
 
 
 
INTROSPEKTIV NATURALISME 
 

 
 
For ikke ret længe siden læste jeg i en spansk avis en artikel, som efterlyste mere 
klarhed omkring retningerne i billedkunsten i dag. I en tid, hvor alt tilsyneladende 
fusioneres i verden, og i kunstens verden, var det vigtig at fastslå, at visse begreber 
trods alt er uforenelige. Et af eksemplerne på noget, man umuligt kunne forestille sig, 
var “en blanding af ekstremrealisme á la Antonio López (nulevende spansk maler) med 
abstrakt ekspressionisme i still med Antoni Tàpies”. 
 
Jeg må “desværre” indrømme, at hvis vi erstatter Antonio López’ navn (med al respekt) 
med Vermeer van Delfts eller Christen Købkes, så er det ikke langt fra at være en 
beskrivelse af det “ideal”, jeg i dybeste beskedenhed bruger som ledestjerne og gør mit 
bedste for at leve op til i mine malerier: I det samme værk at rumme oplevelser af 
naturalistisk oprindelse såvel som af “abstrakt”, “indre” eller “musikalsk” karakter. 
 
Det er et ideal, som dannede sig hos mig for mange år siden. Jeg har tegnet lige så 
længe, jeg kan huske tilbage, og af min far lærte jeg som helt lille, at det var muligt at 
tegne direkte fra naturen. Indlysende nok var mine første maler-helte de, som forekom 
mig at være de bedste naturalister. Men da jeg blev 13-14 år, opdagede jeg den ikke-
naturaliske kunst. Kandinsky, Jackson Pollock og Paul Klee var de første, jeg blev 
fascineret af. Sidenhed var det Jean Dubuffet, Mark Tobeyt, Hans Hartung, Alechinsky, 
Antoni Tàpies og Mark Rothko, der greb mig, så jeg ikke kunne ryste det af mig. 
 
Indtil 1981 turde jeg ikke vise mine tegninger eller malerier offentligt. I mange år var 
det vigtigt at alt, hvad jeg lavede, var så småt, at det hurtigt kunne gemmes af vejen, for 
at så få som muligt fik det at se. Derfor vil jeg her ekstra gerne vise et par eksempler på 
bittesmå tegninger fra dengang (der er hundredevis af dem). 
 
En hvilkensomhelst synsoplevelse af verden uden for vores kropsgrænse er altid blandet 
med en virkelighed, der holder sig indenfor: Humøret, erindringer, minder, søvnig eller 
friskudhvilet, flashbacks til mindre eller mere behagelige situationer, solen der blænder, 
så efterbillederne dominerer, varme eller kolde, etc. 
 
Samtidig retter vores bevidsthed (min i hvert fald) sig ikke bare efter grænserne 
indre/ydre. Ofte glider opmærksomheden fuldstændigt umærkeligt fra ydre til indre eller 
omvendt; og mest normalt forbliver den “samlet” eller “splittet” omkring bege dele. Og 
andre gange er skiftet skarpt, som skåret efter en lineal: Før og efter … 
 
I mine kvadratiske billeder elsker jeg at bruge en opdeling, der med det samme 
indsætter det harmoniske forhold 3:5 som en slags “ydre skelet” i billedet. Ofte, men 



ikke altid, befinder det ydre “genkendelige” motiv sig i den inderste del af billedfladen 
og det “ikke-naturalistisk” i den yderste del af billedet. 
 
Hvis vi tæller areal, er forholdet mellem de to “virkeligheder” 16:25 til 9:25, hvilket 
føles naturligt i mit liv, hvor jeg ofte har været angst for at miste kontakten med den 
ydre virkelighed, “den ydre verden”. 
 
“3:5-opdelingen” (såvel som andre tilsvarende opdelinger) får mig indimellem til at 
tænke på de punkterede linier, som Erik Fischer bruger til at beskrive kompositionen i 
C.W. Eckersbergs (1) tegninger – som en slags, ikke direkte synligt, harmonisk 
grundhvilkår. Kvadratet virker også, sammen med cirklen, som den mest naturlige 
todimensionelle metafor for universets udstrækning, og jeg kan godt lide, at mine 
billeder har karakter af et lille “sluttet” eller “fuldent” univers. Jeg har desværre ikke 
fundet en måde at opdele cirklen på, så den opnår den samme “fraktale” logik som 
kvadraturerne. (Måske får de kommende billeder irregulære, forrevne kanter …) 
 
Jeg kan godt lide, at konturerne knitrer (ses bedst på nært hold og vanskeligt i kataloget 
her) som i en friktion mellem molekylerne i billedets element, så der opstår en slags 
kantspektrum af de forskellige farvelag – lidt som når en musiker får tonen til at knække 
over og efterlade overtoner og “undertoner” (specielt tydeligt hos f.eks. Pau Casals, 
John Coltrane, Jimi Hendrix og Albert Ayler). Samspillet mellem komposition og 
improvisation virker også som noget grundlæggende for mig i min arbejdsproces. 
 
De mange transparente farvelag følger som regel udvikling fra gul, orange og rød 
gennem grøn afsluttende med blå, violet og sort; lag på lag på lag på lag … 
Fremgangsmåden minder måske om Goethes farvelære (2) (som jeg had stor sympati 
for!): “Gult og rødt er formørket lys, og blåt er oplyst mørke”, og farverne opstår kun i 
mødet mellem mørke og lys”. Men den er et aldeles selvlært resultat af hundredevis af 
dages udendørs akvarelmaleri, hvor jeg har fulgt lyset og farverne og deres skift. 
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