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Udstilling. Der er humor
og leg på væggene på
Mikkelberg. En 88-årig ta-
ger imod et 66-årigt lege-
barn.

HATSTED. Carstens Nashs billeder
hænger allerede pænt på Mikkelberg,
før han selv sætter sine fødder der. 
- Ophængningen klarer vi selv. Den

skal vi ikke have kunstnerne til at
blande sig i, siger Mikkelbergs leder,
Henry Buhl.
- Men sådan er Carsten Nash nu

heller ikke. »Gør som I vil« har han
sagt. Han er en ukompliceret kunst-
ner, tilføjer han.
I morgen åbner kunst- og cricket-

centret ved Hatsted en udstilling
med legebarnet Nash junior. Sjæl,
kraft og nerve i både maleproces og
det færdige maleri fylder kulturmøl-
len på Mikkelberg.
Carsten Nash spiller en spontan

melodi uden egentlige budskaber el-
ler temaer. Billederne er, hvad de er.
Humoristiske og legende, men samti-
dig æstetiske. Vi når langt ud over
hverdagens horisont her. Nash har
taget nogle bøtter med farver, en
pensel og lærreder og så ellers gået i
gang.
Det er tredje gang, at Henry Buhl

kan præsentere Carsten Nash på
Mikkelberg. Men det er første gang,
at Jørgen Nashs søn og Asger Jorns
nevø (for det kan Carsten Nash ikke
løbe fra) udstiller separat på Mikkel-
berg.

Mødte Nash på Christiania
- Jeg lærte ham at kende, da han og
jeg boede på Christiania...
Har du boet på Christiania...?
- Ja, det har jeg da. En kort perio-

de. Tre måneder. Men det er mange
år siden, siger Henry Buhl og sprin-
ger videre i teksten.
- Carsten Nash har også boet her

på Mikkelberg i længere tid. Den-
gang gik han rundt nede på losse-
pladsen, der hvor der nu er anlagt
tennisbaner. Der fandt han et par
kegler og nogle gamle cricketbats.
Ud af det kom der et »Kærestepar«
og to sammensmeltede bats med tit-
len »I love cricket«, fortæller Henry
Buhl og viser de to farvemættede
kunstværker frem.
På væggene på Mikkelberg er fa-

beldyr, oceaner, et selvportræt, en
femme fatale med blottede bryster,
der er violer, fisk, en spansk matador
foran en tyr, der virker noget slukø-
ret, og der er en masse eksperimen-
ter, man lige er nødt til at stoppe lidt
op ved: Hvad er det lige, der foregår
her?
Der er både modne og mættede

farver, og - Carsten Nash fylder 66 i
november - ungdommelig friskhed.
Han er maler, fotograf, landskabs-
kunstner og uddannet på kunstaka-
demiet i København i første halvdel
af 1970erne. Nash debuterede på
Kunstnernes Efterårsudstilling i 1971.
Under den smittende overflade er
der gemt filosofiske oplevelser. Be-
skueren skal bare selv hente dem
frem. Motiverne er sarte og storlad-
ne på samme tid.
I sin ungdom lavede Carsten Nash

flere flotte billeder fra  Christiania.
Henry Buhl har sikret sig nogle lø-
bende og har en enestående samling
af billeder med motiver hentet i fri-
staden. De blev første gang vist på
en udstilling på Mikkelberg i 1975.

En kulturel forpost
Som altid står Henry Buhls livsværk
på Mikkelberg klar til at tage imod
højskoler, grupper, grænseforeninger,
private personer og kulturpersonlig-
heder, når der vises kunst af høj ka-

rat. Henry Buhl er på vej til de 88 år,
men går ikke af vejen for tre-fire ud-
stillinger om året af den grund. Man
kan stadig på fotos beundre, hvor-
dan en faldefærdig mølle ude i det
flade Nordfrisland fra 1967 blev om-
dannet til en kulturel forpost med
både kultur og sport.
Husum Cricket Klub spiller på Mik-

kelberg mod de bedste klubber fra
Danmark.
Henry Buhl er selv tidligere top -

sportsmand og spillede divisions-
håndbold i fødebyen Kolding.

Kan lide sit eget selskab
Han glæder sig over de mange besøg
på Mikkelberg, men har det også helt
fint med at være selv med kunsten
ind imellem.
- Jeg kan godt lide at være alene.

Det har jeg aldrig haft noget imod,
siger Henry Buhl.
Ensomhedens glade tvillingesøster

er uforstyrretheden, som det hedder
i Elizabeth Gilberts bog, »Gift«.

Udstillingen med Carsten Nash
åbner på Mikkelberg i morgen
klokken 16 og varer til den 9. sep-
tember. Carsten Nash vil være til
stede ved åbningen.
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»I love cricket« er titlen på dette prægtige par, som Carsten Nash fik ud af to cricket-bats, der lå på en losseplads.

88-årige Henry
Buhl med kegler-
ne, der er blevet
til »Kærestepar«.


