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Hobro Kunstsamling
Siden 1975 har Hobro Kunstsamling indkøbt og opstillet kunst
i det offentlige rum, både indendørs og udendørs. Samlingens
mål er at virke for forskønnelse af Hobro Kommune, fra 2007 af
den nye Mariagerfjord Kommune.
Samlingen har gennem alle årene modtaget kommunal støtte,
hvilket har været altafgørende i forhold til donationer fra fonde. Uden disse ville Hobro Kunstsamling aldrig have opnået det
omfang, som den har i dag, hvor Mariagerfjord Kommune råder
over en bemærkelsesværdigt stor kunstsamling, kommunens
størrelse taget i betragtning.
Hobros skulpturer er blot en lille del af Hobro Kunstsamling. I alt
er der i årene 1975-2020 erhvervet omkring 4.000 værker. Størstedelen af samlingen består af malerier og grafiske arbejder. I
samlingens ånd er værkerne placeret dér, hvor borgerne færdes:
På uddannelsesinstitutioner, ældrecentre, i forvaltninger, på
kontorer og i virksomheder. Det samme er gældende for samlingens skulpturer. Man møder dem på byens travle strøg, men
man kan også opleve uventede kunstmøder ved institutionerne
i byens udkant og langs Mariager Fjord.
I Kunstetagerne, som er en del af Bies Gaard, kan man til stadighed opleve et udvalg af mindre skulpturer, malerier og skitser
fra Hobro Kunstsamling. Adgang til Kunstetagerne sker gennem
Hobro Bibliotek.
Denne guide viser vej til og sætter ord på de 58 skulpturer, som
er placeret i Hobro by. Guiden består af 7 ruter, der bringer den
interesserede rundt i byen og dens nærmeste opland.
Uden for Hobro har Kunstsamlingen medvirket til opstilling
af Lisbeth Nielsens skulptur ”Mor og barn”, 2008, i Assens og
Sigrid Lütkens keramiske relief ”Dreng med blomst”, uden år på
Døstrup Forsamlingshus.
Læs mere i Svend Nielsens bog ”Kunst i Hobro I-II”, 2012.
Søren C. Olesen
Formand for Hobro Kunstsamling
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Rute 1, 1

HANS JØRGEN NICOLAISEN. BRONZE, 1976
Bronze
Placering: St. Torv, Hobro, ved indgangen til Hobro
Bibliotek og Kunstetagerne
GPS: 56°38’18.4”N 9°47’34.4”E
Erhvervet 1981 med støtte fra Provinsbanken, Hobro og
Hobro Kommune
Hans Jørgen Nicolaisen (1928-2007) dyrkede mødet mellem de
runde og de kantede former. Hans skulpturer er altid nonfigurative undersøgelser af komposition, rytme, balance og kontrast.
Kunstneren arbejdede både i bronze, granit og marmor, som giver vidt forskellig karakter til skulpturerne.
”Bronze” vokser fra en kvadratisk base og deler sig antydningsvist i fire mindre, kvadratiske stave, der hver afsluttes af en buet,
konveks form. De fire stave er adskilt af diskrete men dog skarpt
tegnede skår ind i grundformen. Med disse enkle virkemidler
skaber Nicolaisen en form, der på én gang er sammenhængende og på vej mod adskillelse. Dette understreges af forskellige
overfladevirkninger. Stammen er grov, de buede former er glatte og indbyder til berøring.
Om netop overfladen sagde Nicolaisen: ”Lyset og varmen, der
stråler fra det gloende metal i støbeprocessen, går helt tabt ved
afkølingen. Ved at bruge metallet som arbejdsmateriale og slibe
og polere skulpturerne, mener jeg at genskabe metallets karakter i tilblivelsesøjeblikket. Den færdige skulptur spejler varmen
fra det flydende metal, der løb ind i den form, jeg bestemte.”
Hans Jørgen Nicolaisen har tillige skabt granitskulpturen ”Puk”
på Skulpturplænen, og i Kunstetagerne kan man se en samling
af hans spændstige skulpturskitser.
4
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ADAM FISCHER. TORVEBRØND MED TORVEKONE, 1951
Vandkunst. Bronze på sokkel af rød granit
Placering: St. Torv / Adelgade, Hobro
GPS: 56° 38’ 19.0” N, 9° 47’ 37.5” E
Gave til Hobro by 1951 fra Sparekassen for Hobro og Omegn i
anledning af sparekassens 100 års jubilæum
”Torvebrønd med torvekone” er den første skulptur, der blev
opstillet i Hobro. Skulpturen blev i 1951 skænket til Hobro by af
Sparekassen for Hobro og Omegn, hvis markante bygning står
som baggrund for Adam Fischers på én gang enkle og monumentale værk.
Fischer ønskede at skabe en skulptur, der udtrykker hverdagen.
Den stovte kvinde, som værdigt bærer to vandspande, symboliserer det liv og den samhørighed, der førhen var omkring byens
brønd. I dag vender bænkene omkring brønden ud ad. Det kan
man måske tænke lidt over.
Adam Fischer (1888-1968) var en af den klassiske modernismes
store billedhuggere herhjemme. I årene 1913-33 boede han i Paris. Her udforskede han kubismens og konstruktivismens form
sprog i en række eksperimenterende værker. Senere blev han
optaget af den arkaiske skulptur fra Grækenlands tidlige antik.
Dens forenklede former og klare udtryk præger også torvekonen. Med kun ganske få detaljer fortæller Adam Fischer indlevet
om karakter, styrke og ro.
På soklen ses to bronzeplaketter. Den ene viser det egetræ, som
traditionelt symboliserer bankvæsenet, den anden gengiver
Hobros gildesegl fra 1200-tallet, som blev fundet i Vesterfjord i
1927. Teksten lyder i oversættelse ”Sankt Knuds gildesegl Hobro”.
5
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BENT SØRENSEN. SNØRKEL, 1992
Halmstad-granit
Placering: Skulpturplænen mellem Østergade og Havnegade,
Hobro
GPS: 56°38’19.2”N 9°47’44.1”E
Gave 1994 fra Ny Carlsbergfondet
Bent Sørensen (1923-2008) er den rigest repræsenterede billedhugger i Hobro. Han har skabt både konstruktive skulpturer
i jern, hvor form føjes til form, og udhuggede skulpturer som
”Snørkel”, hvor formen så at sige hentes frem fra stenens indre.
Om skulpturen har han sagt: ”Min snørkel er en fortælling om
noget buet, som pludselig går i rummet, højde, bredde, så dybde, den tredje dimension. Bordet, den ligger på, er pinligt lige.
Det repræsenterer det statiske element, som er med til at fremhæve det bevægelige i snørklen. Jeg ved godt, at jeg har opfundet snørklen, at den i virkeligheden ikke eksisterer. Men da
den var gjort, bevægende den sig og levede i bedste velgående.”
I skulpturen forenes geometriske former med en organisk dynamik. Set fra enderne er ”Snørkel” et kvadratisk bånd, set fra siden
et tegn fra et fremmed sprog. Dobbeltheden går igen i materialebehandlingen. Den polerede granits glatte overflade synes
silkeblød og ophæver stenens naturlige, grove tekstur.
Bent Sørensen har bl.a. også skabt jernskulpturen ”Hvid væg”,
1987, hjørnet af Havnegade og Brogade, ”Ringen” og ”Stelen”,
2001, havnen over for Havnegade og ”Fire broer”, 1990-93, Åparken. På Skulpturstien langs Vesterfjords sydside kan man se en
række af hans og hustruen, billedhuggeren Sigrid Lütkens værker. I Hobro Kunstsamling indgår en række skitser til snørkelformer. Skitserne udstilles fra tid til anden i Kunstetagerne, St. Torv.
6
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HANS JØRGEN NICOLAISEN. PUK, 1994
Svensk vonga-granit
Placering: Skulpturplænen mellem Østergade og Havnegade,
Hobro
GPS: 56°38’19.1”N 9°47’45.4”E
Erhvervet 1994 med støtte fra Hobro Kommune
”Puk” er skabt direkte til Skulpturplænen. Hans Jørgen Nicolai
sen (1928-2007) var med i planlægning af Skulpturplænen fra
idé til gennemførelse, og hans enkle skulptur i finkornet vonga-granit er placeret efter hans ønske.
I ”Puk” undersøger Hans Jørgen Nicolaisen forholdet mellem
rundt og firkantet. Forud for skulpturen gik en række skitser, og
Nicolaisen fortæller selv om skitserne: ”Jeg besluttede at bruge
den mest enkle af disse som udgangspunkt for mit bidrag til anlægget.” Han fortsætter om sine overvejelser om materialet: ”Jeg
fandt den røde svenske vongagranit bedst egnet til skulpturens
form og størrelse. På grund af stenens tæthed i strukturen og
den intense røde farve, som er komplementær til det grønne i
træerne og græsset, som skulpturen med sin lave placering er
omgivet af.”
”Puk” fremstår nok som enhed, som en blok granit, men skulpturen er samtidig fuld af modsætninger: Det organisk runde over
for det geometrisk kantede, flader over for brud, lys over for
skygge. Modsætningerne skaber dynamik og spænding i skulpturen, og viser, at selv små forskydninger kan have stor effekt.
På St. Torv, ved indgangen til Hobro Bibliotek og Kunstetagerne,
ses Nicolaisens skulptur ”Bronze”, (1978) og i Kunstetagerne udstilles en række bronzeskulpturer og store gipsskitser.
7
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KURT TEGTMEIER. KOMMENTAR, 1995
Bronze
Placering: Skulpturplænen mellem Østergade og Havnegade,
Hobro
GPS: 56°38’19.3”N 9°47’45.8”E
Gave 1996 fra Ambulancedagskomiteen som tak til dens
mangeårige formand Paul Clausen
Kurt Tegtmeier (f. 1950) har til Skulpturplænen skabt et levende,
dynamisk værk, som er bygget op af slyngede, runde bånd og
flade, geometriske elementer. Som mange andre af kunstnerens
skulpturer er ”Kommentar” nonfigurativ men associationsfyldt.
Om værket har Kurt Tegtmeier sagt: ”Jeg har med vilje villet skabe en skulptur, hvis udtrykskvalitet ikke er overbearbejdethed.
Gennem flere år har jeg arbejdet med skulptur, der relaterer direkte og i motiv til menneskekroppen. Størrelsen er fastlagt efter
det eksisterende miljø. Jeg tror, at skulpturen opleves mere med
kroppen end gennem intellektet. Det er mit håb, at dette klart vil
vise sig, når min ”Kommentar” er placeret på plænen.”
I modsætning til Skulpturplænens øvrige værker, der alle er hugget i granit, er ”Kommentar” skabt ved at lægge form til form.
Mellemrummene får derved ligeså stor betydning som de former, der står i bronze. Skulpturens relation til menneskekroppen
ligger både i dens proportioner og komposition. Som beskuer
er man i øjenhøjde med værket, og går man rundt om det, vil de
sammenstykkede elementer samle sig til en knælende menneskeskikkelse, der holder armene op foran kroppen.
Ved Adelgades sydlige ende ses Kurt Tegtmeiers skulptur
”Hämähäkki/Edderkop”, opstillet 2006. I Kunstetagerne udstilles
en række af kunstnerens skulpturskitser og mindre værker.
8
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SIGRID LÜTKEN. BLADET, 1988
Halmstad-granit
Placering: Skulpturplænen mellem Østergade og Havnegade,
Hobro
GPS: 56° 38’ 19.2” N 9° 47’ 46.4” E
Erhvervet 1988 med støtte fra Ny Carlsbergfondet,
Himmerlands-banken og Sparekassen for Hobro og Omegn
Sigrid Lütken (1915-2008) trak på naturens former i både sine
abstrakte og figurative skulpturer. Et kornaks, en blomst, køer på
marken eller som her et blad. Alle værkerne opnår på trods af
de enkle motiver en vis monumentalitet, fordi Lütken stiliserer
formen til dens inderste karakter.
Bladet er en opvisning i stenhuggerhåndværket. Den finkornede, svenske granit er sprød og besværlig at arbejde med. Alligevel formår Lütken at skabe en form, der spænder og buer i alle
retninger på én gang.
Om ”Bladet” hed det, da skulpturen blev udstillet på Koloristernes udstilling i 1988: ”Her er formen med de fligede blade blevet
til et drama, fyldt med skønhed og poesi. Flere hundrede kilo
vejer det, men de sikre linjer, spillet mellem lys og skygge og så
al den eventyrlige stoflighed, som sådan en granitsten byder på,
gør denne skulptur til noget helt særligt i (Sigrid Lütkens) lange
’arbejdstid’.” (Alex Steen i Kunstavisen 1, 1988)
I Hobro kan man tillige opleve Sigrid Lütkens skulpturer i Bies
Have, ved Åparken, ved Rosendalhallen og på Skulpturstien
langs Vesterfjords sydside, hvor de vises sammen med værker af
hendes mand, billedhuggeren Bent Sørensen.
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BENT SØRENSEN. HVID VÆG, 1987
Bemalet corténstål
Placering: Hjørnet af Havnegade og Brogade, Hobro
GPS: 56°38’18.1”N 9°47’51.3”E
Gave 1997 fra kunsteneren
”Hvid væg” binder skulpturplænen og havnen sammen. Fra
”Snørkel” over ”Hvid væg” til ”Ringen” og ”Stelen”, 2001, går der et
bånd af Bent Sørensen-skulpturer fra handels- til havnestrøget.
Som titlen antyder, er skulpturen bygget op omkring en rektangulær grundform med mindelser om en væg. Rektanglet er
dog beskåret ned mod jorden og tilføjet en række vinkelstillede
elementer, der giver fladen fylde i rummet. Ved således at komponere i både plan og rum skabte Sørensen en skulptur, som
ændrer udseende, når man bevæger sig rundt om den, og når
lys og skygge falder forskelligt hen over døgnet. Med andre ord
en skulptur, der lever med sine omgivelser.
Skulpturen er en nonfigurativ konstruktion af geometriske figurer, planer, rette vinkler og buer. Om det var kunstnerens intention, at man skulle se noget figurligt i den, vides ikke, men i den
rette synsvinkel, ligner skulpturen en græssende ko. Se selv efter!
Bent Sørensen var i en årrække meget engageret i Hobro Kunstsamlings arbejde. Han skabte både skulpturer direkte til bestemte pladser i byen og var med til at opstille skulpturer, han havde
skabt til senere placering.
Blandt Hobros Sørensen-værker er der størst slægtsskab mellem
”Hvid væg” og de fire blå broer i Åparken.
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BENT SØRENSEN. CIRKELSLAG, UDEN ÅR
Bemalet corténstål
Placering: Hjørnet af Brogade og Havnegade
GPS: 56°38’17.5”N 9°47’52.7”E
Erhvervet 2017
Skulpturen ”Cirkelslag” står på et af Hobros travleste hjørner.
Dens klare, blå farver smælder mod den røde arkitektur i baggrunden, og det store, runde element kan fungere som sigtekorn for trafikken langs den gamle hovedvej, der skærer gennem
byen.
Bent Sørensen (1923-2008) stykkede sin skulptur sammen af
blokke af form. De rektangulære elementer er lige netop ikke
præcist rektangulære men hybrider mellem geometriske grundformer og bearbejdelser af dem. De enkelte formers tilsyneladende rette vinkler er ikke altid rette, parallelle linjer er ikke altid
parallelle, og elementerne føjes sammen i vinkler, der lige netop
ikke er rette. I modsætning hertil står selve cirkelslaget som en
præcis form.
Konstruktive skulpturer som denne ”fungerer” ved deres sammensathed, ved at fremstå som en samling enkeltdele, der nøje
afvejet og placeret udgør helheden. I ”Cirkelslag” medvirker de
forskellige blå nuancer både til at knytte skulpturen sammen og
skabe kontrast mellem delene.
Op gennem 1980’erne arbejdede Bent Sørensen intenst med
bemalede skulpturer. Farverne lader skulpturen træde tydeligt
frem som ”nogen andet” i bybilledet, forstærker spillet mellem
lys og skygge, og tilføjer et malerisk element til skulpturen.
Se også de fire blå broer i Åparken og ”Skråplan” på Skulpturstien.
11
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BENT SØRENSEN. RINGEN, 2001
Granit
Placering: Mellem Brogade og Nordre Kajgade, Hobro
GPS: 56°38’18.2”N 9°47’56.6”E
Erhvervet 2001 med støtte fra Statens Kunstfond, Hobro
Kommune og Sparekassen for Hobro og Omegn
De to monumentale granitskulpturer ”Ringen” og ”Stelen” er udtænkt som en helhed, der som variationer over cirklen afslutter
forløbet fra Skulpturplænen til Havnen.
”Hver gang jeg vil lave noget rundt, ender det med at blive firkantet”, sagde Bent Sørensen engang. Man ser det i de to skulpturer,
hvor de runde elementer er bygget op af flader, der både buer
indad i stenen og skubber sig frem i det omgivende rum. Hvor
den klart aftegnede cirkel er et statisk element, bliver Sørensens
fortolkning af den geometriske form både levende og dynamisk.
Man fornemmer næsten, hvordan formen pulserer inde bag
overfladen.
Bent Sørensen arbejdede ikke med skitser i almindelig forstand.
I stedet formede han små forsøg i ler, inden han i flamingo skar
skulpturen ud i fuld størrelse. Sådan to forarbejder blev indledningsvist opstillet på pladsen ved Hobro Havn for at undersøge
skulpturernes proportioner og placering på pladsen forud for
hugningen i granit.
For som billedhuggeren sagde: ”Når man flytter en skulptur fra
atelieret og ud under åben himmel i det uendeligt store rum, sker
der som regel frygtelige ting. De mere maleriske kvaliteter forsvinder, den meget åbne, strukturelle skulptur bliver ædt af rummet, de magiske proportioner bliver usynlige. Her ude kræves
noget helt andet for at blive synlig: Nemlig en kraftig volumen”.
12
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BENT SØRENSEN. STELEN og RINGEN, 2001
Granit
Placering: Mellem Brogade og Nordre Kajgade, Hobro
GPS: 56°38’7.8”N 9°47’58.3”E
Erhvervet 2001 med støtte fra Statens Kunstfond, Hobro
Kommune og Sparekassen for Hobro og Omegn
Om ”Ringen” fortæller Bent Sørensen: ”Hullet i ringen er dybt, ca.
140 cm. Det er inspireret af vinduesfordybningerne i en kirke på
Mors, hvor jeg overværende en barokkoncert og i to timer gloede på den koniske muråbning. Der begyndte Ringen. Den skulle
bevæge sig i rummet, så man kunne opleve vriddet fra siden.
Hullet, det dybe og vriddet blev motivet i Ringen.”
Det levende, vriddene og de dybe huler fortsættes i ”Stelen”,
som er variationer over ringformen stablet oven på hinanden.
Hvor ”Ringen” knytter sig til plænen, den står på, rejser ”Stelen”
sig op mod himlen – ud over fjorden. Også her veksler overfladen mellem konkav og konveks, så lyset kan spille på overfladen
og vække den grå, polerede granit til live.
Om sine skulpturers udsagn sagde Bent Sørensen: ”Det enkle
tegn er mere og mere blevet indholdet i mine skulpturer. … De
er et forsøg på at skabe et billedsprog, som kan fortælle noget.
Ikke noget bestemt, men det indeholder en nøgle til en fortælling om ”TEGNET” og om vor tid.”
Hele området ned mod havnen er projekteret af landskabsarkitekterne Schønherr A/S.
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BENT SØRENSEN. SUNE, opstillet 1993
Indisk granit
Placering: Posttorvet, Jernbanegade / Åparken, Hobro
GPS: 56°38’25.4”N 9°47’34.4”E
Erhvervet 1995 med støtte fra Hobro Kommune, Postvæsenet
og Sparekassen for Hobro og Omegn
Bent Sørensen (1923-2008) har placeret sin monumentale skulptur som point-de-vue fra Adelgade, Hobros gågade. Den kan
derfor danne udgangspunkt for en tur gennem handelsgaden
og dens skulpturer.
Med sin rytmiske vekslen mellem kantede og bløde, organiske
former er skulpturen et modstykke til Sørensens langt mere konstruktivt-geometriske værker som for eksempel de fire blå broer
i Åparken. Han har forklaret skulpturen således: ”Det var et forsøg på at lave noget rundt, fyldigt organisk midt i en by fuld af
lige elementer og mekaniske størrelser, firkantede huse, skilte,
vinduer, geometri.”
Forsøget resulterede i en skulptur, som er stykket sammen af et
kvadrat, en cylinder og en kugle, eller som kunstneren har forklaret: ”Jeg har altid haft svært ved det runde, så det var også
et forsøg på at bryde mine cirkler, og den store, frugtlignende
form, der ligger oppe på soklen, som er en rund, organisk cylinder med sine forskellige, leddelte afsnit ... den er som at lægge et
stort, sort æble midt i byen – den virker som et fremmedlegeme.”
Skulpturen har en legende humor over sig. Den dyrker tilsyneladende ubalancen, både i den store, sorte fod og i kuglen, der
synes på nippet til at trille ud over kanten.

14

2

MARGRETE SØRENSEN. KREDSLØB, 1992-97
Vandkunst. Beton og bronze
Placering: Posttorvet, den nordlige ende af Adelgade, Hobro
GPS: 56°38’24.4”N 9°47’36.3”E
Erhvervet 1997 med støtte fra Etableringsfonden for
Brotorv, Elcobyg og Hobro Kommune
Margrete Sørensen (f. 1949) har komponeret sin vandkunst som
en rytmisk gentagelse af geometriske former: De høje, kvadrat
iske klodser synes at være grundmodulet i en sammenvokset,
forlænget diamantform, hvorpå tragtformede bronzeskåle danner deres egen geometriske form. Ved sine rette linjer, sammenføjningen af moduler og den klare afgrænsning mellem omgivelserne og skulpturen som blok minder værket om arkitektur.
”Kredsløb” er placeret på en polygon plads for enden af Adelgade. Sørensen var med til at udvikle pladsen og har føjet sin
skulptur ind som både en fortsættelse af den omkringliggende
arkitektur og som kontrast til den. For selvom skulpturen består
af gentagne former, er den ikke maskinel eller strømlinet, som
arkitektur oftest er.
Betondelens overflade er fuld af huller, som fanger lyset og lader
skyggerne spille på overfladen. Bronzetragtene er i evig forandring på grund af vandet, der snarere pibler end springer, og
sætter mørke aftegninger på betonen alt efter vind og vejr.
Et kredsløb i 12 dele leder naturligt tankerne hen på årets 12 måneder. At livets kredsløb dog ikke bare kører uhindret derud af,
kan måske indlæses i vandrendernes blindgyder. Nogle gange
må man tilbage ad samme vej, som man kom, for at komme videre.
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BJØRN NORDAHL. GÅENDE PIGE, 1989-90
Bronze
Placering: Hjørnet mellem Adelgade og Vestergade, Hobro
GPS: 56°38’16.6”N 9°47’38.7”E
Erhvervet 1991 med støtte fra Himmerlandsbanken og Hobro
Kommune
Bjørn Nordahl (1939-2012) skabte sin ”Gående pige” på baggrund af en oplevelse på Strøget i København. En smuk, ung
pige kom gående imod ham, og lynhurtigt tegnede han en skitse af hendes ranke men afslappede positur. Skulpturen blev formet i gips i et format midt mellem statuette og naturlig størrelse.
Bjørn Nordahl var fordybet i den kunstneriske gengivelse af
proportioner og bevægelse, som trækker tråde tilbage til Bertel
Thorvaldsen i 1800-tallets begyndelse. Men selvom motivet er
umiddelbart genkendeligt, er der tale om en kunstnerisk fortolkning, ikke en 1:1-gengivelse. Skulpturen er modelleret op i gips,
og i sin endelige form træder modelleringsarbejdet tydeligt
frem, ligesom den tørre gips’ kornede overflade er med til at give
bronzeskulpturen stoflighed.
Skulpturen rummer mange karaktergivende detaljer: Pandehåret,
der vipper med kroppens bevægelser, tasken, der er slynget over
skulderen, og shortsenes folder er med til at give et indtryk af
umiddelbarhed og naturlighed. Pigen poserer ikke, hun passerer.
Da skulpturen skulle placeres i byrummet, bad man byens borgere komme med forslag. Hovedparten af forslagene gjaldt den
nuværende placering, hvor skulpturen trods sit format spejler
livet i gågaden.
I Kunstetagerne, på Korsgade og ved Vindø Teglværk ses andre
værker af Bjørn Nordahl.
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ERIK HEIDE. HULSTEN, 1982. Granit
KASPER HEIBERG. GELÆNDER, 1982. Støbejern
EJGIL WESTERGAARD. MUSIKSTENEN, 1982. Granit
Pladsens udformning og vandkunst: Arkitekt Holger Thule
Hansen, Friis & Moltke i samarbejde med Kasper Heiberg
Placering: Kirketorvet, Adelgade, Hobro
GPS: 56°38’13.8”N 9°47’42.0”E
Erhvervet 1982 med støtte fra Bikuben, Gågadeforeningen,
Hobro Handelsstandsforening og Hobro Kommune
Rundt om i Hobro findes lokaliteter, der får deres væsentligste
karakter gennem de kunstneriske udsmykninger. Skulpturplænen, Skulpturstien og Kirketorvet hører til disse. Kirketorvet kan
ligefrem opfattes som et Gesamtkunstwerk, hvor tre kunstneres
værker sammen skaber en fortættet, kunstneriske helhed.
Erik Heide (f. 1934), Kasper Heiberg (1928-84) og Ejgil Westergaard (1928-2015) arbejdede tæt sammen om planerne for pladsen, som danner et halvåbent rum op mod Hobro Kirke. Bakken,
som rejser sig stejlt fra gågadeniveau op til kirken, er udnyttet
i den samlede udformning, således at Westergaards skulptur
står i gadeniveau, mens Heides rejste stele på næste niveau peger opad og Heibergs gelænder nok er hævet, men i sit motiv
knytter sig til de mennesker, der passerer forbi på gågaden. De
to niveauer bindes sammen af den skulpturelt udformede belægning, som rummer en vandkunst og leder blikket fra det ene
niveau til det andet.
I dette toetagers byrum får hver kunstners særlige udtryk lov at
udfolde sig i helheden. Erik Heides ”Hulsten” står som en nonfigurativ monolit, tilsyneladende tung og alvorlig, men det store gennemgående hul og de mindre perforeringer løser op for
17
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tyngden. Gennem hullet knyttes gågaden på begge sider af Kirketorvet sammen.
Ejgil Westergaards ”Musiksten” står i sit eget rum. Stenen er en
skildring af musicerende figurer – dynamisk, rytmisk og munter
– i modsætning til de to andre skulpturers alvor.
Kasper Heibergs ”Gelænder” er udformet i ruder som en tegneserie. Disse veksler mellem åbne, figurative felter med to figurer,
der sidder over for hinanden, og nonfigurative, lukkede felter.

Fællesudsmykningen knytter kun indirekte an til placeringen
op ad Gottlieb Bindelbølls klassicistiske kirke fra 1852. Enkeltskulpturernes symbolske indhold rummer dog eksistentielle
medbetydninger, som også formidles fra kirkens prædikestol:
Heides ”Hulsten” er urfjeld, som fra Verdens skabelse, Heibergs
”Gelænder” indbyder til dialog menneske og menneske imellem,
og Westergaards ”Musiksten” handler om glæden ved livet, samværet, kreativiteten.
Skitser af Kasper Heiberg kan ses i Kunstetagerne, mens Erik
Heide og Ejgil Westergaard er repræsenteret i Hobro Kunstsamling med både skitser, som udstilles i Kunstetagerne, og værker
i byrummet.
Maleren Arne L. Hansen, som i Hobro Kunstsamling er repræsenteret med malerier og grafik, farvesatte i 1993-94 Hobro Kirkes
indre.
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KURT TEGTMEIER. HÄMÄHÄKKI/EDDERKOPPEN, 2003-06
Vandkunst indtil 2017, derefter skulptur. Bemalet jern
Placering: Polititorvet, Adelgade, Hobro
GPS: 56°38’07.0”N 9°47’55.9”E
Erhvervet 2006 med støtte fra Hobro Kommune, som
iværksatte etableringen, Spar Nord Fonden og
Triconsult v./ Hans Madsen
Skulpturens ikke særligt mundrette titel er finsk og betyder edderkop. Navnet henviser til de otte dyser, der som en edderkops
ben efter planen skulle sende vandstråler ud fra skulpturen.
Kurt Tegtmeier (f. 1950) arbejder i både organiske og geometriske udtryk. ”Edderkoppen” lægger sig midt imellem de to form
sprog, som en maskinæstetisk form, sammensat af rørformer i
sortmalet jern. Tre af rørene rejser sig fra jorden og samler sig under et hævet, lodret element, der bæres af en liggende rørform.
Det hævede element, der ender i et rør med smallere diameter
end de øvrige, markerer værkets forside.
Desværre er konstruktionsfejl og tilsanding årsager til, at skulpturen kun frem til 2017 fungerede som vandkunst. Da besluttede Mariagerfjord Kommunes byråd at lukke for vandet og
lade skulpturen fremstå som – ja, skulptur. I mangel på det fulde billede kan man glæde sig over, at skulpturen også er både
spændstig og dramatisk uden vand, selvom det i sagens natur
er en ringe trøst for kunstneren og for de børn og barnlige sjæle,
skulpturen var tiltænkt som vandlegeplads.
Kurt Tegtmeier har tillige skabt ”Kommentar” på Skulpturplænen og ”Huma” ved Åparken.
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ERIK HEIDE. PORTRÆT AF EN DIGTER, 2014
Støbejern
Placering: Bies Gaard, Adelgade 26, Hobro
GPS: 56°38’19.7”N 9°47’33.4”E
Erhvervet 2015
Erik Heide (f. 1934) har med sin buste ”Portræt af en digter” skabt
en stærk og indlevet skildring af den kunstneriske inspiration.
Spændvidden er stor i Erik Heides kunstneriske univers. Han
arbejder både i sten, træ, bronze og jern, og hans motivverden
tæller både moderne kirkekunst, stedspecifikke udsmykninger
og mere frie værker. Et sådan er ”Portræt af en digter”. Figuren
er beskåret midt på brystet, og der er hverken ansigtsudtryk eller gestikulerende hænder til at formidle skulpturens fortælling.
Udtrykket kommer alene frem gennem hovedets stilling og den
materielle tyngde. Menneskefiguren er forenklet, stiliseret ind
til de allerinderste bestanddele: Hoved, skuldre, bryst. Den groft
forarbejdede model, som jernskulpturen er støbt fra, består af
flader, som former ansigtstrækkene – igen ganske forenklet.
Man siger, at øjet er sjælens spejl. I Erik Heides digterportræt er
øjnene ikke markerede, og man får det indtryk, at digteren er
opslugt af tanker, af indadvendt refleksion. Måske ser man et opadvendt ansigt på hovedets bagside. Er det mon inspirationen?
Om det er den rigtige tolkning, lader Heide være op til den enkelte. Om sine værker siger han: ”Jeg laver dem bare, og når det
er sket, skal de ud i verden, og så må de klare sig selv.”
I Hobro kan man også se værker af Erik Heide på Kirketorvet,
hvor hans ”Stele”, 1982 står, og ved Gattenborg Camping, hvor
man kan se hans store skulptur ”Håbets bur”, 1977-78.
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BENT SØRENSEN. SNØRKEL og UDEN TITEL, (1980’erne)
Bemalet jern og bemalet, brændt ler
Placering: Bies Gaard, Adelgade 26, Hobro
GPS: 56°38’20.0”N 9°47’35.6”E
Gave 2019 fra kunstnerens børn, Eva og Olaf Sørensen

De to skitser knytter sig til andre skulpturer af Bent Sørensen i
Hobro Kunstsamling. Den sorte ”Snørkel” er relateret til granitskulpturen ”Snørkel”, 1992, som står på Skulpturplænen. Den
sammensatte, farvede skulptur knytter sig til et lignende ”stab
let” værk på Skulpturstien. I begge tilfælde har Bent Sørensen
eksperimenteret med bemaling af modeller, der var tænkt til
støbning.
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SIGRID LÜTKEN. TO TULIPANER, udstillet 1987
Støbejern
Placering: Bies Have ved Vesterfjord, Nordvestvej, Hobro
GPS: 56°38’20.2”N 9°47’26.7”E
Gave 1990 fra kunstneren
De to støbejernstulipaner er karakteristiske værker af billedhuggeren Sigrid Lütken (1915-2008). Gennem sin lange karriere slap
hun kun sjældent afsættet i virkeligheden. Hun observerede og
forenklede derefter sine udtryk, så værkerne snarere er en essens end en skildring.
”To tulipaner” viser kun blomsterhovederne, hvis spændte form
er omsat i støbejern – det skrøbelige fortolket i det uforgængelige. Forud for den endelige model gik ofte mange skitser, hvor
Lütken arbejdede sig ind på et udtryk, der passede til hendes
indre billede af formen.
Sigrid Lütken fandt ofte inspiration i enkle hverdagsting: En
dreng, der leger med en bold, en håndfuld kornaks eller som her,
to blomster. Hun var imidlertid ikke interesseret i at skabe værker, som blot skulle genkendes. Ved at vende og dreje motiverne
ud over det virkelighedstro skabte hun spænding, dynamik og
kraft i værkerne.
De to tulipanhoveder er på vej til at åbne sig, man ser det i de
dybe skår ind gennem skulpturernes volumener. Samtidig siger
al erfaring os, at hovederne, skilt fra stilk og løg, er i forfald, hvilket understreges af den ene blomst, som hænger med hovedet.
Sigrid Lütken er bl.a. også repræsenteret på Skulpturplænen,
langs Skulpturstien og ved Rosendalhallen.
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BENT SØRENSEN. OVAL ADSKILLER / ÆGGET, 1989
Støbejern på granit
Placering: Åparken, ved Jernbanegade, Hobro
GPS: 56°38’26.6”N 9°47’30.8”E
Gave 1991 fra kunstneren
Kunstnerisk set er Åparken domineret af Bent Sørensens (19232008) fire blå broer. En lille, næsten forsagt skulptur af kunstneren står ved indgangen til Åparken og danner med sine grå og
brune farver en stilfærdig kontrast til de blå broers fylde. ”Oval
adskiller” bryder sammen med Kurt Tegtmeiers (f. 1950) ”Huma”,
uden år, broernes monumentalitet og vidner om, at også skulpturer i mindre formater kan have styrke.

KURT TEGTMEIER. HUMA, UDEN ÅR
Jern
Placering: Åparken, ved Jernbanegade, Hobro
GPS: 56°38’27.0”N 9°47’32.3”E
Gave fra kunstneren
23
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HANBRO, 1990

HUNBRO, 1990
BENT SØRENSEN. FIRE BROER, 1990-93
Bemalet corténstål
Placering: Åparken mellem Jernbanegade og Adelgade, Hobro
GPS: 56°38’26.2”N 9°47’30.8”E til 56°38’27.9”N 9°47’37.4”E
Erhvervet 1990-93 med støtte fra Statens Kunstfond, Ambulancedagsfonden og Hobro Kommune
Med ”Fire broer” binder Bent Sørensen (1923-2008) byen sammen fra Vesterfjord til Adelgade. Området omkring åen blev
ryddet for industri i slutningen af 1970’erne og hurtigt opstod
idéen om at forbinde det nye boligkvarter på grunden af fire
broer. Bent Sørensen var først konsulent på opgaven, udpeget
af Statens Kunstfond, og det blev ham, der løste opgaven efter
et 10-årigt forløb.
Kunstneren har sagt: ”Min idé var … 4 forskellige skulpturer, man
kunne gå igennem og således opleve dem udefra og indefra
som forskellige rum. Udefra skulle de fremhæve åen og forstær24
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PLUS-MINUS, 1992. Gave fra kunstneren

SIK SAK, 1993
ke indtrykket af den, og indefra give rig oplevelse af former og
overraskende kig ud.” ”Hanbro” og ”Hunbro” stod først færdige,
de to øvrige fulgte et par år senere.
De monumentale broer er vidt forskellige i formsproget. Fælles
er den konstruktive tilgang, hvor form er føjet til form, og bemalingen i blå, sorte og hvide farver. Forskellene ligger i selve udformningen. ”Hanbro” er kantet, opbygget dynamisk af geometriske former. ”Hunbro” består af bløde, organiske former, nogle
ligefrem figurlige. Begge folder sig ud i det omkringliggende
rum. ”Plus-Minus” og ”Sik Sak” har rækværk-karakter og knytter
sig dermed til traditionel broarkitektur, om end de helholdsvis
feminine og maskuline former er ren abstraktion.
Rytme, bevægelse og dynamik er gennemgående træk, ligesom
de er det i Bent Sørensens øvrige skulpturer i Hobro, bl.a. på
Skulpturplænen og på Skulpturstien.
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SIGRID LÜTKEN. CIRKELFORM MED PLANTEORNAMENT,
(1986)
Bronze
Placering: Åparken, smøgen op mod Posttorvet, Hobro
GPS: 56°38’26.2”N 9°47’33.1”E
Gave 1987 fra håndværkere, arkitekt og ingeniører bag
byggeriet
Sigrid Lütken (1915-2008) formede relieffet i ler, før det blev støbt
i bronze. De mange zigzag-former breder sig ud og opad på den
runde baggrund. Hver form er dog varieret, så der ikke blot bliver tale om en gentagelse. I stedet skaber små forskydninger og
hældninger variation på fladen. Lütken fylder ikke hele den runde flade med planteformer. Hun lader dem vokse frit op på fladen, og det ustyrede, naturlige skaber kontrast til baggrundens
stringente cirkel. Lys og skygge spiller en vigtig rolle i værket.
Relieffet er forholdsvist højt, hvilket medfører dybe skygger. Ved
at lade ornamenterne vende hid og did skaber kunstneren en
stor variation af farver i relieffet.
For Sigrid Lütken var naturen en evig inspirationskilde. Her fandt
hun motiver til sine forenklede, stiliserede skulpturer og relieffer. I sommerhalvåret boede hun på Mors, og her, langt ude på
landet, fandt hun simple motiver som græsstrå og kornaks, der
blev omskabt til rytmiske, dynamiske motiver. Hun sagde: ”Jeg
får stadig mine ideer ved at tegne efter naturens former eller ved
at modellere mange skitser af det sete. Jeg håber, at mine skulpturer kan opleves uden mange forklaringer.”
Sigrid Lütkens værker kan bl.a. også ses på Skulpturstien langs
Vesterfjord og på Skulpturplænen mellem byen og havnen.
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JOHAN GALSTER. INGEBORG BRAMS, 1951
Bronze
Placering: Theatertorvet, Hobro
GPS: 56°38’17.3”N 9°47’35.4”E
Erhvervet 1999 med støtte fra salget af bogen ”Kunst i
Hobro”, skrevet af Hobro Kunstsamlings mangeårige formand,
Svend Nielsen. Bogen sponsoreret af Central Tryk, Hobro
Skuespilleren Ingeborg Brams (1921-89) var født i Hobro. Da
Theatertorvet blev renoveret i 1994 opstod tanken om at placere
en buste af den kongelige skuespiller på torvet.
Valget af kunstner faldt på den naturalistiske billedhugger Johan
Galster (1910-97), som i 1951 modellerede et portræthoved af
Ingeborg Brams, som var hans svigerinde. Der er således tale om
et ungdomsportræt fra det år, hvor skuespilleren blev kåret som
Studenternes Æreskunstner.
Johan Galster var en af sin tids fine portrætbilledhuggere. Med
enkle midler kunne han koncentrere og formidle både karakter,
ynde og tidløshed. Således også i portrættet af Ingeborg Brams.
Modellen løfter selvsikkert hovedet og skuer ud over sit publikum, sådan som man ser det i et portræt af en patricierfrue fra
Antikken. Der er dog samtidig noget meget privat over portrættet, formidlet af det praktiske tørklæde om håret, som havde Galster fanget dansk teaters ungdomsstjerne under husarbejdet.
Skulpturen havde blot stået på sin plads i et års tid, da den i 2000
blev stjålet, og man måtte støbe et nyt eksemplar efter Galsters
gipsmodel. Først i 2019 dukkede det stjålne kunstværk op, da
det blev returneret fra et dødsbo. De mellemliggende omstændigheder kendes ikke.
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KNUD BJØRN-KNUDSEN. RELIEF UDEN TITEL, 1970’ERNE
Bemalet træ
Placering: P-pladsen, Nordvestvej, Hobro
GPS: 56°38’18.4”N 9°47’33.5”E
Erhvervet af Hobro Kunstsamlings forgænger, gruppen A 70.
Restaureret og nuværende placering siden 2012
Går man fra St. Torv gennem biblioteksgangen, finder man to
vægudsmykninger af vidt forskellig karakter. Knud Bjørn-Knudsens (1921-2000) bemalede relief er egentlig en byggepladsafskærmning fra 1970’erne men fungerer med de stiliserede skildringer af livet omkring fjorden den dag i dag. Kai Lindemann
(1931-2007) skabte Hobros første gavlmaleri, en fantasi over klovnemasker med reference til Hobro Theater, hvis væg de pryder.

KAI LINDEMANN. TEATERGAVLEN, 1994
Murmaling
Placering: P-pladsen, Nordvestvej, Hobro
GPS: 56°38’17.3”N 9°47’32.7”E
Erhvervet 1994 med støtte fra Andelskassen i Hobro, Ambulancedagskomitéen og Hobro Kommune
28
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BJØRN NORDAHL. LIGGENDE KVINDE, 1978
Bronze
Placering: Ved P-plads, Administrationsbygningen, Korsgade,
Hobro
GPS: 56°38’13.5”N 9°47’28.6”E
Erhvervet 1981 med støtte fra Ambulancedagskomitéen og
Hobro Kommune
I en lille, grøn lomme langs Korsgade ligger den unge kvinde på
sin plint. Hun trækker den ene fod op til det andet bens knæ,
mens hun hviler på albuen. En stilling, de færreste nok ville indtage.
For en billedhugger som Bjørn Nordahl (1939-2012) var en akavet positur imidlertid både en udfordring og en uendelighed af
muligheder. Nordahl arbejdede naturalistisk, men han var samtidig dybt optaget af de abstrakte elementer i skulpturen. Den
liggende kvinde er således bygget op af trekanter; det hvilende
ben er bøjet i en trekant, det rejste ben ligeså, og overkroppen
hviler på armens trekant. Hovedet er rejst, som må modellen
strække hals for at se hen over sit ben, og ansigtet ses i profil i
forhold til kroppen. Linjer og vinkler veksler over hele skulpturen og er med til at give den et levende og dynamisk udtryk.
Samtidig skaber de mange vinkler en række hulrum, som også
er vigtige dele af skulpturen. Her kan lys og skygge fremhæve og
dølge, forme og farve den grågrønne bronze.
Skulpturen blev bestilt i 1978 efter en del debat om opstilling af
Erik Heides skulptur ”Håbets bur” (se side 34). Man ønskede fra
Byrådets side et naturalistisk kunstværk som afvejning af Heides
mere ekspressive og eksperimenterende værk. Det fik man med
”Liggende kvinde”, omend hun ligesom Heides skulptur er ren
abstraktion.
I Kunstetagerne, på Adelgade og ved Vindø Tegnværk ses andre
værker af Bjørn Nordahl.
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SKULPTURSTIEN, fotograferet 2020
Værker af Bent Sørensen og Sigrid Lütken
Placering: Langs Vesterfjord, indgang fra Rørholmsgade/Korsgade, Hobro
GPS: 56°38’07.2”N 9°47’17.6”E
Skulptursti I etableret 2000 med lånte værker af Bent Sørensen
og Sigrid Lütken. Den nuværende Skulptursti II etableret 200720 med erhvervede værker af Bent Sørensen og Sigrid Lütken.
Etablering og erhvervelser 2000-2020 med støtte fra Hobro
Kommune, Mariagerfjord Kommune, Ambulancedagskomitéen, Spar Nord Fonden, Hobro Ny Trælast XL Byg, P.A. Johansen Holding A/S, Knauf Danogips A/S og OHT Trailer A/S.
I 2018 tillige med donation af værker af Sigrid Lütken og Bent
Sørensen, skænket af kunstnernes børn, Eva og Olaf Sørensen
Skulpturstien løber langs Vesterfjord, mellem Korsgade og Skivevej om ad Gattenborg Camping. På selve stien møder man nonfigurativ skulptur af Bent Sørensen og Sigrid Lütken. Hos begge
kunstnere er komposition, konstruktion, materialevirkning og
association vigtige indgange til kunstoplevelsen. ”Forløb” og
”Hulsten” er karakteristiske for kunstnerparrets undersøgelser af
form og materialitet og for deres arbejde med skulpturens negative rum, dvs. det rum, skulpturen favner ud over materialet.

BENT SØRENSEN. FORLØB,
1988
Bronze på elmetræssokkel
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SIGRID LÜTKEN. HULSTEN,
1995
Indisk granit
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BENT SØRENSEN. OMVENDT N, uden år
Indisk granit
Erhvervet 2010

BENT SØRENSEN. BLÅ-SORT, 1982
Bemalet corténstål
Erhvervet 2012
Med Skulpturstiens værker af Bent Sørensen (1923-2008) tydeliggøres forskellen på billedhuggerkunstens substraktive og additive praksis, om man hugger materiale bort for at finde ind til
formen, eller man stykker form til form for at nå frem til et hele.
”Omvendt N” er hentet frem fra den sorte granitblok. Stenens
ensartede farve trækker lyset til sig og reflekterer det igen fra
den blankpolerede overflade.
”Blå-sort” er stykket sammen af rektangulære jernplader, samlet
i en dansende bevægelse omkring en ikke-synlig midterakse.
Jernskulpturens forskellige nuancer af blå og sort skifter karakter afhængigt af dagslyset, solens stilling og dermed skyggernes
dybde.
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BENT SØRENSEN. UDEN TITEL, (1990’erne). Bronze
SIGRID LÜTKEN. UDEN TITEL, uden år. Bronze
BENT SØRENSEN. LILLE SNØRKEL, (1980’erne). Bronze
Erhvervet 2018
Tre mindre bronze-skulpturer
udgør en lille udstilling i sig
selv på Skulpturstien. Bent
Sørensens undersøgelser af
lukket og åben form leder
tankerne hen på hans mere
monumentale værker såsom
”Sune” og ”Snørkel”. Både
dér, hvor klumpen dyrkes, og
dér, hvor skulpturen favner
et tomrum, gælder arbejdet
først og fremmest spændingen mellem rundt og firkantet.
Sigrid Lütkens (1915-2008)
rejste form kan være en fortolkning af kornaks, et af
hendes ofte valgte motiver.
Rundede og kantede former
føjes til hinanden i en rytmisk, opadvendt bevægelse,
og trods det beskedne format når skulpturen ind i himlen. Tidens tand har patineret
bronzen i retning af naturens
farver.
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BENT SØRENSEN. SIK SAK, 1980. Bemalet jern. Erhvervet 2012

BENT SØRENSEN. SKRÅPLAN, udstillet 1978. Bemalet jern
og aluminium. Gave 2012 fra kunstnerens børn, Eva og Olaf
Sørensen
Den trefarvede skulptur er et
eksempel på Bent Sørensens
arbejde med sammensatte,
støbte skulpturer. Modellerne blev formet i ler og senere støbt i jern. Elementerne,
der skyder sig ind og ud fra
skulpturens ”krop”, minder
om, at skulpturen egentlig er
et puslespil.
Farverne mimer et landskab:
Land, hav og himmel – ganBENT SØRENSEN
ske passende for en placeSKULPTUR I TRE DELE,
ring langs Vesterfjord.
uden år
Bemalet støbejern
Gave 2018 fra kunstnerens børn, Eva og Olaf Sørensen
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ERIK HEIDE. HÅBETS BUR, 1977-78
Støbejern og granit
Placering: Mellem Hobro City Camping Gattenborg og
Vesterfjord, Hobro
GPS: 56°38’07.2”N 9°46’58.6”E
Erhvervet med støtte fra Hobro Kommune og gruppen A 70
”Håbets bur” blev opstillet efter meget debat i Hobro Byråd (se
s. 29). For nogle medlemmer var skulpturen for avanceret, for andre var den fuld af fortælling om det at være menneske.
Erik Heide (f. 1934) har skabt en skulptur i to af de materialer,
han oftest arbejder med: Granit og støbejern. Mellem fire næsten fem meter høje granitsøjler fastholdes et bur af støbejern.
Burets fire låger åbner sig mod hvert af verdenshjørnerne men
også ind til en granitsten, hvis eneste – og vigtige – bearbejdning er et indridset kors.
Erik Heides tanker om liv og kunst kunne læses i udstillingsstedet Veksølunds katalog 1978. Heri hed det bl.a. i tilknytning til
”Håbets bur”: ”Vi er alle dele af en bevægelig skulptur fra vi fødes
til vi dør. Der sker forandringer i rum og materialemøder, hver
gang vi placerer os i forhold til hinanden – et rækværk – en bil
– et hus – en mark – en sky på himlen … Formen beretter – er
genkendelig. Fortæller om de store dyr – om det skønne – lidelsen – mennesket. Se hvorledes vi tiltrækkes af den store sten på
den flade, åbne mark. Den er magisk, dragende. Den taler – er
nærværende … Fortæller os, at skulpturen er en oprindelig form
for menneskeligt udtryk – en udtryksform der virkelig gælder!”
Skulptur opleves med andre ord både fysisk og intellektuelt. Således også de mange budskaber i ”Håbets bur”.
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BENT SØRENSEN. FYRKAT, 2006-07
Granit
Placering: Ålykkevej, ved Onsild Å, Hobro
GPS: 56°37’58.7”N 9°47’10.9”E
Erhvervet 2010 med støtte fra Hobro Kommune, Kurt & Carlo
Christensen A/S, Onsild, Spar Nord Bank samt private donatorer
”Fyrkat” blev billedhuggeren Bent Sørensens sidste skulptur.
Den stod færdig, kort før han døde i oktober 2008. Sørensens
mangeårige engagement for forskønnelse af Hobro gjorde
skulpturen uomgængelig i Hobro Kunstsamling, som i løbet af
tre år indsamlede midler til erhvervelsen.
Med sine 3 meter er ”Fyrkat” en af Bent Sørensens største stenskulpturer. Den er dog ikke hugget i ét stykke men sat sammen
af i alt seks elementer. Sørensen hævdede, at når han ville skabe runde former, blev de altid firkantede. Det er til dels også tilfældet her, hvor terningformer har bløde, afrundede kanter, og
halvrunde former skæres skarpt igennem, så deres profil bliver
et rektangel.
Skulpturen kom på Kunstsamlingens ønskeseddel, efter at den
var blevet beset på Sørensens gårdsplads. At den ville passe i
Hobro, var der ingen tvivl om, alene titlen gør den selvskreven i
samlingen. Men ét er at se en skulptur på kunstnerens værksted.
Et andet er det, der sker, når skulpturen skal måle sig med naturen eller byens formater. For Bent Sørensen skiftede skulpturen
altid karakter, når den kom ud på sin blivende plads. Han havde
dog en særlig evne til altid at få kunst og rum til at danne en
helhed. ”Fyrkat”s placering mellem Hobro by og Harald Blåtands
vikingeborg Fyrkat er perfekt – både i den store historie og i historien om Hobro Kunstsamling og Bent Sørensen.
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EJGIL WESTERGAARD. HORN-BUE-FUGL, 2011
Granit fra området syd for Bergen, Norge
Placering: Sildehagen, Nedre Strandvej, Hobro
GPS: 56°38’38.6”N 9°48’47.5”E
Erhvervet 2011 med støtte fra Ny Carlsbergfondet
Ejgil Westergaard (1928-2015) sagde om skulpturen: ”Et livsforløb
stenen rundt er med hammer og mejsel hugget ind i den store
granitblok. Historien begynder med den store fugl, der med sit
næb rører Adams hånd, så der skabes liv. Eva og slangen ses. Uddrivelsen af paradiset til jord, hvor menneskeslægten fødes og
dør. Adam slynger hånden mod hornblæser, der løfter hornet
mod cellisten, der griber buen og stryger mod fugl. HORN-BUEFUGL – Urtid, Nutid, Kultur og Natur.”
Ejgil Westergaard tog altid afsæt i stenens form og blotlagde så
at sige de figurer, han fornemmede, at stenen rummede. Han er
særligt kendt for sine figurative, fortællende granitskulpturer.
Skulpturerne kredser om eviggyldige temaer som medmenneskelighed, tro, kreativitet og glæde. Motiverne skildres oftest i
tætte, myldrende kompositioner, der formidler kunstnerens humanistiske livssyn.
Ejgil Westergaard har også skabt granitskulpturen ”Musikstenen”,
1982, som er en del af fællesudsmykningen på Kirketorvet, Adelgade, skabt sammen med billedhuggerne Erik Heide og Kasper
Heiberg og tegnestuen Friis & Moltke.
I Kunstetagerne kan man opleve en række skulpturskitser af Ejgil
Westergaard.
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NIELS GUTTORMSEN. BILLEDE AF EN KO, 1985
Bronze
Placering: Ved Hobro Landbocenter, Horsøvej 11, Hobro
GPS: 56°38’24.5”N 9°47’54.5”E
Erhvervet 1985 med støtte fra Hobro og Omegns Landboforening, Sparekassen for Hobro og Omegn, Kreditforeningen
Danmarks Fond for Særlige Formål og Hobro Kommune
Niels Guttormsen (1932-2020) sagde om sit ”Billede af en ko”:
”Skulpturen er et billede af en malkeko, en gammel amme, der
fra menneskelivets begyndelse tålmodigt har fulgt os og derfor
har fortjent at få sit billede i en egn med gamle og store kvæg
avlstraditioner. Skulpturen er ment som en hyldest til det trofas
te husdyr, der nok er tættest på at være det danske nationaldyr.”
Koen står tung og tålmodig, ved første øjekast med alle dele på
rette sted. Ved nærmere eftersyn opdager man, at koen er dekomponeret, at skulpturen kun delvist er skabt i en kos billede.
Over hele formen veksler naturalistiske og kubistiske partier. I de
første antydes pels, i de sidste står bronzen frem som glat overflade. Bagdelen er kantet og flad, yver og bagben er en organisk
formet abstraktion, og selvom hornene fremstår detaljerede, er
hovedet stiliseret.
Ved at veksle mellem figuration og abstraktion fremhæver Guttormsen skulpturens karakter som billede frem for virkelighedsgengivelse. Han sagde: ”En ko er et dyr – en skulptur er stof og
rum … Jeg har lavet noget, der er en forudsætning for, at andre
kommer til at tænke på et eller andet. En ko måske.” Ved Bymarkskolen, Søndre Ringvej, kan man se Niels Guttormsens nonfigurative skulptur ”Omkring et hjørne”, (1980), en lysende orange
jernskulptur.
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KAI FÜHRER. BETONRELIEF, 1973-74
Beton
Placering: Højre side af Brogade, Hobro, i sydlig retning fra
havnen
GPS: 56°38’12.3”N 9°47’57.1”E
Erhvervet 1974 med støtte fra Hobro Kommune og med Vejdirektoratet som bygherre
Med sine to en halv meters højde og 117 meters længde er ”Betonrelief” Hobros største kunstværk. At kæmpeværket samtidig er
noget så jordnært som en støttemur, tænker de færreste vel på.
Billedkunstneren Kai Führer (1940-2016) står bag de mange
matricer, som relieffet er støbt efter. Han arbejdede i 1970’erne
på baggrund af perceptionspsykologien, som beskæftiger sig
med, hvordan vi mennesker omdanner oplevelse til viden og
erfaring. Især interesserede han sig for figur-grund fænomenet,
oplevelsen af, at en form danner baggrund for en anden. I ”Betonrelief” synes nogle af de mange relieffelter at være skåret ned
i betonens overflade, mens andre træder frem i plan med relieffets overflade på baggrund af et rektangulært element. Nogle
former synes at være hugget ud i betonen, mens andre ser ud
til at være formet i materialet. Man taler i billedhuggerkunsten
om ’haut’- og ’bas’-relief, de former, der går ud i højden fra overfladen og de, der går ned i den. I ”Betonrelief” kombinerer Kai
Führer de to typer.
Om relieffet sagde Kai Führer ved afsløringen: ”For den, der kører
forbi muren, vil den komme til at tage sig ud som en tegnefilm.
Det tager kun få øjeblikke at opleve den … Forresten bliver det
her ikke ”fin kunst”. Der er s’gu ikke noget fint ved en ting, der
skal forhindre et jordskred.” I Kunstetagerne kan man fra tid til
anden opleve Kai Führers malerier.
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VIBEKE GLARBO. SVAMPE, 2006-08
Aluminium
Placering: Hobro Alderdomshjem, Elevatorpladsen,
Skibsgades østre ende, nedenfor Fayesgade 14, Hobro
GPS: 56°38’15.8”N 9°48’08.5”E
Realiseret gennem byggeprojektet
Vibeke Glarbo (f. 1946) skabte 2006-08 en totaludsmykning til
det nybyggede alderdomshjem. Foruden skulpturerne på Elevatorpladsen består udsmykningen indendørs af en serie aluminiumsmalerier samt aluminiums- og glasrelieffer. Gennem hele
udsmykningen forenes natur og spor efter mennesker.
De tre aluminiumssvampe er hver ca. to en halv meter høje. På
tynde stængler synes de at kunne svaje i vinden, mens de rækker sig mod solen. Vibeke Glarbo fortæller: ”Alle mine værker
er ting i den sansbare verden, vi kalder virkeligheden, men de
prøver hver på deres måde også at kommunikere med en anden virkelighed, et andet bevidsthedslag, måske.” I al sin kunst
er Glarbo optaget af det forhold, at alt i naturen skabes, lever og
forgår. Det giver hendes værker et stærkt, eksistentielt element,
som både stiller livets store spørgsmål og søger at besvare dem.
Om ”Svampe” sagde Vibeke Glarbo: ”Svampene er hybrider mellem svampen mælkehat og en søjle … Som i de fleste af mine
værker arbejder de to principper, et geometrisk og et organisk
sammen. Svampenes kroner er tillige paraboler, der taler med lyset eller lytter, og svampene giver indtryk af at dreje i forskellige
retninger for at opfange lys eller en anden slags kommunikation.”
Foran Tinglysningsretten, Majsmarken 5, kan man opleve Vibeke
Glarbos bronzeskulptur ”Persefones åndedrag”, 1995. I Kunstetagerne udstilles bl.a. en række små bronzeskitser.
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BJØRN NORDAHL. BODIL, 1994
Bronze
Placering: Vindø Teglværk, Blåkildevej 19, Hobro
GPS: 56°38’20.6”N 9°48’54.5”E
Erhvervet 2005 med støtte fra en lang række private
sponsorer og virksomheder
Skulpturen kom til Hobro efter mere end tre års indsamling.
Blandt metoderne var en ”folkegave”, hvor kommunens borgere
kunne donere penge til erhvervelsen, og udlejning af skulpturen
til virksomheder, der formedelst 5.000 kr. om måneden kunne
leje skulpturen i en kortere eller længere periode.
Bjørn Nordahl (1939-2012) var en af Danmarks store, naturalistiske billedhuggere. Hans første hustru, operasangeren Bodil
Bang-Rasmussen stod ofte model til hans enkle og monumentale kvindeskildringer, således også ”Bodil”.
Skulpturens positur er skabt gennem en række små drejninger
og bevægelser af kvindekroppen. Fødderne er vinklet i forhold
til hinanden, knæene er asymmetriske, hofterne følger højre fod,
og det samme gør torsoen. Hovedet, derimod, er drejet hen over
venstre skulder, og tilsammen skaber disse bevægelser en dynamisk skulptur, der synes når som helst at kunne træde ned fra
soklen og bevæge sig ud blandt os.
Forfatteren Ole Lindboe skrev om kunstneren: ”Bjørn Nordahl er
… en varsom, næsten blufærdig, men stærkt realistisk betragter.
Derfor er hans skulpturer en hel verden fanget i et blik. Dette er
mennesket. I hans skulpturer står mere på spil end blot iagttagelsen af det reale.”
Ved Korsgade og på Adelgade kan man se andre af Bjørn
Nordahls kvindeskulpturer, i Kunstetagerne bl.a. skitser og portrætbuster.
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EDGAR FUNCH. HOBRO-STENEN, 1968-71
Granit
Placering: Foran Mariagerfjord Gymnasium og HF-kursus,
Amerikavej 5, Hobro
GPS: 56°38’00.4”N 9°48’48.5”E
Erhvervet 1971 af Hobro Gymnasium med tilskud fra Statens
Kunstfond og Sparekassen Hobro
”Hobro-stenen” blev erhvervet i 1971 af det daværende Hobro
Gymnasium ved indvielsen af dets nye bygninger på Amerikavej.
Edgar Funch (1915-95) skabte med ”Hobro-stenen” en magtfuld
fortolkning af Hobro-områdets vikingehistorie. Som en fuldt armeret vikingekriger står skulpturen tungt og myndigt vagt foran
indgangen til gymnasiet.
Edgar Funch konstruerede sin granitskulptur som en ophobning
af geometriske former. Den diametralt modsatte praksis valgte
Frede Troelsen. Hans værker er altid én samlet form. ”Stentegn” er
et godt eksempel på kunstnerens enkle men betydningsladede
formsprog.
FREDE TROELSEN. STENTEGN, 1987
Granit
Placering: Øst for Danhostel Hobro, Amerikavej 24, Hobro
GPS: 56°38’01.5”N 9°49’07.5”E
Gave 1988 fra Ny Carlsbergfondet
”Soltegn” er en stele, en rejst form, som med sin langstrakte udformning knytter bånd mellem jord og himmel – i nogle tilfælde
også mellem det jordiske og det himmelske. Et fremtrukket bånd
løber da også vertikalt ned over Frede Troelsens stele og fanger
sollyset, når det falder i den rigtige vinkel. Associationer til viseren på et solur ligger lige for, når stelens skygge rammer jorden.
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BENT SØRENSEN. STRUKTUR PÅ FREMMED OMRÅDE, 1981
Bemalet corténstål
Placering: Tradium, Handelsgymnasiet Mariagerfjord, Kirketoften 7, Hobro
GPS: 56°37’57.0”N 9°49’41.3”E
Erhvervet 1984 som del af større udsmykning støttet af Himmerlandsbanken, Ny Carlsbergfondet, Handelsgymnasiet i
Hobro og Hobro Kommune
Bent Sørensen (1923-2008) sagde om sin store, sammensatte
skulptur: ”Min skulptur ”Struktur på fremmed område” er en installation, en ophobning af former, der tilsyneladende opbygger
en form for helhed. Den enkelte form med dens individuelle
egenskaber står i forskellige forhold til helheden og er samtidig
en del af den.”
Skulpturen består af tilsyneladende tilfældigt udvalgte stave,
stænger, plader og buer i svejset stål. Formerne hører til Bent
Sørensens formalfabet og ses også i en række andre værker. Her
udgør formerne et værk, som er både sammensat og fragmenteret, idet de forskellige elementer med deres farve knytter an
til hinanden, mens deres placering i grupper danner kontrast til
sammenhængen.
Om betydningen sagde Bent Sørensen: ”Denne ophobning af
former, nogle liggende, nogle stående og andre lænende sig til
hinanden, danner i deres samspil eller afstand til hinanden en
slags samfund eller et billede på det enkelte individ. Dets ensomhed som sådan og dets muligheder, dets rolle i en helhed,
som det på ingen måde kan flygte fra, men på den anden side
kan påvirke, være med til at bygge op og måske forandre.”
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NIELS GUTTORMSEN. OMKRING ET HJØRNE, (1980)
Bemalet jern
Placering: Foran Bymarkskolen, Sdr. Ringvej 9, Hobro
GPS: 56°37’45.2”N 9°48’35.7”E
Gave fra kunstneren
Som et levn fra sværindustrien står skulpturen ”Omkring et hjørne”, skabt af Niels Guttormsen (1932-2020). Skulpturens klare,
orange farve smælder mod græssets grønne på plænen foran
Bymarkskolen og tiltrækker sig opmærksomhed fra de forbipasserende.
Niels Guttormsens forening af naturalisme og abstraktion ses i
hans bronzeskulptur ”Portræt af en ko” ved Hobro Landbocenter.
Her i pladejernsskulpturen er der tale om ren, konkret kunst. En ikke-forestillende skulptur, som alene lever ved sin form, farve, rumlighed og placering. Det betyder dog ikke, at skulpturen er fri for
associationer. Associationen ovenfor er nok kun én blandt flere.
Den konkret orienterede kunstner ønsker at lade kunsten tale direkte til beskueren. Oplevelsen og forståelsen kræver ingen viden
eller særlige forudsætninger. Skulpturens udsagn er dens formelle kvaliteter: Hvordan den er komponeret, hvilket materiale og
farver, der er anvendt, og hvordan de er bearbejdet. Hertil kommer udadvendte forhold, som hvordan skulpturen favner rummet
omkring sig og forholder sig til omgivelserne, og hvordan vi kan
opleve den som en fysisk tilstedeværelse i omgivelserne.
Og her kommer associationerne ind. De er naturligvis individuelle, men mon ikke det bemalede jern, de synlige skruer og den
kantede konstruktion leder tankerne hen på noget industrielt eller mekanisk?
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VIBEKE GLARBO. PERSEFONES ÅNDEDRAG, 1995
Bronze
Placering: Danmarks Tinglysningsret, Majsmarken 5, Hobro
GPS: 56°39’19.0”N 9°47’53.3”E
Erhvervet 2009 med støtte fra Højesteretssagfører C.L.
Davids Legat for Slægt og Venner
Skulpturen ligger foran Tinglysningsrettens stringent rytmiske
bygning som en kontrast til facadens ensartede monotoni og
omgivelsernes støbte betonbelægning. Med sit skæve cirkeludsnit, sin skrånende bevægelse op i rummet og sin stoflige overflade er skulpturens alt det, moderne betonbyggeri ikke er.
Vibeke Glarbo (f. 1946) er optaget af naturens vekslen mellem
fødsel, vækst, forfald og død. I erkendelse af, at alt i naturen går
til grunde, løfter hun med sine naturfortolkninger det forgængelige op i en eksistentiel sammenhæng, hvor der gives mulighed for at forholde sig til livets store spørgsmål.
Persefone er i den græske mytologi underverdenens gudinde
og datter af Zeus og Demeter. Hun var tvunget til at tilbringe
dele af året i underverdenen. Hendes årlige tilbagevenden til sin
mor og dagslyset hvert forår følges af kornets spiren og naturens
opvågnen. Vibeke Glarbo siger om sit arbejde med Persefone:
”Persefone er nu blevet symbol for mine overvejelser om cyklus,
liv og død. Jeg har … sejlet utallige gange over Østersøen, og da
jeg arbejdede med skulpturen, var jeg meget optaget af havets
”duven” som om det var et stort åndedrag. En latent energi.”
Inden for i Tinglysningsretten ses Glarbos bronzeskulptur ”Bølgekatedral”. I Kunstetagerne kan man se små bronzeskitser og
fra tid til anden eksempler på Vibeke Glarbos eksperimenterende malerier.
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BENT SØRENSEN. PLOVSKÆR, (1988)
Bemalet corténstål
Placering: Rundkørslen mellem Aalborgvej og Ny Hadsundvej, Hobro
GPS: 56°39’17.1”N 9°47’40.4”E
Erhvervet 2011 med støtte fra Bent Sørensens børn, Eva og
Olaf Sørensen
Kunstnerisk udsmykning af rundkørsler findes i mange former.
Nogle steder hugges en lokalt vokset træstamme til, andre steder laves sammenhængende skulpturprogrammer på byens
omfartsveje. Bent Sørensen (1923-2008) var ikke tilhænger af fænomenet, og alligevel står hans ”Plovskær” midt i en rundkørsel
mellem by og land.
Skulpturen er en mindre udgave, en generalprøve, på det
”Plovskær”, som Bent Sørensen skabte til Landbogården, Hjørring
efter en indbudt konkurrence i 1988.
Formen er inspireret af den tidlige muldfjælsplov, som man kender tilbage fra jernalder og vikingetid. Med ploven kunne jorden
både løsnes og vendes. Bent Sørensen har med sit overdimensionerede, ultramarinblå plovskær fjernet sig fra det funktionelle,
men skulpturens udformning leder med en spids og en stump
side stadig tankerne tilbage til et redskab, der kløver sig igennem
jorden.
Placeringen i rundkørslen er dels et resultat af en strømning inden
for det tidlige 21. århundredes udsmykning af det offentlige rum,
dels knytter placeringen skulpturen til et område i Hobros omegn, hvor der er fundet jernalderbopladser – måske forfædrene
til vikingerne på Fyrkat, som opsøges af mange af de gæster, der
passerer ”Plovskær”.
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FRODE STEINICKE. C5, 2015
Bemalet jern
Placering: Hobro Friplejehjem, Købmagergade 35, Hobro
GPS: 56°39’25.5”N 9°47’42.6”E
Erhvervet 2015
Skulpturen er bygget op som en skruet pyramide-/zigguratform.
I fem stadier formindskes det kubeformede grundmodul, således at den næste form i sine dimensioner er 1/5 mindre end den
foregående. En rytmisk, venstresnoet bevægelse leder skulpturens komposition opad til det mindste modul.
Frode Steinicke (f. 1953) var privatelev hos billedhuggeren
Hans Jørgen Nicolaisen, som også er repræsenteret i Hobro
Kunstsamling. Steinicke arbejder som sin lærer i en konstruktivminimalistisk tradition med rødder tilbage til mellemkrigstiden,
hvor man gennem konstruktion søgte at tømme skulpturen for
betydning og i stedet vægte dens rent formelle aspekter. Hans
formsprog er præget af tredimensionelle, geometriske grundformer som kuber, kasser, cylindre og cylinderudsnit. Med disse
som byggeklodser skaber han et udtryk, der umiddelbart er referencefrit, men som samtidig leder tankerne hen på arkitektur
og maskiner.
Frode Steinickes skulpturer er ofte bemalede i stærke farver, og
netop farven er et af ”C5”s mest iøjnefaldende træk: Den røde
farve kendes fra de italienske Ferrari-sportsvogne – øvrige ligheder og forskelle ufortalte!
Titlen C5 er en kode. Den henviser til, at skulpturen er bygget op
af kuber (cubes), og at der er 5 af dem.
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BENT SØRENSEN. SORT-BLANK, UDEN ÅR
Bemalet og poleret stål
Placering: Rosendalskolen, Døstrupvej 33, Hobro
GPS: 56°39’20.0”N 9°46’19.0”E
Erhvervet 2017
Titlen ”Sort-blank” dækker over lige netop det karakteristiske ved
skulpturen. Den er bygget op af blanke, polerede kvadratiske elementer med enkelte sorte som kontrast.
Skulpturen er et eksempel på den gren af den nonfigurative
kunst, som man kalder konkret kunst. Konkret, fordi værkerne helt
konkret handler om det, de er: Former, flader, farver i rum.
Som billedhugger spændte Bent Sørensen (1923-2008) over to
vidt forskellige udtryk, som begge er repræsenterede i Hobro
Kunstsamling. Bløde, organiske former hugget i granit og ren,
nonfigurativ geometri svejset sammen i jern – nogle flerfarvede,
andre i én farve. I det første tilfælde handler den kunstneriske proces om at finde ind til en form og lade den spille sammen med
det omgivende rum. I det sidste handler kunsten også meget om
det rum, som skulpturen griber omkring, det negative rum, om
man vil.
I ”Sort-blank” føjer skulpturens linjer og farver sig til den omkringliggende arkitektur, men spejlinger trækker også omgivelserne
ind på skulpturens overflade. Bent Sørensen var naturligvis opmærksom på dette, og måske skal de sorte partier fungere som
synspauser.
”Skråplan” på Skulpturstien og ”Cirkelslag” på hjørnet af Havnegade og Brogade minder om ”Sort-blank”.
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SIGRID LÜTKEN. DRENG,
1982
Bronze
Placering: Ved Rosendalhallen, Døstrupvej 23,
Hobro
GPS: 56°39’11.5”N
9°46’09.2”E
Deponeret fra 2001, gave
2004 fra kunstneren

Sigrid Lütken (1915-2008) arbejdede både figurativt og abstrakt.
Et af de figurative hovedværker er ”Dreng”, en helfigursstatue af,
hvad der egentlig må være en stærk, ung mand. Han står solidt
plantet på fødderne med blikket rettet ud over omgivelserne. Kun
armene bryder symmetrien. Lütken lader drengens ene arm gå
bag om ryggen, hvorved den anden arm bliver trukket lidt tilbage
fra kroppen. Den underspillede dynamik er med til at forstærke
det fokuserede blik. Måske er det netop blikket, der er grunden
til, at ”Dreng” er opstillet ved en sportshal. Man finder et lignende
blik hos målrettede sportsudøvere.
Skildringen af det nøgne menneske er en af billedkunstens store
motivkredse. Det handler ikke om pikanterier og erotisering men
om proportioner og frihedsidealer. Kroppen er vores nærmeste
målestok, vi ved alle, hvordan lemmerne fungerer og kender også
til den mekanik, der ligger bag. Samtidig har menneskets gøren
og laden til alle tider givet spændende motiver, som ikke ville
fungere, hvis proportionerne ikke var rigtige. I 1930’erne, hvor
Sigrid Lütken uddannede sig på Kunstakademiet i København,
var en række kunstnere optaget af den såkaldte vitalisme. I dette
forholdsvist sene værk fra Lütkens hånd sporer man måske indflydelse fra de formative læreår.
Vitalismen dyrkede natur og menneske, krop og sundhed, styrke
og sport som kontrast til industrialismens stadig større indhug i
den personlige frihed. I ”Dreng” forenes proportionernes formelle
og vitalismens indholdsmæssige aspekter og fortolkes i et modernistisk formsprog, hvor detalje viger for klarhed og individualisering for noget universelt og monumental.
Bies Have, Skulpturplænen og Skulpturstien er nogle af de steder
i Hobro, hvor man også møder Sigrid Lütkens kunst.
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Om skulpturerne i Hobro
Bevæger man sig rundt i Hobro, opdager man snart, at byen er
rig på kunst. På gader og pladser, foran institutioner og hvor,
man mindst venter det, er der opstillet skulpturer. Af guidens
58 skulpturer har Hobro Kunstsamling været involveret i tilvejebringelsen af de 56. De sidste to er Adam Fischers ”Torvekone”
og Edgar Funchs ”Hobro-stenen”. De er taget med i guiden, fordi
de indtager markante pladser på hver sin rute gennem det, man
kunne kalde Hobros udendørs kunstmuseum.
Siden stiftelsen i 1975 har Hobro Kunstsamling erhvervet skulpturer af i alt 19 forskellige billedhuggere, som alle hører til samlingens faste kunstnere. 17 af dem er repræsenteret i denne
guide. Skulpturerne dækker perioden 1951 til 2015. Dermed
afspejler de en række af de strømninger og tendenser, som har
præget dansk skulptur fra efterkrigstiden til nutiden. Både figurative, forestillende udtryk og nonfigurative form- og materialeeksperimenter er repræsenteret blandt skulpturerne i Hobro.
Særligt talrigt og stærkt står den konstruktive skulptur, hvor
form føjes til form i materialer som jern og stål, med og uden bemaling. Hobro Kunstsamling rummer således hele 25 værker af
billedhuggeren Bent Sørensen, som er en af Danmarks fornemste repræsentanter for efterkrigstidens konstruktive skulptur.
De mange værker i Hobro viser alle sider af hans virke. Statens
Kunstfond udpegede i 1983 Bent Sørensen som konsulent for
Hobro Kommune og Kunstsamlingen, da Spritgrunden midt
i byen skulle omdannes fra industri- til beboelsesområde. Alle
parter blev meget glade for samarbejdet, og frem til sin død i
2008 skænkede Bent Sørensen en række værker til Kunstsamlingen, ligesom samlingen bestilte værker hos ham.
Formeksperimenter mellem figuration og abstraktion er repræsenteret ved kunstnere som Vibeke Glarbo, Niels Guttormsen,
Erik Heide og Kurt Tegtmeier.
Blandt de figurative skulpturer kan fremhæves værker af Sigrid
Lütken og Bjørn Nordahl. Sigrid Lütkens forenklede og lidt rå
formsprog afspejler hendes optagethed af den uforfalskede
natur, mens Nordahls kvindeskikkelser vidner om hans troskab
over for den klassiske skulptur, dog opdateret gennem modernismen. Eigil Westergaards sammensatte fortællinger er figurative med stærke symbolske lag.
Samlingen udvides, når relevante møder mellem by og kunst
kalder.
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Om Kunstetagerne
Kunstetagerne Hobro er indrettet i det fredede Bies Bryggeri, opført midt i Hobro i 1841. I 2004 gennemgik huset en
stor restaurering, og Hobro Kunstsamling og Mariagerfjord
Kunstforening har siden da vist sine udstillinger i Kunstetagerne. Der vises årligt 3-4 store udstillinger samt en række
mindre visninger af kunst fra Hobro Kunstsamling.
Kunstetagerne rummer tillige Hobro Kunstsamling, som siden 1975 har indsamlet og formidlet kunst til udstillinger
og udsmykninger i Hobro Kommune. Et udvalg af skulpturer og skitser kan til stadighed ses i Kunstetagerne.
Rud Thygesen Arkivet for moderne møbelkunst og design,
Adelgade 26, er indrettet i Brygger Bies herskabslejlighed
fra 1859. Arkivet formidler møbelarkitekterne Rud Thygesens og Johnny Sørensens møbler, prototyper, modeller og
skitser.
Der er gratis adgang til Kunstetagerne gennem Hobro
Bibliotek.

Åbningstider Arkivet:
Første torsdag i måneden kl. 16-17.30 samt efter aftale på
tlf. 6080 5645, 2095 2713 eller 2169 2328.
Se www.kunstetagerne.dk
Se www.designarkivet.dk
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Pris: Kr. 20

Hobro Lyntryk · 98 52 46 46

Åbningstider Kunstetagerne: Ma-fr 9-18, on 11-18, lø 9-13,
søn- og helligdage lukket.

