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Morten Ni,el,sen i værhstedet Jwor arbejsdagen begynder kl. syu om inorgenen Foto: Henri:h Frydhjær

Lærte håndværket i
sin fars stenhuggeri
Mor±enNielsepfy_|_dp]r75.st_qghorrmertil
Frdderiksswndft-`dågen---------
Ftederikssund:    Selv
om  det  er  et  halvt  år-
hundred  siden,  at  bil-
ledhuggeren       Morten
Nielsen  rejste  fra  FTe-
derikssund,  er  rødder-
ne til barndomsbyen al-
drig hugget over. I mor-
gen fylder han 75 år, og
op  til fødselsdagen  har
han glædet sig over, at
F+ederikssund    Kunst-
forening        markerede
fødselsdagen med at in-
vitere ham til at udstil-
le i Langes Magasin.

Det   \.ar   som    21~årig.   at

ham at udøve kunsten.
-  Sammen   med   mine   to

brødre,  kunstmaleren  Niels
Nielsen og arkitekt Ole Niel-
sen,  havde  jeg  en  lykkelig
barndom.  Selv  om  pengene
var  små,  hørte  vi  til  byens

å¥deertskhae?d?gath?:feessfiåFæti:
dre sørgede for, at vi allerede
for  barnsben  fik  forståelse
for,   at  Frederikssund  ikke
var »verdens navle« og sten-
huggeri  ikke var det eneste

å;aåi|:å:reaT,iå.,TårteÆ:fevåg
til  det,  og jeg  var  ikke  ret

geamaTe|LdoadJ:e|fe:g:åE:g|Eg:
gange, og tit mod vores vilje,
tog far og mor os med til Kø-
benbavn for `it bcisøge kunst ~

;e::n:toeå,#seåån::Dhåt:git|||sg::aj
Nuggi,   var   pengene   små,

iå:-:åj!:::fnijsnz:#;#:d:åd,::i
hvor vi har boet siden og jeg
har  mit  værksted,  fortæller
Morten Nielsen. Han under-
streger.  at  det  er  et  værk-
sted.   -  Far  ]ærte  os  at  ar-
bejdsdagen     begynder     kl.
7.00   om   morgenen   og  se]v
om der n'åturligvis er fridage

åå|åe:åesrreTsee:,ohp::y::såtsaråffå

:raavvelfgeår:::åesrtepdåetato£|?J:
1Øst.

sig selv. I hans værksted ved
hjemmet   i   Holte   står   en

åE*:luåeingibfå,Øåeerke:nesntEg[:
ven Henry Heerup.

-  Det er mit mål, at skulp-
turen skal støbes i bronze og
opstilles   på  en  plads  i  KØ-
benhavn, som har en ganslm

F;skee¥!ut;1skTiyv:nLnege:LlpHf:
fortjent en skulptur, og tide
vil vise, omjeg på mine gan
le dage forstår mig på lobb]
ismens svære kunst, og ska
fe penge ti]  at realisere de
ide, siger Morten Nielsen.

Et hjertesuk
1  forbindelse  med  mai.keii
gen   af  Frederikssunds   3t:)



Morten Nielsen i uærkstedet huor arbejsdagen begynder kl. syu om morgenen Foto : Henrik Fryd,hjær

Lærte håndværket i
sin fars stenhuggeri
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Frdderiksswndftåagen
Flederikssund:    Selv
om  det  er  et  halvt  år-
hundred  siden,  at  bil-
1edhuggeren       Morten
Nielsen  rejste  fra  FTe-
derikssund,  er  rødder~
ne til barndomsbyen al-
drig hugget over. I mor-
gen fylder han 75 år, og
op til  fødselsdagen har
han glædet sig over,  at
F+ederikssund    Kunst-
forening        markerede
fødselsdagen med at in-
vitere ham til at udstil-
1e i Langes Magasin.

Mpr::nvaNrie;:emnå:Låur,iegieå:
på Kunstnernes Efterårsud-
stilling. Siden har han delta-

!i|:|å:ntt:år!1:gmåee:rt;ti;li|::!n:å:d:
op  til  75  års  fødsesldagen,
har,  siger  han,  været  den,

gteerEearrsgl;v|?å#vdee|sS:r?rke-
-  Gennem   det   halve   år-

hundred,  der  er  gået  siden,
Jie:g:hfa:råt;:s:;;gr::i:dler:g:e:;±ke:Si

holdt  fast  i  hinanden.  I  de

å`id?,t3:fkdåg:åvhea|:eq,etay?ør|?:
at man huskes af mange, og

å:sseåreia|pgaethf:#åreet.iåt:::
hvad jeg  har  drevet  det  til,
siger Morten Nielsen.

gelnåå#:l;niaå:tfz.drssetlås,dåt
#nv::åalt6;:lfå:;åmuodrsgt:||
lingen i Langes Magasin.

Håndærkogkunst

::orn:s:t:e:nhfEg;:g:errT|ao;:!:;:`:el:f
gade  i Frederikssund,  Hans
far var en anerkendt kunst-

Fe#s,s:årdbio:git2e,åi5.'iEraeri
ov3ret,ogåinfååresr:tne,ndheTg,gæeåi;

ham at udøve kunsten.
-  Sammen   med   mine   to

brødre,  kunstmaleren  Niels
Nielsen og arkitekt Ole Niel-

!i:hsåa¥,d:søgrl:v:o;¥,jl%#:l::
borgerskab  og havde  samti-
dig det held,  at vores foræl-
dre sørgede for, at vi allerede
for  barnsben  fik  forståelse
for,   at  Frederikssund  ikke

Xårgå::'r?ffå?å:lå<;togef:åå:

å;aåi|gå#Ttiå., TirteÆ:fevåf
til  det,  og jeg  var  ikke  ret

;;:g:åe;#dt!eii;:dgi:eri!g:#:

#å!1i¥årg;:e:nan:e!:S#dgeåreku.is:tj
var flittige til at besøge os i

F::|dee#Eås:,n:;Jrågukdadnaiknke:
på kunstakadamiet, men in-
gen   kunstprofessors   udan-
nelse kan måle sig med den,

#inNf?eris8eanYm£8>SigerMor-
Uddannelsen kunne bære.

En stor opgawe

:aå:s:t:l::#:t:dge4Pkåøkb?å:å;ri:
ske kunstnerkredse og med-
1emskabet af kunstnergrup-
pen  »Decembristerne  «.  Det

åøer:ektjLåtuåTsgt?sgfemeflnøtjpaåf

Feor:åå:npdåbå:åtg.e:s::it,sF#
han   efter   befrielsen   lagde
bag sig gennem tre års hårdt
arbejde.  I  tre  år  arbejdede
han  med  sin karrieres  stør-
ste  opgave  -  det  2,5  meter
høje      beffielsesmonument,
der  blev  hugget  i  granit  og

;ei:;:;t!j::::g;tn:;tk:jaiø8;:;;i::#;;i
Ny Carlsbergfonden fandt at

Fvlå|:tea,:b.egjf::bTeavvå?t:øfig
med flere opgaver og et par

1egater,  så jeg havde  til  da-

g:envogirtejåin:dDamjågiu|s?::

£:-:;:iåtai;nE:e;;:g#:efeå::e:::i
fra    København`   til    Holte,
hvor vi har boet siden og jeg
har mit værksted,  fortæller
Morten Nielsen. Han under-

S::åFe_r,Faatrtå;trteeroest:,æ:E:
bejdsdagen     begynder     kl.

§#::°:e::r:?;e;i];¥p:];;::°:!1tsd;aii§
travlt  på værkstedet og op-
gaver der venter på at blive
løst.

Tb opgaver
En af opgaverne er en bestil-

fågåoypkgnaivnejEfkAurEsutsnet-i:1f
versitetsbibliotek.

-I  19611avedejeg to træ-
figurer    til    univeristetsbi-

Pilti|oetE:,tBei:dggaaEfespkaur|t,iuFåg
den   unge   videnskab«.   Den
unge     videnskab     var     en

%#:t]k8<?rdesfååennd;anpgåvea¥
det   første   menneskeskabte
element,  der kom ud i  rum-
met.   I   forbindelse   med   en
udbygning    af    biblioteket,
har  man  bedt  mig  med  at

k;mmkånms:fe::sfkorslååstilyek:
ning.

Den   tager   sit   udgangs-
punkt i at det siden den før-

:-:::__---__-__-:---:-_-__
der  en  mindre,  men  lige  så

i::,fii:,##:z:ei|:åsii;;iii:i
ens  i  deres  form,  men  for-
skellig i deres størrelse, for-
tæller Morten Nielsen.

Mpr::na#ideeigen°Ph8aarveståFi%:

i#jiieåt:i:åaa;i,;¥:å:jie:n:£Vå:
Ve?DHeetF€¥"H±et:#åpi.,_atskulp-

iå:riia,;::ittm:bieasT'l:bfr:g:lznet:Ø:

iås,i!e:,::ti|s:f:v|t;n,kn:g:::p,Tåe:j

iy:l±v:]i:':O:¥iigkEaigi;§:O:b:bgf:
fe penge til at realisere den
ide, siger Morten Nielsen.

Et hjertesuk
1  forbindelse  med  markein-
gen  af  Frederikssunds  300
års    købstadsjubilæum    en

:=iåF.irnvgilåf65,Fbrl?#*

ii|:eet:.:å|åre|nnfs;iåssiåerEsru?dåfii::
te han skulpturen »Moderne
menneske       på       historisk
grund«.

må#slg:::å:  i g::g';viåingee?

:Es;s:tg:e:n:å|eåsgkguf,nu¥r|EdTe::
fået navnet »Stævningsman-
den«

f.:bggå:,avåeedermiåleøseblå#
domsminder    i     Frederiks-

;B:fl.inAeil-esnheadvkdeereøng<:,naY,F::
skesmede«,   »Gelinde«,   »Bif-
fen«,    »Perletand«,    »Krølle«
o.s.v..  Fra  årene  i  fars  sten-

g:nggå:1envå!njeegbfegvså;kartej::

i;rlgfk:ugvp:,åj:neåknke;:Jnei:.aiy#i
Frederikssund,  skilter  med
navnet         »Stævningsman-

#r<:.:::£]s:k::n:ensr£;et;S:,::S:tgeeer:
ti.yk,   som   ikke   efterlader

:¥,ldoe=eartaqåb;-:el:geiåået:te-


