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Tekst og tegninger:
Anne Kappel Hansen, arkitekt MAA

Mal Københavns Rådhus gult. Rådhuset lig-
ger så gammeit og tungt på sin fortravlede
plads i byen, hvor nabohusene står nyvaske-
de, næsten hudløst nØgne.

Jeg vi1 derfor foreslå, at radhuset males
gult!

Det alt for renskurede udseende kunne und-
gås - og huset og pladsen ville blive llvligere
med glade farver. En solgul kunne stråle
stærkt for vores oplyste demokratl - og byg-
ningen dermed leve op til sin position som
borgernes hus i en fremskridtsvenlig by.

For at understrege den gule farve kunne det
slidte tag males en kontrasterende violet.
Indgangsdøren kunne få en varm rød - som

udtryk for den hygge og hjefielighed som...

Det ville være en arkitektonisk forbrydelse -
et overgreb mod Martin Nyrops rådhus. Hans
udgangspunkt var først og fremmest stor re-
spekt for materialernes karakterfuldhed og
det stoflige udtryk. Bygningen er en komposi-
tion, hvor murstenene som materiale sammen
med Iys og skygge, den bærende hovedform
og de finurlige detaljer er bragt sammen til en
helhed.

Og den ville blive totalt smadret ved at male
huset sol- eller kanarlegult. Det skal heller ik-
ke være rødt eller blåt, men må respekteres i
sin naturlige, usminkede djærvhed.

Det gamle rådhus
Det tidligere Råd- og Domhus har derirnod
været udsat for en behandling, der inspirere-
de til ovenstående skrækvision.

Husets forhal, der før var et fornemt afdæm-
pet rum, er blevet rød - en nærmest anæmisk
dødrød.
I sammenhæng med omgivelserne minder

farven mest om halvstørknede blodple[ter pa
et slagterforklæde - og rummets nuværende
udtryk er fjernt fra den storslåede renhed, der
ellers karakterlserer arkitekten C.F. Hansens
arkitektur..
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Københavns
Rådhus.
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Domhuset.

Med enkle midler var der i Domhuset t11-

stræbt en rolig og alvorlig baggrund for de dy-
be rndåndinger, der kan være brug for før et
møde for de høje dommere.

C.F. Hansen og KØbenhavn
C.F. Hansen fik oqså ansvaret for genopbyg-
ning af Vor Frue Kirke. Det blev en enkel byg-
ning med et kirkerum, der stod som en stilfær-
dig, men stærk ramme om de kirkelige hand-
111r9 er.

Oprindelig var kirkerummet malet i grålige
farver i overensstemmelse med bygnrngens
hovedanslag. På et tidspunkt blev rummet
ændret radikalt, og det før så afdæmpede in-
teriør kom ti1 at stå med okkerfarvede vægge,
blåt på loftet og knaldrødt bag den centrale
Kristus-figur. Senere er kirkerummet ført tilba-
ge til det oprindelige udseende.

Som arkltekt var Hansen foretagsom og ind-
flydelsesrig. Ud over sin rige byggeaktivitet
var han både direktør for Kunstakademret og
overbygningsmester i København. Og han ud-
formede strenge retnrngsllnjer for byens byg-
geri. Omkring 1830 fremstod København som
en usædvanlig klassicistisk helhed med lyse-
grå facader.
Det biev dog for meget af for få farver, og

aviserne skrev om »den overhåndtagende ma-
ni, der mere og mere grlber om sig, så man
skulle tro, at KØbenhavn er flyttet til Møns
Klint«.

Den gule blomst
Klos op ad C.F. Hansens noble Christiansborg
SIot opførtes få år senere en fræk, gul klump -
nemllg Thorvaldsens Museum af M.G. Bindes-
bø11.

Han havde rejst en del i udlandet og var op-
taget af, at antlkkens arkitektur var kulørt -
stik imod hvad man havde forestillet slg.

Thorvaldsens Museum blev et farverlgt hus
med inspiration - og ikke kopiering - fra Bin-
desbøl1s rejser.

Formålet med bygningen var at hylde Thor-
valdsen ved at udstille hans livsværk bedst
muligt. Det lykkedes. Bygningens indhold og
rammer skulpLurerne og arkitekturen - gar
nærmest op i en højere enhed.

Skulpturerne står i den fineste hvide marmor
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eller som gipsafstøbninger, der opleves på
baggrund af vægge i dybe mættede farver.

Det fremhævende princip med anvendelse af
stærke kulører er et gennemgående træk i mu-
seets arkitektur. Samtidig hænger interiØrets
farver ikke alene smukt indbyrdes sammen,
men indgår også i hele bygningens hoved-
komposition set under 6t.

Ligeledes er der et tydeligt samspil mellem
farverne rnde og ude - og i forhoid til de om-
kringliggende bygninger har farvevalget også
mening. Den okkergule facade giver den for-
holdsvis liIIe bygning en egen identitet i for-
hold tii det store slot. I sin helhed er det lllle
hus et ualmindeligt helstøbt værk - en f1n

guldklump i dansk arkitektur.
Thorvaldsen selv var også yderst tilfreds. Da-

gen før han døde, stod han sammen med Bin-
desbøll og så på museet ved srden af C.F. Han-
sens byggeri - og sagde: »See engang, hvor
de skidne Mure griner stygt; de gnner ad
Hansen. nei, Museet det smiler, see engang,
det er }igesom en Blomst.«

Smag, behag - og kvalitet
Smag og behag er personlige spørgsmål. Der
flndes ingen rigtige svar - bortset fra ens eg-
ne.
Det ville være meningslØst at diskutere om

en gul er smukkere end en grå - medmindre
man ser tingene i en bestemt sammenhæng.

Thorvaldsen så ganske vist sit gule hus i for-
hold til slottets arkitektur, men uden at se den
mere afdæmpede arkitekturs kvaliteter.

De to huse taler hver sit sprog, og en forud-
sætning for at sammenligne må være en er-
kendelse af denne forskellighed, som f.eks.
kommer ti1 udtryk i de måder, som inspiratio-
ner fra Syden bliver anvendt på. Begge byg-
ninger opfylder dog et vigtigt udgangspunkt
for at tale om god arkitektur: De er kunstne-
risk gennemførte helheder, som forholder sig
på en bevidst måde til både deres lndhold og
de omgivelser, de er en del af.

Skøn- og helhed
Llgesom Domhusets helhed taber ved nye og
fremmede kulører i forhallen, ville Thorvald-
sens Museum forringes mærkbart, hvis man
fandt på at male forhallen hvid.

Københavns Rådhus ville uden tvivl afgå ved
døden som et stykke ordentligt arkitektur,
hvis det fik en omgang gul maling.

Ud fra disse betragtninger kan man stille en
lang række spørgsmåt t1l farvesætningen af
bygninger:
. Forholder bygningen sig ordentligt tiI omgi-

velsernes farver?
. Hænger facadernes farvesætning sammen

med bygnrngens hovedkomposition?
. Er der farvemæssig sammenhæng mellem

bygningens ydre og dens indhold?
Forholder man sig ikke til farverne set i en

sammenhæng, forspildes chancerne for en
smuk helhed på forhånd.
Maleren Paul Klee skrev: »At male godt

er,..at sætte den rigtige farve det dgtige
sted. «

I arkitekturen kan udsagnet omskrives til:
»At farvesætte bygninger godt er...at sætte
den rigtige farve det rigtige sted. «

Man skal »blot« huske at tænke i tre dimen-
sioner, ofte i meget stor skala - og samtidig
huske, at ikke alene maling, men alle bygge-
materialer har en farve i sig selv.
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