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Det du ser 

Tegninger af øjeblikket

Sæt et tegn og nogle streger på en flade og det er en 
tegning. Sådan kaster børn deres oplevelse ned på 
papiret. For det er vigtigt at fortælle med energi fra 
øjeblikket og give udtryk for sine indre billeder.   
 Øjne ser, af natur efter enkle budskab omkring 
sig. Nogle børn fortsætter at udvikle deres sprog 
gennem enkle billeder. Andre finder ord mere præ-
cise, at fortælle med. Hukommelse, eller sans for at 
samle viden, i den ene eller anden bunke tegn på 
papir, former de valg af medier. 
 Børn eller urfolks enkle tegn, beskriver hvad der 
har mest betydning at fortælle lige nu. Det oprinde-
ligt begejstrede er tilstede med en egen energi, der 
fortæller fra og til sine omgivelser. De er tegnet med 
vished, uden krav fra proportionslære, æstetisk or-
den og perspektivets regler for, hvordan en illusion 
af rum gengives på en flade. 
 Den mere komplicerede, rumlige fornemmelse 
er indlært ud fra perspektivlære, opstået i vestens 
kunst med Giotto [s. xxx]. Han startede som fåre-
hyrde. I billedet viser han forskellen på det store 
[får] i forgrund, det lille [får] ude på marken. Den 
rumlige fornemmelse er, set fra hans perspektiv, en 
illusion af, at se ud på marken. 
 Perspektiv, base for den naturtro tegning, er en 
struktur af optiske sammenhænge, som øjet sanser 
og tegneren forenkler til et motiv.  
 Det er, det du ser, der er motivet. Hvad det er, 
er subjektivt og det er set i proportion, af et eget 
syn. Det du ser giver redskaber til at lære om natu-
rens proportion og harmoni. Øvelserne i at iagttage, 
vægter at at gå forbi forstillingen om, hvordan moti-
vet ser ud og med iagttagelsestegning turde fortælle, 
hvordan det faktisk ser ud. Jo
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Det ligner

Iagttagelsestegning

Det du ser

Iagttagelsestegning 

Iagttagelsestegning er, at se direkte ind i motivet, 
forbi præstation og krav til æstetisk orden. Du ser 
motivet. Du iagttager det nøje. Ved at tegne det, gø-
res det til din ven. Du kommer til at kende motivet. 
Det du ser, tegner du med valg af metode, redskab 
og materiale i forening. Når motivet er i balance er 
proportionerne iagttaget og givet liv. Det indlærte er 
din base at genkende udfra; det ligner meget godt.

Det du ser er anvisninger til iagttagelsestegning gen-
nem studie og indøvning af forskellige metoder. 
Sammenstillingen af tekst og billeder videregiver 
den praktiske base jeg selv er skolet fra. Mine reflek-
tioner er; fra hvad jeg ser; fra det nærvær forskellige 
lærere, har skubbet frem i mit tegnestudie; fra arbej-
de med tegning og illustration, studie og undervis-
ning; fra tegning som overblik i opgaver af håndværk 
og design; fra at bruge billed i frit udtryk.
 Fællesnævner i mødet mellem de som kommu-
nikerer i billeder, er at bevidstgøre det at se:  
 Fra lærerens skoling, lyder det bydende: Se dig 
om. Udtræk motiv af omgivelser. Brug din streg til, 
at få indtryk ned på papir. Hør og lyt til kritik. Studér 
tegning. Lær fra andre. Øv dig dyrk din egen streg.  
Som fag, lyder det engagererende: Se, udviklet gen-
nem nysgerrighed til at sige Se her. Som en måde at 
leve på; Se og engager. Engager andre til at se.
 Basen for bogens billedmateriale er tegninger 
på væggene i mit barndomshjem. De blev peget 
til, som tegninger af indsigt og enkel udførsel. Den 
praktiske måde at blive vist til selv, at finde rundt og 
at tilegne sig viden om tegning, om hvad og hvordan 
noget tegnes; er blevet at alt kan tegnes. Den proces 
har været medvirkende til, at bevidstgøre tegning 
som sprog og fag og til at kunne se andres tegninger. 
 Det du ser vægtes fra basen jeg står på; at se sig 
til at tegne: Engager dig. Se dig om. Hør kritikken. 
Studer andres arbejde. Øv dig i at tegne hele tiden.  

Bogens opbygning

Til at se sig til at tegne, er bogens opslag tilrette-
lagt til tegneren, der vil starte eller fortsætte, ud fra 
grundprincip for iagttagelsestegning: Tegning af 
motiver udenfor sig selv, i naturtro proportion. 
 Alting indlæres og forstås stykkevis, så nog-
le emner mødes derfor fra forskellig vinkel i løbet 
af bogen. Opslagene kan ses enkletvis og arbejdes 
ud fra direkte. Øvelserne bliver en base, at repete-
re, hvis man er tømt efter en arbejdsproces eller vil 
udvikle sin streg i en ny retning. Først indlæres de i 
rækkefølge, siden inspiration  til selvstudier, kombi-
neret efter temperament ud fra bogens fem dele: 
1.  Tegninger som læremestre; At se sig til at tegne 
2.  Base og grammatik; Proportion og perspektiv
3.  Metode og iagttagelse; Metode og æstetik
4.  Motiv og proces; Studie, illustration, tegning
5.  Øvelser og håndværk; Arkiv for videre selvstudie 
Tegning af enkle motiver udfra forskellige metode, 
er en form for skalaøvelser, der når de indøves og re-
peteres, er opøvning i præcision for sit blik og hån-
delag. Præcision til, at se og tegne det du ser ligger 
i, at indøve håndværket og kende dets nuancer til, at 
forme sit eget udtryk. Til den præcise måde at tegne 
på, er der ingen opskrift, den vil udvikle sig i takt 
med det at tegne.
 Rækkefølge i bogens tilrettelægning, er opbyg-
get som en base for opøvning af disciplin og metode. 
Den er stramt sat, for at give ro, til at åbne øjne for 
det u-sete og give plads til, at udvikle sans for teg-
nings værdi; at være tegning af øjeblikket.

Hvad tegning kan markeres til, at skubbe mod at stå 
fast sin vej ind i tegningens rum og til at gå videre 
i en fortrolighed med et eget tegnesprog. Fordybel-
se i at udvikle det sprog kommer af egen vilje og 
nysgerrighed. Viljen til handling er at lære at tegne. 
Tegningen starter ved at tage en blyant i hånden og 
tegne på en flade så det ligner; det du ser.  

Indledning
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En læremester står stille foran een ved at tage ens 
ønske, om at søge videre, alvorligt. Det stille nær-
værs opmærksomhed skubber til, at tage sig selv 
alvorligt. Måske er det alvoren uden ansigt, der er 
læremester, til at give viljen mod til at gå videre i det 
fælles sprog; at tegne.  
 Tegner, tegninge, at tegne er sprog og læreme-
ster i eet; et hele der styres af nysgerrighed. At tileg-
ne sig viden, gøres i et eget tempo, overalt hvor teg-
ninger findes. Tegneren har ikke en kunsthistorikers 
eller psykologs analyse af hvad og hvorfor, men et 
syn, der ser hvordan tegningen er lavet, for at lære 
noget mere om, hvordan der fortælles nu og i andre 
tider. Tegneren ser andres tegninger og tilegner sig 
viden om sproget. Studerer teknik og komposition 
til at vise en fængende karakter og fornemmelse.
 Tegninger i ramme, hænger stille på en væg. 
Nogle af dem bliver lærere, ved at være bærere af 
en tegners nerve; af indsigt og viden. Tegninger af 
nerve, hang på væggen, hvor jeg voksede op. De er 
fordelt igennem bogen og er på samme plads, næste 
gang du åbner. Tegningerne blev peget til, ikke til ef-
terfølgelse, men til ikke at gå på kompromis. Se dig 
om. Se andres tegninger, i nuancen af sit råb og sin 
tid. Mød streger der taler som barnet, rebellen, en 
klassisk bevidst tegners verdenssyn, i sprog af tradi-
tion, i brud herpå, i rytme af nye og andre kulturer. 
 Tegning af nerve genkendes ved, at deres ind-
sigt, brug af syn, æstetik, hånd fungerer i samstem-
mighed. Det værd, driver lysten til at tegne, at se 
tegninger i det væsentlige tegneren fortæller: At gøre 
det som ikke er synligt, synligt ved, at tegne det. Den 
nerve for at ville fortælle ses i gode tegninger,  i dem 
som bliver ved at leve; - indsigt kan ses. 

Tegninger som læremestre

At se sig til at tegne 

 

alvor; af oldhøjtysk, 

alawari, helt sand, 

venlig, velvillig[
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16 tegninger

Motivet får værdi, ved at 

være tegnet. Motiverne viser 

om, hvordan noget tegnes. 

Den praktiske tilegnelse af 

viden fra, at se på tegninger-

ne der hang på væggen, hvor 

jeg voksede op, er den måde 

jeg fortsat ser, i den proffes-

sion jeg blev skubbet ind til. 

 Som barn blev de set på, 

ud fra hvordan noget kan 

tegnes, fx et draperi, brugt 

direkte, i et eget barneuni-

vers; - en musketérkappe. 

 Tegningerne her har en 

let streg, der synes at være 

på vej et sted hen; de har 

skitsens præg, som en tanke 

der er nedfældet. 

 De er fortsat et studie, 

og peger samtidigt videre 

veje for andres, fx i Julie 

Mehretu, iagttagede og 

abstrakt tegnede rum.

Kontinuitet
Bardomsminder står som 

broer til nye veje, hver gang 

nyt skal betrædes. Ikke som 

et sentimentalt tilbageblik, 

men genset fra lagret viden, 

påbegyndt i en tæt stemning 

af, at kommunikere gennem 

tegning.  Ved at vise teg-

ningerne frem gør jeg den 

proces klar af, at jeg har lært 

at se mig til at tegne. Det jeg 

ser, viser jeg i en tegning.

1 2

3

5 6

7

[se billedregister s. xxx]
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Naturens proportioner

Natur tegnes i alle værker af de store mestre i ve-
stens kunsthistorie. Tegninger der overlever tid, bli-
ver ved at være interessante, for de viser viden, der 
møder ens øjne. De viser tilstedeværelse og fanger 
ens opmærksomhed med genkendelse i det naturtro 
figurative motiv. De tegninger findes som originaler 
på museet, gengives i bøger, i samlinger, kan søges 
online. Andre kulturkredses motiv, viser naturen i 
sanselige udtryk fra primitive ursprog, der vækker et 
sug af længsel efter at finde til de steder, de viser til. 
De forskellige kulturer har proportioner af en natur, 
i en abstrakt eller figurativ form. De er tegnet ud fra 
viden om natur, i motiver der er blevet til i, at være 
oplevet. De er tegnet for, at blive givet videre.
 Tegningerne indeholder en viden, jeg ikke selv 
får, ved at se dem. Deres indsigt strømmer imod mig 
og hvor skal den placeres? F.eks. i et af de allermest 
synlige værker Den vitruvianske mand af Leonardo 
da Vinci. Den viser det gyldne snits proportion vist 
ved en mands krop. En illustration af indsigt i og 
nysgerrighed for geometriens harmoniske sammen-
hænge. Den tegning er et udtryk for klassisk viden, 
der kan opleves gennem at tegne og derigennem at 
lære om proportion. 
 Studiet af natur gennem tegning, gør at propor-
tion indlæres, fordi det ses.  Ikke omvendt; natur ses 
ikke ud fra en formel, men fra hvad den viser. Sans 
for proportioner bevidstgøres i at det er i balance.  
 Base for studie i tegning, er hér med udgangs-
punkt i iagttagelse af natur; det der omgiver dig. Det 
du ser. Hvad du ser, ved jeg ikke hvad er, men du 
bevidstgør dine valg gennem repetition af en glæde.  
 Fornemmelse for at vælge motiver hviler i et 
overblik for helhed og karakteristiske detaljer. Gen-
tagelser udvælger træk, der stille og roligt nærmer 
sig motivert kerne. Balanceret fra at det du gør syn-
ligt er din egen proportion. Du lærer om din egen 
natur i dine valg. Den natur vi har, ser vi med. 

proportion; af 

latin, proportio; 

ligeligt forhold[

[
4 store kanoner
Efterfølgende øvelser 

er baseret på 4 mestre, 

som arbejder ud fra

iagttagelse af naturen. 

Leonardo da Vinci; 

Iagttag naturen

Naturens vækst, i 

proportion af synlige mål

John Ruskin; 

Motivets væsentlige træk

Nøjagtig iagttagelse 

Henri Matisse

Mødet af former

Ellsworth Kelly; 

Mød det uventede

Tilfældets orden, det 

intuitive valg

Jeg samler ting, 
som jeg ser 
mig selv i

[Ellsworth Kelly]
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