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BØGER

Suzanne Ludvigsen: De fortryllede 
træer. Møder med træerne i Palle Niel-
sens grafiske værk. 60 sider. Clausens 
Kunsthandel 2010. Pris: 175 kr.

Indtil den 8. januar viste Clausens Kunst-
handel den retrospektive udstilling „Park-
landet” med grafik af Palle Nielsen, hvor 
billedfeltet var indsnævret til mere land-
skabelige steder i byen, end hvad man 
oftest kender kunstneren for. De fleste 
husker de frosne menneskegrupper midt 
på en vej eller en plads, omgivet af huse 
i forfald eller i brand, antændt af jager-
fly som ikke altid ses i billedet, og som 
måske er det, de lamslåede mennesker 
stirrer tomt imod.

En park forbindes i regelen med men-
nesker, der slapper af i de grønne omgi-
velser, men ikke hos Palle Nielsen. Hos 
ham er øjeblikket som i Antonioni-filmen 
„Blow up”, hvor der måske/måske ikke har 
foregået et mord i parken, og hvor motivet 
går tabt i forstørrelsens raster. Men i mod-
sætning til de omgivende, ofte forfaldne, 
mørke huse er træerne en naturkraft, der 
kan trodse menneskets destruktive natur 
og vil være i og på jorden længe efter os. 
Igen og igen ser vi mindre eller mægtige 
træer bøje sig i efterårsstorme uden helt 
at give efter, og vi ved, at de vil rejse sig 
igen.

Til udstillingen blev denne lille bog 
udgivet, som er skrevet af kunsthistori-
keren Suzanne Ludvigsen. Hvad er det, 
vi ser, spørger hun, eller hvilken rolle 
spiller skoven her? Indfølt giver hun sine 
kyndige bud, baseret på stor indsigt i de 
grundtemaer, Palle Nielsen kredsede om: 
Livet på kanten af ikke-liv, den skrøbelige 
lille gruppe mennesker, der leder efter et 
tilflugtssted, eksplosive eller implosive 
udtryk i byen, klassicismen som bag-
grund og udsatheden som forgrund. ln   

Sten Krarup: Ernst Petersen. Arkitekt 
i Kolding 1918–1953. Forlaget Arkitek-
turens Dag, Kolding 2010. 158 sider, 
mange ill. Pris: 299 kr. 

En af de mange effekter ved Arkitekturens 
Dag er, at man også i de mindre danske 
byer har en anledning til at pege på god 
arkitektur af lokale arkitekter. I Kolding 
har man ligefrem opkaldt et forlag efter 
denne dag, og sidste år udkom så denne 
biografi om Kolding-arkitekten Ernst 
Petersen, født 1885. I 1918 vandt han en 
konkurrence om et nyt domhus i Kolding. 
Det var en betingelse for opgaven, at han 
bosatte sig i byen, hvilket han gjorde, og 
han satte sit solide præg på næsten alle 
offentlige byggerier i mellemkrigsårene.

Ernst Petersen blev en af provinsens 
mest produktive arkitekter. Omkring 300 
byggeopgaver på 35 år blev det til. Han 
hentede sin inspiration i klassicismen og 
hos den engelske arts and craft-arkitekt 
Erwin Lutyens, den danske skønvirke-
arkitekt Anton Rosen og i den danske her-
regårdsarkitektur fra renæssancen

Bogen giver et interessant tidsbillede 
med meget kildemateriale, og foruden 
nyere fotografier af Ernst Petersens beva-
rede kommunale bygninger, etageejen-
domme, villaer, kirker, vandtårne, møbler 
er der et væld af arkitektens tegninger, 
også af urealiserede opgaver og konkur-
renceprojekter. „En arkitekt skal man 
kende på hans bygningsarkiv,” mente 
Ernst Petersen, så der har været rigeligt 
materiale at trække på for forfatteren, 
der er arkitekt og byplanlægger i Kolding 
Kommune 1978–2005. 

Ernst Petersen var ikke en arkitekt, der 
fornyede dansk arkitektur, men han byg-
gede videre på de bedste traditioner og 
gjorde sit til det gedigne billede, vi har af 
nyklassicismen i købstæderne.  ln

Thomas Roland: C.F. Hansen i Danmark 
og Tyskland – en billedguide. 384 sider, 
mange ill., tegninger, kort. Forlaget Fry-
denlund 2010. Fås i dansk eller tysk 
udgave. Pris pr. udgave: 229 kr.

Man bliver let skeptisk, når en monografi 
lanceres som altomfattende, men i dette 
tilfælde er der noget om snakken. Det 
er en guide til de 78 bevarede bygnin-
ger, der bærer C.F. Hansens signatur – i 
Danmark, Slesvig-Holsten og en enkelt 
i Norge. Forfatteren, Thomas Roland, er 
cand.phil. i forhistorisk arkæologi, arbej-
der som konsulent i Kulturarvsstyrelsen 
og er noget af en nørd mht. Hansen. I sin 
pædagogiske introduktion på 53 sider 
opridser han dels klassicismens udvik-
ling (med sideblik til renæssancen) op til 
i dag med danske og udenlandske eksem-
pler, og dels sammenfatter han Hansens 
løbebane, idealerne, hans umiddelbare 
forgængere og hans samtidige i Danmark 
og Tyskland.

Hoveddelen er i sagens natur hel-
liget de enkelte C.F. Hansen-bygninger, 
der hver får 2 til 12 sider med forhistorie, 
beskrivelse af arkitektoniske virkemidler 
og nuværende tilstand. Thomas Roland er 
vidende og velskrivende, og da han selv 
har taget langt de fleste af fotografierne, 
står disse i et nært forhold til teksten. Der 
er lidt vel rigeligt af dem, især for mange 
bittesmå, og man kunne forestille sig C.F. 
Hansen mumle, at det måske kunne gøres 
enklere. Det skal ikke overskygge, at det 
er en formidabel guide til hans værk. Der 
er henvisninger på kryds og tværs, en 
liste over Hvad kan jeg se i Danmark? og 
... i Tyskland?, en værkliste (med lokali-
tet, type, år) og en tidslinje, hvor Hansens 
løbebane kobles sammen med vigtige 
danmarkshistoriske punkter. Dertil kom-
mer GPS-koordinater på hver adresse!  ln


