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 A rkitekten Ulrik Plesner er 
ud af et kulturelt og økono-
misk velstillet miljø. Hans 
far, Johan Plesner, som var 

professor i Italiens middelalderhistorie, 
dør i 1938, da Ulrik Plesner kun er otte år. 
Moderen, Kathleen Risk, er en talentfuld 
pastelmaler og Plesners morfar er en rig 
skotsk whiskyfabrikant, hos hvem han til-
bringer adskillige sommerferier, og hvor 
landstederne bibringer drengen uudslet-
telige indtryk. Efter faderens død kommer 
arkitekten Kaare Klint ind i familiebille-
det som moderens samlever i en periode 
og som en eminent tegnelærer for den 
10-årige Ulrik. Også Klints deltagelse i 
færdiggørelsen af Grundtvigskirken lærer 
drengen betydningen af håndværkernes 
færdigheder. 

Efter kostskoleophold på Herlufsholm 
beslutter Ulrik Plesner sig for at blive 
arkitekt. Den skotske bedstefars reaktion 
lyder: – Det håber jeg ikke. Jeg må for-
tælle dig, at når min arkitekt besøger mig, 
kommer han altid ind ad køkkendøren.

Ved noget, der synes at være mere 
end et tilfælde, bliver Plesner i 1956 

opmærksom på en international konkur-
rence, udskrevet af den indiske regering. 
Indholdet er et monument for 2500-års 
jubilæet for Buddhas overgang til nir-
vana. Plesners bidrag er en dome, belagt 

med bladguld,  med en diameter på 40 m, 
hvor en Buddha-statue sidder i midten 
omgivet af en kompliceret lotusformet, 
tredimensional struktur. Det er samme år, 
som Jørn Utzon vinder konkurrencen om 
Sidney Opera, og som noget nyt i dansk 
arkitektur arbejder de begge med dob-
beltkrumme flader. 

I dag er Plesner taknemmelig over, 
at han ’kun’ fik en 3.præmie for Buddha-
monumentet (1.præmien gik til en indisk 
arkitekt) – bl.a. på baggrund af Utzons 
forpestede kamp med de australske poli-
tikere. 

Gennem konkurrencen kommer Ulrik 
Plesner i kontakt med buddhistiske 
kredse i Ceylon, og Østen tiltrækker ham. 
Efter at have indsamlet en slags legat 
hos sin skotske familie og ad den vej 
finansieret sin rejse og første tid ankom-
mer han til byen Colombo, hvor han får 
en løs ansættelse hos arkitekten Minette 
de Silva. Hun er uddannet i London, men 
tager ligesom Plesner selv afstand fra 
den ufølsomme modernisme, der på dette 
tidspunkt har præget de tidligere britiske 
kolonier i over 20 år. 

Arkitektkontorets opgaver er meget ure-
gelmæssige, og ligeså lønudbetalingerne. 
Da han på samme tid møder den etable-
rede arkitekt Geoffrey Bawa (1919–2003), 
er det gemytternes overensstemmelse fra 
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første færd. Her ligger bogens hoveddel 
med et portræt af et usædvanligt menne-
ske og med varme erindringer om deres 
fælles realiserede såvel som urealiserede 
projekter. Opgaverne strækker sig over 
hele byggefeltet: Skoler, fabrikker, private 
huse og hoteller. Der er et væld af bygge-
tekniske og kompositoriske beskrivelser. 

Deres fælles credo og det budskab, 
Ples ner senere videregiver, da han er med 
til at forme den ny generation af ceylone-
siske arkitekter, er: Indre gårdhaver som 
bygningens naturlige omdrejningspunkt; 
store svungne, overhængende tage med 
lave udhæng; søjlegange med verandaer; 
tremmevinduer til luftcirkulation; sove- 
og siddeplatforme; historisk inspirerede 
detaljer og vægmalerier.

Plesner var stærkt inspireret af den 
såkaldte ambalam, en slags stoppesteder 
som konger lod opstille til trætte van-
dringsmænds lise med en afstand, der 
svarer til en halv dags rejse til fods, eller 
ved korsveje, templer og flodovergange. 
Næsten arketypisk inkorporerer en amba-
lam den gode arkitekturs enkle løsninger, 
og Plesner beskriver ofte sine bygninger 
som udvidede ambalam. „De var i reglen 
konstrueret både smukt og praktisk. Det 
er beskedne, funktionelle, uformelle og 
afslappede bygninger, opført i erkendelse 
af at folk ikke kan rende omkring hele 
tiden, men somme tider må sidde ned og 
iagttage verdens gang” (side 78).

Samarbejdet med Bawa ophører i 1967, 
da Ulrik Plesner får ansættelse hos Ove 
Arup i London, hvor han er indtil 1972. Fra 
1980 til 1987 vender han tilbage til lan-
det, der nu hedder Sri Lanka, på opdrag 
af Verdensbanken. 

„In Situ” giver et forunderligt indblik i den 
del af den postkoloniale overklasse, der 
har holdt fast i elementære humanistiske 
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Plesner har haft bistand af en oversætter, 
mindre facetteret. Måske det ligger i det 
engelske sprogs rigdom og præcision og 
i, at engelsk har været Plesners hverdags-
sprog i hele hans voksenliv.)

Det fine layout bidrager til at holde 
nysgerrigheden fangen. Gennem opmå-
linger, skitser, planer, opstalt og snit bli-
ver det tydeligt, hvor begavet Plesner 
blander traditionel arkitektur med sin 
egen behersket moderne tilgang. Hertil 
kommer de atmosfæremættede fotos af 
beretningens aktører, af ældre bygninger 
og Plesner/Bawas egne huse, interiørerne 

og omgivelserne, befolkningen, landska-
berne, haverne, bilerne … Ikke mindst i 
kraft af de sort/hvide fotos er tidens, ste-
dets og lysets nærvær stærkt.

Ved vejs ende sidder man blot tilbage 
med et uforløst behov for at høre om pro-
jekterne i Danmark, bl.a. konkurrencen 
om Københavns Havn (1985, s.m. Dan 
Wajnman), og især om Ulrik Ples ners tid 
som stadsarkitekt i Jerusalem fra 1976–
77, hvor der må have været kraftfulde 
viljer, som skulle bøjes mod hinanden.  ln
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værdier, og for hvem det mest naturlige 
i denne verden er at køre Bentley eller 
Rolls-Royce selv i regntidens ufremkom-
melige pløre. Som uformuende dansk 
vesterlænding og som både håndværker 
og kunstner bevarer Ulrik Plesner en out-
sider-position og dermed et uideologisk 
blik på sine omgivelser, der beskrives 
med accept, varme og et klarsyn, der til 
tider tangerer kynisme. Og når det oven 
i købet er skrevet på et engelsk, som er 
på højde med gode engelske novelle-
forfattere, ja, så overgiver man sig helt. 
(Desværre er den danske udgave, hvor 


