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af
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Ridder af Danncbrogen og DamicbrogSmaub etc.

Kjobenhavn.

Trykt hos E. C. Loser for 

E. L. Thaarny.

1854.



Særskilt Aftryk af „Skolens Reform" Mai 1854.



&)e Anfluelser om Tegnekunsten og de Dnsker om en forbedret 

Undervil'smng i famine, hvilke jeg i en lang Række af Aar har udtalt 

baade mundtlig og skriftlig, og senest i et i Industriforeningen holdt 

Foredrag „over Tegnekunsten betragtet som Dannelses

middel", have fundet saa megen Gjenklang hos Udgiverne af Tids-- 

flriftet „'Skolens Reform", at de have anmodet mig om at meddele 

dem et kortfattet Overblik over disse Anfluelser, samt en Veiledning 

til den Maade, hvorpaa en fornuftig Underviisning i dette Fag 

muligvits efterhaanden kunde finde Indgang i Borger- og Al-- 

mueskolerne.

Idet jeg herved efterkommer denne hæderlige Opfordring, harjeg 

naturltgviis været nødt til at gjentage endeel af det, jeg tidligere har 

yttret, og jeg har derfor tilladt mig at lade aftrykke Begyndelsen af 

hiint Foredrag med nogle faa Tilsætninger. — Jmidlertid vil de 

efterfølgende Blade indeholde endeel Nyt, og desforuden en kort men 

tydelig Anviisning til, hvorledes de fleste Skrive- og Tegnelærere, 

selv uden at være øvede i Tegnekunsten, vilde kunne gjøre de første 

Skridt ved den almindelige Indførelse af en Underviisningsgreen, 

hvis Nytte i Fremtiden jo længere jo mere vil blive indlysende for 

Enhver*).

*) Det ovennævnte Foredrag sindes i Jndustriforeningens Kvar
talsberetning, 12te Nargangs 4de Hefte, og kan i særskilte 
Aftryk erholdes i den Gyldendalske Boghandling.

Hetsch r Den forste Tegnermderviisning. 1
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I ethvert kultiveret Land har man alt i Aarhundreder erkjendt, 

at Læsning, Skrivning og Regning bør vcere de forste Elementer, 

hvorpaa ak videre Fremskridt i Ungdommens aandelige Opdragelse 

maa bygges; derfor danne disse Lceregjenstande ogsaa Begyndelses

grundene af Underviisningen t alle offentlige og private Skoler, og 

det uden Hensyn til, om den fremtidige Levevei af de Unge af begge 

Kjon maatte bevæge stg i en lavere eller høiere Sphcere.

Digteren ma.a kunne strive, Astronomen maa kunne regne; og 

den ene som den anden anvender paa sit ophoiede Standpunkt 

de samme Bogstaver, den samme Orthographi eller de samme fire 

Species, som Dagleieren maa lære at anvende i Breve eller Haand- 

ycerkeren i Regninger.

Om det rette Forhold af disse Elementår-Discipliner til den 

almindelige humanistiske Dannelse er saaledes ikke længer nogen 

Tvivl, saavel iblandt Folket i det Hele, som iblandt alle Skolemand 

vg Andre, hvem Omsorgen for Nationalopdragelsen er betroet.

Underviisningen i samme bliver derfor ogsaa for det Meste be

handlet paa den rette Maade ved Hjælp af duelige Lærere, som ikke 

alene have rigtige Begreber om disse Discipliners Øteuteb, men og

saa om deres forskjelligartede Anvendelser.

Med Hensyn til Skrivekunsten bruges saaledes de Fremgangs- 

maader, hvorom man under Kulturens og Sprogenes Udvikling hos 

de forfljellige Nationer estechaanden er bleven enig, medens Reglerne 

for Regnekunsten ere faftbegrundede i de, fra evige Tider som be- 

vtislig rigtig erkjendte, mathematisie Grundsandheder.

Hverken i den ene eller den anden af disse Discipliner kan der 

saaledes i vor Tidsalder vcere Spørgsmaal om nogen Slags Vil- 

kaarlighed eller Usikkerhed i Fremgangsmaaden, og derfor strides ved 

Underviisningen t samme ogsaa stadigen fremad fra det Simple, 

Letforstaaelkge og Letudførlige til det mere Sammensatte og Vanske- 

!ige, indtil der opnaaes en større eller mindre Grad as Vvelse og 

Uddannelse, igjennem hvilken Ungdommen paa en fast og sikker Ver 

ledes til det Punkt, hvor disse første Discipliner, ester at have fundet 

deres almindeligste Anvendelse i det daglige Liv, kan erholde en
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mere særegen Retning, der senere endog kan afpasses i Henhold til 

de forskjellige Lcerlingers tilkommende Livsstillinger.

Medens der nu selv i de simpleste Almueskoler haves Lærere, 

som ere istand til at give en mere eller mindre rigtig, grundig og 

velordnet Veiledning i Skrivning og Regning, og medens det, som 

ovenanført, vilde være aldeles overflødigt, videre at tale om disse 

Discipliners Uundvcerlighed for ethvert dannet Mennefle under hvil- 

tensomhelst «andelig Virksomhed, saa forholder det sig ganske ander

ledes med en Undervusningsgreen, som for mangfoldige Livs

forhold er et ikke mindre nødvendigt Hjælpemiddel til videreud

dannelse og Fremskridt, end Skrive- og Regnekunsten er det for den 

almindelige Skoledannelse: nemlig med Tegnekunsten, 

target t dens rette Vetydning.

Denne Disciplin, som paa mange Steder, selv i vort Aarhun- 

drede endnu, betragtes fra et aldeles urigtigt Standpunkt, er nemlig 

intet Andet, end et Middel til ved Hjælp af Linier at udtrykke 

visse synlige Begreber, eller et Slags Sprog, til hvis For- 

staaelse her bruges anstuelkge Billeder af en Gjenstand, medens 

hine Discipliner, for at gjore sig forstaaelige, maa anvende enten de 

konventionelt antagne Skrifttegn (Bogstaver), eller de ligeledes vil- 

kaarligt antagne Taltegn, eller ogsaa begge Dele i Forening.

Naar vi betragte Skrivekunsten som et Middel, hvorved 

et Mennefle af hvilkensomhelst Sprogstamme kan antyde sine 

Tanker og Begreber paa en given Flade ved Hjælp af antagne 

Skrifttegn og deres Sammenføjning, saa forstaaes Anvendelsen af 

dette Middel og disse Tegn blot af dem, som have lært at læse og 

strive det Sprog, efter hvilket disse Tegn ere sammensatte.

Paa samme Maade kan Regnekunsten betragtes som et an

det Middel, der ved Hjælp af andre ligeledes antagne Tegn og deres 

Combinationer er istand til at antyde Mennesienes Tankegang og 

dens Resultater paa alle de forfljellige Maader, ester hvilke Talstør

relser kan behandles.

Jmidlertid ere allerede Regnekunstens Resultater og dens 

flrevne Antydninger mere almindelig forstaaelige end Skrivekunstens, 

fordi de nu antagne nyere Taltegn (de saakaldte arabiske Tal) kjendeS

1*
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af alle dannede Nationer af hvilkensomhelst Sprogstamme, medens 

deres rationelle og arithmetiske Behandling aldrig har vcrret vilkaar- 

lig og konventionel, saaledes som Skriftsprogets, men grunder stg, 

som vi ovenfor have bemærket, paa de til alle Tider og paa alle Ste

der gjaldende og uomstødelig rigtige mathematifle Sandheder. Men 

bisse Sandheder og deres Conrbinationer, hvis rette Behandling 

frembtzder gavnlige Forstandsovelser for Børnene, indskrænke sig ikke 

blot til Talstørrelser, de anvendes ogsaa paaMumstorrelser og disses 

bestemte Former og Begreber.

Naar itu slige Former stal forstaaes saa godt som muligt, saa 

trknge de til en sandselig Anskueliggjorelse igjennem Øiet, ligesom 

saa mange andre Begreber af synlige Gjenstande, der ved Hjælp af 

Skrivekunsten alene langtfra vil kunne gjores saa tydelige og for- 

staaelige som ved Beskuelsen. En saadan Anskueliggørelse kan 

imidlertid kun opnaaes, enten formedelst Synet af selve Gjen- 

ftanden, eller en Efterligning i legemlig Form deraf, eller denS 

billedlige Fremstilling paa en Flade, og denne sidste kan alene 

blive frembragt ved Hjælp af T e g n e km N ste n *).

Denne Kunst anvender, paa dens laveste Standpunkt, hvor 

dens Elementer kan sættes ved Siden af Skrivekunstens Begyn

delsesgrunde, endog meget simplere Midler for at forstaaes, end 

selve Skrivekunsten; thi et tegnet Kors, en Stjerne eller deslige 

giver et tydeligt Begreb, som forstaaes af Alle, medens det tilsva-> 

rende, t hvilketsomhelst Sprog udtalte eller skrevne Ord, kun for

staaes af de Enkelte, som kjende det Sprog, i hvilket Ordet er udtalt 

eller skrevet. Derfor er Bilkedskriften ogsaa den simplefte Skrive- 

maabe, som er gaaet forud for alle andre Skrivearter, og endnu den 

Dag idag g føre de Vilde stg forstaaelige fur hinanden ved Hjælp af 

stige Figurer, ligesom Wgypterne for Aartusinder siden ikke synes at 

hase kunnet udtrykke deres Begreber for deres Efterkommere uden 

Ved Hjælp af Hieroglypheene.

Medens hun Oltidsnation, .eller 'andre mere eller mindre kul

tiverede Folkeslag, saaledes af Mangel paa andet Skriftsprog have

s) Her tales nalmttgbiis ikke om Daguerreotypi o,s.v>
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anvendt Tegnekunstens raaeste Hjælpemidler rsicbetfor 

Skrivekunsten, saa maae vi derimod, under den nuvcevende 

Kulturtilstand, og under en i boieste Grad udviklet Skrive

kunst, anvende Tegnekunsten der, hvor al mundtlig 

Beskrivelse eller skriftlig Forklaring er utilstrækkelig.

Tegnekunstens Anv-mdelse bliver derfor under disse Omsteen- 

digheder ikke alene til en absolut Nødvendighed, men den kan i 

ethvert Tilfælde i hoi Grad bidrage til en frodigere Udvikling af den 

menneskelige Aands Evner, og til en almindeligere Udbredelse af be 

dertil nødvendige Forberedelseskundskaber og Færdigheder, hvilke 

ligesaa godt kunne finde deres Anvendelse i det simpleste Haand- 

vcrrksfag, som ved de meest komplicerede Mafliners Udførelse, me

dens de danne det Grundlag, hvørpaa hos et ekler andet talentfuldt 

Individ den senere Udvikling kan bygges, som er nødvendig ved Til-- 

veiebringelsen af Værker af de forskjellige bildende Kunster i deres 

lavere eller høiere Retninger.

Naar der saaledes til de største og meest omfattende Bygnings- 

foretagender, eller de pragtfuldeste Monumenter, ved hvilke alle bil

dende Kunster kunne samvirke, maa udkastes foreløbige Planer og 

Tegninger i de mangfoldigste Retninger, saa kan det mindste Huus 

etter den simpleste Maskine ikke godt udføres, uden at der haves en 

foreløbig Opridsning dertil, og selv et ubetydeligt Vrodeernlønster 

kræver Anvendelse af Tegnekunsten.

Mere eller mindre Færdighed i denne Kunst er altsaa for- 

mangfoldige, i visse Retninger arbejdende og producerende Men

nesker ligesaa uundværlig, som Skrive- og Regnekunsten er det for 

alle Dannede i Almindelighed; og selv for de i disse Ret

ninger mere passive Jndivider er det under mangfoldige Livsforhold 

i høieste Grad gavnligt, i det Mindste at have nogen Kjcndflab til 

samme, for at forstaae Andres Ideer og Arbeider i de Fag, 

hvortil Tegninger behøves.

Men desforuden vil dens rette Anvendelse hos Alle bidrage ti! 

paa den ene Side at øve Diet og Anskuelsesevnen, samt at give Be

greberne om alle mulige saavel i Naturen som i menneskelige Værker 

forekommende Former en besterntere Retning, og paa den anden Side
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at øve Haanden til selv at kunne antyde disse Former paa en for- 

staaelig Maade og at fastholde dem i Billeder enten til eget eller til 

Andres Brug.

Fra dette Synspunkt betragtet burde Tegnekunsten, efter 

Skrive- og Regnekunsten, ansees som det tredie elementaire Dannel

sesmiddel, der under den almindelige Skoleunderviisnings Gang burde 

erholde en gansie anden Berettigelse end den, der hidtil er bleven ben 

tildeel; og Savnet af et saadant rigtigere Synspunkt er ogsaa Skyld 

i, at Tegneundervrisningen i Almindelighed endnu staaer me

get langt fra det Maal, hvortil den med Tiden bor bringes,, 

uaar den skal yde den attraaede Nytte.

Et vist Slags Underviisning i delte Fag har imidlertid alt 

længe fundet Sted, og samme findes endnu i flere Læreanstalter; 

men denne Underviisning gives ikke paa Grund af, at man indseer 

Gavnligheden og Nødvendigheden af dens rigtige Anven

delse, thi derom have mange af de ældre og yngre Tegnelærere, og 

selv mange Skolebestyrere, aldeles intet Begreb, men den gives paa 

mangfoldige Steder blot for at tilfredsstille en falst Higen efter en 

utidig, barnagtig og misforstaaet Dilettantisme i Malerkunsten, som 

skulde fornoie enkelte Forældre og Ukyndige, eller for at føie sig ester selve 

Bornenes almindelige Efterligningsdrift, som under en bedre Veiled- 

ning kunde blevet benyttet til en frugtbringende Udvikling af deres 

naturlige Evner. Derfor seer man endnu, nt der paa de nævnte 

Steder udfores saa mange falske og aandsdræbende Billeder, hvorom 

jeg alt for mange Aar siden har udtalt mig *).

*) I et lidet Skrist „om Tcgneunderviismng", som saaes i bets. 
Gyldendalske Boghandling.

Der bliver saaledes i flere Jnstituter, især i private Drenge- 

og Pigeskoler, bortødslet megen Tid til at fordærve og vildlede Ung

dommens Vine og Fatteevne, som meget bedre vilde være anvendt, 

uaar Børnene, istedeifor at tegne hine Billeder, fik Lov til at lege 

i frisk Luft til Sundhedens Vedligeholdelse; thi det er bedre, i visse 

Retninger aldeles ikke at lære noget, end at lære det saa grund- 

falst, som det ftemlyser af hine i Tegnetimerne udførte Copier af
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fmon Landskaber, Hoveder, Blomsterstykker og andre Malerier, ved 

hvilke Jntetsomhelst opnaaes, der kan være gavnligt for Livet, og 

hvorved ikke alene ingen af Tegnekunstens faste og uomstøde

lige Grundprinciper bliver lært og anvendt, men netop de simp- 

leste Begreber og bevnslig rigtige Regler Paa den grusomste Maade 

blive lraadte under Fødderne.

Det vilde ansees for uforsvarligt, at give den almindelige 

Skrive- og Regneunderviisning i Skolerne en saadan Retning, at 

Børnene, istedetfor Skjon- og Relflrivning i deres egetSprog- 

flulde lære at afskrive uforstaaelige Manuskripter i frem

mede Sprog, eller mekanisk at afkopicre skrevne Regne

stykker, forinden de have lært at regne de fire Species; men er

det ikke ligesaa utilladeligt, uden mindste Kjendstab til eller An

vendelse af Elementarbegrebeme om Form- og Tegnelæren, at lade 

Børnene askopiere saadanne Billeder, som de ovennævnte?

Desforuden ere mange af disse Forbilleder selv alde, 

les urigtigt tegnede, og derfor ligesaa fordærvelige for Bør

nenes Die og sunde Fornuft, som det vilde være for deres øvrige 

Dannelse, at fremlægge i Skolerne Forskrifter til Afskrivning, der ere 

fulde af orthogräphifie og grammatikalske Feil.

Imidlertid bruges endnu i flere Skoler af vedkommende Læ

rere ikke alene med Skolebestyrernes Samtykke, men selv efter deres 

udtrykkelige Forlangende, saadanne Forbilleder, der med Hensyn til 

de rette Begreber om Tegnekunsten ere aldeles af samme Beflaf- 

fenhed, som de sidstnævnte Forskrifter vilde være det med Hensyn 

til Skrivekunsten.

Det er saaledes den høre Tid at gjore Ende paa et Uvæsen 

i den her nævnte Retning, font endnu paa mange Steder indvir

ker saa siadeligt paa Ungdommens aandelige Udvikling, og paa den 

deraf folgende rasiere Udbredelse af den almindelige Kultur.

Til dette Diemed bor der forges for, at der i denne, lige

som ralle andre Discipliner, haves Lærere, som forstaae deres 

Fag, og som folge forsvarlige -Principer, der føre til et ligesaa be

stemt Maal, som det, der er Frugten af en fornuftig Skrive- og
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Regneundervnsnmg, eller af hvilkensomhelst anden planmæssig og 

rationel Fremgangsmaade ved Ungdommens Dannelse.

Men ligesaa nødvendigt som det er, at Lærerne i denne Hen

seende maa have den nødvendige Sagkundskab, Dygtighed og Ajær- 

lighed til Faget, ligesaa nødvendigt er det, at Skolebestyrerne 

have den fornødne Indsigt, og i det Mindste rigtige Begreber og 

Anskuelser i denne Retning. Dette Sidste er imidlertid kun meget 

undtagelsesviis Tilfældet, thi de fleste Direktioner, Kommissio

ner og Inspektioner, under hvis Bestyrelse og Tilsyn det alminde

lige Skolevæsen er henlagt, bestaae for det Meste af Lærde, Skole- 

mcend, geistlige og verdslige Embedsmand eller Andre, som staae 

i forskjellige meget hæderlige Livsforhold, i hvilke de imidlertid sjæl

dent eller aldrig have havt Leilighed til at erhverve sig grundige 

Indsigter t den her omtalte Disciplin.

Disse Skoleforesatte kunne fuldkommen vel bedømme Alt, hvad 

der henhører til en passende Forberedelse med Hensyn til de viden

skabelige Retninger af Ungdommens Opdragelse, men de ere for 

det Meste enten mere eller mindre ligegyldige for et Fag, som ikke 

interesserer bem, eller uimodtagelige for Erkjenbelsen af de Feil, 

som finde Sted ved hele Gangen af cit Underviisningsgrcen, hvis 

rette Anvendelse kunde blive saa frugtbringende for de Unges intel

lektuelle og praktiske Dannelse, og ikke Faa erc selv blinde for de 

»heldige og falske Resultater af den i deres Skoler hidtil brugte 

Fremgangsmaade, i hvilke det sagkyndige og øvede Oie hyppigm 

finder Bommerter, der af de maabelige Lærere ere taalte eller over

see, men ikke desto mindre fuldkommen kunne sættes ved Siben af 

de allergrovefte Skrive- eller Regnefeil.

Denne hos mangfoldige Skolebestyrere og Bestyrerinder sted

findende Mangel paa Sagkundskab og rigtige Anskuelser i den nævnte 

Retning er for det Meste Aarsag t, at det enten overlades selve 

Tegnelæreren at ffælte og vakte aldeles efter eget Sobtbefhibeube, 

eUer ogsaa, at det ikke tillades de dygtigere Lærere at anvende en 

anden og bedre Fremgangsmaade ved Tegneunderviisnmgen, end 

ben, hvorefter Børnenes Tid og Flid i saa mange Aar er bleyen
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misbrugt. Resultaterne blive da i begge Tilfælde af en saadan 

Beskaffenhed, som vi ovenfor have omtalt.

Det er altsaa ikke alene de maadelige Lærere, der ere blot

tede for de reite Begreber om deres Kald, eller uvidende om Hen

sigten og Nytten af denne Underviisningsgreen, men selve Skoler

nes forstjellige Bestyrere, som have det paa deres Samvittighed, 

naar Forældrenes Penge og Børnenes Tid bliver bortpdslet 

paa en uforsvarlig Maade.

Veo en saadan flet Anvendelse af Tid og Flid udbredes paa 

den ene Side falske Zdeer hos Ungdommen, der igjen forplante ftg 

til dens ældre og yngre Omgivelser, og derved standses, som oven

anført, en fleersidig inteNektuel og praktisk Kulturudvikling, medens 

paa den anden Side den samme Tid og Kraft kunde være bleven 

anvendt til at lære noget for hele Livet gavnligt, til at udbrede nyt

tige Kundskaber og Færdigheder i større eller mindre Kredse og scm- 

ledes at bidrage til at fremme den almindelige Nationalopdragelse 

i dens høiere og lavere Retninger.

Enkelte Skolemænd sætte Tegneunderviisningen i Lighed med 

andre nyttige Legemsøvelser, saasom Gymnastik, Svømning og 

Dands; eller de ansee den endog blot for et behageligt Tidsfordriv 

eller en Nethed, der senere henlægges, naar alvorligere og vigtigere 

Sysler beskjæstkge den studerende Ungdom; — Andre troe, at der 

horer et særeget Talent til at lære at tegne, ligesom der hører 

Stemme og musikalsk Gehør til at lære at synge, og saaledes at 

drage Nytte af den i de offentlige Skoler befalede Sangunderviis- 

ning, og de troe derfor, at al Veiledning i Tegnekunsten vilde 

være spildt hos dem, hvor der ikke findes særdeles Anlæg og Ta

lent dertil.

Disse Skolemænd foto erle saaledes de simpleste Begyn

delsesgrunde af Tegnekunsten, der kan læres af Alle, med ben 

senere og høiere Anvendelse deraf ved mere sammensatte og mere 

specielle Tegneovelser, gjennem hvilke enkelte talentfuldere Lærlin- 

ger kan forberedes og veiledes enten ril en eller anden teknisk eller 

kunstnerisk Løbebane, eller til en vis Grad af mere eller mindre
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respektabel Dilettantismus i en eller anden Green af de bildende 

Kunster.

Den lavere Underviisning i Tegnekunsten, hvorom her er Tale, 

ftaaer aldeles lige med Skrivekunstens Elementer, og Ingen vil 

nægte, at en vis Færdighed i disse Discipliner under en god Vejled

ning kan erhverves af Enhver, som ikke er blind eller lam.

Men ligesaa lidt som man venter, at Enhver, som lærer at 

skrive, stal gjore Vers eller blive Autor, ligesaa lidt behøver En

hver, der lærer at tegne, at have Maler- eller Kunstnertalent. 

Derimod vil Enhver, der har lært at tegne efter en fornuftig og 

forsvarlig Fremgangsmaade, kunne drage forholdsviis ligesaa me

gen Nytte deraf i mangfoldige Retninger af hans tilkom- 

m end eLobebane, som han under de fleste Livsforhold vil drage 

Nytte af Skrivning og Negning.

Her er altsaa ikke Sporgsmaal om Tegneundervisning betrag

tet som Forberedelse til Runs!, men blot som en af Enhver 

mere eller mindre opnaaelig §)velse i at bruge Viet, Iagttagelses

evnen og Haandm saaledes, at derved kan opnaaes et Paa ingen 

anden Maade erstatteligt Middel til Lærlingens fremtidige 

større eller mindre, enten almindelige eller forskjelligartede spe

cielle Uddannelse.

Men til dette Diemed maa ogsaa Fremgangsmaaden ved Un-- 

dervnsningen blive anderledes beskaffen, end den hidtil for det 

Meste har været, og Tegnelærerne maac selv blive enige om 

de rigtige Anskuelser i denne Retning, hvorved denne Di

sciplin forst vil kunne erholde den Hensigtsmæssighed og opnaae de 

frugtbringende Resultater, som Skrive- og Regneundervisningen alt 

længe have havt.

Ligesonr de allerførste Skriveøvelser blot bestaae af Streger, 

hvoraf der senere dannes Bogstaver, saaledes bestaae de forste Be

gyndelsesgrunde af al Tegning i intet Andet end rette og krumme 

Linier i fvrskjellige Stillinger, hvoraf senere kan sammensættes alle 

mulige Slags Figurer. Da begge Dele paa denne Maade bidrage
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til at øve Barnets Haand og Die, saa have flige Skrive- og Tegne

øvelser en gjensidig gavnlig Indflydelse paa hinanden, og begge 

Slags øvelser burde derfor ikke alene samtidigen finde Sted, men 

selv de allerførste Forsøg paa at fremstille Grundtrækkene afTegnekun- 

sten og deres simpleste Sammenføjninger, burde gaae forud for de 

egentlige Skriveøvelser eller for Bogstavdannelsen.

Disse første Tegneøvelser kan, ligesom de første Skrive

øvelser, foretages paa Skifertavler efter de af Læreren paa Skoletav

len tegnede og af ham tydeligt forklarede Forbilleder. Derved 

kan Barnet erhverve sig ikke alene en vis Færdighed i Haanden og 

Viet til at fremstille antagelige Efterligninger af Forbillederne, men 

tillige erholde bestemte Begreber om Liniers, Vinklers, regulaire 

og andre Figurers Benævnelser o. s. v., hvilke Begreber og Bencev- 

nelser senere under alle mulige Omstændigheder anvendes som alde

les utvivlsomme og urokkelige, f. Er. Begreberne om lodrette, 

vandrette, parallele Linier, rette, spidse eller stumpe 

Vinkler o.s.v., eller at kun en retlinjet og retvinklet ligesider 

Fiirkant kaldes et Kvadrat, og at enhver anden firesidet Figur 

ikke er et Kvadrat etc. etc.

Efter disse saaledes fastsatte Begreber ansees ingen af 

Barnet tegnet Efterligning af den opgivne Figur som nogenlunde an

tagelig, naar den strider imod de derved fremsatte Betingelser, og 

derved frernkaldes strar fra den første Begyndelse af en vis 

Konsekvents i Barnets Tankegang, en vis Bestemthed i at besvare 

de givne Sporgsmaal og Fordringer. Disse deels paa fri Haand, 

deels med Lineal tegnede Figurer og be dertil svarende Forklaringer 

indeholde de første Begreber om de simpleste geometrisie Former, til 

hvilke alle andre strengere eller friere Former kan henføres, og af 

hvilke selv ved de meest sammensatte Flader og Legemer i det Mindste 

ülneermelsesviis vil kunne findes Anvendelse.

Fundamentet for al T e g n e u n d e r v i i s n i n g i A l m i n d e l i g - 

hed, selv for den meest elementaire, dannes altsaa af faste geo

metriske Form-Begreber, hvis tegnede Fremstilling maa 

søges tilveiebragt saa taaleligt af Barnet, som man kan forlange det 

af dets Alder og Evner, medens den strengere noiagtige Frem-
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stilling af bisse geometriske Former forst senere kan komme til An

vendelse, na ar der er Sporgsmaal om at betragte Frihaandsteg- 

ning og geometrisk Tegning særskilt. imidlertid vil allerede 

den ovenomtalte Fremgangsmaade ved de forste Begyndelsesgrunde 

yde stor Nytte, hvilket vil vise sig saa meget tydeligere, jo mere den 

geometriske, beviislig rigtige Tegnelære følger jevnudes med ben, 

af det blotte mere eller mindre flarpe Diemaal ledede Frihaands- 

tegning, ved hvilken man maa stræbe efter, at dens Resultater ester- 

haanden nærme sig Noiagtigheden af de ved den strengere Tegnelære, 

med Hjælp af Lineal og Passer, frembragte Figurer.

Ligesom de simpleste Regnestykker gjore Fordring paa Op- 

mcerksomhed, og tjene til at ove Bornenes Forstand og Fatteevne, 

famt vænne dem til en folgeret Tankegang med Hensyn til Talstør

relser, saaledes give Elementerne af geometrisk Tegning be forste 

Begreber om en rigtig Fremstilling og synlig Sammensætning af 

Former og Rumstørrelser.

Derved virker denne Slags Tegning igjennem Øiet tilbage paa 

Jagttagelsesevnm, Doinmekrasten og paa den klare, anskuelige Opfat

ning afMathematikens forste Begreber, thi den g e om et ri ske Tegne

lære er egentlig ikke Andet end en Slags Regning med Linier.

En rigtig og rationel Fremgangsmaade ved Tegneunderviis- 

ningen tjener altsaa allerede paa dens lav este Standpunkt ikke 

alene som en Netledning til en fremtidig selvstændig 

Virksomhed, men ogsaa som et særdeles gavnligt Hjælpemiddel 

til andre Skolediscipliners klarere og bedre Forstaaelft, eller til An

vendelsen i de Lærefag, i hvilke den flet ikke kan undværes, f. Er. i 

Geometrien og Mathenlatiken overhovedet, hvilken Videnskab jo er 

den, som leder til en logisk rigtig Tankegang, der under alle Livsfor

hold er af saa stor Nytte.

Den elementaire Underviisning i Tegnekunsten, som maa 

begyndes paa den omtalte Maade, har saaledes ikke noget Slags 

malerisk eller kunstnerisk Formaal, men den skal blot forberede 

til ben synlige Erkjendelse, Opfattelse og Fremstilling af bestemte 

Begreber og Former, som finde deres Anvendelse saavel ved de 

strengere geometriske, som ved de friere mindre regulaire Gjen-
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stande, af hvilke den hele synlige Natur ftembyder en saa uendelig 

Mangfoldighed.

De forste Tegneovelser, som danne Fundamentet for Under-- 

viksningen, bor derfor indskrænke sig til simpel Lineartegning, etter 

til blot at fremstille rene Omrids af Planftgurer uden 

Skygge, og uden at indlade sig paa Fremstilling afL.cgemeL, 

hvis forstMige Dele frembyde tilsyneladende Formindskelser og 

Forkortninger, som ikke kunne gjengives med sand Bevidsthed, 

uden Kjendflab til de første Grundprinciper for den mate» 

riske Afbildningskunst eller af Perspektivens Anvendelse.

Til denne simple Lineartegning og ikke videre, burde man 

gaae, naar man vil indføre Tegnekunsten i Almueskolerne, og jeg skal 

i det Følgende fremsætte min Mening om, hvorledes dette paa den let

teste, meest frugtbringende og mindst bekostelige Maade vil kunne flee.

Paa de sædvanlige Skifertavler, som sindes i alle Skoler og 

som bor være af god Beskaffenhed, samt indfattede med lige og under 

rette Vinkler sammenstødende faste Trælister, foretages de forsteTegne- 

ovelser med Griffelet saalcenge, indtil Børnene ved deres Flid og Frem

skridt have gjort sig fortjente til at tegne med Blyant paa Papir.

For nærmere at antyde det Væsentligste as Fremgangsmaaden 

ved disse Dvelser er nærværende Text ledsaget af 6 Tavler med 

Figurer og Kvadratlnddelinger, som ere halvt saa store som 

be, der af Børnene maatte tegnes paa Skifertavlen. Mange nf 

disse Dvelsesfigurer kunne endog tegnes 3 eller 4 Gange større, og 

paa et større Antal af de antydede Smaakvadrater.

(Tab. I.) I Henhold til disse Antydninger tegner Læreren 

selv paa Skoletavleu, saaledes at alle Børnene tydeligt kan see det, 

først rette Linier (1) fra Høne til Venstre skrant nedad, og lader 

Børnene tegne paa Frihaand lignende muligst rette Linier efter 

samme Retning, og andre af haui foretegnede flraa Retninger, hvor

ved dannes Overgangen til lodrette og vandrette Linier. Til 

disse sidstnævnte Slags Linier tjener Skifertavlens Side- og Over

kant til Rettesnor, og det forklares, hvorfor man kalder de forste 

lydret (vertikale), ved Hjalp af et Lod paa en Snor, og de an-
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bre vandret (horizontale), ved Hjælp af lignende Anskuelser. — 

Der vises, at flere saadanne lod-og vandrette Linier blive ind

byrdes lig elob ende (parallele), hvilket ogsaa er Tilfælde med 

andre rette, men skraa Linier, naar de have overalt lige Afstand 

fra hinanden.

For at Begreberne om rette, lodrette, vandrette og lige- 

lpbende Linier saa meget besterntere kan antydes, og disses Frem

stilling paa Skifertavlen saa meget bedre kan tilveiebrmges, gives de 

Børn, som paa Frihaand have gjort de bedste Linier, til Beløn

ning en liden Stok, som bestaaer af et Stykke hovlet Træ, som bor 

være lidt kortere end Skifertavlens Brede indenfor Rammen og 

maa have en Gjennemsnitsform, som danner en Kvadrat af en halv 

Tommes Sidelinie (2). Ved Hjælp af denne 6 til 8 Tommer 

lange, fiirkantede Stok*)  kan der tegnes noiagtige vandrette Pa- 

rallellinier, ved først at lægge Stokken imod Inderkanten af 

Rammen paa Tavlens øverste Side og ved at vælte eller om- 

kantre den saaledes, at den første Parallel kan drages med Griffelen 

langs med Stokken i en Afstand af | Tomme fra den nævnte Kant. 

Ved nsiagtigen at gjentage denne Omkantning eller Omvæltning 

drages der efterhaanden saa mange vandrette Paralleler t 

samme halv Tommes Afstand fra hinanden, som man anseer for

nødent til Børnenes øvelse.

*) Saadanne Stokke faaes sor 12 Sk. Stk., 1 Rd. Dusinet hos 

E. L. Thaarup, Kokkegade Nr. 106.

Naar Børnene med Hjælp af Stokken have lært at drage disse 

vandrette Paralleler paa en nogenlunde tilfredsstillende Maade, ud- 

vifles disse Linier, og man lader dem tegne lignende, men lodrette 

Paralleler, efter at Stokken er bleven anlagt paa den venstre Side 

af Rammen og er bleven omkantet til Hoire, saaledes at Linierne 

altid blive i en ligestor Afstand af en halv Tomme fra hinanden.

Lignende Paralleler kan derefter tegnes ved Hjælp af 

Stokken i forskjetlige skraa Retninger.

Ester at disse Vvelser have givet et antageligt Resultat, lader 

man paa fri Haand tegne to rette Linier, som overskære hin-
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anben enten t skråa Retninger eller i indbyrdes vandrette og 

lodrette, etter i saadanne Retninger, hvorved en vandret eller en 

lodret Linie oversteer es af en flraa (3).

Derved forklares, at Tegnefladen fornredelst disse hinanden sice- 

rende Linier deles i fire Rum, og at der o inkring Oversceerings" 

punktet dannes fire Kroge, som kaldes Vinkler. -

Disse Vinkler kaldes rette (4), naar alle fire ere lige- 

store, og altsaa ligeledes, naar hver af disse Vinkler er ligestor 

med dens Nabo eller med den Vinkel, som ligger ved Siden af 

paa een og samme rette Linie. Ere disse Vinkler derimod 

ikke lkgestore, saa ere de enten større eller mindre end en 

ret, og de kaldes i første Tilfælde stumpe, i andet spidse (5).

Nabovinklerne ere derfor ikke altid ligestore, derimod 

Gjenbovinklerne eller de saakaldte Topvinkler, hvis Navn 

kommer deraf, at de støde sammen med deres Jlop eller SpidZ.

Endelig vises, at lodrette og v and rette Linier overskære 

hinanden under rette Vinkler, og at man kan oprette en 

lodret paa en vandret, naar man Mer den første saaledes paa 

den anden, at begge Nabovinkler blive lige store, og at føl

gelig den lodrette Linie ikke maa hælde hverken paa den ene 

eller den anden Side (4 og 5). Deri foretages Ovelser, hvor

ved Forklaringen kræves nøie iagttaget og Opgaven løst saa strengt 

som muligt paa fri Ha and. Derefter tillades Bornene at tegne 

fprst (ved Hjælp af Stokken) lodrette og vandrette Linier, som 

siære hinanden, og senere skrant liggende Linier, som ligeledes 

maae flcere hinanden saa npiagtigt som muligt under rette Vinkler (6).

Nu lader man to Pav ligelpbende rette Linier over- 

flcere hinanden, og herved fremkommer Figurer, som ere indeflut- 

tede af sire Sider, hvoraf to og to ere parallele. En saadan 

Figur kaldes et Parallelogram (Parallelstrøget) (7). Disse 

Figurer kan have forskjellige Sider og Vinkler, men ere dog al

tid af den Beskaffenhed, at disse parviis ere ligestore. Her vises 

og forklares Vinklernes Lighed ester deres Beliggenhed 

og gives de bekjendte Benævnelser.

Ere Vinklerne i et Parallelogram rette, saa fremkommer
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derved en Figur, som kaldes Rektangel (Relkant), naar kun 

deto hinanden modsarte Sider ere ligestore (8).

Ere derimod alle sire Sider ligestore og Vinklerne tillige 

rette, saa kaldes en saadan Figur eil regulair F i irkant eller et 

Kvadrat (9). Børnene øves i at tegne paa Frihaand flige Fi

gurer efter bestemte Fordringer og Opgaver saa stort som 

muligt og med m wl i g ft r e t l i n i e b e Sider.

Efter disse Dvelser lader man paa samme Maade, som oven

for er anført, ved Hjælp as Stokken tegne paa Skifertavlen vand

rette og lodrette Linier, som krydse hinanden saaledes, at Tavlens 

øverste Deel danner et Net af smaa Qvadrater, hvoraf ethvert hal

en halv Tommes Sidelængde, saaledes som det er antydet paa 

hvire Side af den ovenfor fremstillede Stok. Paa dette Net af 

Kvadraler, som frembyder en bestemt Rettesnor for Børnene, 

lader man paa fri Haand med stærkere og silkrere Stre

ger tegne eller fremhæve andre retvinklede Figurer, som indeholde 

et mindi e eller større Antal af disse smaa Kvadrater, og der 

erholdes saaledes et Begreb om, at man kan udmaale større Kva

drater ved Hjælp af mindre.

Endvidere forklares, at Forholdet imellemR e t ka nt e r n e s B r e - 

de og Høide bestemmes ved et Antal af ligestore Dele, hvoraf flere 

eller færre findes enten paa Grundlinien eller paa Sidelinien af 

en saadan Retkant, medens Kvadratet altid har samme Antal 

af Dele i Høiden og i Breden (10).

Saaledes forholder sig Vreden af ten her tegnede Retkant til 

dens Høide som -1 til 3, denne Reikant indeholder 4x3 eller 

12 Smaakvadrater. Det ved Siden af tegnede Kvadrat derimod 

har 3 Dele snavet i Vreden som i Høides og indeholder derfor 

3x3 eller 9 Smaakvadrater.

Ved lignende Erempler gj,øred opmærksom paa, ar man saa

ledes, ved at multiplicere Antallet af Grundliniens Kvadrater med 

det Antal af Kvadratrækker, som i Figuren findes at ligge over 

hinanden, erholder Antallet af saa mange Smaakvadrater, som inde

holdes enten i Retkanten eller i det større Kvadrat. Heraf forklares 

Kvadrat-Jndhyldsberegrungen i Almindelighed,
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Som Dv,elfer, saave! for Haanden, som i en b-estemt 

Løsning af Opgavens Fordringer, kan man paa dette Net 

esterhaanden lade Børnene tegne større og mindre Kvadra

ter vg Netkanter, hvoraf først Sidernes Størrelser ere givne. 

Senere kan, for at ove Forstanden o g Ha and en paa een* 

gang, fordres større Kvadrater, hvorved Antallet af de deri 

indbefattet) e mindre Kvadrater elker deres Kvad rat i ud hold er 

givet. Ved Netkanterne kunde Grundlinien eller Hviden i For

bindelse med Retkaniens Kvadratindhold være givet, øg derved vilde 

Børnene alt ved disse første Tegneøvelser varmes til en rationel 

Fremgangsmaade, og derved udvikles deres Fatteevne ved Siden 

af deres Haandfcerdighed.

Derefter tegnes andre, enten kvadratiske eller rektangulaire Fi

gurer, i hvilke saave! lodrette som vandrette Middellinjer og airdre 

Delingslinier ere anvendte, og derved fremstaae Grundformer af 

Døre, Vinduer, Rammer, Trappestiger og lignende i det daglige 

Liv forekommende retliniede og retvinklede Gjenstande, paa hvilke 

Barnets Opmærksomhed kan henvertdes, for saaledes at opfatte deres 

Forhold af Brede og Høide o. s. v.

-Af disse og andre javelsesfigurer, som senere vil blive om

talt, sindes en stor Mangle i de i Aaret 1836 af mig udgivne 

„Grundtræk af Tegnekunsten". Disse Grundtræk kan til

lige tjene iil Veiledning for Lærerne, iscer for saadanne, som tid

ligere ikke have lært at tegne, og saaledes ved Selv øv else, efter 

de deri antydede Figurer, kunne erhverve srg en vis Grad as Sik

kerhed i Haanden og Diet, samt det nødvendige Bekjendtskab med 

Figurernes Benævnelser, forinden de undervise i disse allerførste 

Begyndelser af Tegnekunsten.

Saavel til Lettelse for Lære-ren, fom fer at vinde Tid, vilde 

det være hensigtsmæssigt, at der i hver Skole havdes en særskilt 

rit Tegnevvelserne indrettet fort Tavle af 2 Alens Lsengde og 1 

Alens Høide, paa hvilken Kvadratnettet maatte være malet med en 

graalig Oliefarve saaledes, at Sidelinien af hvert Kvadrat har et 

Længde af 6 Tommer. Disse malede Kvadrater vilde da altid 

blive staaende, uaar de af Læreren derpaa med Kridt tegnede

Heisch r Den forste Tegneunderviismng. 2
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Vvelsesfigurer, ester at v«re forklarede og tllstrEeltgt aftegnede, 

blive udflettede, for at gjore Plads for andre.

Paa lignende Maade kunde der paa den ene Side af Bør

nenes Skifertavler vare indridset et Net af Kvadrater af | 

Tommes Størrelse, som kunde senere anvendes ved Vvelserne, 

for ikke stedse at gjentage de med Griffelen tegnede og ved den 

allerførste Begyndelse omtalte Kvadrater. Jmidlertid bor Eleverne 

f-rst selv leere at udfsre disse, ved Hjalp af Stok og Griffel teg

nede Kvadrater, saa noiagtigt som muligt, og det saalænge, indtil 

de have opnaaet den Grad af øvelse, at det vilde ansees for Tids

spilde længere at opholde dem derved under den senere Anven

delse af saadanne Kvadrater, paa hvilke med fri Haand kan tegnes 

andre retlinede Figurer, som i gradeviis tiltagende og vanskeligere 

Former bor folge paa hinanden omtrent saaledes, som det i de oven

nævnte Grundtrerk, samt i de i det Følgende omtalte Tegnebøger, 

er angivet.

Efter at have udfort det nødvendige Antal af Svelsesfigurer, 

lig dem som findes paa Grundtrækkenes Tab. V, samt andre lig

nende Former, forklares for Børnene, hvad man kalder en Dia

gonal, og at dette er en ret Linie, som ganer fra det ene 

Hjørne af en firesidet Figur til det modsatte.

(Tab.II.) Diagonaler (1) tegnes først paa fri Haand 

fra Hjsive til Venstre nedad i et enkelt Kvadrat, senere 

igjennem flere sammenhcengende Kvadrater. Derefter i 

modsat Retning fra Venstre til Hoire nedad.

Til Vvelfe og som Velsnning for de bedre Tegnere erholde 

disse Lov til at tegne enten i den ene eller anden Retning, pa- 

ralleltmedDiagonalen, andre Linier, hvorved der fremstaaer 

S krasse ring er, som anvendes paa hvert andet Kvadrat og saa

ledes danne et Skakbrcrt o. s. v. (2). Derefter tegnes Diagona

ler, som overskære hinanden først i enkelte, senere igjennem flere 

Kvadrater ved Siden af og over hinanden, ved hvilken sidste Dvelse 

Lemærkes, at der fremstaaer andre Kvadrater, som staae paa Spid

sen (3). Med hisse sidste Kvadraters Sidelinier kan der lige-
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ledes drages parallele Skrafferinger paa fri Haand, hvorved 

afverlende lyse og mørke Kvadrater fremkomme, der kan fore

stille Indlægninger, Gulvfliser o. s. v. (3).

Derefter tegnes Diagonaler i begge Retninger saavel i 

Kvadrater som i Retkanter af forskjellige Forhold og Be

liggenheder, og det gjores Børnene anskueligt (4):

at de første Slags Diagonaler, som gjennemsscrre hinanden i 

Kvadrater, danne rette Vinkler med hinanden;

at dette i Retkanter derimod ikke er Tilfcelde, og at Afvigel

serne fra en ret Vinkel er saa meget større, jo større F o r - 

skjellen er imellem Retkantens Grundlinie og dens 

Høide (5);

at imidlertid begge Diagonaler ere indbyrdes ligestore 

saavel i Kvadraterne som i Retkanterne;

at dette derimod ikke finder Sted ved andre Parallelogra

mer, som ikke have rette Vinkler, men alligevel ligestore 

Sider (6);

at disse sidste Slags Parallelogramer danne Figurer, som kal

des Ruder, lig dem der findes paa Spillekort, og at 

flige Figurer i Almindelighed kaldes rudeformige (7).

Ved at dele et Kvadrat ved een eller to Diago

naler enten i 2 eller 4 ligestore Dele fremstaae Trekanter, hvilke 

her alle ere retvinklede. Disse Trekanter kan have forskjellige 

Stillinger; f. Er. saaledes, at Triangelens længste Side bliver 

vandret og det retvinklede Hjørne enten vender opad eller 

nedad (8). Ligeledes kan en af de korte Sider vare vandret, 

medens den anden bliver lodret, og den ene spidse Vinkel kan 

saaledes vende opad eller nedad, medens den anden vender til Hotre 

eAer Venstre (9).

I hvert Tilfcelde kaldes den vandrette Linie, paa hvilken 

en Triangel staaer, dens Grundlinie, og den lodrette Af

stand derfra indtil Triangelens Top kaldes dens Høide, me

dens de to Sider, som fra Grundlinien gaae til Toppen eller Spid

sen, kaldes Triangelens Veen.

Naar begge disse Been ere af samme Lcengde, saa kaldes Tri-

2*
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srrgelen ligebenet. De ovennævnte Triangler, som dannes af 

halve eller fjerdedeels Kvadrater, ere saaledes baade ret

vinklede og ligebenede, og da Vinklerne ved Leres Grundlinie 

maa vcere indbyrdes ligestore, saa danne de halve rette 

Vinkler (10).

Naar een af disse Triangler lægges saaledes paa ben anden, 

at een af Siderne t den første bækkes af den tilsvarende i den 

anden, saa blive de øvrige Sider indbyrdes pargAele, idet Vink

lerne i begge Triangler er ligestore og Siderne have samme 

indbyrdes Forhold, uagtet de ikke have samme -Ecengde.

Alle Triangler og selv andre Figurer, hvori dette er Tilfældet, 

kaldes derfor ligedannede.

Anvendelser deraf vises iblandt andet ved de Tagformer, som 

kaldes Vinkeltage, naar de danne en ret Vinkel i Toppen, 

medens deres Høide er det Halve af deres Grundlinie. 

Ere de høiere, saa siges Taget at være over, ere de lavere, 

at være under Vinkelen (17).

Ligeledes kan en saadan retvinklet Triangels læ ligste Side 

vtere lodret, og den rette eller største Vinkel, som lig

ger ligeoverfor ben største Side, kan vende til Herre 

eller til Venstre (10).

Foruden de nævnte Retninger kan Siderne as disse hidtil om

talte retvinklede og ligebettede Triangler have mangfoldige 

andre Stillinger, hvoraf Erempler maa tegnes efter Opgaver, 

som indeholde Trekanters Anvendelse ved Husenes Gavle, Halvtage 

(Pulttage), Skraabaand, Stiver, Vinkeljern, Vaterpas o. s. v.

Betragtes derefter Retkanter, igjennem hvilke er drager 

een eller flere Diagonaler, som f. Er. ved Brevconvoluter, Glt-- 

tervcerk o. s. v., saa findes disse Retkanter derved deelte i forskjel-- 

ltge Slags Triangler, hvoraf kun de, ved een Diagonal 

fremkommende ere retvinklede, de andre berinwb enten ere 

stump- eller spidsvinklede (11).

Det bemcerkes tillige ved be sidstncevnte Triangler, at kun 

t>e Sider, som dannes af ReLkantens Diagonaler, og som indeslutte 

Le stumpe eller de spidse Vinkler, kan blive Ugelange (12). Disse
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Triangler ere derfor ligebenede, men ikke retvinklede, som 

Le ovennævnte ved Kvadratets Deling fremkommende Triangler.

I de r et v in kl ed e.Triangler derimod, som dannes af halve 

Retkanter, ere Siderne ikke ligestore, og slige Triangler, hvor

ved ingen Side er ligesaa stor som den anden, kaldes der

for uli g esid ed e (13).

Til Db else tegnes Bogstaver, Saugtænder, Takker, Teltreek- 

ker, Gitterværk, Huse og andre Figurer, hvorved de hidtil nævnte 

fcrskjellige Slags Triangler kan finde Anvendelse (14, 15 og 16).

Disse Triangler, hvorved ikke alle Sider ere ligestore, kan 

ogsaa erholde forskjeklige Slags Vinkler, og s. Er. være enten ret

vinklede, stumpvinklede eller spidsvinklede og alligevelvcere 

enten ligebenede eller ulkgesidede.

Heras fordres ligeledes tegnet Dvelstsfigurer ester Opgaver, 

som indeholde de fornødne Betingelser.

(Tab. III.) Endvidere vises, at enhver Triangel, hvis 

Sider jo sial lobe sammen i tre Punkter, kun kan indeholde een 

ret eller ccn stump Vinkel (1); thi var der to rette over Grund

linien , faa vilde Triangelens Veen blive parallele eller lige- 

løbende og kunde derfor aldrig modes; var der to stumpe, saa vilde 

Benene endog jo længere jo mere fjerne sig fra hinanden (2). 

Derfor maa der i enhver Triangel altid i det Mindste findes 

to spidse Vinkler. Mm der kan ogsaa vcere tre spidse 

Vinkler, og disse kan ligesom S id ern e være enten af forskjel- 

lrg Størrelse eller sige store (3).

En Triangel, hvorved alle tre Sider ere ligestore, kal

des derfor ligesidet, og det gjores anskueligt, at ogsaa alle tre 

Vinkler i en ligesidet Triangel maa blive ligestore (4).

En saadan Triangel, hvis Sider og Vinkler ere lige

store, kaldes desforuden en r c gul air Trekant, og det bemcerkeZ 

derved i Almindelighed, at enhver Figur, hvis Sidelinier 

og de deraf indesluttede Vinkler ere mdbprdes ligesiove, 

kaldes en r e gu lair Figur, saaledes som Kvadratet og flere 

i det Følgende omtalte Figurer.

De ligesidede (Z) Triangler kan ikke mere udM§ paa
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Kvadrater, vg de tegnes derfor først enkelte, siden t horizon

tale enkelte Rækker ved Siden af hinanden, eller i lodrette 

Rækker over hinanden, derefter i to eller flere sammenfluttende 

Rækker tmellem -Parallellimer umiddelbart over hinanden.

Herved kan det tillades de Born, som have tegnet de bedste 

Trekanter, at straffere h verand en, deels til Uvelse, deels for saa- 

meget tydeligere at forstaae Beliggenheden og Sammeuhcengen af 

disse ligesidede Triangler og deres Kombinationer.
Derefter vises:

at 3 sammenstødende regulakreTrekanter, ved hvilke Spid

sen af den Ene vender imod Grundlinien af de to 

Andre, kan ligge paa een og samme Side af en ret 
Linie (5 og 6);

at disse 3 sammenstødende Vinkler ere ligesaa store som 2 

rette, og at følgelig enhver af disse Vinkler er liig f af 
en ret Vinkel (5 og 6);

at 6 saadanne Vinkler, hvoraf 3 ligge paa hver Side af en ret 

Linie, kan sammenstøde i eet og samme Punkt, og at 

disse sammenstødende 6 Vinkler tilsammen ere ligesaa store 
som 4 rette (6 og 7);

at følgelig 6 ligesidede Triangler kan forenes saaledes i et fæl

les Punkt, at deres -Ydersider danne en Figur, som har 

6 ligestore Sider og Vinkler, og at en saadan Figur derfor 

kaldes en regulair Serkant (8 og 9);

at Ydersiderne af en saadan regulair Serkant ere ligesaa 

tange som de ligesidede, i det nævnte Punkt sammenstødende, 

Trianglers Indersider (8 og 9);

at Afstanden fra dette Foreningspunkt til Yderhjør- 

nerne af den regulaire Serkant er ligesaa lang, som Af

standen fra det ene Hjørne til det andet (8 og 9);

st be 6 Udervinkler, som indeslutte Serkanten, ere indbyrdes 

ligestore, men stumpe, og dobbelt saa store som Vink

lerne af de 6 Trekanter, hvoraf Figuren er sammensat, og 

følgelig 2 Gange f af en ret eller | == 1| ret (10).

at derfor 3 regulaire Serkanter umiddelbart kan slutte
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til hinanden i eet Punkt, og at en saadan Sammen- 

sætning kan fortsættes over hele Flader, hvilket Sidste i 

Naturen viser sig ved Bicellernes serkantede Former, lige

som ved mange andre Natur- og Kunstproducter (10);

ai en saadan eensartet og umiddelbar Sammenstilling af xegu- 

• laire Figurer foruden ved S erkan terne kun finder Sted 

ved de regulaire Trekanter, hvoraf disse ere sammen

satte, og ved de regulaire Fiirkanter eller Kvadraterne;

at dette derimod ikke er Tilfælde ved regulaire Femkan

ter, Syv- eller Ottekanter, hvilket kan vises ved at udklippe 

slige Figurer af Papiir og sætte dem ved Siden af hin

anden.

(8, 9 og 10) En saadan regulair Serkant kan erholde for- 

fljellige Stillinger, s. Er. saaledes, at een as dens Sider er vand

ret, eller at den er lodret, eller ogsaa ligger t andre vilkaarltg 

straa Retninger.

Af disse Anvendelser af Trekanter og Serkanter kan der teg

nes mangfoldige i Forbindelse med Skrafferinger, hvorved kan an

tydes Fliser, Stjerner, Gulvindlcrgninger og andre mere eller min

dre sammensatte Monstre, hvorpaa de ovenfor nævnte Grundtræks 

Tab. VIII og IX give forstjellige Erempler.

Ved at afskære de 4 Hjørner af et Kvadrat ved Li

nier, som ere parallele med dets Diagonaler, erholdes en Otte

kant, som imidlertid bliver mindre regulair, naar den længste 

» Side af de afstaarne Triangler bliver kortere eller længere end 

de tilbageblivende Stykker af Kvadratets Sidelinier (11).

Ved den regulaire Ottekant derimod maa ikke alene alle 8 

Vinkler, men ogsaa alle 8 Sider være indbyrdes li ge

sto re (12).

Saadanne Ottekanter kan sættes ved Siden af hinanden paa 

forskjellige Maader, men kræve større eller mindre Kvadrater til 

at itdfylde de Mellemrum, som fremkomme ved Ottekanterne.

Ved at dele 4 i eet Punkt sammenstødende rette Vinkler i 

ltgestore Halvdele, og ved at give de igjennem Delingerne 

dragne Linier en I fg'e f t o r Længde, erholdes 8 Punkter, som
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kan forenes med rette Linier, hvorved dannes en regulair 

Ottekant (13).

Mentages denne Deling, saa kan erholdes 16 eller flere Punk

ter, med hvis Hjælp kan tegnes Figurer med ligesaa mange Kanter.

Den samme Fleerdeling ran foretages med Serkantens Vink

ler ved Midtpunktet og saaledes tegnes 12- eller 18-kantede Figurer.

Slige regulaire Figurer, som have flere end 4 Hjørner, er

holde derfor det almindelige Navn af Mangekanter etter Po

lygoner.

En Polygon, fom har uendelig mange Sider, vilde saa

ledes nærme sig en Figur, som er tndefluttet af en krum Linie, 

der er Ugelangt fra et Punkt i Figurens Midte, hvil

ket Punkt derfor kaldes dens Midtpunkt eller Centrum.

En faadan Figur kaldes en Kreds eller en Cirkel (14), 

og den i sig selv tilbagevendende Kredslinie mdeflutter 

et Fladerum, som kaldes Cirkelflade'n.

Enhver Linie, som kan drages igjennem Midtpunktet fra 

een Side af Cirkellinten til den modsatte, kaldes en Tværlinie 

eKer Diameter.

Alle Diametere i een og samme Cirkel ere derfor lige

st o r e.

Enhver Linie, som drages fra Midtpunktet til Omkredsen, 

kaldes Radius.

Alle Radier i en Cirkel ere derfor halv saa store som 

Drameterne, og følgelig ogsaa ligestore.

En Cirkel kan saaledes, ligesom en Ottekattt, indefluttes i et 

Kvadrat og tegnes formedelst nogle i samme antagne Hjælpelinier 

og Hjælpepunkter (14).

Deles dette større Kvadrat i 4 mindre Kvadrater, saa kan der 

i to af disse, som ligge ved Siden af hinanden, tegnes Halv

cirkler, og i hvert enkelt af disse mindre Kvadrater kan teg

nes Kvartcirkler (15. 16).

Dvelfer (16) i Anvendelsen af disse Figurer foretages, og 

foruden de paa Tab. V givne Erempler findes pan Tab. XII og 

følgende Blade af Grundtrækkene forskjellige andre, som kan for--
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sges sog gjores anfiuelige ved mangfoldige Gjenstande af Bpr- 

nenesDmgivelser, saasom hvælvede Porte, runde Vinduer, Broer, 

Regnbuen, Kvadranter, -Oktanter og selv ved at skare en Kage i 

sorstjcllige Cirkelstykker o. s. v.

Foruden de af to Radier indesluttede større eller min

dre UdsniEaf en Cirkelflade, kan der tegnes en uendelig Mængde 

Afsnit af en saadan heel Flade, som kan være stsrre eller 

mindre end en Halvcirkel.

Disse Afsnit indesluttes paa den ene Side af en Cirkelbue 

og paa den anden af en ret Linie, som ganer fra det ene Ende- 

punkt af Buen til det andet (15).

En sand an ret Linie kaldes Korde eller Streng, og 

derved^ angives Længden af Buens Grundlinie, medens den 

vinkelrette Linie, som gaaer fra Str en g en s Midt e til Buens 

høieste Punkt, kaldes Pilen, og derved angives Buens stpr- 

ste^Hpide over Grundlinien (16).

Disse og andre Slags Buer ville kunne tegnes i en sammen

hængende Række af et større eller mindre Antal af de paa Skifertavlens 

Bagside indridsede Kvadrater, og derved kunne antydes Forholdet imel

lem Buens Længde og dens Høide; f. Er. 4 til 1 eller 3 til 1 o.s.v.

Hertil frembyde de paa den oberste Halvdeel af Tab. IV 

antydede Figurer, ligesom Grundtrækkenes Tab. XI +il XV for- 

skjellige Dvelscserempler, ved hvilke sidste de nødvendige Benæv

nelser ere angivne.

(TabJV.) I Begyndelsen ville hele, halve og Qvart- 

c ir kl er (1, 2 og 4) samt andre Cirkelbuer være at foretrække 

for andre Slags Buer, fordi hine fordre en jævn og een s artet Krum

ning eller lig estor -Afstand fra Midtpunktet, hvilken Egenskab 

især ved de førstnævnte Figurer, hvorved Midtpunktet er 

angivet, stedse maa være en Hovedbetingelse ved deres Teg

ning og ufravigelig iagttages med Hensyn til Begrebet af en 

Cirkellinie.

De elliptiske og ovale eller ægformede Figurer paa Tab. V, 

hvoraf nogle Anvendelser findes angivne paa Grundtrækkenes Tab. 

XVI, tegnes senere.
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(Tab. V.) Herved viser Læreren Forskjellen imellem en 

Cirkel (2) og en Ellipse (1), hvilken iscer bestaaer deri, at 

Ellipsen har forskjellige Tvcermaal, samt at dens Krumning 

ikke har lig estor Afstand fra et fcelle s Midtpunkt. Til

lige gjeres opmærksom paa, at den sidstnævnte Figur er en for

længet eller forkortet Cirkellinie eller et Slags Kreds med to 

Midtpunkter.

Dette kan bedst gjores anskueligt, naar Læreren slaaer et Søm 

i Skoletavlen og derfra som Centrum ved Hjælp af en Snor, 

hvis Ender begge ere sammenbundne, tegner fyrst en Kredslinie 

saaledes, at dens Radius er det Halve af Snorens Lcengde(2).

Derefter siaaer han to Som i nogen Afstand fra hin

anden, og tager enten den samme eller en anden større sammen

bunden Snor og laber den bevæge sig omkring de to faste 

Punkter, saaledes at dens Knude bestrider en Ellipse, lige

som den før har beskrevet en Kreds ved Hjælp af eet Midt

punkt (4).

Slige større og nr indre Kredse fra eet og samme Midtpunkt 

samt forskjellige Ellipser kan Bornene more sig med at beskrive paa 

Gulvet eller i Jorden med Hjælp af en Snor og nogle Pinde, og 

de kan gjøre Ellipserne mere eller mindre langagtige, eftersom de 

to faste Punkter sættes i forskjellrg Afstand fra hinanden.

Disse Ellipser, som Gartnerne siaae paa samme Maade, kal

des derfor Gartnerovaler og kan ogsaa beskrives paa mange 

andre Maader, hvilket findes angivet i den geometriske Tegnelære.

Saadanne elliptiske Figurer, som have erholdt det almindelige 

Navn af O v a l e r, kan ogsaa tegnes paafriHaand paa Skifer

tavlen, og derved maa især sattes som Betingelse, at deres Form bli

ver saa meget som muligt af den Beskaffenhed, at den ikke alene for

medelst deres længste og kor teste Tværliuier (som kaldes Arer) 

maa kunne deles i to eller fire indbyrdes ligestore Dele, men 

ogsaa at deres hele Omfang ikke har noget Kncek eller Kanter, 

men en stadig uafbrudt Krumning. Disse elliptiske 

Figurer maa ikke blive spidse ved Enderne af dm lange Are, og 

derved undgaaes, at de erholde en citronformig Skikkelse (1).
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Derefter vises Forskjellen imellem disse saakaldte Ovaler 

og de egentlige ceggedannede Former, hvis ene Ende 

Vel er rund, men spidsere end den anden, og hvorved Fi

gurens Midtlinie eller dens længste Are kun kan dele den 

i to hinanden aldeles lige Dele (3).

Her kan tillige vises, hvad man kalder Symmetri, og at 

denne Egenskab, hvorved den ene Halvdeel af en Figur er 

ligestor og ligedannet med den anden, kan anvendes 

baade paa retlinede og paa krumlinede Figurer.

De ovennævnte, samt de hjerteformede, symmetriske Figurer 

(5 og 6), saavelsom de i Grundtrækkenes Tab. XVI givne halve 

Ellipser o. s. v., kan ligeledes tegnes ved Hjælp af de indridsede 

Kvadrater og Inddelinger, hvorved især maa gjores opmærksom 

paa, hvorledes disse krumme Linier have andre Former end Halv

cirklerne eller Cirkelbuerne, og hvorledes der ved disse for- 

fljellige Slags runde Takker dannes Overgangen fra retlinede 

til mere eller mindre buede Former, som ligne hængende Kjce- 

der, Hanke, fladtrykte eller forhsiede Buer o. s. v.

Ved de snegleformede krumme Linier eller de saakaldte 

Spiraler er Betingelsen den, at de gaae ud fra et givet Punkt 

og dreie stg om samme med stedse jevnt tiltagende Af

stand, saaledes at disse Linier enten kan danne krumme Pa

ralleler (7), eller at selve Afstanden imellem Gang

linierne bliver tiltagende (8). Men i hvert Tilfælde maa 

disse Linier have et jevnt og smukt Sving uden at være knæk

kede (9). Erempler vifts ved Planter, Snegle, Krøller, Snirkler 

o.s.V., hvoraf nogle ere antydede paa Grundtrækkenes Tab. XVII.

Slang elinierne maa ligeledes danne smukke og flydende 

Bugter uden Knæk, og kan erholde en uendelig Mængde Anven- 

delser, hvoraf forfljelltge ere antydede ^aTab.V. 10, 11, 12m.m. 

samt paa Grundtrækkenes Tab. XVIII og følgende Blade.

Saaledes dannes esterhaanden Overgangen fra de be

stemte Formbegreber og de dertil svarende Figurer til 

den friere Behandling af samme, hvoraf der paa den 

nederste Halvdeel af Tab. IV er angiyet nogle Erempler, som



28

øre begrundede saavel i Cirkelens forskjelltge Inddelinger og deres 

Fordoblinger, som i andre mere eller mindre regulaire Former, 

hvilke fremkomme i Naturen ved mangfoldige Blomster, Blade samt 

andre Produkter.

Ligeledes indeholde de 7 sidste Blade af Grundtrækkene andre 

Erempler, hentede fra simplere og mere sammensatle Former af Kar, 

Redskaber, Bogstaver, antike og moderne Vaser, Rosetter, Orna

menter samt andre industrielle og kunstneriske Gjeustande, ved 

hvis Tegning imidlertid stedse enten vandrette eller lodrette 

Grund- og Midtlinier samt forskjelltge Radier af Cirkel- 

linien ere tagne til Rettesnor.

Foruden de utallige Anvendelser, som de geometriske Former 

erholde ved Menneskenes Frembringelser, sindes især i Natu

rens Produkter en uendelig Mængde Anvendelser deraf, saa- 

ledcs at man kunde gjore en meget lærerig Erempelsamliug af Na- 

turgjenstande, hvorved flige Former gjenfindes. Meest paafaldende 

er dette ved de mindre organiske Legemer, s. Er. i Mineralriget 

ved Krystallisationer, Forsteninger o. s. v.; i Planteriget ved Blade, 

Blomster, Stængler, Fro m. m., og selv i Dyreriget især ved de 

Dyrearter, hvis Organisation nærmer sig ben, som finder Sted i 

de to førstnævnte Naturriger.

Det vilde derfor være meget at anbefale, at vise Børnene slige 

Naturprodukter enten i Virkelighed eller i det Mindste i større Af

bildninger, ifald Skolen ikke skulde eie en Samling af Naturalier, 

hvilket sidste vilde være dobbelt ønskeligt paa Grund af den hole 

Interesse, hvormed Naturstudict optages af Ungdommen, og 

hvorved detts aandelige Udvikling kan fremmes i mangfoldige Ret

ninger.

(Tab. VI) Endelig kan der paa de oftncevnte indridsede Kva

drater, enten ved Hjælp af Stokken eller paa fri Haand, tegnes simple 

Figurer, som forestille Grundrids med deres lodret over 

samme anbragte og tilsvarende Opstalter vg Gjen-- 

nemsnit.
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Saaledes forestiller Figur 1 Grundtegningen og Opstalten af 

en simpel Piedestal paa et Trin, hvilket sidste er 4 Deke langt^og 

bredt og 1 Deel holt, medens selve Piedestalen har en Brede^af 

2 Dele paa hver Side og en Holde af 4 Dele.

Figur 2 forestiller et siirkantet Trug, hvis Grundflade i dens 

ydre Form er betegnet ved ct lignende Kvadrat som den foregaaende 

Figur, medens den over samme tegnede Opstalt viser, at Truget 

har en Høide af 2 Dele. Den fiirkantede Udhuling af Truget har 

2Dele i Vreden og Længden, hvilket sees af Grundtegningens 

inderste Kvadrat, og det over Opstalten antydede G j en n emsn it 

viser, at dens Udhuling er 1 Deel dyb.

Figur 3 fremstiller et Trug af en cirkelrund Form, hvis 

ydre Diameter er 4 Dele, medens Fordybningen kun har 2 Dele 

i Tvcermaal, sanledes som det sees af Grundtegningen. Hviden 

af Truget og Dybden af dets Fordybning ct ben samme som ved 

det furkantede, hvisaarsag ogsaa dets (t simpel Lineartegning 

fremstillede) Opstalt og Gjennsmsnit er den samme.

Under be koncentriske Cirkler i Figur 3 findes flere Gjennem- 

snitsformer, som kunne svare til samme Grundtegning og forestille 

f. Er. runde Trin, Gravhoie, Kurve etc.

Heraf sees, at den samme Grundtegning i dens Hovedtræk 

kan svare til flere Opstalter og Gjenuemsm't, og omvendt, at de 

sammeOpstalter og Gjennemsnitsformer kunne have forffjellig Grund

rids o. s. v.

Figur 5 viser Grundridset og Opstalten af et Huus, som bat

en Længde af 4, en Brede af 2 og cn lodret Hvide af 2 Dele. 

Taget over Huset cr ct Vinkeltag og har ingen Gavle, men Val- 

mer paa begge Ender.

Figur 6 fremstiller en Kugle i horizontal og vertikal Pro

jektion, Hvilken sidste er skaaren ved vandrette Parallellinier, som 

forestille de i Grundtegningen antydede tilsvarende mindre Cirkler. 

Herved kan Børnene gjøres opmærksom paa lignende Linier, Cirk

ler, Vetter og Arer, som finde deres Anvendelse paa Jordgloberne 

og ved Underviisningen i Geographien o. s. v.

Paa denne og lignende Maader kunne Børnene erholde dp
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horizontale og vertikale Projektioner, hvilke ere nødvendige, naar 

der flal fremstilles legemlige Former, og de ville saaledes lære at 

indsee Uundværlig heden af denne Fremstillingsmaade for mang

foldige Slags Haandvcerks-, Jndustri-, Kunst- og Videnskabsgrene.

For efterhaanden at lære at tegne slige Projektioner i For

bindelse med de nødvendige Midt- og Grundlinier ogsaa paa den 

glatte Side af Skifertavlen, og for at kunne antyde opgivne 

Maal og Størrelser paa bestemte Steder af Tavlen, er 

ben ovenomtalte lille Stok paa alle Sider inddeelt i Tommer og 

halve 'Tommer, ved hvis Hjælp der kan afsættes Punkter ved den 

hpire og venstre Sidekant af Tavlen, samt ved dens Over- og 

Underkant, hvorefter de forlangte Linier kan drages.

Saaledes kan-der efter Opgaver fremstilles forfljellige 

Slags Planfigurer, som antyde de ovennævnte Grundrids, Opstal- 

ter og Gjennemsmt efter aldeles vilkaarligc, men bestemt opgivne 

Former og Størrelser.

Ved at forklare denne geometrifle Fremstillingsmaade ved 

den samtidige Fremviisning af de simpleste geometriske 

Legemer af Træ, f. Er. Tcerninger, Prismer, Cylindre, Pyra

mider, Kugler og andre mere eller mindre regulaire Former af 

forskjellig Størrelse og Beskaffenhed, kan Børnene erholde de 

første Begreber om Anvendelsen af M a a l e s t o kk e n ved den geo - 

metriste Tegning, og dens Fremstillinger enten efter Legemets 

virkelige Størrelse eller i formindsket Maal, f. Er. i Halv

delen eller Fjerdedelen af den virkelige Størrelse o. s. v.

Her vises Børnene tillige en sædvanlig Tommestok, og de gjo- 

res opmærksomme paa Antallet af Tommer i en Fod eller en Alen, 

ligesom paa Tommernes Afdeling i kvart og ottendedeels Tommer, 

samt paa Fodens og Tommernes Jnddeling i 10 eller 12 Dele, 

hvorved Maalene kunde angives med en større Grad af Nøiagtig- 

hed eller en lettere Veregningsmaade opnaaes. (Decimal- og Duo- 

decimalmaal o. s. v.)

Disse saavelsom de tidligere udviklede og fastsatte Begreber 

ym Planfigurer med deres Forhold og Udmaaling, samt disse



31

Figurers Anvendelse ved de til Legemers Fremstilling nød- 

yendige Projektioner, vil senere komme til Nytte, naar der anven

des Passer og Lineal ved at tegne paa Papir, saaledes som det 

fordres ved den strengere og noiagtigere geometriske Tegnelære.

Men forinden denne kan anvendes, maa Haanden og Diet 

ester den hidtil angivne Fremgangsmaade, under Anvendelse af det 

ovennævnte simple Redflab og de nødvendige Hjælpelinier, øves saa 

længe, indtil Børnene have vpnaaet en vis Sikkerhed i samme, 

saaledes at ikke alene Begreb et om Formerne er blev en fast 

hos dem, men ogsaa O i et og Ha and en har erholdt den onfle- 

lkge Færdighed i at frembringe et nogenlunde tilfredsstillende 

Resultat.

Det er nemlig en Kjendsgjerning, at en vis Nsiagtlghed i 

geometrisk Tegning under en godVeiledning lettere kan op- 

naaes af Børnene, og selv af vorne Lærlinge, end en rigtig Op

fattelse og reen Gjengivelse af Formerne paa Tegnefladen, naar 

dette fleer alene paa fri Haand og efter det blotte Siemaal.

Derfor er det tidsnok at lade Børnene begynde med den egent

lige geometriske Tegning, naar de ere komne saa vidt, at man kan 

forlange et skarpt og n pia g tig t Resultat ved deres Ovelfer; 

thi Ridsningen eller Tegningen med Passer og Lineal maa, 

selv ved dens første Begyndelse, søges tilveiebragt ligesaa bestemt 

og rigtig som Regneøvelserne, og der bor ved den egentlige 

geometriske Tegneøvelse ikke være Sporgsmaal om nogen Slags 

Omtrentlig hed, saaledes som den, man maa lade sig nøte 

med i Begyndelsen af Tegneovelserne paa fri Haand, ved hvilke 

sidste man af Børnene ikke med Billighed kan forlange Andet, end 

ben af Begynderne opnaaelige Tilnærmelse til Formen af det givne 

Forbillede eller den fordrede Figur.

Esterhaanden, som Bsrnene have gjort de fornødne Frem- 

flridt ved øvelserne paa Skifertavlen, kan det som Belønning 

tillades de flittigste at tegne paa Papir med ikke altfor haarde, 

men endnu mindre med altfor bløde Blyanter.

Dette fleer bedst efter store, paa Pap klæbede Forbilleder, 

som ophænges i en passende Afstand paa Baggen ligeoverfor



Børnenes Pladser, saaledes at de kunne sees tydeligt, uden at 

Barnet behøver at see til Venstre eller Høire. Derfor kan eet 

vg samme af disse større Forbilleder kun benyttes af 2 hoist 3 

Børn, som sidde i en Afstand af i det mindste 3 til 4 Alen fra 

Vceggen.

Disse Billeder, som ligeledes kunne være forsynede med Hjcelpe- 

linier og selv med Hjælpekvadrater, der antydes ved svagere eller 

ved punkterede Linier, formedelst hvilke Figurernes Forhold af Vre

de eller Længde og Høide kan opfattes, maatte blot fremstille 

Planfigurer i rene Omrids, hvorefter først ganfle simple men 

smagfulde Former kan tegnes paa fri Haand og efter det blotte 

Dtemaal i en saadan Størrelse, som Børnenes Tegnebøger eller 

deres Tegnepapir tillader det.

Dette er den eneste Vei, hvorpaa Børnene kan tvinges til 

at begynde Eftertegmingen af Forbilledet paa den rette 

Maade, nemlig at opfatte det efter dets Hovedfor

hold, samt at antyde dets Hovedformer t deres Heel hed, 

og forst derefter at tegne Enkelthederne.

Ved den angivne Afstand, i hvilken Forbilledet befinder sig, 

bliver det ogsaa umuligt for Børnene at bruge andre Maalereb- 

flaber end Diet og Iagttagelsesevnen til at udfore en vilkaarlig 

form indflet Efterligning deraf, hvortil blot de ovennævnte Hjælpe

linier kunne tjene til Veiledning *).

Der hvor flige større Forbilleder endnu ikke haves, hmbe 

ogsaa andre Fortegninger af Planfigurer, s. Er. saadanne som 

findes i Grundtrækkene, være anvendelige paa den Betingelse, at 

hvert Barn erholder sit eget, ligeledes paa Pap klæbede, Exemplar 

af Forbilledet, medens det ikke tillades, at to Bor^r tegner efter 

een vg samme Fortegning. Denne maa i en Afstand af omuent 

een Alen etter 3 Kvarterr opstilles lodret ligefor Bar

net, og ikke lægges ved Siden af Tegnebogen, hvilket desværre 

faa ofte finder Sted. Til dette Viemed haves forfljellige Slags

*) En lithographrret Samling af de her omtalte Fortegninger 

forberedes til Udgivelse.
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Jndreinmger eller Gafler, som kan fastholde Fortegningerne ved 

Bagkanten af Skolebordene.

Deels for at gjore de enkelte Made af Grundtrækkene saa 

nyttige som muligt, og deels for ikke at give Bornene mere paa 

eengang end netop det, som de skal efterligne for Vie- 

bl ikket, kan disse Blade skæres i flere Stykker, hvoraf ethvert inde

holder et enkelt eller nogle faa Forbilleder, som ombyttes med andre, 

mi ar de første er c b levne efterlignede med den tilbørlige Grad af 

Roiagtighed, og hvorved den samme Fremgangsmaade maa søges 

iagttaget, som ovenfor er omtalt med Hensyn til de større For

tegninger.

Til Brug for Begyndere saavel i Skoler som ved Privat- 

underviksning har Hr. Architekt Winstrup for flere Aar siden un

der min Veiledning udarbejdet Tegnebøger i progressivt Sy

stem, hvorved Forbillederne ere trykkede paa hvert Blad i Bogen.

Efter samme System har Hr. Professor Jensen udarbejdet 

Tegnebøger, indeholdende Ovelser i Blomstertegning. 

Begge disse Samlinger eiholdes hos d'Hrr. Bing & Son.

Senere har Hr. Helsted udgivet en „V e il e d n i n g i T egne- 

kunstens a Iler forsle Grund e", hvorved en lignende Frem- 

gangZmaade er anvendt, ved hvilken imidlertid hans Erfaringer i 

delte Fag have bidraget meget til at give disse Hefter, der faaes 

hos Hr. Boghandler Iversen, en fortrinlig Grad af Brugbarhed, 

uaar de blive anvendte med den nødvendige Takt og Skjonsomhed 

fra Lærerens Side.

Naar Børnene enten paa den førstnævnte eller paa anden 

hensigtssvarende Maade have erhvervet sig den nødvendige jØvelfe 

i at tegne paa Papir, og i at behandle deres Tegnemateriale med 

den tilbørlige Grad af Reenhed og Omhyggelighed, saa kan der 

gives dem Passer og Lineal, for dermed at lære noiagtigt al kon- 

s!ruere de geometriske Figurer, som de hidtil kun have lært 

at kjende efter deres Navn og Hovedform, og som de have stræbt 

al efterligne saa godt font det lod sig gjore paa fri Haand.

Hetsch: Den sorste Tegneuttderviisnittg. 3
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Lil dette 0 i em eb maa Læreren selv, ligeledes ntcb Passer og 

Lineal, tegne Figurerne i det Store paa Skoletavlen, samt tydelig 

forklare Construktionsmaaden, og blot efter fee, om Lærlingen rig

tig og noiagtig har fulgt samme, eller om hans -Arbeide trænger 

til Lærerens Rettelser, thi ved de geometriske Tegneøvelser maa 

Opgaven løses og Børnenes Arbejder eftersees, aldeles paa 

samme Maade som ved Regneunderviisningen. Men det er, lige

som ved denne, en Selvfølge, at Læreren maa have den fornødne 

Kundskab til Mathematikens og Geometriens Elementer.

Til Vejledning i denne Green af Tegnekunsten vilde de af 

inig i Aaret 1828, i Forbindelse med afdøde Professor Ursin, ud

givne „Begyndelsesgrunde af den geometriske Tegne

lære" være tjenlige; ligeledes er den i Aaret 1848 af Hr. Rek

tor Simesen udgivne, meget hensigtsmæssigt ordnede og mere om-- 

fattende „Geometriske Tegnelære for Skoler" at anbefale 

til dette Brug, medens den i 1853 udkomne mindre „Lærebog 

i g e o m et ri sk T e g n i n g for Skoler", udgivet af Schjellerup 

og forlagt af Iversen, med Nytte vil kunne anvendes ved Under- 

viisningen af de forste Begyndere.

Disse og lignende Værker ere beregnede paa at give den hid

til saa forsømte geometrifle Tegnelære den størst mulige Udbredelse, 

thi uden et geometrisk Grundlag kan ingen fornuftig 

Tegneundervtistting sinde Sted.

De her givne Figurer og Forklaringer ere derfor især tjen

lige for Lærere, som deri kunne selv hente de nødvendige Kund- 

siaber for at sæltes istand til at lede Underviisningen paa cn hen

sigtsmæssig og frugtbringende Maade.

Denne bestaaer ved den geometriske Tegning ikke deri, at 

efterligne givne Former, saaledes som ved Frihaandsteg- 

ning, men at konstruere fordrede Figurer og saaledes, endog 

uden Forbillede, rigtig at løse Opgaverne.

Desværre findes kun altfor ofte, at Lærlingen kopierer geo

metriske Tegninger esterTabeller uden at tænke, hvilket er det samme 

fom at afskrive et Regneerempel efter et andet, uden selv 

at have udregnet det.



35

Derfor 6ør Tabeller ved den geometriske Tegning siet ikke 

anvendes af selve Eleverne, men kun bruges af Lærerne, for 

derefter at give Undervnsningen den stadig fremadskridende Udviklings- 

gang, hvorved det ene beviislig rigtige Skridt folger efter det an

det, Paa samme Maade som ved den malhematifle Undervisning i 

Almindelighed.

Ligesom det i det Foregaaenbe er blev en anskueliggjort- hvor

ledes Flader kunne udmaales ved mindre Flader af en be

stemt Form, som kaldes et Kvadrat, hvorfra Udtrykket Kvadrat- 

inaal har sin Oprindelse; saaledes kan der nu gives et foreløbigt 

Begreb om, hvorledes Legemer blive udmaalte ved Hjælp af 

andre mindre Legemer, hvis Grundtegning, Gjennemsnit og Opstalt 

ligeledes er et Kvadrat. Et saadant regulairt Legeme kaldes en Ter- 

iling esser en Kubus, og da Størrelsen af et givet Legeme, hvil

ket stal udmaales, bliver bestemt efter det Antal af mindre Ter

ninger, hvis Størrelse er bekjendt, og soni indeholdes i det givne, 

saa fremkommer derved det, som man kalder Legemets kubiske Maal 

eller dets Kub i km a al.

Den Terning, hvis Grundrids, Opstalt og Gjennemsnit er 

fremstillet i Figur 7, 8 og 9, har ifølge Grundtegningen 2 Dele 

(Fod eller Alen) i Længden og 2 Dele i Vreden. Kvadratmaa- 

let af dens Grundflade er altsaa 2x2—4 Kvadratfod 

(eller  Alen).

Havde Legemet kun een Fod i Holden, saa vilde dets Kubik

indhold ogsaa blot være 4 Kubikfod. Men da det ifølge Opstal- 

tcn har to Fod t Høiden, saa udfordres der to saadanne Lag af 

4 Kubikfod ovenpaa hinanden for at udfylde det Rum, som Lege

met indtager. Følgelig er det ydre kubiske Maal af en Terning, 

hvis Sider erc to Fod brede — 2x2x2 — 8 Kubikfod. 

Da endvidere det givne Legeme ifølge Grundridset og Gjennemsnit- 

tet ikke er udhulet, men c» fuld Terning af 2 Fods Længde, Bre

de og Hvide, saa indeholder Massen af denne Terning de bereg

nede 8 Kubikfod, hvilket er anskuelkggjort t det, ved Siden af de

3*
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geometriske Figurer tegnede, perspektiviske Billede af Terningen 

Figur 10.

Figur 11 viser i et saadant anskueligt Billede Formen af et lang

agtigt Trug, hvis Vrede, Høide og Gjennemsnit er det samme, 

som ved de tilsvarende Projektioner af Truget i Figur 2, medens Læng

den af Truget i Figur il er det Dobbelte af Grundridset i hiin 

Figur. Dette Trug er saaledes 4 Fod bredt, 8 Fod langt og 2 

Fvd hoit. Dets Kubikindhold, som fuld Masse betragtes vilde alt- 

saa være 4x8x2 = 6-1 Kubikfod. Men da Truget har 

en Udhuling af 1 Fods Dybde, 2 Fods Brede og 6 Fods Længde, 

saa dannes derved et huult Rune af 1 x 2 x 6 =: 12 Kubik

fod, hvilken Sum maa drages fra de 64. Følgelig bliver det virke

lige Kubikmaal af Trugets massive Deel 61-i-12 = 52 Kubikfod.

As flige Llvelser bør der foretages mange efter Opgaver, 

som have til Hensigt at vænne Eleverne til Eftertanke ved Tegning 

ligesom ved Regning, og deres Løsning kan tydeliggjøres enten ved 

flige anskuelige eller malerifle Billeder, eller endnu bedre ved Hjælp 

af virkelige, en Kubiktomme store, Terninger og andre Byggeklodser 

af Træ, hvorved mangfoldige Slags simplere og mere eller min

dre sammensatte Former kan fremstilles.

De i de to sidstnævnte Figurer givne Erempler af den Maade, 

hvorpaa Gjenstande kan fremstilles saaledes, som de sees fra et 

givet Standpunkt, henhøre til den Deel af Tegnekunsten, som kal

des den perspektiviske, og denne anvendes især ved alle Slags ma

leriske Billeder.

Men da en grundig Beiledning i denne FremstMngsmaade 

ikke kan gives uden nogen Kundskab til de derhen horende Lcere- 

sætttinger, og da jeg i nærværende Blade maa holde mig inden

for Grcendserne af den allerførste Undervlisning i Tegnekunstens 

Elementer, saa omtales denne Deel af dens Anvendelse ikke videre.

Da imidlertid forfljellige Lærere, font befatte sig med at give 

Underviisning i denne Kunst, maatte ønske eller mutigen selv kunde 

trænge til en yderligere Veiledning i samme, saa vilde de, især 

med Hensyn til Frihaandstegning, ingensteds kunne erholde en saa- 

dan paa en mere omfattende Maade, end ved at henvende sig til



Udgiveren af be ovennævnte Hefter, Hr. Helsted, fom har gjort sig 

det til Livsopgave at virke for Udbredelsen af en hensigtsmæssig 

Tegneunderviisning, deels ved selv at veilede Eleverne i forskjel- 

lige offentlige, lavere og høiere, Læreanstalter, deels ved Privat- 

undervkisning, og endelig ved hans Tegneinstitut, hvilket er udrustet 

med alle de saavel for Begyndere som for Viderekomne nødven

dige Forbilleder, Apparater og Hjælpemidler, hvisaarsag denne 

Anstalt i hoi Grad fortjener Vedkommendes Opmærksomhed.

Foruden det ovennævnte Foredrag „om Teg nekunste n be

tragtet som Dannelses mid del" findes i Industriforeningens 

Kvartalsberetninger fra Aarene 1845, 49, 50, og 51 nogle andre 

Afhandlinger „Om Kunst og Haandvcerk", „Om Form og 

Farve" o. s. v., hvori jeg har fremsat mine Tanker om flere Wm- 

ner, font mere eller mindre staae i Forbindelse med de i det Fore- 

gaaende udtalte Anskuelser om Tegnekunsten og dens mangfoldige 

Anvendelser, saavel i det almindelige daglige Liv, som i forskjellige 

enten kunstneriske, videnskabelige, industrielle eller andre Livsstillinger.
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