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BØGER

 M aleren og billedhugge-
ren Henning Damgaard-
Sørensen døde i april i år 
85 år gammel, men nåede 

at se denne omfattende monografi om sig 
selv og sit værk, og han må have været 
inderlig tilfreds. 

Opvæksten først i Aalborg og siden 
hen i København beskrives i et letløbende 
sprog, og man får et stærkt indtryk af en  
selvbevidst bagerfamilie, far, mor og otte 
børn, der efter Landmandsbankens krak 
i 1922 må indrette sig mere beskedent. 
Under og efter krigen, hvor HDS delta-
ger i modstandsarbejde, står han i lære 
som værktøjsmager, skiltemager, foto-
graf, klejnsmed og endelig som murer, 
og her afslutter han omsider sin læretid. 
Sideløbende engagerer han sig i DKP, bl.a. 
tilskyndet af arkitekten Edvard Heiberg, 
hvis hus på Ådalsvej bliver hans andet 
hjem. I 1950 får han antaget nogle arbej-
der på Kunstnernes Efterårsudstilling, 
DKPs avis Land og Folk offentliggør teg-
ninger af ham, og uforbeholdent støttet af 
sin kone nr. 2 kan han tidligt i 1960erne 
fuldt og helt vælge kunstnervejen. 

I de næste to kapitler gennemgår Kim 
Dirckinck-Holmfeld Damgaard-Søren-
sens store arbejder, bl.a. Kildeskovshal-
len (1970 og 1973), Husum Skole (1976), 
Høje Taastrup Station (1984-85) og Rigs-
hospitalet (2000). Den mest omfattende 
analyse tildeles „Demokratiets monu-
ment”, LO-skolen (1969–87), der er tegnet 
af arkitekterne Jarl Heger, Karen og Ebbe 
Clemmensen, hvoraf de sidste støttede 
en udsmykning, mens Jarl Heger indædt, 
men forgæves kæmpede imod.

Kim Dirckinck-Holmfeld: San-
sernes kultivering, Henning 
Damgaard-Sørensen og LO-
skolen. 
336 sider, mangfoldige illu-
strationer. Tilrettelæggelse: 
Margrete Mokrzycki og KDH. 
Bogværket 2012. 
Pris: 548 kr.

Det sidste store kapitel hedder meget 
sigende „Kampår”, for Damgaard-Søren-
sen kæmpede utrætteligt og ubønhørligt 
mod kunstneriske og organisatoriske for-
hold, han mente modarbejder fri og nød-
vendig kunstnerisk udvikling, fx kurato-
rer som et omsiggribende fænomen. Om 
det så skulle koste poster og venskaber. 
Ligesom overalt i bogen kan Kim Dirck-
inck-Holmfeld righoldigt citere Henning 
Damgaard-Sørensens bidrag i aviser og 
tidsskrifter, hvor hans polemiske sans 
er svær at overgå. Også hans veloplagte 
angreb på Arkitekternes Hus, Uden-
rigsministeriet, Nordea i Strandgade og 
Metroens design er værd at læse. 

I kraft af sin identifikation med og impo-
nerethed over den produktive, strids-
lystne, intellektuelle bulderbasse er 
forfatteren på linje med sit emne. Hertil 
kommer et mangeårigt nært venskab 
med hovedpersonen. Og der er nok ingen 
andre end Dirckinck-Holmfeld, der har så 
stor indføling med Damgaard-Sørensens 
uforlignelige evne til kraftfulde flader og 
strukturer og til at bibringe arkitektoni-
ske sammenhænge rumlige dynamikker 
og klangbunde. Sproget er en fornøjelse, 
og den muntert indbydende tilrettelæg-
gelse lader den bølgende farveglæde 
komme til sin ret. 

Både Dirckinck og Damgaard hylder et 
bestemt kunstudtryk, konkretismen, som 
sættes højt over det figurative maleri. 
Flere gange understreger forfatteren, at 
bogen er en biografi og ikke en kunsthi-
storie, fx side 8: „En traditionel, korrekt 

I Henning Damgaard-Sørensens univers

kunsthistorisk biografibog over Henning 
Dam gaard-Sørensen er bevidst fravalgt, 
fordi en sådan korrekthed vil være en pro-
vokation mod ham.” 

Dette fravalg gør imidlertid bogen til 
en helteberetning, en hagiografi snarere 
end en biografi. Slægtsskabet med Vasa-
rely, Dewasne, Malevich og Mondrian 
berøres, men ikke med de samtidige Kas-
per Heiberg, Karl Aage Riget, Jørn Larsen 
m.fl. på andet end anekdoteplan. Ikke med 
ét ord nævnes Poul Gernes, hvis pionerar-
bejde med Herlev Hospital i årene 1968–
76) er på højde med LO-Skolen. Medlems-
skabet af Grønningen har sit eget kapitel, 
men handler mest om organisation og 
magtkampe. 

Samtidig er hele bogen gennemsyret 
af en polemik, der minder om at sparke 
åbne døre ind. Ophøjelsen af det nonfigu-
rative er en forståelig protest mod ten-
densmaleriet i den DKP-sammenhæng, 
som Damgaard-Sørensen udsprang af 
og tog afstand fra, men når det figurative 
maleri kaldes for ’at male med ørerne’, 
fordi det skal oversættes til ord for at 
tilegnes, så er det simpelt hen en reduk-
tion af de helt bastante. Frigørelsen fra 
det figurative og abstraktionen giver en 
„anderledes form for udsagn end det lit-
terære […] med øjet som den ultimative 
fortolker”, siges det på side 61. Jamen, 
kræver Cezanne eller Matisse et litterært 
noteapparat? For alle de største malere 
gælder det da, at de ikke blot kultiverer 
sanserne, men også sublimerer følel-
serne.  ln


