
Staar op om natten 
  og laver skulpturer

Autoforhandler i Horsens har oplevet at faa sine særprægede 
jernarbejder paa udstilling i USA

Henning Petersen med nogle af skulpturerne.

af mine. brødre, fortæller Henning 
Petersen. Han tegnede Fred og 
Barney, og det ærgrede mig, at 
jeg ikke kunne gøre det samme. Da 
han var gaaet, gik jeg ned i værk-
stedet og lavede dem i relief.

*  Med  k rumtapp e r
og kuglelejer

For fem aar siden gik jeg saa 
smaat i gang med skulpturerne. 
Det blev til en stor mand, der pla-
ceredes i haven. Materialet? Ja, 
jeg maatte skifte krumtappen ud paa 
en bil, og den gav jeg mig til at 
filosofere over .Resultatet var, at 
jeg brugte krumtappen til krop, og 
en gammel jernflyder til vod, som 
jeg havde fundet ved Vestkysten- 
anvendtes som hoved. Hvorefter 
manden blev forsynet med cigar og 
stok, og hvad der ellers hører til.

Senere fandt jeg ud af, at kugle-
lejer var fortrinligt egnede som 
krop for mindre skulpturer. Jeg 
har lavet en hel del gamle krigere 
med skjold, lanse og hjælme med 
visir. Forklaringen er nok den, at 
jeg lige fra barn har læst Carit Et-
lars romaner. Hvert efteraar, naar 
vinden tuder, pløjer jeg dem igen-
nem igen. Og saa laver jeg krigere, 
ikke fordi jeg er særlig krigerisk, men 
det taler til fantasien.

* Skulpturer paa 
Sct. Croix
Det hele var baseret paa fornøj-

else. Jeg slappede gevaldigt af med 
det. Saa en dag kom min bror hjem 
fra Grønland. Han skulle senere til 
Amerika og derfra besøge en an-
den bror i Puerto Rico. Han saa 
skulpturerne og sagde, at den slags 
maatte da interessere amerika-
nerne. Han tog een med, og tolderne

 

i New York kiggede meget indgaa-
ende paa figuren. Senere kom min 
bror fra Puerto Rico hjem. Han 
havde faaet kontakt med ameri-
kanske kunstforretninger, som om-
gaaende havde bestilt 15 forskel-
lige.

Senere er der gaaet omkring 30 af 
sted. De har været paa kunst-
udstillinger forskellige steder og 
er havnet hos gamle danske paa 
Sct. Croix, i Puerto Rico og Flo-
rida. Saa det ender vel med, at jeg 
skal eksportere en del mere.

— De har lavet en meget fin 
skulptur af en soldat med et barn?

— Ja, det stammer fra en be-
retning, jeg læste om, at en en-
gelsk tommy havde fundet et barn 
i Berlins ruiner og taget det ved 
haanden.Tommy'ens patronbælte 
er lavet af en kæde, og han staar 
paa et udløserleje, saa skulpturen 
kan dreje. Som modstykke har jeg 
lavet en skulptur, der viser Jesus 
paa korset. Endvidere har jeg 
fremstillet een, jeg kalder „For-
skolelærerinden". Jeg har brugt 
min datter som model fra den tid, 
hvor hun læste paa roller til ama-
tørteatret.

* Er det kunst?
— Er det, De laver, saa kunst, 

Henning Petersen?
— Det er ideer. Og kunst? 

Det er det maaske nok, for det er 
jo ikke enhver, der kan finde paa at 
lave den slags. I hvert fald kunne jeg 
aldrig drømme om at gaa ind i en 
serieproduktion. Jeg har endnu ikke 
lavet to skulpturer, der er nøjagtigt 
ens, og jeg har da fremstillet 
omkring et hundrede. Næh, det er 
en hobby for mig. Forresten har jeg 
ogsaa lavet en halvabstrakt 
figur, fremstillet af ti startkranse.

Jeg har det saadan, at jeg
kan vaagne midt om natten,
fordi jeg er kommet i tanke om
en „fidus". Saa staar jeg op og
gear ned i værkstedet for at
lave skulpturen. Jeg arbejder al-
tid med tingene alene, ellers bli-
ver det ikke til noget. Og det
med Vestkysten. Min kone og
jeg kører tit derover, helst i
stormvejr. Derovre ville jeg
gerne bo og gaa og lave mine
ting .. . P. N.

Autoforhandler H e n n i n g P e- 
t e r s e n, Ydunsvej, Thorsvang,
ha en hobby: han laver jern-
skulpturer. Han har ogsaa en
drøm: han vil, gerne flytte til det 
mest barske sted ved Vestkysten 
og arbejde med sine skulpturer 
der. Hvad han derimod aldrig 
havde drømt om, da han for en 
halv snes aar siden begyndte at »

arbejde i jern", er, at nogle af 
hans arbejder skulle komme paa 
amerikanske kunstudstillinger og 
blive solgt der til ganske udmær-
kede priser. Men saadan er det
gaaet.
Det begyndte med relieffer. Det er 

der mere formgivning i end i 
skulpturerne, som til gengæld taler 
mere til fantasien. Jeg sad en dag 
foran fjernsynet sammen med en

Her ses tre af Henning Petersens skulpturer.
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