, der blev lagt pres 
på mig.)
 
I mit efterfølgende arbejde forsøgte jeg forskellige løsninger for at få de interessante 
bihistorier med. Gang på gang måtte jeg dog droppe dem, da de simpelthen ikke virkede 
som maleri. Ligesom på film er der grænser for, hvor mange historier man kan fortælle på 
en gang uden at hovedmotivet udvandes. (På film er der et dogme om én historie). 
Motiverne omkring støttefunktionerne lader sig svært afkode. Det er mænd i flyverdragter 
eller andre uniformer i anonyme kontorlokaler foran lap tops. Man kan  f.eks. ikke se, at 
den ene mand er jurist og evt. kan stoppe en våbenaflevering pga. tvivl i forhold til krigens 
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love. Ligeledes har jeg svært ved at få et enigt dansk folketing mast ind på samme lærred 
som den blodige libyske virkelighed. Uanset hvor  interessant det måtte være. Med maleri 
såvel som med film og alt andet: Man må redigere i alt det spændende materiale og 
trække en essens ud. 

På udstillingen Krig i Kunsten på Den National Historiske samling viste jeg hen over 
sommeren 2012 bla. 10 store farveskitser fra Libyen og Sigonella. Skitser som alle 
er forarbejder til bataljemaleriet. Jeg viste også en række meget blodige portrætter af 
soldater fra Afghanistan. Ingen kunne være i tvivl om, at jeg skildrer krigens blodige 
virkelighed.
 
Generalmajor Per Ludvigsen og Generalmajor Agner Rokos var til stede, da jeg viste 
udstillingen frem. Jeg fortalte igen ved fremvisningen, at jeg havde lagt vægt på, at min 
vinkel på krigen er dens ultimative fysiske realiteter. 
Når man bruger militæret som redskab går folk i 
stykker. Det var og er rammebetingelsen. Min 
oplevelse af responsen fra de mange militærfolk, 
herunder Ludvigsen og Rokos, der besøgte 
udstillingen var, at tegningerne var voldsomme, 
men at det var i orden  og måske tilmed godt! Dette 
fordi  folk endelig fik mulighed for at forstå det, som 
alle militærfolk ved, nemlig at krigen har store 
omkostninger både fysisk pg psykisk.

På billedet ses et af portrætterne af sårede fra Afghanistan, som blev vist på udstillingen.
 
I forsommeren 2012 startede kontraktforhandlingerne. Min advokat overtog min dialog 
med museet, og museet ændrede efter min opfattelse deres oplæg og krævede pludseligt 
alle rettigheder til maleriet. Dette uagtet at det ikke havde været en del af 
prisforhandlingen. 

Kontrakten, som museet stadig holder fast i, er efter min vurdering ej heller 
gennemarbejdet operationelt,  fordi den blandt andet ikke anfører præcise rammer for 
forløbet for maleriets tilblivelsesproces. Museet forventede og accepterede ikke, at jeg 
havde meninger om kontraktens udformning. Jeg blev derfor fyretfra projektet midt i 
forhandlingsforløbet. 

Efter sommerferien 2012 vendte museet tilbage og gav mig lejlighed til at 
underskrive museets oprindelige kontrakt. Jeg underskrev på trods af, at kontrakten klart 
strider imod praksis inden for mit fag. Årsagen til at jeg accepterede var, at jeg finder, 
at maleriet er vigtigt for Danmark. 

Jeg er helt uforstående overfor kontraktforløbet, men dette kræver en lang redegørelse i 
sig selv, og da det ikke direkte har sammenhæng med skitsen, belyses denne 
problemstilling ikke nærmere i denne redegørelse.
 
Skitsen skulle ifølge kontrakten leveres senest 1. oktober 2012. Jeg overholdt denne 
deadline, selv om jeg forinden, nærmere betegnet det meste af sommeren, troede, at 
projektet med mig som maler var lagt ned. Jeg mistede værdifuld arbejdstid i 
sommerperioden på grund af denne antagelse.
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Yderligere omkring skitsen:
Min skitse er en nær 1:1 skitse i blyant på papir. Den blev fremsendt den 19. september 
nedfotograferet på mail til Per Ludvigsen og Steen Harlov. Steen var af Per Ludvigsen 
udpeget  som min kontakt i Flyvevåbnet. Steen fortalte mig pr. mail den 21. -24. 
september, at han var overrasket over, at indholdet i skitsen ikke indeholder mere omkring 
beslutningsprocesserne, red card holders og andre støttefunktioner. Steen anførte, at den 
elektroniske del af krigen er interessant og måske skal med. Han fik en medarbejder i 
flyvevåbnet til at sende mig nogle billeder, da han selv var på rejse. Disse billeder gav mig 
dog meget lidt at arbejde med.
 
Omkring den 19. september talte jeg i telefon med Per, hvor han efterlyste, at grunden til 
at man gik i krig kom til udtryk i maleriet. Altså at tungt artilleri beskød civile/let bevæbnede 

oprørere mv.. 

Skitse 1,a efter sommerferien 2012. Skitsen er 280 cm bred, blyant på papir.

Der er ikke danske F-16 fly i midtersektionen, da man alligevel ikke kunne se dem fra 
jorden. De danske F-16 opererer i over 10 km højde. Til gengæld har jeg inkluderet en 
libysk jagerflyver, som bomber civile. Dette  illustrerer grunden til, at man indfører en no fly 
zone. (Se close up skitsen nedenfor.)
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Ovenfor  en tidligere udgave af skitsen, et close up hvor der er en gadaffi jagerflyver med i midtersektionen. 
Den tog jeg ud på opfordring af Per Ludvigsen. I stedet medtog jeg GRAD og kampvogn.

Efter konstruktiv dialog med Per og Steen malede jeg en ny 1:1 skitse (skitserne er 120 x 
280 cm og således ret store og tidskrævende). Jeg tog så mange af deres input med som 
muligt. 
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 Den nye skitse (2. skitse efter sommerferien) fremlægges for museet og Per:
 
I oktoberskitsen indrammer de danske F-16 kampscenen på jorden i Libyen.
 
Jeg indførte flest mulige elementer, som Per og Steen havde påpeget, bla. den 
avancerede kommunikation i form af antenner i højre fløj og radar fly i venstre side (for at 
imødekomme Steen i forhold til støttefunktionerne). Jeg arbejdede med forskellige 
løsninger på ønsket om at få mere med omkring beslutningsprocessen og støttefunktioner 
bla. juridsk red card holder.  Jeg følte dog ikke, at det gav visuel mening, og jeg valgte 
derfor at udelade dette element af kunstneriske årsager.
 
Gadaffi jagerflyet i midten blev taget ud, da enten Per eller Steen mente, at det kunne 
misforstås som et NATO fly, der så bomber civile. I oktoberskitsen er der to tydelige 
fronter: En Gadaffi-bastion i venstre side markeret med grønne flag. I højre side af 
centralbilledet er der en mere civil by. I Gadaffis side bombarderes byen i højre side med 
tungt artilleri (GRAD raketter). Man ser resultatet af Gadaffi raketterne, diffuse og 
altødelæggende eksplosioner ses i byen til højre.
 
Desuden  sætter jeg en kampvogn ind centralt i billedet. Den sigter (og skyder måske) 
mod civilklædte oprørere i mellemgrunden. (Kampvognen er en gave til Per).
 
Hermed mener jeg, at jeg har tydeliggjort årsagen til, at FN  træder ind med sin resolution 
1973: Nemlig at Gadaffi bruger midler, der er ude af proportioner mod oprøret, og at vi 
med ”all means” skal beskytte de civile. 
 
Oprørerne i midten og fra højre side svarer igen på angrebet fra Gadaffi siden, med RPG, 
morterer og de karakteristiske pickup trucks (altså forholdsvis små våben.)
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For at vise NATOʼs og dermed det danske svar på Gadaffis vold mod de civile, ser man 
bomben, der afleveres fra det danske fly i venstre fløj- billede, ramme ned i centralbilledet 
(i det gyldne snit). Bomben har retning mod en GRAD raket affyringslastbil (Katusk). Altså 
viser billedet en dansk bombe mod Gadaffis tunge artilleri... hvilket var opgaven; at 
beskytte civile mod tungt artilleri. Længere tilbage i billedets venstre side ses et par 
eksplosioner, der er meget “slanke”. Dette et er signaturen på bomber kastet fra fly mod 
militære installationer. Det vil sige bomber, der er designet til ikke at gøre mere skade end 
lige det, de skal.  Altså minimere civile tab.

Se tegningen nedenfor:

Close up fra hovedskitsen: Her ses Gadaffis GRAD (med grønne flag), den danske bombe på vej ned for at 
ramme GRAD og i baggrunden de “høje” spor af flybomber mod underjordiske militære installationer. 
Beboelsesbygningerne har spor af RPG granater og skud fra små våben. Altså ikke fly bomber.

Selve kompositionen er klassisk: Triptykon, et tre-fløjet maleri. 
Jeg har tilstræbt en strenghed i komposition og køligt farvevalg for at understrege 
kontrasten til centralmotivets passionerede og varmblodige konflikt. 
 
De rolige fløje viser NATOs/ Danmarks rolige, afmålte og professionelle magtanvendelse
Centralmotivet er komponeret med en klassisk trekantkomposition for at bringe fokus på  
centralmotiverne samt bataljemaleriets ”kongsgreb” i form af Zigzag komposition, der 
muliggør en placering af krigens mange deltagere og elementer.
 

10



Da det er en skitse, jeg har lavet og ikke et endeligt maleri, er der rum for flere elementer 
og figurer, der skal kæde de enkelte scener i kompositionen yderligere sammen.I den 
korte skitseperiode er det ikke muligt for mig at tage til Jylland for at studere F-16 fly tæt 
på, så jeg skitserer dem løst med henblik på senere nærstudie og endelig komponering af 
de dele. Det vigtige, som jeg ønsker at vise i skitsen, er, at sidefløjene er komponeret 
stramt samt er rolige og kølige.
 
I forgrunden har jeg, igen efter klassiske forlæg, placeret krigens omkostninger. Døde og 
sårede. Gadaffi bruger midler, der er ude af proportioner mod oprøret. Ødelæggelserne i 
forgrunden er forårsaget af RPG granater og mindre skydevåben, (Det ses af sårene på 
menneskene og f.eks. af RPG granat nedslaget i vejen.) Det er tydeligvis IKKE danske 
bomber, der har forårsaget skaderne i forgrunden. Eksplosionen, der kaster kombattanter 
rundt i billedet, er en mindre eksplosion f.eks fra en RPG. Altså et skulderbåret 
våben og IKKE en bombe fra et fly.
 
Centralt i billedet foran kampvognen kommer en pige gående med et oprørsflag ”som en 
engel”. Hun er håbet, og hun gør V tegn, der jo betyder sejr over diktatoren. Ungdom= 
fremtid og håb.
 
I centralbilledets venstre side rydder unge op og maler kantsten. De viser også frem imod 
en stilfærdig sejr og et håb om en bedre fremtid. 

Skitselevering:
Jeg leverede min skitse til den aftalte tid 1. oktober 2012. Imod min forventning, og helt 
usædvanligt, fik jeg ikke lov lov til at præsentere den personligt. 

Museet overholdt ikke deres egen kontraktmæssige svarfrist den 15. oktober 2012. Flere 
dage efter fristens overskridelse modtog jeg en afvisning af skitsen fra museets advokat. 

Jeg blev  overrasket over, at det ikke er Mette som kunstnerisk ansvarlig opgavestiller, 
der begrunder afvisningen, men at museets alene henviser til en mail fra Per Ludvigsen, 
der jo er fagmand inden for militæret, men næppe inden for kunstverdenen. 

Advokaten anfører, at museet er enig i Ludvigsens kritik, og at det ikke har yderligere at 
tilføje. 

I det følgende vil jeg derfor, så godt jeg kan, forsøge at svare på de enkelte dele af 
Ludvigsens mail:
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SVAR på Per Ludvigsens kritik:

 

Her et par klassiske eksempler på samme 
opbygning (trekant og zigzag samt døde i 
forgrunden)

 
Komposition:
Per Ludvigsen skriver i sin afvisning af skitsen, at han ikke mener, det er 
en velkomponeret, sammenhængende skildring af de danske styrkers indsats i konflikten i 
Libyen.
 
 

Om skitsen er velkomponeret, er vist en smagssag. Jeg har benyttet klassiske greb som 
zigzag og trekant komposition samt triptykon som grundopbygning. Alle tre er klassiske og 
velprøvede billedkunstneriske metoder til at fastholde noget så kaotisk som en krig.
 
 

Historien:
Jeg har skildret den danske indsats i Libyenkrigen. Danske fly i sidesektionerne beskytter 
det libyske folk i midtersektionen. Midtersektionen indeholder årsagen til at gå i krig, og 
effekten af vores indsats. Jeg har lagt vægt på en kontrast mellem det professionelle 
afmålte og den passionerede, følelsesbetonede krig. På den måde har jeg ikke søgt 
harmoni, men kontrast. Jeg mener, at det hænger godt sammen, idet midten giver årsagen 
til, at siderne er der, og midten viser virkningen af bomben fra siden, nemlig at tungt artilleri 
tages ud (flyver bomben har retning mod GRAD raketlastbilen), og sejren (pigen) er mulig.
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Fly i midtersektionen:
Ludvigsen efterlyser fly i midtersektionen? 
Sådan her?

 
Skal der fly ind i midterbilledet?
Jeg har taget flyene ud, fordi NATOs fly ikke 
kunne ses fra jorden og evt. fly ville kunne 
misforstås som værende dem, der forvolder 
skaderne i billedet. 
 
Per Ludvigsen udtrykker frygt for, at 
billedet kan mistolkes, som om danske fly 
laver skaderne i midtersektionen? Ting og 
mennesker går i stykker i krig - det viser min 
skitse. Men jeg har bevidst forsøgt, at gøre det 
tydeligt, at skaderne på menneskerne i 
forgrunden er fra mindre våben- 
ikke flybomber. Jeg mener, at det 
fremgår tydeligt, at det er Gadaffis tunge 
artilleri (GRAD og Kampvogn), der forårsager 
de store skader på den civile by samt 
menneskene.
 

Per Ludvigsen mener, at der er proportioner, som ikke er helt korrekte. Det er rigtigt. 
Det er en skitse og ikke et færdigt billede. Der skal laves yderligere studier bla. af fly og 
bevæbning. Her vil det være en fordel, at flyve et par missioner med flyvevåbnet så jeg 
kan lave korrekte skitser. Der er også elementer i centralmotivet, som skal justeres og 
rettes til. Dog kan  et kunstværk sagtens indeholde “ukorrekte” proportioner. Et godt 
eksempel er  David skulpturens store hånd. 
 
Per Ludvigsen ønsker en ny skitse, der i højere grad fortæller historien, og til brug 
herfor giver han et par bullet points. Det er svært for mig at se, hvordan jeg yderligere kan 
imødekomme Per Ludvigsens s ønsker. Min skitse indeholder  netop historien om den 
danske indsats i Libyen.
 
Centralt i mit billede ser man folket rejse sig mod tyrannen. (Jeg kan gøre det tydeligere 
ved, at de træder på et tæppe med Gadaffis billede på.) I sidefløjene vises, hvordan man 
(med UN res.1973 i ryggen) beskytter de civile bla. ved, at bomben leveret i venstre 
sidefløj rammer GRAD raketkasteren i midterbilledet. At det gøres effektivt, ses af den ro 
sidefløjene udstråler, og at pigen centralt kan gå ud og lave V tegn, selv om Gadaffi 
regiments midler er så voldsomme i forhold til det, oprørerne kan diske op med.
 
Pigen og børnene, der fejer og maler kantsten, viser frihed og fremtid for folket til sidst.
Jeg så det selv mange steder i Libyen, og det gjorde et stort indtryk på mig. Den måde de 
unge tog ansvar på var meget forskellig fra det, jeg har oplevet i f.eks Afghanistan.
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Der er bestemt t små ting, som skal rettes til, hvilket  er selve processen fra skitse til 
maleri.Gadaffi tæppet i forgrunden skal gøres større, så man kan se folket træde hen over 
ham. De døde kan  rykkes lidt ned i billedet. Men selvfølgelig skal de være der. Det er et 
klassisk bataljemaleri, ogder er altid døde og lemlæstede forrest i billedet. Det er dog klart, 
at det ikke skal se ud som om, at Danmark har begået krigsforbrydelser eller slået en 
masse civile ihjel. Jeg har været der, og jeg har set, at det har vi ikke gjort, men jeg har 
også set rigtigt mange døde og sårede. Mennesker der er såret af vådeskud, af 
trafikuheld, af Gadaffifolk osv. Det er en del af krigen, kan man sige. Og en  ret central del. 

Per Ludvigsens oplevelse af billedet tager jeg ad notam og vil tage de mange guldkorn 
med i arbejdet frem til det endelige maleri. Jeg håber, på en god kommunikation og 
samarbejde med militæret frem imod et så klart og kraftfuldt billede som overhovedet 
muligt.
 

       

Skitse fra den danske base på Sigonella. Heraf ses at det danske militær har oplevet en anderledes fredelig 
krig i forhold til, hvordan det så ud der, hvor de danske bomber landede. Måske er det medvirkende til, at 
Ludvigsen oplever mit skitseforlæg voldsomt?
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Et bataljebillede kan være et meget kompliceret billede. Herunder har jeg forsøgt at 
forklare nogle af hovedlinierne og elementerne, som jeg arbejder med.
 

 Forklaring til nogle elementer i billedet:

 A: Gadaffi GRAD raketaffyrings lastbiler og Gadaffi central kampvogn.
 
B: Dansk bombe (både i V fløj og lodret ned fra himlen for enden af den pinke lodrette 
linie.)
 
C: F-16 med underlig forkortning, det er en skitse, den skal være rigtig i formen og havde 
de rigtige våben.
 
D: Satellit disk (paraboler) og antenner i højre side og V side et AWACS (Airborn warning 
and control system) fly
 
E: RPG eksplosion og RPG krater i asfalten (skulder affyret raket dreven granat - ikke fra 
fly) - Også RPG sår på bygningerne, (små våben)

F: HÅB, pige gør V tegn og børn maler gadesten.

G: Gadaffiplakat, det skal være et Gadaffi tæppe som oprørene går over.

H: Mobiltelefoner, oprørenes kommunikation.

I:  Civil bybombes med GRAD raketter af gadaffis folk = store ødelæggelser
J: En hjælpende hånd (kan tolkes)
K: Relation, øjenkontakt mellem ung soldat og den unge pige (håbet) og moderen (nåden)
L: Gaddafi RØR, oprørene blev kaldt rotter, men Gadaffi blev fundet i et rør som en rotte
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GRØN: zigzag komposition
 
BLÅ: Trekant komposition
 
PINK: kamplinier mellem Gadaffi fra V og Oprørerne fra H  - i det gyldne snit kommer 
bomben ned fra himlen.
 
 
Jeg tror, at meget kan løses ved, at museet ophører med kategorisk at afvise  
mundtlig dialog med mig. Som kunstner arbejder jeg inden for kunstens regelværk. Museet 
er ikke et kunstmuseum, selvom de har megen kunst. Museet er 
et kulturhistorisk museum, der primært arbejder med fortiden og fortidens kunstnere og 
kunst. Militæret arbejder  heller ikke så ofte sammen med moderne kunstnere eller 
bestiller moderne kunst. De involverede parter repræsenterer altså mindst tre forskellige 
kulturer, der har hver deres måde og tradition for, hvordan projekter udføres. 

For at kunne mødes et godt sted på midten mener jeg, at blandt andet dialog og gensidig 
respekt må være nøgleordene.

Jeg ser frem til et fortsat samarbejde.
 

Med venlig hilsen
 

Bataljemaler
Simone Aaberg Kærn
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Close up fra hovedskitsen højre side. Oprørenes civile by beskydes af Gadaffis GRAD, byen i brand og stor 
ødelæggelse. Moderen beder om selvbeherskelse, medics i aktion, oprøre i modangreb og Gadaffi rør under 
vejen.
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