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Anskuelsestavler
Nogle overvejelser med udgangspunkt i udstillingen ’Autopsi – Mere end
500 anskuelsestavler’ og dens katalog.
Per-Olof Johansson
Indledningen er ofte det mest interessante ved en tekst. Måske derfor jeg
ifølge gamle lærere har været for tilbøjelig til at lave dem for lange?
Men tænk nu – engang – hvor ingenting blev nedskrevet – ordene gik fra
mund til mund – det må vel være fra mund til ører til mund – tænk, siger
jeg, men det kan vi vel netop ikke – tænke os til, hvordan den verden var.
Vi ved jo godt, at de hjørner af verden stadig findes, men i nutiden bliver
intet helt stort, hvis det ikke når frem til skriften. Det kan godt være at
billedet gennem filmen betyder meget, men det skal begynde, lande eller
støtte sig til skriften for at nå frem ..
Men skriften har jo udviklet sig af billedet, og der er ikke noget i vejen for
at ord og billede har fulgtes ad hele vejen. Forbindelsens former mellem
de to kan have skiftet, jeg vil gerne indbilde mig, at den har været der hele
tiden.
Billedkunstneren Jørgen Michaelsen, som er medarrangør af udstillingen
’Autopsi – 500 anskuelsesbilleder’, kan i sit bidrag til kataloget ikke dy
sig for at sætte udstillingens
perspektiv ind i verdensudviklingen. Jeg skal
ikke påstå, at jeg er i stand
til at følge med hele vejen
ved første gennemlæsning,
jeg vil tro det er et essay,
som vil gøre udstillingen
interessant længe efter, den
er lukket. Udstillingen i sig
selv er et oplæg til videre
forskning i emnet, og med
sit essay har han sørget for,
at barren ikke er sat for lavt!

Autopsi siges at betyde
”Selvsyn”, og det er det,
anskuelsesbillederne har
skullet bidrage til, spore
eleverne ind på. Gentagelse
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er lærdommens moder – så måske derfor får vi i tre af katalogets fire tekster i kort referat næsten identiske resumeer af forhistorien til de anskuelsestavler som op til år 1900 og i sær den nærmeste tid derefter, åbenbart
helt op til 60’erne, blev brugt over alt i landets skoler. Michaelsen griber
helt tilbage til huletegningerne i Lascaux . Det kan derfor undre, at ingen
af dem nævner emblematikken som et forstadie. I emblematikken forenedes et billede med en tekst, et digt om at gengive et mytologisk sujet på
belærende vis. Her var belæringens vinkel naturligvis ikke naturvidenskabelig og er måske derfor glemt. Man kunne ellers pege på at ved anskuelsestavlernes årstidsbilleder er linjen ubrudt, skønt begrundelserne måtte
være forskellige!

Ellers redegøres der i kataloget fint for de mange vinkler de kan – anskues! ud fra, og der gengives 18 eksempler. Ikke overdådigt mange, 3,6 % af
de 500 udstillede. Jeg giver her eksempler på, hvor der kan ses flere.
Det var en spændende, nærmest overvældende udstilling med billeder anbragt tæt på væggene i Den Frie Udstillings bygning, billeder i op til tre
rækker, væggen fuld! Der var rummet med dyr, rummet med planter,
rummet med religion og historie. Der var moderne plancher fra tavlernes
sidste fase, vejledninger til trafikundervisningen. En illustrativ tegning af
hvorledes et cariesangreb kunne resultere i betændelse i hjerteklapperne!
Der var altså en vis orden, men ikke en orden kataloget spilder mange ord
på, så i den forstand er kataloget slet ikke et katalog. Qua sine tekster vil
det dog bevare sin værdi længe.
Beretningen om den store samlings overlevelse – over 12.000 billeder som
nu administreres af Danmarks Pædagogiske Bibliotek – er samtidig beretningen om nedlæggelsen af Dansk Skolemuseum – endnu en skamplet på
denne regerings generalieblad.
Udstillingen gav anledning til adskillige gange at sige ”den kan jeg huske”. Jeg så flere med kartoffelplantens udvikling, men manglede den jeg
husker med kartoflens fjende nr. 1 – coloradobillen! Den med Brudevælteluren har jeg selvfølgelig, det giver altid alligevel et lille ekstra gib at se
den udstillet.
Kun et fåtal husker man. Skolen havde sikkert flere end man ved af. De
blev opbevaret i en stor hvidmalet trækommode, hvor forsiden faldt frem,
når låget blev åbnet, og så kunne man bladre sig frem til den, de skulle
bruges, sådan cirka som vi på museerne i dag betragter plakater til salg.
Hvor går for resten grænsen mellem ’plakat’ og ’anskuelsestavle’? Mange
plakater har kunnet udfylde også den funktion i tidens
løb.
Blandt de bibelske billeder genkender jeg adskillige –
ikke fordi jeg kendte dem i form af anskuelsesbilleder
– men som illustrationer i ”Børnebiblen” fra 1935.
”Billederne i bogen er gengivet efter engelske kunstneres arbejder” står der i forordet. Ved nærmere
betragtning af billederne i bogen ser jeg dateringer
som 1906 og 1909 og forestiller mig, at det dækker
fremstillingsperioden meget godt. Anskuelstavlerne
kan jo sagtens være yngre.
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Her genser jeg altså Noa og duen, Moses slår vand af klippen, Jakobs
drøm, Elias’s himmelfart, sædemanden. Billedet med Ruth og No’omi
husker jeg tydeligt, uden at kunne huske navn og historien. Den måtte jeg
hjem og genlæse. At hun samlede aks på Boaz mark kunne jeg huske, men
ikke at dette førte til, at hun blev kong Davids oldemor! Daniel i løvekulen
er her også – det er ikke det samme som i børnebiblen.

Jeg er glad for her at kunne bidrage med henvisning til nogle titler, hvor
man kan finde yderligere gengivelser af tavler. Kataloget har litteraturlister til alle artikler, men nævner ikke de følgende.

Erik Kjærsgaard:
Den danske
billedbog. Udvalgte
billeder fra land og
by ved århundredeskiftet – set fra
skolebænken. 1994.
48 sider.
Bogen er i
tværformat og med
helsides
gengivelser. Til
hvert billede har
Erik Kjersgaard
skrevet en længere
tekst, som dels beskriver detaljer i billedet, dels trækker baggrund og historisk perspektiv frem. Nævner f.eks. hvis motivet såsom stranden med
dens fiskere allerede på fremstillingstidspunktet ikke er tidssvarende.

Mogens Eilertsen: På Billedet man ser – de
gamle anskuelsesbilleder. 2001. 104 sider.
Mogens Eilertsen trækker som udstillingens
katalog anskuelsestavlernes forhistorie op
med adskillige udblik til nærtstående
materiale. Han gør en del ud af at
identificere kunstnerne bag. F.eks. kan han
sætte danske navne på et billede med livet i
en smedefamilie, hvor Kjersgaard vurderer
forlægget som tysk. Her læser man:” Mange
af tidens skoleplancher var bevidst
billedmanipulation næsten 80 år før skolen
blev beskyldt for indoktrinering”.
33 vægtavler danner et særligt afsnit, hvor der er fokus på kunstneren bag.
Bl.a. om Rasmus Christiansen, der signere sig –RxChr – kendt for utallige
børnebogsillustrationer. Hans malerier af livet på landet gentog han i en
akvarelserie, som i dag kan ses i spisesalen i restauranten på Gl. Estrup.
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Akvarellerne er malet efter de tilsvarende malerier, som også bør befinde
sig et sted på Gl. Estrup. Nogle af disse motiver fandt altså også vej som
anskuelsesbilleder. De gav også anledning til en postkortserie, enkelte af
motiverne ses også som moderne postkort på museet. Samtlige akvareller
findes på tryk i bogen ”Landbohistoriske billeder”, udgivet af ’Landbrugets Informationskontor’ u.å. [1978] med fyldige bemærkninger til hvert
enkelt billede. Ved ophængningen på Gl. Estrup kan man sige, at hele serien i dag tjener et anskuelsesformål.
Nogle af gengivelserne hos Eilertsen er de samme som hos Kjersgaard, så
her kan der sammenlignes. Som udstillingskataloget hverken har ham eller
Kjersgaard med, har ej heller Eilertsen Kjersgaard med.

Staffen Ekegren: Skolplanschernas värld.
1989. 132 sider.
Ekegren lader ’eleven’, ’læreren’,
’trykkeren’, ’museumsmanden’ og ’forskeren’ komme til orde. Det giver mange
aspekter af emnet – både personlige og
dybt saglige. Her er også en oversigt over
kunstnerne, også interessant i Danmark, da
der åbenbart har været en tæt udveksling
mellem landene. På udstillingen var der
f.eks. mange dyrebilleder signeret af svenskeren Nils Tirén (1885-1935)

Sluttelig kunne jeg tænke mig at rejse debatten om, hvor grænsen mellem
’anskuelsesbilleder’ og ’reproduktioner’ og plakater’ skal trækkes. Fra
Lillerød Skole mindes jeg habile litografiske gengivelser af malerier, Peter
Hansens plovmand og Sybergs begravelse af den døde fugl. Der var en
indrammet jubilæumstavle for Jyske Lov med gengivelse af indledningen
”Med lov skal land bygges”.
Det var ikke billeder, som gav
anledning til undervisning eller
forklaring, jeg mindes det i
hvert fald ikke, men de gjorde
indtryk alligevel, et indtryk
som man i voksenalder altså
vender tilbage til – dér mødte
jeg det for første gang. Dette
første møde opfatter jeg
belærende.
Anskuelsesundervisning og
indoktrinering af første klasse.
Jeg vil godt anskueliggøre min
tanke her med et længere ek-
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sempel. Jeg vælger ikke plancher med bronzealderlurer af en tilfældighed.
Da jeg bor i Allerød Kommune, hvor det første fund af lurer blev gjort i
Brudevælte mose, har lurerne min særlige opmærksomhed.
Første anskuelsestavle ertegnet af Vilhelm Petersen 1891, altså fra før
1893 hvor Angul Hammerich ved vurdering af slidmærker på lurerne påviste, at de var holdt oprette, hvilket siden er accepteret som den korrekte
opfattelse. Den afbilder en fantasisituation fra bronzealderen, men med sin
tids viden om beklædning, våben og lur. På udstillingen så man en tavle
med den opdaterede viden om, hvordan en lur holdes. Her var fantasiens
emne dog en gravlæggelse ledsaget af lurmusik fra to lurblæsere.

En anskuelsestavle, der formentlig er fra begyndelsen af 1900-tallet.
Trykmetoden er litografi, men der er tilstræbt nær overensstemmelse mellem illustration og genstand, dog ikke i proportioner. Genstandene er
nummereret, så man må tænke sig til, at de henviser til et oplysende ark.
På eksemplaret på udstillingen er der med pen tilføjet oplysninger, som
måske er afskrift fra et sådant ark. Det minder os om, at vi ikke må glemme den nære forbindelse, der er mellem tavle og en trykt tekst, som tavlen
enten skulle lede hen til eller understøtte.
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I 1997 fejrede Allerød Kommune 200året for fundet af
lurerne, dels med
udstillinger og et
arrangement og
altså også med denne plakat. Der er af
grafikeren Marianne
Østegaard tilstræbt
nøjagtighed i gengivelsen af antal, former og oplysninger.

Efterfølgende blev der ved et samarbejde mellem kommune, Rotary og
Lokalhistorisk Arkiv og Forening for Allerød Kommune (LAFAK) opstillet en tavle med mere udførligt indhold ved fundstedet, den nu ellers forsvundne Brudevælte Mose. Som plakaten er også denne tavle udført af
Marianne Østergaard i samarbejde med LAFAK.
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Alle fire eksempler på belærende tavler, forskellige i udformning, men
dog med samme mål. Den første tavle vover sig ud i et bud på omstændighederne ved lurens brug, hvor den sidstes bud er langt mindre vovet. Det
regnes for sikkert, at lurerne er brugt parvis skønt sammenhængen er noget
vi må tænke os til. Derfor er blæserne kun antydet, men dog antydet for at
givet fantasien vinger.

**Brudevæltelurerne
- verdens første og største lurfund. 2005. 118 sider.
Red: Per-Olof Johansson, Ole Høegh Post, Birthe Skovholm.
ISBN 87-88518-04-3, Pris kr. 235,- .
**Bestil på http://www.lafak.dk eller hos boghandler
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