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  Jeg foretrækker at tegne frem for at tale.  
Tegning er hurtigere, og tillader mindre rum for løgn ... 

 Le Corbusier 
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      R U M S T R E G E R  
 

        Indledning 
 

Som små børn vidste vi det udmærket: at stregen var en 
magisk forlængelse af vores syn, som på mystisk vis, via 
fingrene og banale tegneredskaber, kunne omsættes på et 
stykke papir og derved genskabe verden som vi så den.  
Som den vitterlig var. 
Verden var i stregen, vi var i verdenen. 
 
Vi var i stand til at indfange såvel rum som genstandene i 
rummet, og især menneskenes væsen og væren i rummet; via 
stregen kom dét til syne som vi mente at kunne indfange. Vi 
digtede ikke, og gjorde os omhyggeligt umage med at 
nedfælde (næsten) hver en detalje. 
 
I vores stædige, men sikre, serielle hamskifte til voksen, synes 
det, som om den magiske evne til at fastholde verden gennem 
stregen langsomt men sikkert, udviskedes. Vi blev langsom 
bevidste om, at evnen til at tegne kunne gradbøjes. Vi blev lidt 
pinligt berørte over, at stregerne kunne klassificeres som 
”barnlige”, og vi gjorde os yderligere umage med at tegne 
”rigtigt”, så det virkeligt lignede. Så blev det for alvor svært. 
Selvom man ligeså godt kunne tegne det, man interesserede 
sig for; biler, kjoler, heste, huse, mennesker og dyr blev 
langsomt også denne bevidsthed større: at det ikke længere 
var ”gode tegninger”, og inden vi så os om, overtog sproget og 
viden gennem sproget, de fleste af vores gøremål.  
 
Verden  var i ordet, og vi var pludselig i sproget. 



Da vi først begyndte at bo i sproget, var meningen der 
allerede. Vi lærte at kunne ytre, skelne, forstå, rubricere, og 
især tolke. Meningen overtog de fleste af vores gøremål, og de 
skulle helst være rimelige.  
 
Stregen, der (lige)før var en intim del af vores 
vekselvirkninger med verdenen, blev nu til et simpelt inferiørt 
redskab, blandt alt det sofistikerede, højteknologiske isenkram 
vi ikke længere mener at kunne klare os foruden. 
 
Stregen blev nogle færre heldiges kultiverede efterladenskab, 
som de tilsyneladende havde kunne effektivisere, til udtryk af 
indtryk: en del af kunstnere og andre beslægtede sociale 
segmenters værktøjskasse. 
 
Og dog er stregen stadigvæk i os.  
 
Et eller andet sted, i gemmer fra barndommen. Vel har vi, 
efterhånden,  svært ved at slynge den ud igen. For meningen 
og sproget, som har reddet sig på plads, kommer stregen i 
forkøbet og lammer dens udfoldelse. 

      For en streg uden mening, er jo bare en streg ? 

Bilder vi os ind.  
I ønsket om meningen med kontrollen af vores gøren i 
verdenen, er der tilsyneladende ingen berettigelse for 
meningsløse streger, hvis ikke der er en fastlagt leg med 
netop dét formål; at undersøge stregens rummelige væsen. 
 
Således udformedes opgaven ” RUM og andre væsentlige 

tilsynekomster” som, via et forløb af korte øvelser, ville 
kunne få stregens væsen til at træde ind i bevidsthedens 
arena; Igen som aktivt, fokuseret fagligt (lege)redskab. 
 
Tidspunktet var tilpas timeligt: Starten af 2.semester på et 
1.års studieforløb  Dér, hvor man som studerende har slebet 
de første kanter af: af sine illusioners forudfattede meninger 
om den originale, geniale, kreativitetsomsætning via de første, 
mindre projektopgaver. 
 
Da kunne stregen komme til sin ret igen. Som forløsende led  
i legen om, hvor meningen i stregens rumlighed kunne ligge, 
og, især, om der kunne indfanges og  synliggøres rum i de 
tilsyneladende meningsløse kruseduller på papirfladen.  
For det gjaldt også om at kunne se, at tomhed på et ark papir 
også har en rumlig fylde, og at selve stregen kan være den 
blødskarpe afgrænsning mellem en side, en anden, en tredje 
og sikkert flere rumligheder... 
 
I opmærksomheden om stregens konsekvente væren på 
papiret, kommer også lidt af glæden  ved at kunne gense hvor 
enkelt og indlysende det barnlige syn egentlig fungerede, 
tilbage.  
 
Det lyder banalt enkelt og er det stedvis også.  I Glimt. 
Det meste af tiden, er øvelsernes flygtige langsommeligheden 
prøvelse: kampen mod det ”meningsløse” gøremål, som man 
er blevet sat til, synes ikke at have noget med de forestillede 
kreative aktiviteter om rumskabelsen at gøre... 
 
Man er ”bare” blevet bedt om at lave nogle streger. 

      Som ikke engang selv kan udfoldes, men som bestemmes af 
       underlaget !.. 



Forløb 
 
I den indgroede vaneforestilling om, at lærdom kan serveres 
som løsningsportioner i afmålte doseringer af teknik-lignende 
trin, glemmer vi, at tænkningen altid er latent tilstede i selve 
gøremålet. 
 
Og, at der i selve tilgangen til handlingen allerede har sneget 
sig den forudfattede mening om dens formål ind, således at 
handlingens virkeliggørelse blot synes at skulle opfylde sin 
fastsatte bestemmelse. 
 
Da, er det vigtigt at omdisponere. 
 
At, med så få midler til rådighed som muligt, nyopstille 
rammer for leg med opdagelsespotentiale. En form for stille 
kortslutningsmekanisme(r) uden chokeffekt, men med en 
indbygget voksende undren, der eventuelt kunne forløses i 
flige af barndoms (gen)syn.  
 
Opgaven” RUM og andre væsentlige tilsynekomster” blev 
skræddersyet til formålet, den afsatte tid til rådighed, og til  
antallet af deltagende studerende. 
 
Hver dag i forløbet, der varede 7 arbejdsdage, blev der 
udleveret en kort opgavetekst med dagens gøremål.  
Teksten blev skrevet fra dag til dag, således at der kunne 
omdisponeres og nypositioneres, alt efter hvorledes dagens 
materiale havde taget form. 
 
Før dagens tekst udleveredes, kunne de studerende give 
udtryk for,  hvorledes de synes at arbejdet med materialet 
var gået, og, især, om hvorledes bevidstheden om meningen 
med arbejdet havde været.  Opgaverne var enkle og klare, 
men deres egentlige formål blev ikke nærmere beskrevet, 
end: 
  
” et forløb af korte øvelser om konceptuel rumforståelse og skabelse ” 

i ni navngivne trin. 
 
I dette langsomt begyndende tillidsforum kunne der så 
”meningsmæssigt” i fællesskab kredses omkring afdækningen 
af begreber som: leg, streg, opmærksomhed, linie, start slut, 
tomhed, fylde, ramme, forestillingen om rum, begrebet rum i 
alle afskygninger, forskellen mellem sort og hvid, mellem 
tyngde og lethed, mellem hengivelse og kontrol, om forskellen 
mellem virtuel og konkret, og meget mere. 
 
En time til halvanden tager dette. Hver af dagene. Og det er 
ikke sikkert at opgavestilleren kan give fyldestgørende svar. 
For noget må gerne forblive gådefuldt og en kilde til fortsat 
undren. 
 
For i undren under gøremålets afvikling ligger kimen til 
åbningen af en flig af kreativitetens væsen: at kunne tåle at 
navigere i diffuse vande, der synes dybere end egentligt 
antaget, med den gryende bevidsthed om at den auto-pilot der 
aktiveredes, nok skal bringe én i havn. 
 
Som positiv bivirkning af udholdenheds prøven i menings-
løshed kom materialet frem i al sin storslåede akavethed: 
Stedvis sublime tegninger, der åbner rum med en  bly 
kunstnerisk prægnans, som mangt en grafiker ville misunde. 
 
Men:  det var jo ”bare” en streg, man blev sat til at lave. 



Indhold 

 
For at sætte legen i gang, opstilledes ni overordnede 
spilleregelrammer til  opgaven ” RUM og andre væsentlige 

tilsynekomster”; 

 

     Rammerne fik følgende overskrifter:  
01- safari, 02-patologi, 03- kartografi a, 04- kartografi b,  
05- filologi, 06- optik, 07- udlæg, 08- retorik, 09- afsæt;  
 
Hvert afsnit var tænkt til at kunne fungere som såvel 
tankevækkende afsæt og som introduktion for de præcist 
begrænsede gøremål. 
 
I delen kaldet 01- safari og 02-patologi efterspurgtes, indenfor 
et meget kort tidsrum, en række ”spontane” fotografier af 
brudstykker af det forefundne på tegnesalen, der så 
fremkaldtes med kort varsel. En slags mini foto-safari. 
Derefter en arkivering af alle billederne efter et enkelt 
klassificerings-system, på en nøgtern, ligefrem og faktuel 
måde.  
I lighed med patologer, der obducerer. 
 
I delen 03/04 kartografi a og b, brugtes billedmateriale i 
forstørret fotokopi som underlag for en række tegninger med 3 
begrænsede tush-stregtykkelser; Man blev ikke bedt om at 
opfinde noget, men kun at følge dele af underlaget som tracé 
for streger. Tegningerne betragtedes som ”kort”, dvs. 2D 
afbildninger af noget der kunne være i en virtuelt, større 
målestok. Korte streger, lange streger... Kort streger; 
 
I delen 05 filologi , blev man bedt om at komme med 2-3 
siders tekst fra et tilfældigt valgt fag- eller skønlitterær værk. 
Teksterne indsamledes, og udloddedes på ny efter 
tilfældighedsprincippet. Denne del førte straks videre til  
 
Del 06 optik og 07 udlæg, hvor men blev bedt om at indsætte 
brudstykker af teksten som ”signaturer” på tegninger, 
samtidigt med, at der produceredes flere nye tegninger med 
tekst. Der indførtes et nyt redskab: tegnekul. Arbejdets 
enkelhed flettedes langsomt sammen med en eksponentielt 
stigende konceptuelt kompleksitet: opdagelsen og nydelsen af 
forskelligheden mellem en 0,2 /0,5 mm tush streg i forhold til 
kul stregen, der pludselig kunne optræde som knaldsort flade. 
 
I del 08 retorik og 09  afsæt blev man bedt om flere gøremål:  
Dels, at øge og optimere materialet ved nye tegninger og  
skiftevise forsøg med større tegningsdimensioner, dels ved 
skiftevis at indføre nye tekster som signaturer; samtidigt 
dermed blev man bedt om at undersøge hvorledes, 
tekstbrudstykkerne langsom kunne samles til en ”forskudt 
fortælling” med særegen logik og sammenhæng. Tegningerne 
kunne betragtes skiftevis som forestillende  plan, snit, opstalt, 
i given målestok;  
 
Opgaven afsluttedes med en gennemgang med en ”ekstern” 
kritikker; Der blev ikke gennemgået på traditionel vis, men, 
testet, om kritikeren kunne tage ”tråden” op fra materialets 
iboende logik og tune sig ind på den potentielle fortællings 
sammenhæng.  
 
Meningen og sprogets pludselige tilbagekomst, selv når en 
tegning muligvis kunne sige mere end 1000 ord...     



Udtryk 
 

Det producerede materiale indeholder en rækker ganske 
forbløffende ”gode” resultater, alt efter hvorledes det, der 
synes, bliver set: på den ene side er de fleste tegninger bare 
en række uudgrundelige streger på papir .. på flere andre 
planer kommer der dog et meget mere multifacetteret billede 
frem; 
 
I en del tegninger er den iboende kunstneriske styrke og kraft  
så markant, at der er tale om usædvanlig  prægnant grafisk 
tilstedeværelse. En tilstedeværelse, som sagtens kan måle sig 
med professionelt arbejdende billedkunstnere. 
  
Og dog:  
 
Tegningerne og stregerne befinder sig stadig indenfor et andet 
tolkningsunivers: det er bare faglige redskaber til at nærme 
sig forestillingen om rum, set fra en arkitektonisk vinkel. 
 
Primitive men samtidigt, i deres forbløffende enkle, naive og 
umiddelbare tilgang virkningsfulde med en anden slags 
råstyrke, som fortænkte diagrammer eller smarte konceptuelle 
arkitektskitser ellers sjældent har. 

 
En del af materialets dybere væsen, ud over de grafiske 
kvaliteter, ligger i det multifokuserende zooms aflæsnings- 
potentiale: hver tegning er ikke ”kun” en tegning, men i høj 
grad  et (muligt) målbart 2-dimensionelt instrument, der vil 
kunne fungere som kort, plan, opstalt eller diagram, alt efter 
den givne læsning . 
 
Denne faglige  funktionalitet i materialet består i en 
vekselvirkning mellem en virtuel og en konkret læsning, hvor 
det immanente pludselig kan skifte til det manifeste  indenfor 
det konglomerat af streg, tekststumper og afgrænset papir-
flade. 
 
Materialet kan således ”afkodes” indenfor dets egne be-
grænsninger, mens det for det meste unddrager sig en 
digtende tolkning fra betragteren;  selvom dette kunne være 
den gængse, ureflekterede, umiddelbare indgang. ( som den 
stærke trang til at ville indlæse en tolket repræsentation i et abstrakt 
kunstværk kan være det ) 
 
Et pudsigt paradoks, som der først skal reflekteres over: 
For, hvad er det egentligt vi ser i materialet ?  
 
En række streger og flader, dannet af 3 redskaber og en 
positionering af tekststumper, på papir. 
 
Så lidt, dog så uendeligt meget. 
 
Og den egentlige mening ? 
 
Netop: at kunne se (dette) på ny. Med friske øjne, og med 
åbent sind. Vi er lidt tættere tilbage til en umiddelbarhed, der 
kom frem fordi der (tilsyneladende) ikke var andet at 
spekulere over, i dens gøren. 
 
En streg er en streg er en streg 
Er et rum er et rum er et rum 
 

                                              Et rum i stregen, en streg i rummet,  
       en rummende streg, et streget rum... 



Indtryk  
 
Man kunne få det indtryk, at opgavens primære sigte er 
indarbejdelse af præcise færdigheder, via enkle 
brugsanvisning(er). Og at denne type opgave er ligetil. 
 
Det er den også.  
Dog opstår der i forløbet en slags vildrede over alle de 
himstregimser der skal produceres, og en slags trodsreaktion 
sætter ind. 
 
I troen om, at virkelig kreativitet udfolder sig helt anderledes, 
begynder nogle at finde på. At tegne streger som er 
forestillinger om noget, der så arrangeres videre og nusses til, 
og således forlades det enkle underlag der tjente som valgspor 
for stregen. 
 
For ængsteligheden for det banalt barnlige ligger og lurer lige 
rundt om hjørnet: tænk at disse simple streger, som i deres 
skabelsesproces egentligt pendlede mellem det ubevidste og 
det intuitivt tanketomme, skulle kunne have faglig værdi. 
 
Og pludselig er man låst i sit eget tunnel-syn, og producerer 
kitsch’ede pubertetsfantasier, der ligner forestillinger om noget 
kunstnerisk. 
 
Da viser de modige sig, som enten kan tåle mosten i en 
behersket ro under gøremålene, eller som ligefrem i stille 
smug, begynder at nyde de uanede opdukkende sletters vidt 
udstrakte horisonter. 
 
Og da, i dette forjættede ingenmandsland, betræder man ny 
grund. Et fundament af næsten ataraktisk  tryghed, som dog 
alligevel viser sig stedvis som en creme-brülé overflade, 
hvorfra man igen kan falde til bunds i teknisk systematik... 
 
Resultaterne  viser ingen egentlig opskrift på hvorledes man 
f.eks. kan lære at tegne, endsige systematisk bedrive rumlig- 
konceptuel tankevirksomhed;  
Øvelsen var skræddersyet til formålet og til det antal 
studerende på det specifikke studietrin.  
 
For at kunne fastholde den karske friskhed i såvel proces som 
resultat en anden god gang, skal der nødvendigvis 
skræddersys igen, for at undgå den overfladiske 
efterligningstrang som arkitekter ynder at praktisere. 
 
I næste omgang, vil nogle af resultaterne muligvis ligne, virke 
bekendte, men sandsynligvis  have fået en ny drejning, igen. 
Ikke to hold er ens, og værdien af selvstændig tænkning  alt 
for hellig, til at formulere efterlignelige procedurer, der 
kursusvis og metodisk slavisk vil kunne anvendes semester 
efter semester.  
 
Men banen er nu kridtet op, til en forhåbentlig større  kreativ 
og pædagogisk rumlighed, der tillader sig såvel eksperimentet, 
som den konstante fornyelse i et opmærksom gensyn, med 
såvel hjerte og hjerne. 
 
 
 

Thomas Wiesner   marts 2005  


