
der til at skabe noget med -
det giver en stor følelse af
tilfredshed under arbejdet
- og især når jeg selv er til-
freds med resultatet. Og
det hænder da også - indi-
mellem, siger Helene Bach
Nielsen.

"Kan du ikke hugge en
figur¬ til haven? " spurgte
Helene Bach Nielsens
mand. Det tog hun som en
udfordring og frembragte"Legende

Her blomstrer betonen
Helene Bach
Nielsen har
skabt en
anderledes have

Tekst: Lone Bering
Foto: Martin Ravn

E
n have kan være
frodig og farverig
af blomster, eller
den kan være

tat og jungleagtig af trer
og buske. Den kan have et
vandhul eller et andet sr-
prg.

Hos Helene og Kr. Bach
Nielsen i Stensballe domi-
neres haven af skulpturer
udhugget i gasbeton.

Allerede pa lang afstand
kan forbipasserende se
den største af dem. En
kridhvid firkant anbragt
pa en af spidserne. Kom-
mer man tattere pa, ses

relieffet af legend born,
Forbilledet er familiens eg-

ne fern sønner. for det er
Helene Each Nielsen,
årgang 1935, der har frem-
stillet denne skulptur, li-
gesom hun har skabt de
øvrige skulpturer i den sto-
re have.

Hun er ikke kunstner i
ordets egentlige forstand.
Faktisk har hun sit ud-
komme pa Horsens Syge-
hus, hvor hun har arbejdet
som narkosesygeplejerske
i mange Ar, men hun har
altid interesseret sig for
den skabende kunst. Hun
har altid tegnet, malet, ar-
bejdet med keramik - og så
sidst gasbeton:

Skyggebilleder

- Det var egentlig min
mand, som satte det med
skulpturerne i gang. Han
sendte bud efter en gasbe-
ton-blok pa godt et ton.

"Kan du ikke hugge en
skulptur til haven?"
spurgte han. Jeg havde
ganske vist aldrig arbejdet
med hammer og mejsel for.
Men jeg tog det som en ud-
fordring. Det kunne være
sjovt nok at se, hvad der

kunne komme ud af det,
siger Helene Bach Nielsen.
Sønnerne lavede skygge-
billeder på blokken, Hele-
ne skitserede deres krop-
pe. Og så huggede hun
med hammer og mejsel og
brugte en skruetrækker til
de små hjørner.

- Jeg har aldrig fået un-
dervisning i at fremstille
skulpturer. Jeg er bare
gået i gang - og gør det pa
min egen made. Jeg har ik-
ke store tanker om det, jeg
selv laver. Men det har
min familie Min mand og
drengene. Og det er jeg
taknemmelig for og også
lidt rørt over, siger Helene
Bach Nielsen.

Den øvrige families ind-
levelse i Helenes arbejder
kom især til udtryk, da
"Legende børn« en mor-
gen pludselig lå i to styk-
ker pa græsplænen.

- Familien var græde-
frdig. Langt mere end jeg
selv. Og der var ingen ende

på deres trøstende ord - og
hjælp. Men skulpturen
blev repareret med nagler,

og for at skjule revnen maledelede Helene Bach Nielsen
skulpturen over i kridhvid
maling.

- Det betød, at jeg frem-
over malede skulpturerne
for at de skulle få samme
farve.

Lille model
PA terrassen sidder en

skulptur-dreng og kigger
ud over haven mod fjorden
i det fjerne. Inden Helene
Bach Nielsen gik i gang
med selve huggearbejdet,
formede hun en lille mo-
del.

- Ellers er det ikke de
store ideer, jeg har, inden
jeg gar i gang. Jeg har en
vag forestilling, jeg hug-
ger, og pludselig er der en
ide, som jeg sA efterhånden
får udviklet. Tit er det også
tilfældighedernes spil, for
betonen kan snyde. Jeg
kan have planer om at
hugge et bestemt stykke
af, men stykket kan let bli-
ve store eller mindre end
tilsigtet. Det arbejder selv.

Men på grund af uforud-
sigeligheden bliver arbej-

det også mere spændende,
synes hun.

Tryghed"

Den skuiptur, Helene
Bach Nielsen holder mest
af, er "Tryghed" En kvin-
de som holder sit lille barn
i favnen:

- Den er jeg utroligt glad
for. Den, synes jeg, er lyk-
kedes.

En anden, som hun deri-
mod selv synes ikke er helt
sA vellykket, forestiller en
liggende kvinde:

- Men andre har åben-
bart syntes om den, for
den blev engang stjålet og
fundet igen i Gedved sam-
men med flere andre tyve-
koster fra forskellige ind-
brud - i flere stykker. SA
den matte restaureres, da
den kom hjem igen.

Kæmpe have
Haven kan sagtens bare

de mange skulpturer. Den
er stor, over 2000 kvadrat-
meter, idet familien på ettidspunkt fik lejlighed til

at købe nabogrunden. Ha-
ven er højtbeliggende og
har en storslået udsigt
over Horsens fjord. Den er
anlagt med en stor
skrånende græsplæne, om-
kranset af bede og sten-
gærder - som Helene for
øvrigt også selv har bygget.

- Som min mand siger,
så er jeg til alt det "grove"
Sten, ler, beton, ja, det er
også mig, der renser til-
stoppede vandrør og den
slags. Nogen skal gøre det,
og det generer mig ikke det
fjerneste.

Huset, som familien
Bach Nielsen bor i  er også
bygget ud fra Helenes egen
tegning. Et år dekorerede
hun husmuren med et reli-
ef aft "Noas ark"

- Jeg kan godt lide at la-
ve den slags ting. Jeg hol-
der af at bruge mine hæn-


	Page 1

