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Ferniseringsbrev 



Billedhugger Claus Henrik Nielsen 

Jeg er autodidakt billedhugger. Mit udgangspunkt er, at mine figurer skal 
være nonfigurative, abstrakte og naturalistiske, hvor kontrasten mellem 
det rå/polerede og fantasi/formsans kommer til udtryk. 

Jeg har udstillet mange forskellige steder: kirker, virksomheder, gallerier 
og skoler. 

Mellem Glyngøre og Durup har jeg lavet en planet-sti af granitskulpturer. 
Stien er ca. 6 km lang. Den starter ved havnen i Glyngøre og ender  på 
torvet i Durup. 

Granitstenene er lavet  
i størrelsesforhold 1:1 
milliard. 

Eksempel: ”Månen og 
Jorden” 

 

Jeg hedder Claus Henrik Nielsen, 
og er født i København i 1958. 
I 1992 flyttede jeg til Grynderup 
i Jylland, hvor interessen for  
stenkunst og granitskulpturer 
udviklede sig, og hvor CH-
Stenkunst blev grundlagt.  
 
Indtil sidste år boede jeg i 
Glamsbjerg, men er i dag bosat i 
Bjerringbro i Jylland. 

Fotograf Josephine Ernst 

Jeg maler med virkeligheden i stedet for blot at vise den, da fotografi sagtens 

kan fortælle eventyr, visioner og vise følelser. Og det er selvom grundelemen-

terne udspringer fra hverdagen og det, der er tæt på os, som vi tit glemmer at 

have øje for. 

Tidens tand spiller også en stor rolle i mine billeder, for det fascinerer og sam-

tidig skræmmer, da det minder os om livets gang, dets gentagelser og afslut-

ning. 

Mine værker bliver trykt på både lærred, transparent materiale og museums-

papir sat i glas og ramme. 

Jeg udstiller i gallerier i ind– og udland. 

 

Medlem af: 

Billedkunstnernes Forbund – BkF 

Kvindelige Kunstneres Samfund – KKS 

Danske Scenografer – DS 

 

Jeg er uddannet som scenograf fra 

Skolen for Brugskunst i 1978. 

Som scenograf gennem årtier har jeg 

valgt nu i stedet at lave mine egne 

rum med udtryk for følelser og tanker 

i forbindelse med både historiske og 

nutidige dilemmaer. 

Ved at sammensætte foto i flere lag 

og med fokus på samspillet mellem 

lys og mørke, vil jeg opnå en ny og 

anderledes virkelighed.  


