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Asta løber med fuld fart ned af klit-
terne. Nogle gange vælter hun, og 
så ruller hun som en snebold ned 
af skrænten. Nogle gange kan hun 
holde balancen i sandet helt til fød-
derne pjasker i vandkanten. Vi andre 
løber efter hende, og Asta griner, så 
hun hopper. Det er ikke spor farligt, 
og det kilder så dejligt i maven.
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Så råber han til Tine eller mig, så vi kan grave ham fri, Selvfølgelig kan 
han grave sig selv fri, men det er bare ikke en del af legen. 
I mens Emil graver, fortæller Tine om, hvordan hun og hendes søstre 
boede i Mågehuset, hvis stråtag stikker frem bag klitterne. Det er et gam-
melt sommerhus fra 1930erne.

Emil graver i klitten. Det skal blive et rigtigt dybt hul, helt ned til det 
sand som er lidt koldere og fugtigere. Hullet skal være så stort, at han 
selv kan komme ned i det, og så vil han skovle al sandet ned over sig. 
Det vanskelige er, at få hånden med, så det til sidst kun er hovedet, som 
stikker op.
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Klithuset og Mågehuset lig-
ger lige så fint midt i klitterne. 
De ligner to hoveder med 
kraftigt hår som stikker op af 
marehalmen. De føjer sig helt 
til landskabet. De minder om 
de græsklædte tage på husene 
oppe i Dalarna i Midtsverige. 
I begyndelsen af 1900-tallet 
var der mange bedrestillede 
svenske familier, som købte 
gamle tømmerhuse her. Det 
var tit to til tre-hundrede år 
gamle huse og efter den lokale 
tradition var det bygget med 
nummererede bjælker, så de 
kunne flyttes. 
Så fandt man en smuk grund 
med udsigt over Siljansøen, 
lavede spåntag dækket med 
birkenæver, jord og græs, 
købte gamle møbler og bon-
demalerier. De var ofte lange, 
ikke ret høje, billedfortællin-
ger, næsten som kinesiske bil-
ledruller, som man fik anbragt 
som en frise lige under loftet. 
Ligesom Klithuset og 
Mågehuset virkede det som 
om de huse altid havde ligget 
der, som et billede på, hvor-
dan verden har set ud engang, 
som kinesiske æsker.
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Mågehuset er et kompakt firkantet rødt hus med et stort valmet stråtag. 
På to af husets sider går taget så langt ned, at der kun er en lille smal 
stribe med to vinduer og en dør. Når man træder ind er der køkken til 
venstre, dagligstue til højre og i midten en trappe op til første sal. Tine 
boede i det tidligere pigekammer bag køkkenet. Hendes storesøster 
Dorhte boede bag dagligstuen. Søstrene Malene og Rikke boede oppe på 

førstesal til venstre i gavlvinduet ud mod lyngmarken. Overfor det, lå for-
ældrenes soveværelse med udsigt mod Vesterhavet. Længere op ad klitten 
lå et lille udhus. 
Der havde Mågehuset tidligere ligget, men på grund af sandflugten flyt-
tede man det.
Oppe i udhuset sad søstrene og spillede musik på en rejse grammofon, 
indtil en sandstorm ødelagde pladesamlingen.
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 1960erne var der en stor lynghede mellem klitterne og vejen mellem 
Skagen og Gammel Skagen. Der lå kun nogle få gamle stråtækte sommer-
huse som alle var højt placeret landskabet.
I dag er Tine og hendes søstres hede-legeplads dækket af et tæppe af lave 
sommerhuse i træ. De har tjæret paptag, som små fiskerskure med helt 
japansk ydmyghed. Flere er fantasifulde som for eksempel Blækhuset 
med skorsten midt i det firkantede, tag et andet har en tagrygning diago-
nalt med grundplanen.
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Et af de gamle sommerhuse, som troner lige indenfor klitterne, er 
Hamilton-huset. Det blev bygget af en svensk postdirektør Hamilton i 
1930erne. Der er udsigt over havet, og fra første sal kan man spejde efter 
alle de store skibe der runder Grenen. Det er et gedigent hus med et væl-
digt stråtag med rundede karnapper som store øjne mod havet. Der er 
sorttjærede vægge med fint sprossede vinduer, på hver gavl er der  balko-
ner båret af kraftige skråstillede bjælker. 
Ligesom i August Strindbergs tid, hvor borgerskabet ville bo som fiskerne 
i skærgården ved Stockholm, så har familien Hamilton boet, som de fore-
stillede sig, at en holden Skawbo og skipper boede. Inde i stuerne er der 
ikke meget skawbo over den nyklassicistiske stil, som var populær sidst i 
1920’erne og i begyndelsen af 30’erne.
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I mange år efter at Hamilton var flyttet fra huset, lå det spøgelsesagtigt 
hen. Malingen hang i flager. Stråtaget så vejrbidt ud. Når Tine og hendes 
søstre dengang nærmede sig Hamiltonhuset, så hvilede der en lidt uhyg-
gelig stemning over stedet. Nogle få gange besøgte pigerne den svenske 
kvindelige kriminalforfatter, som boede der. De vovede sig ikke ret langt 
ind i stuen, hvor de så den store pejs hvor der hang en relief, og den knir-
kende trætrappe. Men de kom vist aldrig nogensinde op på overetagen.
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Jeg besluttede mig for at male Hamiltonhuset, Mågehuset, de andre huse 
i landskabet fra forskellige vinkler. Det er vigtigt for mig, at det ikke er 
for besværligt. Det skal være ligesom August Strindberg når han malede, 
det hele skal nås indenfor en halv time. Når Strindberg sagde sådan, så 
var det ikke fordi han var doven eller ikke gad gøre mere ud af det. Det 
var fordi, han var klar over, at når man prøver at skildre et motiv, så 
foretager man en række valg, som nogle gange kan virke tilfældige, men 
alligevel, selv om de er intuitivt valgt, er de eneste valg, man kan tage ud 
fra den person man er, de holdninger man har og i forhold til det motiv, 
man selv har valgt. Alt sammen fordi det indeholder noget som interes-
serer en. Det næste valg er afhængigt af de valg, de farver, de linier, der 
allerede er på lærredet. Det bliver som en kabale eller et billede på livet. 
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Man skal bare have det hele i en plasticpose, nogle oliefarvetuber, det 
skal være grundfarver som kadmiumrød, kadmiumgul, ultramarin og 
zinkhvid, nogle pensler, en gammel avis at blande farver på og terpentin 
samt en lille glaseret urtepotte-underkop til terpentinen. På et tidspunkt 
havde jeg en lille tobaksblikæske med låg til det samme, den var rigtigt 
god, indtil den blev væk i klitterne, 
Jeg bruger lærreder som ikke er spændt op, bare et stykke lærred rullet 
sammen som jeg kan have med i plasticposen.
Jeg har fundet ud af, at man kan brede en ordentlig portion zinkhvid i et 
par mm tykt lag på avisen, lade linolien suge ned i papiret nogle minut-
ter, hvis man så blander den med rigelige mængder terpentin, så får man 
en mere mager maling, som hurtigere tørrer, så man i samme omgang 
kan bygge lidt af et lag op på lærredet.
Nogle gang er jeg begyndt med at give hele lærredet en gråtone med 
mager oliefarve, som tørrer hurtigt i den varme vind. Så kan man tegne 
himmelen op med hvide og lysende blå toner, marhalmen med lyst gul-
lige og grønlige nuancer, sandet med beige, lyserød og næsten violet 
som skyggerne i sandet. Andre gange maler jeg laserende med rigeligt 
med terpentin direkte på det hvide lærred. Jeg tegner lidt løst med tyk-
kere mager oliefarve, så det giver billedet et mere fortællende liv, ligesom 
mine øjne når det hopper fra sted til sted i landskabet.



28 29

Nogle morgner er himmelen helt gul. Når man ser det hele i modlys, vir-
ker det næsten som et tuschmaleri. Jeg har et fint lærred, jeg købt i Paris 
engang, det er så fint vævet, at man næsten ikke kan se strukturen, så det 
er som om malingen og penslen flyver hen over det ligesom den uroligt 
flimrende himmel.
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"Hvor var det en lettelse for vores smertende øjne at sollyset efter så 
mange ugers sviende glød pludseligt ikke blev kastet tilbage" skriver T.E. 
Lawrence i "Visdommens syv søjler", da de nærmer sig en oase med græs. 
Det er lidt det samme som Cezannes kridtede farver. Når man rejser i 
Provence og ser de lyse klipper stikke frem i det gullige tørre græs, kan 
man forstå hvordan han har kunnet blive ved at kæmpe med at skildre de 
farver, som er så vanskelige at definere. Hvis man prøver at fotografere 
det samme motiv, får man et fladt lyst billede uden de farver som øjet 
ustandselig leder efter.
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I 2001 modellerede jeg en stor fontæne til Vejle, og hørte hver formiddag 
kl. 11.35 på svensk radio, en krimi af Karin Fossum. Da jeg senere kom til 
Skagen, sad jeg igen kl. 11 hver formiddag på den højeste klit, der hvor 
det var bedst modtagelse for min walkmanradio og hørte næste afsnit 
om, hvordan Gunder Jomann savnede sin elskede Poona. Det var imens 
jeg malede Hamiltonhuset og Stinehuset fra den samme vinkel hver dag 
en hel uge.
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I tusindårige gamle kinesiske bøger findes beskrivelser af stentøjs glasu-
rer, som man kun kan gætte sig til, hvordan de har set ud. 
En af dem jeg gerne ville se, er glasuren som ligner himmelen lige efter et 
regnvejr. Når jeg sidder med et halvfærdigt oliemaleri over hovedet som 
beskyttelse mod en pludselig regnskylle, og ser det grå som sprækker i 
himmelen og ser lyset i regndråberne glimte som små diamanter, så kan 
jeg alligevel godt forestille mig, hvordan den glasur må have set ud. 
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Karl Madsen fortæller i et brev om, hvordan man rejste fra Ålbæk til 
Skagen. Den eneste vej var postdiligencens langs stranden. Nogle steder 
hvor strandbredden var smal, kørte man halvvejs ude i vandet, så bølger-
ne stænkede op på den åbne vogn. Året efter tog Karl Madsen sin gode 
malerven med. Han var en tynd ung mand som de kalder Døden fra 
Lübeck. Han hed Michael Ancher, og han blev hurtig fascineret af stedet 
og dets lokale fiskerbefolkning. Han underviste sin senere kone Anna. Og 
det er jo sådan, at når man senere ser, hvordan hun kan skildre lyset i et 
gult gardin, så må hun nok også have lært Michael noget. 
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Alle malerne spiste hos Annas far, Brøndum. I stedet for at skrive et fæl-
les manifest, så udsmykkede de spisesalen. Her kom Krøyer med de nye-
ste fif fra Paris. Her kom Drachman med sine stemningsmættede næsten 
symbolistiske stil. Christian Krog med sit vilde norske sind og Viggo 
Johannsens stille varme sind. Det var en fest i farver og glæde, og regnin-
gen blev betalt med billeder, som blev føjet ind i træpanelets vægbeklæd-
ningen i spisesalen i Brøndum hotel.
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Der siges, at det ikke findes dokumentation for det særlige lys ved Skagen 
som malerne lod sig fascinere af. Hvis man spørger en naturvidenskabs-
mand eller en metrolog, så får man at vide, at det er den samme sol, der 
lyser overalt. 
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Men ser man Skagensmalernes billeder, er der et bestemt lys i deres bille-
der. Har de fået os til at se noget, som ikke er?  Eller er det lysets brydning 
på et fladt sted, som til alle sider er omgivet af hav?
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Kunsthistoriker N.L Høyen opfordrede, som 
et led i de nationale strømninger , de nor-
diske kunstnere i begyndelsen af 1830’erne 
til at opsøge de oprindelige befolkninger.  I 
Sverige fortalte Høyen, var der folk, i Dalarna 
omkring søen Siljan,  som levede, som de også 
have levet de sidste 500 år. I Danmark kunne 
man finde lige så oprindelige folk omkring 
Hornbæk i Nordsjælland og på Skagen. En af 
dem som lyttede til Høyen var Exner, som tog 
til Skagen og tegnede Brøndums lade. Han 
fandt sig dog bedre tilrette på Fanø, hvor den 
fuldstændigt genuine egnsdragtklædte lokal-
befolkning blev motivet, ligesom Carl Larsson 
og Anders Zorn nogle år senere gjorde det ved 
Siljan i Dalarna. Fanø og Dalarna var nogle 
af de få steder, hvor den gamle bondekultur 
havde overlevet. De blev brugt som forbil-
leder i Skønnevirketiden, når man skulle gen-
skabe egnsdragter eller nationaldragter, som 
et led i arbejdet med at skabe nationalstater 
af de gamle kongedømmer som Sverige og  
Danmark. Det Danmarks billede fik endnu en 
dimension med Skagensmalerne. 
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Malerne Cezanne og Renoir var gode venner. På mange måder minder 
deres billeder  i farver og opbygning om hinanden. På et tidspunkt brød 
de to dog forbindelsen, og det kan man egentlig godt forstå. Renoir er 
ikke analytisk, han vil kun fortælle om det smukke i livet, kærligheden, 
lyset……

Renoir flytter videre til Provence, hvor han malede mellem nogle forvred-
ne, flere hundrede år gamle, men utroligt smukke oliventræer. Da han 
hørte, at man planlagde at skære dem ned, blev det en del af hans projekt 
at købe stedet og redde oliventræerne. Derfor byggede han sit hus her på 
bakkerne ned mod Middelhavet. 
Da jeg en smuk julidag i 2005 sidder blandt Renoirs oliventræer i 
Collettes, Cagnes-Sur-mer, så tænker jeg på klitterne ved Hamiltonhuset.
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Efterskrift: Om maleriets stoflighed og gestaltning
 

  Malerierne i denne bog er lavet i Gl Skagen omkring to gamle sommerhuse, Måge- 
og Hamiltonhuset. De ligger i første klitrække, hvor Tine Hecht Pedersen og jeg har 
opholdt os en uge hver sommer fra 1995 til 2009.
Tine boede som barn hver sommer i Mågehuset, som hendes forældre ejede sidst i 
60erne. Hun fortalte om smukke barndomsoplevelser, sommervarme, lidt vemod og 
den der konstante vind som blæser alt væk i Skagen.  

Jeg gik rundt blandt klitterne med sammenrullede lærredsstykker, oliefarvetuber, 
pensler og en avis til at blande farverne, ideen var at lave nogle hurtige skitser, hvor 
jeg kunne beskrive smukke steder. 
De første år ved Højensvej overfor Nansbovej, ved en marhalms-slette, senere i klit-
terne omkring nogle af de markante sommerhuse, Hamilton- Måge- Klit- og  Stinehu-
set som ligger i første klittrække ret spredt med åbne marhalms-sletter imellem.
Det der skete i mit planløse valg af motiver, var, at jeg fandt nogen vinkler som 
interesserede mig mere end andre, f.eks. Måge- og Klithuset set fra syd, vuet ned til 
stranden, Mågehuset set oppe fra klitten …

2006 til 2009 malede jeg igen nogle af de motiver som især interesserede mig, men jeg 
sørgede hele tiden for at holde beskrivelsen så løst som muligt, fokus lå i helheden.
Der er nogle farvetoner som går igen, de kan ved først blik ligne lidt trivielle gulbrune, 
grønne farvetoner, men når man ser solen lyse på motivet, opdager man andre farve-
toner, især i det violette spektre, nogle koldere farvetoner, men også varme farver.
På en måde minder det jo om det, man arbejdede med i impressionismen, men det var 
jo ikke min mening at gentage en tidligere stilart, jeg er mere interesseret i at arbejde 
videre i en tradition som startede i 15-1600 tallet, da landskabsmaleri begyndte at 
blive sin egen niche i billedkunsten

  For mig er dette også et indlæg om, hvad det vil sige at skabe. Jeg vender mig lidt 
imod, at man partout skal arbejde på at skabe noget anderledes, en ny stilart. Jeg arbe-
jder mere ud fra en devise om, at alt hvad man foretager sig er et personligt udtryk. 

  For ca. 40 år siden diskuterede jeg med en god ven et udsagn af billedkunstner Jean 
Dubuffet: 
”Kunstens væsen er at være ny”. 
Vi var begge enige om det rigtige i udsagnet, men det viste sig snart, at vi fortolkede 
det vidt forskelligt. 
Min ven mente at man hele tiden skulle skabe kunst som ikke lignede noget der var 
lavet før. Mens jeg mente, at alle billeder altid er: aldrig før set. 
Enhver børnetegning, selvom den blot er en cirkel med to ben, er altid lidt forskellig 
fra alle andre børnetegninger af samme slags. Og selv om man kopierer et tidligere 
kunstværk, vil kopien altid få et andet udtryk. 
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sig ud af satyrens pande. Ved siden af Rembrandts ”Jæger med falk” som så på mig 
fra et mørkt no man’s land. Hvem er han? Hvad vil han mig? Som at blive kastet 
rundt mellem alle mulige følelser af stor intensitet.

På øverste etage havde man genskabt kunstsamleren Pontus Fürstenbergs lejlighed 
med billeder af alle de sene 1800 tals kunstnere, som han købte ind af. 
Et selvportræt af Carl Larssons i en lang gylden frakke og med et stort charmerende, 
selvsikkert smil. Ved siden af et maleri fra et parisisk gipsværksted hvor to mænd 
laver en gipsafstøbning af en ung smuk kvinde.  
Fire-fem meter oppe i luften, siddende på stukgesimsen, nøgne mænd og kvinder af 
gips i elegant 1800 tals stil, de taler i telefon eller holder i andre symboler for opfind-
elser som gav Sverige rigdom sidst i 1800-tallet. 
Disse figurer ser ned på bl.a. Josephsons nøgne Nøkken, der lige så romantisk som 
fortvivlet sidder i en bæk og spiller violin. 
Men også en mindre kendt Olof Sager Nelsen var der. Han malede dystre og fasciner-
ende mørke figurer med grønlige ansigter. 
Længere fremme Aguélis små landskab fra Ægypten i mat tempera farve. Man kunne 
virkelig mærke varmen og den tørre luft. 
Og så var der den fransk samling med Bonnard, Picasso, Matisse, Monet og Delau-
nays hysterisk opløste Eifeltårn, også et meget fint maleri af Cezanne, en allé med 
høje træer og et hus i det fjerne, som virkede dragende. Senere fandt jeg ud af, at 
Gauguin havde ejet netop dette maleri. 

Sidst i 60erne fik museet en tilbygning med meget mere lys og luft. Her kom flere 
udstillinger med Göteborgs Koloristerne, en gruppe malere som var unge i 1930erne. 
De fascinerede med deres intense oplevelser af virkeligheden, især Inge Schiöler med 
sine intense landskaber fra Bohuslän, han ville male ligesom man snitter i træ. Han 
drev farverne op i et helt gyldent og glødende lys, uden at tabe kontakten til virke-
ligheden. Paradoksalt nok mistede han selv i perioder kontakten til virkeligheden, 
hørte stemmer, følte sig forfulgt, anklagede sig selv og så videre.

 I 60erne, efter 10-15 års ophold på 
sindsygehospital, begyndt Inge at 
få det bedre, han fik sit eget hus på 
Sydkoster, den bohuslenske ø som 
han elskede, og han begyndte at male 
i nærmest psykedeliske farver, stadig 
uden at forlade virkelighed og har-
moni. Inge udstillede flere gange på 
galleri ”God Kunst” som lå lige om 
hjørnet i forhold til, hvor vi boede.
Der findes en filmoptagelse, hvor han 
står på øen, helt blid og selvudslet-

  Nutidskunst er kunst lavet af nule-
vende kunstnere. Om det er interes-
sant nutidskunst, er jo et helt andet 
spørgsmål. 
Jeg vil mene, at hvis man nyder at lave 
sin kunst, så giver man den – måske 
uden at tænke nærmere over det - sin 
egen identitet. 
Det er spændende,  den måde man i 
maleri kan udvælge og komprimere 
motivet … det er spændende, at det 
skaber billeder som taler direkte til en 
gennem alle filtre.

  Jeg har tænkt over, hvad det er, som har gjort mig til den billedkunstner, jeg er i dag. 
Hvad er det som har gjort mig opmærksom på den kunst, jeg drømmer om at lave?
For mig er kunst noget der skal komme til mig. Det er ikke noget som jeg bare tænker 
og planlægger. Det er noget som dukker op, en slags indre nødvendighed. Og denne 
indre nødvendighed må komme et eller andet sted fra.

I det følgende har jeg samlet nogle oplevelser og erfaringer, som jeg mener har haft 
betydning for den drøm – man kan måske ligefrem sige den vision – som jeg har om 
den slags billedkunst, jeg ønsker at lave.

  Som barn boede jeg fem minutter fra Göteborgs Kunstmuseum, en enorm bygning af 
gule mursten med syv store buer. 
Man gik op ad en gigantisk stor stentrappe til den tunge bronzedør, som jeg og min 
lillebror skulle hjælpe hinanden med at skubbe op for at komme ind i en hal med store 
statuer i marmor, bronze og gips. Og midt i det hele Astrid Noacks ydmyge kvinde 
skåret i træ. 
På vej op ad stentrappen hang Carl Kylbergs maleri "Hemkomsten", et mørkt skib 
mod en gul himmel og et rødt hav, enkelt og groft som var det hugget i træ, og netop 
derfor så alvorligt dragende næsten religiøst ud.

Vi havde lige fået et fjernsyn, sort-hvid. Nogle søndag morgener kunne min bror og 
jeg sidde foran fjernsynet og se på testbilledet, som viste hvad klokken var lige nu, og 
på forskellige grå skalaer som teknikeren kunne bruge til at få det perfekte lys og den 
perfekte kontrast på billedrøret. Det var nyt og spændende.
Men der var en helt anden intensitet i kunstmuseets mørke rum gjort af sten og eget-
ræsparket. Store tunge malerier som Karl den tolvtes  ligfærd og en parisisk akrobat 
familie med tynde senede kroppe. 
I det næste rum i museet var der store hollandske malerier, Jordaens bondehjem som 
får besøg af en satyr med horn i panden i en gullig farve som store bumser, der presser 

Strand ved Ystad  tempera, 1978

Göteborgs Fiskehavn, tempera, 1978
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tende, og så siger han … meget lang-
somt:
”Der er mange som syns, at der er et 
helt særligt lys her ude på skærgårds-
øerne…”  
Og så … efter en lang pause …
”det syns jeg også”.
 
Længere oppe i museets tilbygning stod 
et majestætisk hoved hugget i træ af en 
anden af Göteborgs kunstnere, billed-
huggeren Ivar Lindekrantz, og her i 
tilbygningens lys så man træets varme, 
gullige farver med lidt hvid maling hist 

og her, det var som om den kolde hvide farve forstærkede de varme farver. 
Det samme skete på en Kunsthal-udstilling med Alvar Jansson. Han havde malet en 
tyr i naturlig størrelse med tjære på en grov krydsfinerplade, i mere eller mindre dæk-
kende strøg. Her var det de to elementer, træ og tjære som skabte et væld af nuancer. 
Det er det, jeg oplever som maleriets stoflighed. 
 
Min storebror Peter var en fantastisk tegner, jeg og min lillebror hang over ham, når 
han tegnede fantasilandskaber med galoperende heste …
” kan du ikke tegne en indianer bag stenen der ” … 
Han kunne fortælle om, at der ikke findes linjer i naturen, det er noget vi konstruerer 
for at forstå form. 
Han viste tegninger af Leonardo da Vinci, vi talte om alle de hvide og grå farver i 
himlen, jeg ved egentlig ikke, hvor han havde al den viden fra, måske fra vores far 
som jeg stort set aldrig mødte efter, han skilte sig fra vores mor. 
Når jeg malede en himmel - jeg er et rigtigt sjuskehoved - så fik jeg ofte noget rødt 
i penslen, så det blev en jordbær-fløde-himmel. Og Peter begyndte at fortælle om, 
hvordan himlen indeholder alle farver. Ligesom træerne ikke kun er grønne, men 
indeholder mange andre farve, som giver dem deres farverigdom. 

Da jeg blev 19 år flyttede jeg hjemmefra til et gammelt arbejderkvarter med træhuse 
fra sidst i 1800-tallet, hvor vagabonder, unge og indvandrere kunne bo billigt. 
Her begyndte jeg at male for alvor, en blanding af surrealisme og beskrivelser af sam-
fundets ulykkesbørn, som jeg blev fascineret af. Jeg oplevede mig selv igennem dem. 
Som om jeg ikke havde en bedre fremtid, end de havde. 
Senere lavede jeg billeder som beskrev mine mange korttidsjob, linoleumssnit, 
jeg trykte dem på A4 papir sammen med fortællinger fra mine arbejdspladser, 
fortællinger skrevet på maskine med gennemslagspapir, små oplag 30-40 stk., som jeg 
gav væk. 

Egentlig havde jeg tænkt mig, at jeg aldrig skulle gå på kunstskole. Jeg skulle være 
tro mod den, jeg var, ikke lade mig forme. Alligevel søgte jeg 1977 ind på KVs 
Kunstskole, en fin kunstskole i Göteborg. Fik senere at vide at nogle af de ansøgning-
sprøver, som de bedst kunne lide, var de der beskrivelse fra mine forskellige arbejds-
pladser.  

Min lærer i maleri på kunstskolen, Göran Hellberg, sagde til os, at hvis man ikke 
forstår gestaltning, kan man ikke male. 
Jeg kunne ikke umiddelbart forstå, hvad han mente. Gestaltning betyder, at give noget 
form, at gøre det genkendeligt. Jeg kunne alligevel ikke helt forstå det, følte mig som 
Thomas Tvivleren, en af Jesus’ 12 disciple fra Johannes evangeliet. Hvorfor var ge-
staltning afgørende for at kunne male? 
Göran var en fantastisk lærer. Vi skulle f.eks. købe nogle bestemte kulører af de små 
akvarelfarver, kadmiumgul, kadmiumrød, ultramarinblå, kromhydratgrøn, karmoisin-
rød - af god kvalitet. Og så male små farvekort, små felter i kolde og varme farver. 
Jeg havde svært ved at se og mærke, hvad der var koldt og varmt, turde ikke rigtigt 
spørge, fik en fornemmelse af, at alle andre end mig straks kunne se og mærke, hvad 
der var koldt og varmt. 
Samtidig spurgte jeg mig selv, om det de andre sagde var koldt ikke også kunne være 
varmt og omvendt. Og hvad skulle man med alle disse ord? Hvis man ikke kunne se 
og mærke det helt intuitivt, så betød det vel ingenting? 
Selv om Göran var en fantastisk og inspirerende lærer, så kunne jeg ikke lade være 
med at spørge mig selv, om det ikke var forkert, at jeg lod mig forme på den måde. 
Men en proces var gået i gang, en proces som jeg ikke kunne komme ud af. Vi måtte 
ikke male i olie, og lærte os æg-tempera. Man knækker et æg og tilsætter to ægge-
skalshalvdele linolie og to halvdele vand. Der er noget i ægget som gør, at vand og 
olie kan blandes. Man blander det med de tørre farvepigmenter, eller køber små tuber 
med temperafarver. Det tørrer hurtigt, så man kan male i flere lag. 
Vi præparerede groft papir med plakatmaling, satte det op med tape på en masonitp-
lade og kunne arbejde hurtigt og starte forfra, hvis det ikke blev som man ønskede.
Göran lagde også stor vægt på tegning, 
efter objekter, levende model. Engang 
skulle vi tegne efter heste i en ride stald, 
det var jo nærliggende at prøve at tegne 
hesten fra siden, fra den vinkel hvor hes-
ten er mest tydelige, ligesom ægypterne 
gør. 
Men når de som nu stod ved siden af 
hinanden i bokse, kom man til at se dem 
skråt bagfra. Jeg kæmpede med at få form 
på hestekroppen. Göran kom og så på 
min tegning, han pegede på det virvar af 
streger, jeg havde lavet og sagde: 

Älvsborgsbron, tempera, 1978

Haväng,  tempera, 1978
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”Her kan du se … her begynder man at kunne ane hestekroppens form, som om den 
hvælver sig ud af papiret. Det er det, jeg mener med gestaltning, at man kan opleve og 
mærke formen”. 
Jeg tror i og for sig ikke, at han var ude på at rose min tegning, han ville bare op-
muntre mig til at søge videre. 
Om sommeren da den etårige uddannelse var overstået, gik jeg rundt i og udenfor 
byen med mine papirer, min masonitplade og en pose med temperatuber. Jeg malede 
hvad jeg så, sad i parker, på gaden alle mulige offentlige steder. Folk så undrende på 
mig, spurgte hvad meningen var, fortalte om, hvad de mente om kunst, nogle gange 
fik jeg venlige kommentarer, men jeg følte mig udsat, øvede mig på at lukke mig ind 
i mig selv, fanget ind af mit arbejde. Jeg malede et bilede om formiddagen og et om 
eftermiddagen.
Jeg kontaktede også Göran uden for skolen. Han var sød at komme forbi og se og tale 
med mig om mine billeder. Han talte faktisk ikke om sin egen kunst. 
Jeg så nogle af hans udstillinger, meget fine malerier fra rejser i Italien, i blide farver, 
lidt som Ivan Aguelis’s malerier, men også en enkel stor dala-hest mod et groft gråt 
landskap, det var enkle mønstre, han beskrev det selv som en bondekonkretisme.

I min ungdom havde jeg en kammerat, Calle Kjellgren, vi talte meget om musik, lit-
teratur og maleri. En dag i juli 1978 med trykkende varme i byen, så hedt at asfalten 
svedte, fik Calle lånt en bil af nogle venner, og vi kørte ned til Skåne, fandt et van-
drerhjem i Haväng ved sydøstkysten. 
Jeg vågnede ved de første solstråler, gik ud med mine temperafarver og hørte natter-
galen i skoven på vej til stranden, tænkte på den engelske maler Constable, som jeg 
havde læst om i Broby Johannsens ”Europæisk maleri”. Constable kunne male med 
store strøg, alligevel kunne man fornemme de blade som vender i vinden og viser den 
lysere bagside. 
På vej hjem fandt vi et vandrerhjem tæt på havet nære Ystad, jeg gik ned på stranden 
lige ved solopgang, ikke et øje, bare mærker i sandet fra alle badegæsterne fra dagen 
før. I den lave sol dannedes mere eller mindre markante skygger i den ujævne sando-
verflade, kolde og varme farver spillede i sandet, violet, okker, gult …
Året efter gik jeg på skulpturafdelingen på Houvedskous Konstskola i Göteborg og 
søgte så i forårssemester til Kunstakademiet i København, hvor jeg blev optaget og 
inviteret ned på Billedhuggerskolen af professor Willy Ørskov.
Vi måtte ikke male på billedhuggerskolen, det forbød Willy Ørskov, så det var først i 
1990erne, at jeg kom i gang med at male igen. Og her var opholdene i Skagen af stor 
betydning på vej til en dybere forståelse for maleriets stoflighed og gestaltning.

Pontus Kjerrrman
Lyngby 8. Juni 2021
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Tine og Emil i sanddynen, 
28 x34 cm, 1995

Klit- og Mågehuset,40 x 46 cm, 2000

Klitterne op mod Gl. Skagen
35 ,5x 53 cm, 1995

Klitterne ved Hamiltonhuset, 33 x 119 cm, 1999

Det grå hus ved Højensvej
 39 x 50,4 cm, 1996

 Udsigt mod syd set fra Højensvej, 
31,5 x 45,2 cm, 1996

Op mod sømærket
 35,3 x 52,2 cm,  1996
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Stranden op mod Gl. Skagen, 23,5 x44,7 cm, 1995

Asta på stranden, 34 x 118 cm, 1999

Klit op mod Gl.Skagen, 40,5x 53,5 cm, 1997

Hus på klit, 40 x 53 cm, 1997

Det brune hus v Højens vej tæt på 
Nansbovej, 25 x 48,7 cm, 1996

Lave huse op mod Højensvej
30,5 x 56,3 cm, 2000

Tre grå lave sommerhuse
26,7 x 52,8 cm, 2000

Stinehuset atelier 38 x 46 cm, 1999



Hamiltonhuset, 
40,2 x 54,2 cm, 2001

Hamiltonhuset morgentåge
38 x 46 cm, 2002

Hamiltonhuset i regn og 
morgensol, 43 x 52 cm, 2003

Blækuset og Tajks hus, 
38 x 46 cm, 2002
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Mågehuset,Hamiltonhuset  i det fjerne, 
57,5 x 69,7 cm, 2005

Stine- og Hamiltonhuset 
41,7 x 62,3 cm, 2004

Hamilton- og Stinehuset i klart vejr 
41 x 63 cm, 2004

Den gule gardin,29 x 66 cm, 2003

Maage-,Hamilton- og Klithusets stråtag, 
61 x 87 cm, 2004

Maage-,Hamilton- og Klithuset med blå vin-
duer,  69 x 110 cm, 2005

Mågehuset i marehalm, 2005, , 40 x 68,7 cm, 2005

Hamilton- og Stinehuset i soldis, 
35,4 x 48 cm, 2001
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Mågehuset, 2007, 55,7x88,5 cmBarn graver på Gl Skagenstrand,  71,3x105cm, 2006
 

Gl Skagenstrand, 88,3x84,5 cm, 2008 Hamiltonhuset med klar blå himmel, 65x81 
cm, 2009

Jeg vil sende et stort tak og varme taknemlige tanker til Tines far Erik Hecht-Pedersen 
og Grete Warrer som i alle år hilste os velkommen i deres elskede  Hamiltonhus.

Klit- og Mågehuset, 43,5 x 49, 2000


