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Ang relieff av Kristus figur på Solberg skole.

Solberg skole fikk i 1952 en gave fra AS Aaserud teglverk og keramikk fabrikk et Kristus bilde laget av
kunstneren Torvald Moseid og designer Nils Magnus Bugge Relieffet har siden da hengt i foajeen på
Solberg skole. Det lokalhistoriske

miljøet i Nedre Eiker var svært bekymret for at relieffet skulle

forsvinne under den omfattende

omgjøringen

med byggeleder på Solberg skole og etterspurte

av skolen. ljuni 2015 tok Gjermund Glittfjell
hva som kom til å skje med relieffet.

forsikring om at relieffet skulle bevares der det opprinnelig

kontakt

Det ble da gitt

hang. I august 2015 var Gjermund på

befaring på skolen og så at relieffet var fjernet. Han fikk da beskjed om at der var tatt vare på men at
relieffets skjebne var noe usikker.
Det største ønsket er at relieffet igjen får en verdig plass på Solberg skole. Om dette ikke lar seg gjøre
vil styret i Solberg kapell Fredtun svært gjerne overta Kristusbildet

og finne en egnet plass til det i

Fredtuns lokaler. Kunstneren Torvald Moseid er en av Norges mest anerkjente

kunstnere når det

gjelder billedvev med både mytiske og religiøse motiver. Vi mener det er svært viktig at relieffet ikke
blir gjemt bort eller ødelagt men få en verdig plassering til glede for Solbergelvas befolkning.
Ved en evt. flytting fra skolen til Fredtun kan vi gjøre dette trygt og vederlagsfritt.
Fredtun har restaurert
kunstfotografer

syv bilder av fotografen

Anders B. Wilse. Wilse regnes som av de største

som har levd i inn- og utland. Bildene har tilhørt lokalet helt fra 1915 og noen av de

er nå til utlån på Norsk Folkemuseum sin store Wilse utstilling. Det hadde vært en glede å få samlet
disse to store kunstnerne
Vi imøteser

under

samme

deres svar.
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tak i Solbergelva.

