
FRANCISKA CLAUSEN 

Skruen (1926) 
 

(For 4.-6. klasse) 

 

Franciska Clausens maleri Skruen kan minde om en maskine. 

 

• Beskriv hvad du kan få øje på, der får maleriet til at minde om en maskine? 

• Maleriet står fuldstændigt stille. Men alligevel giver det en oplevelse af bevægelse. Beskriv 

hvad du synes, det er ved maleriet, som giver et indtryk af bevægelse? 

 

Skruen kan sammenlignes med et portræt. 

 

• Beskriv hvad der kendetegner et portræt? 

 

I stedet for et menneske, forestiller maleriet en skrue fra en gammeldags kødhakker-maskine.  

 

• Hvorfor tror du, Franciska Clausen har valgt at male en slags portræt af en skrue?  

• Hvis du skulle lave et portræt af en almindelig ting fra din hverdag, som har en spændende 

form, hvad skulle det så være?  

• Tal med hinanden to og to om, hvorfor I har valgt netop den form.   

 

PRAKTISK OPGAVE:  

Franciska Clausen lod sig inspirere af almindelige hverdagsting i sine billeder, men hun forenklede 

tingene, så de på billederne blev til klare og enkle geometriske former. 

 

• Hvad er geometriske former? Giv et par eksempler. 

 

Franciska Clausen har forenklet formen fra et cykelstyr i maleriet Skruen. Det er blevet til en 

svungen linje uden hverken ringeklokke eller gummihåndtag  

 



• Kan du finde formen fra cykelstyret på maleriet?  

 

Prøv at kigge rundt i rummet, hvor du sidder. Forestil dig, at du er Franciska Clausen, der leder efter 

ting og former du kan bruge i et maleri:  

 

• Hvilke former vil du vælge at male? 

• Hvordan vil du forenkle dem?  

 

• Tegn 3 eller 4 af de former, du finder, på en Franciska Clausen-agtig måde. Prøv om du kan 

forenkle dem, og få dem til at ligne geometriske former, ligesom Franciska Clausen ville 

gøre. Farvelæg dem, og klip dem ud. 

• Lim formerne på et nyt papir, og tegn linjer der skaber en forbindelse imellem dem. Prøv at 

bruge både lige og kurvede (bøjede) linjer.  

• Farvelæg til sidst din tegning med nogle af de farver, du kan se i rummet hvor du sidder. 

Tænk over, hvilke farver du vil bruge og hvorfor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Franciska Clausen, Skruen (1926), Olie på lærred, Museum Salling Kunst. 


