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En ven viste mig engang en bog på en tegnestue for tegne-
serietegnere. Bogen hed ”The Fairburn System of Visual 
Reference”. Det var en opslagsbog for tegnere. Den viste for 
eksempel meget omstændigt hænder i alle mulig vinkler og 
stillinger. Det var en vidunderlig praktisk hjælp til tegne-
re og jeg måtte absolut eje et eksemplar. Men bogen var 
næsten utilgængelig. Den blev ikke trykt mere og sidste 
oplag var fra 1978. På forlagets hjemmeside var der en 
meget brysk besked om, at  man ikke længere gad besvare 
efterspørgsler på bogen. En brugt udgave var  ret sjælden 
på nettet, og hvis den var, var den temmelig dyr.
Jeg tænkte så ved mig selv,  hvor svært kan det egenlig 
være? Kunne jeg ikke lave sådan en bog selv?  
Det kunne jeg måske godt have gjort, men som det barn 
man sætter til at vaske op, og finder det lege med skummet 
i stedet for, endte mit projekt i noget helt andet.
Da jeg så læste Magnus Clausens bog ”Tjener”, hvor han 
interviewer en der forsker i eye-tracking, altså en registre-
ring af hvor et menneske bevæger blikket på et billede, 
studsede jeg over, at han sagde, at når opgaven lå langt fra 
billedets indhold og var meget åben , næsten usammen-
hængende med billedet, så så folk pludselig billedfladen 
åbent og søgende. Som når man ser på kunst, man heldig-
vis ikke forstår. 
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 Ordene i denne bog er fra en ordbank opstået ved overhø-
ringer på gader og fortove, misforståelser og fejlhøringer i 
tætpakkede forgiftningssale med rytmisk musik, opsnappet 
halvt sovende i natten fra tv-pakkens yderkanaler, konstrue-
rede efter forhåndenværende dogmer og skrevet ned, sidden-
de på bænke i parker, på bagsædet i busser, i venstre side af 
halvnandenmandssengen og skrabet sammen i lommebøger, 
smartphones og notatblokke. 
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tøm alle somre for skarpe genstande.
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Vi ender 
i hænder. 
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Noter:

Tak til Thorgerd Broni Jensen for ordet geografin. Tak til Zena 
Greis Jørgensen for ordet umildbar. Tak til forbipasserende i 
København.

Tak til håndmodellerne: 

Zena Greis Jørgensen, Arendse Skov Kruse, Anastasija Kiake, 
Peter Vorbeck  og mig selv.

Tak for råd og bistand fra Magnus Frederik Clausen, Abelone 
Glahn, Margreth Breitfjord, Katrine Dahlerup. Lisa Adams, 
Lars Kruse
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