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De lærte sig selv kunstens sprog

Ulf Rasmussen og Helge Ernst mødtes
første gang som malerlærlinge for 50 år siden

1 fra i dag udstiller de sammen på

J.F. Willumsens Museum i Frederikssund
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De lærte
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Spr08
Ulf rasmussen og Helge Ernst
mødtes første gang som
malerlærlinge for 50 år siden - fra
i dag udstiller de sammen på J. F.
Willumsens Museum i
Frederikssund
Et      sofastykke      med
skovsø   er  lige   så  lidt
kunst,  som  kaffe  med
blødt  brød  er  nærende
kost.   Det   er   fidus   og
tomme kalorier.
Så firkantet og kontant
blev det sagt, da billed-
huggeren  Ulf  Rasmus-
sen  (71  år)  og  maleren
Helge  Ernst  (68  år)  sad
ved  et vindue  med  ud-
sigt over Roskilde Hord
og  snakkede  om  deres
fælles metier: at formid-
le  i  kunstens  form-  og
farvesprog.

De  sad  i  den  lavloftede  stue
hos  Ulf Rasmussen  i  det  hvid-
kalkede   bondehus   nede   ved
fiorden for enden af Kølholmvej
i   Marbæk   syd   for   Frederiks-
sund.

Begge hører de til den genera-
tion, hvor en læreplads i maler-
faget var en klassisk start for en

vordende  kunstner.  Ikke  fordi
at faget, ud over en elementær
erfaring med pensler og farver,
gav  nogen  berøring  med  kun-
sten,   men   fordi   man   havde
håndværket at falde tilbage på,
hvis   det   med   kunsten   skulle
8lippe.

Det var da også som malerlær-
linge  på  den  tekniske  skole  i
Ahelefeldtsgade  i   København,
at  deres  veje  krydsedes  første
gang. Det er 50 år siden.

Frederiks sund  Kunstforening
har med sin forårsudstilling, der
i   eftermiddag   åbner   på   J.F.
Willumsens  Museum,  atter  ført
Ulf Rasmussen  og Helge  Ernst
sammen i en fælles udstilling af
apbejder fra deres hænder.

Det var en  praktisk  §nak  om
udstillingens    opbygning,    der
var anledning til samtalen, som
viste sig at afsløre en påfålden-
de  enighed  om  kunsten  sprog,
og om de krav sproget stiller til
sin formidler og til den, der vil
»lytte« til det.

-  Kunsten  er  et  sprog  der
taler   i   former,   linier,   lys   og
skygger,  og  kommer  man  ikke
sproget imøde, lærer man heller
ikke at forstå det. Så hen£dder

Uanset om det er sommer eller vinter arbejder U]f Rasmussen helst i ffi luft under

man til de at spise sig  »mæt«  i
tomme  kalorier,  blev  der  også
sa8t.

Ingen vuggegave
Hverken  Ulf  Rasmussen  el;er
Helge  Emst  fik  kunstsproget  i
vuggegave.    De   kan   hverken
henvise    til    slægtskab    med
kunstnere, endsige famiHetradi-
tion for, at man skulle prøve på
at blive det.

-Jeg voksede  op  i  Vangede
ved  København,   dengang   det
var   bondeland.   Min   far   var
)ærer,    og   jeg   var    glad    for
naturen  og  dyrene,  så efter en
realeksamen mente både jeg og
mine   forældre,   at  jeg   kunne
finde  en  livsgeming  ved  land-
bruget.  Men  fire  år  efter  blev
beslutningen,    under   en   syg-
domsperiode,   taget  op  til  ny-
vurdering. mn lyst til at tegne
og male, snitte i træ og hugge i
sten, fik mig til at sadle om og gå
i  malerlære,  fortæner  Ulf Ras-
mussen.

Helge   Emst   voksede   op   3
København.  Faderen  var  bog-

bindermester og selv havde han
vage drømme om at bnve læge.
Men  i  mellemskolen  satte  pi-
nagtige karakterer i regning og
matematik  en  effektiv  stopper
for en  akademisk  kariere.  Der-
for blev det glæden ved at tegne
og male,  der førte  til læreplad-
sen i malerfaget, uden at Helge
Emst vil påstå, at det vaø i dette
håndværk, han fiiik sin indføring
i kunstens sprog.

Det glippede ikke
Det var i ffitiden ude i naturen,
hvor der blev arbejdet med  de
§må pensler, at de startede med
at gengive naturindtrykkene og
hver på deres måde begyndte at
fomemme,  at formeme  og  far-
veme ejede et selvstændigt liv.
0g det  glippede ikke  for dem.
Der blev ikke brug for malerfa-
gets håndværk.

I   1937   debuterede   Ulf  Ras-
mussen  på  Kunstnemes  Efter-
årsudstilling,  og  alt  imens  han
underviste  bla.  kommende  ma-
lersvende   på  tekniske   skoler,
begyndte   han   at   hugge   sig

gennem  gran
fomer,  som  :
ens  sprog  bå(
værdsætter. I
en   kvindeton
blev  det  først
arbejder,  som
for  Kunst  kø:
med  denne  v
stillin8en    på
Sldte  Ulf  R
med  buster  o
bl.a. fik disse t
»Hans skulptu
i  bamal  forstar
fulde og $1dt
hviler  statisk
følelseme ban
og   giver   der
under  den  sti
Rasmussens e]
oplevelser.«

Året efter - j
Emst  blandt
Kunstnemes  ]
og han sled sig
på egen hånd,
andre gjorde.

I   kataloget,
sund  Kunstfo



Lørdag deh  le. februar

I   U]f  Rasmussens   lav]oftede
stuer, under det hvidkalkende
bondehus stråtag for enden af
Kølholmvej i Marbæk ved Fre-
derikssund,  hænger  malerier-
netæt  pÅ  væggen,  bl.a.  arbej-
der  af  svigerfader€n  maleren
Kar]  Schou,  og  på  hylder  og
skabe står hjemmegjorte kera-
mlske   arbejder.   Da  Ulf  Ras-
mussen    mødtes    med    Helge
Ernst  for  at  £Å  en  snak  om
udstillingen, der åbner på J.F.
Wl]lumsens Museum i dag, for-
klarede   Ulf  Rasmussen   med
eksempler,   hvordan   stenenes
egne   former   er   med   til   at
bestemmer billedhuggeres fær-
dlge ubejde.



mussen helst i m liift under et ]æ§kurs halvtag.

elv havde hm
at blive læge.
Dlen   satte   pi-
r i regring og'"v stopper
kariere.  Der-

n ved at tegne
}  ti]  læreplad-
iden at Helge
det var i dette
sinindføring      fyldte   Ulf  Rasmussen   en   sa

LKKe
ide i naturen,
ejdet  med  de
startede med
dtiykkene og
e begyndte at
neme  og  far-
rstændigt liv.

gennem  granitten  til  pla§tiske
fomer,  §om  kendere  af kunst-
ens  sprog  både dengang og nu
værdsætter. I 1941 huggede han
en   kvindetorso   i   granit,   som
blev  det  første  af flere  af hans
arbejder,  som  Statens  Museum
for  Kunst  købte.  I  forbindelse
med  denne  vinters  Comer-ud-
stillingen    på    Charlottenborg,

med  buster  og  tegninger,  som
bl.a. fik disse ord med på vejen:
»Hans skulpturer er ikke kønne
i banal forstand, men karakter-
fulde og firldt af et indre liv. De
hviler  statisk  i   sig   selv,   men
følelseme baner sig vej indeffa
og   giver   dem   en   spænding
under  den  stramme  form.  Ulf
Rasmussens er er en af de gode

kke  for-dem.      Oplevelser.«
g for malerfa-          Året efter -i  l938 -var Helge

Emst  blandt  debutanteme  på
rie  Ulf  Ras-      Kunstnemes  Efterårsudstilling,
nernes  Efter-oghan sled sigtilen uddannelse
lt  imens  han      påegen hånd, ved atlære afdet
mmende  ma-      andre gjorde.
niske   skoler,          I   kataloget,   som   FTederiks-
;   hugge    sig      sund  Kunstforening  udgiver  i

Mens bllledhuggerens aJ'bejder i sten er uforgængelige, bliver dem der formes i gil)s, bidt i stykker af
tldens tand

forbindel§e  med   sin   forårsud-
stilling,   kan  det  læses   at  Ulf
Rasmussen og Helge Emst, ikke
kom  til  at  mangle  på  anerken-
delse i  form  af bestilling§opga-
ver  og  legater,  men  de  lægger
begge vægt på at understrege, at
de ikke har kunnet leve af deres
kunst alene.

Til Roskilde F].ord
Det    var    i    begyndelsen    af
1940'ne,  at  Ulf Rasmussen  flyt-
tede   til   huset   for   enden   af
Kølholmvqj i Marbæk ved Ros-
kilde Fjord. Selv om grøntsager
ffa egen have og fisk fanget på
Sorden  nu  var  med  til  at  stille
familiens  materielle  behov,  bi-
beholdt  Ulf Rasmussen  under-
visningen   i   København.   I   en
lang årrække var han en skattet
underviser på  bl.a.  Kunsthånd-
værkerskolen.

-  For mig har det altid være
en  nødvendighed,  at jeg  havde
frihed  som kunstner. Det er alt
for stort et slid, at gøre det for at
tjene  penge,  siger  Ulf Rasmus-

sen,  der dog,  takket være lega-
ter m.v.,  fik  mulighed  for flere
udenlandsrejser,  hvor  han  be-
søgte museer og samlinger, der
bl.a.  rummede  originaleme  til
gibsafstøbninger,  som  han  i  de
unge  år  studerede  på  Statens
Museum  for Kunst  for at  lære
sig det kunstens formsprog, han
behersker så fuldkommet.

Også den opfattelse om ffihe-
den  til  at  være  kunstner  deler
Helge  Emst  med  Ulf Rasmus-
sen. For ham blev undervisning
ikke   det   eneste   middel.   Der
kom  også  skribentvirksomhed
og kortfflmproduktion til.

-  nesses  man til  at §lække
på   sin   frihed   som   kunstner,
betræder man en farlig vej, siger
han, men tilføjer i samme ånde-
drag,  at  hverken  undervisnin-
gen eller skribentvirksomheden
alene har være nødvendige on-
der.

-Undervisning     giver     en
menneskelig   kontakt,   §om   er
inspirerende,   og   det   er   også
givende at skrive om kunst.  Så

tvinges  man  til  at  agumentere
for  sine  meninger.  Man  kan jo
påstå  at  noget  er  godt  og  at
andet er dårligt, uden man har
dort  sig  klart,  hvorfor  det  er
godt,  og  hvorfor det er  dårligt,
siger Helge Emst.

Som Helge Emst og Ulf Ras-
musen sidder vedvinduet med
fiordudsigten,  er de  ikke  blege
for   at   indrømme,   at   de   er
privilligerede  i  dag,  men  de  er
sig   også   bevidst,   at   de   selv
skabte  sig  den  frihed,  de  har
haft til at arbejde med den kunst
der er deres.

På  spørgsmålet  om  hvomår
de   har   det   bedst,   svarer   de
begge spontant det samme: Når
vi arbqjder.

Ulf Rasmussen føjer dette til:
-  Men tro ikke, at det altid er
en fomøjelse.  Det kan være en
pine,  og jeg  er  ikke  ked  af,  at
ingen af mine tre bøm valgte at
f¢lge    mit    fodspor.    Men   jeg
prøvede  heller  ikke  at  presse
dem.  For hvis  man ikke  bræn-
der  for  kunsten,  tror jeg  ikke,
den lykke for nogen ....


