6

SLAGELSE

Sjællandske ■ FREDAG 18. AUGUST 2017
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Kunstner forsøger at indfange tiden
KUNST: For fem år
siden sprang Kaj
Flemming Nielsen
ud som kunstmaler på fuld tid - nu
udstiller han egne
værker på Knudsrødgård til og med
søndag.

Kaj Flemming Nielsen ved siden
af sit største billede - og det, der
startede hele ideen om »tidsrummet«. Cirklen øverst til højre
repræsenterer et ur - kun med en
sekundviser.
Kunstmaleren kan træffes på
telefon: 3070-3319 eller på mail:
slotniel@post11.tele.dk

Tekst og foto: Kim Brandt
SLAGELSE: Han malede sit
allerførste oliemaleri som
16-årig - et billede af »Den
Flyvende Hollænder«. Herefter fulgte 40 år som bankmand i Nordea i Københavnsområdet, men tiden
har ikke fjernet lysten til at
male.
Tværtimod så er tiden blevet et centralt element i hans
kunstneriske virke i form
af en udstilling, som hedder
»Cafe Tidsrummet« - og den
kan i disse dage opleves i en
nedlagt kostald på Knudsrødgård.
- Jeg kender jo Christian
(ejer af Knudsrødgard, red.)
fra gamle dage, så vi fandt
ud af, at udstillingen ville
gøre sig godt her, fortæller
Kaj Flemming Nielsen, der
selv bor i Ruds Vedby, men
har atelier på Reersø.
Og ja, man kan godt fornemme, at stalden engang
har været befolket af køer.
Men i dag fremstår den i fin
form og virker helt perfekt
til en kunstudstilling.
Udstillingen består af 25
malerier, som alle virker
forbundet med hinanden på
en eller anden måde:
- Ideen til »Cafe Tidsrummet« opstod for fem år siden,
da jeg som 60-årig gik på
pension. Her tænker man
jo meget over den tid, der er
gået, men også over den tid,
som kommer. Og det er temaet i mine billeder, fortæller han og uddyber:

»

Når nogen spørger
mig, hvor lang tid det
har taget at male et
billede, svarer jeg: 65 år!
Det er så lang tid, det
har taget at nå dertil.
Kaj Flemming Nielsen

- Tid kan flyde som en
strøm i en flod - eller som
en perlekæde på en snor
med et lille ophold en gang
i mellem. Ideen med caféen
er, at man lige sætter sig ned
et øjeblik og reflekterer - og
herefter tænker: Hvad så
nu?
Adspurgt hvilken stil,
hans malerier hører under,
svarer han:
- Det er min egen stil. Når
nogen spørger mig, hvor
lang tid det har taget at
male et billede, svarer jeg:
65 år! Det er så lang tid, det
har taget at nå dertil, smiler
kunstmaleren.

Stærke farver

Fælles for alle malerierne er
også en flittig brug af stærke
farver.
- Jeg lægger gerne tråde af

bomuld hen over lærredet
og sætter stifter på rammen
i et mønster, som er baseret
på »det gyldne snit«. Det skaber ro i billedet, og så kan
man godt brug stærke farver, lyder det fra Kaj Flemming Nielsen.
Alle billederne er til salg
og ligger i et prisleje på mellem 7000 og 20000 kroner.
Udstillingen kan ses fredag, lørdag og søndag mellem klokken 12- 17 på Knudsrødgård.

Den gamle kostald på
Knudsrødgård er perfekt
til en udstilling som denne,
der kan opleves til og med
på søndag.

Minister: Transportopkrævning er forbudt
Debat
SLAGELSE: For fire år siden
klagede jeg til Autismecenter Vest Slagelse over, at ledelsen via krav fra Slagelse
Kommune opkrævede beboerne ca. 10.000 kr. hver
om året for transport til
forskellige aktiviteter uden
for bostedet, uanset hvor
meget den enkelte beboer
brugte transporten. Min
klage blev pure afvist af
autismecentrets ledelse, og
handicap og psykiatri-udvalgets politiske ledelse reagerede heller ikke.

Dette på trods af at to tidligere transportministre
fra hhv. Venstre og Socialdemokratiet havde indskærpet alle landets kommuner, at der kun måtte opkræves beløb, der dækkede
udgifter til benzin/diesel,
olieskift og sprinklervæske.
Indtil for et år siden prøvede jeg på at klare sagen
internt - uden held. Først
da jeg gik til pressen, fik jeg
lydhør. Det tjener bestemt
ikke forvaltninger til ære.
I december sidste år fik
jeg så Folketingets trans-

portudvalg, via hjælp fra
Jacob Sølvhøj, EL, og Magnus Heunicke, S, til at stille
spørgsmål til økonomi- og
indenrigsminister Simon
Emil Ammitzbøll, på baggrund af mit debatindlæg
»Statsforvaltningen
har
tænkt i to år – uden konklusion«, bl. a. bragt i Sjællandske 16. november og i
Jyllands Posten sidste år.
Endelig kom ministerens
svar den 26. april i år. I
svaret fastslås det klart og
tydeligt »at botilbud vederlagsfrit kan stille transport
til rådighed for beboernes

private aktiviteter, at det
ikke er lovligt at opkræve
særskilt betaling for en sådan transport, da der ikke
er tale om erhvervsmæssig
personbefordring, der ikke
kræver tilladelse«.
Den 29. juni svarer Slagelse Kommune mig, efter
at jeg har orienteret Slagelses borgmester Stén Knuth
om indenrigsministeren
afgørelse på sagen, at kommunen ikke før min orientering har været bekendt
med ministerens svar kommunikationssvigt?
Slagelse kommunes ju-

rist, Dorte Madsen, meddeler, at kommunen ønsker
betænkningstid
sommeren over. Men kommunens
umiddelbare vurdering er,
at man ikke i fremtiden vil
opkræve de hidtil ulovligt
opkrævede beløb for transport.
Jeg har krævet tilbagebetaling for de seneste femseks år med hensyn til de
ulovligt opkrævede beløb.
Her venter kommunen så
på svar fra Kommunernes
Landsforening om, hvilke
økonomiske konsekvenser,
det kan have, at landets

kommuner i stort omfang i
årevis har opkrævet transportpenge ulovligt.
Jeg venter i spænding på
svaret, selv om der nu er
gået fire år siden jeg klagede til Autismecenter Vest
over ulovlighederne.
Ingen borger kan vist
få lov til at begå åbenlyse
ulovligheder, uden myndighederne sætter en effektiv stopper herfor.
Vagn Kviesgaard
Grønningen 36
Korsør

