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Forord
Ordet skulptur kommer ifølge Ordbog Over Det Danske Sprog af det latinske sculptura afledt af sculpture, som betyder skære eller udskære. De første skulpturer har været skåret i træ og bløde sten med primitive redskaber. Senere
er mejsel og kniv i metal kommet til, og sådan har det været nogle tusinde år. Redskaberne er i princippet de samme
i dag, men naturligvis udnyttende moderne teknikker.
I Hobro Kunstsamling er der en stærk tradition for samarbejde med billedhuggere, hvilket ikke mindst afspejler sig i
de mange skulpturer i det offentlige rum.
Fra Kunstsamlingens start i 1970 har Niels Guttormsen været en billedhugger, som har leveret markante bidrag til
udstillinger og til bybilledet.Han fylder 85 år i 2017.
Sammen med en række kolleger vil han fylde 3. etage i Kunstetagerne.
På 2. etage vises Suste Bonnéns fotografiske tolkninger af Rudolph Tegners værker. Suste Bonnén er, udover at være
en af landets dygtigste fotografer, også billedhugger og derfor er hendes tilgang til Rudolph Tegners værker helt
særlig, da hun både betragter med fotografens refererende øjne og billedhuggerens blik for detaljer og form. Lyset
spiller en stor rolle for værkernes fremtoning. I sammensmeltningen af de gammelkendte positurer og Suste Bonnéns bløde linse og smukke lys fremkommer de smukkeste fotografiske værker af menneskekroppen.
Udstillingen åbnede i 2015 på Tegner Museet i forbindelse med 100 året for kvinders stemmeret i Danmark. Udstillingen har siden været vist på Brandts i Odense og Oluf Høst Museet i Gudhjem.
Til udstillingen i Hobro har fotografen Niels Reiter har fotograferet en række af de skulpturer, som danner forlæg for
Suste Bonnéns fotografier.
SKULPTUR SKULPTUR SKULPTUR har billedhuggerne Lars Abrahamsen, Poul Bækhøj og Søren Friis kaldt deres
fælles udstilling i underste etage.
Alle har arbejdet med form gennem et helt liv, men med hvert sit udgangspunkt.
Lars Abrahamsen arbejder mest i træ. Inspirationen er hentet i naturen. Ofte minder hans abstrakte figurer om store
og sære væsener.
Poul Bækhøj arbejde mest i sten. Værkerne er konkrete eller de tager afsæt i funktionelle ting, der bearbejdes, så
det der står tilbage, er den rene form.
Søren Friis arbejder i forskellige materialer, og ud fra sin baggrund som arkitekt. Figurerne er ofte bygget op af sammenføjede elementer.
Tak til de implicerede kunstnere, og tak til museumsdirektør Luise Gomard for beredvilligt at stille materiale til rådighed.
Birgitte Nissen
formand for Mariagerfjord Kunstforening

Søren c Olesen
formand for Hobro Kunstsamling
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Om Lars Abrahamsen
De store organiske træskulpturer inviterer til berøring
og det må de heldigvis. Tavse og værdige står de i rummet, kropsligt tilstedeværende, som store rolige dyr.

Hist og her er træet sat sammen med trædyvler, der peger tilbage til en håndværksmæssig tradition indenfor
møbelsnedkeri og bådebyggeri, en tradition som Lars
Abrahamsen har sine rødder i.

Lars Abrahamsen er ofte inspireret af ting indsamlet i
naturen. I skulpturen ”Klovnart” er det en Kronhjorteklov, der har været udgangspunkt og ud af en forstørrelses og bearbejdnings-processen vokser den voluminøse
træskulpturer frem.

De nænsomt plejede og bearbejde overflader bærer
præg af at have været i hænder mange gange. Stofligheden og teksturen er markant. Pigmentet får formen til
at træde frem. Voksen patinerer og gør overfladen indbydende. Og med tjæreduften forstærkes associationen
til fortidens skibe og havne miljøer.

Håndværket er nærværende og håndgribeligt i skulpturerne. Træet er limet sammen af små dele og derefter
bearbejdet med høvl, økse og sav.

VEDETSA 2016,
Lamineret cedertræ,
h/b/l 27/40/85 cm.
Johannes Larsen
Museet.
4

For eksempel i skulpturen ”Disgosse” er inspirationen bl.a. hentet fra
en norsk klinkbygget jolle, som Lars
Abrahamsen har ejet.
Langsommeligheden og omhyggeligheden i den håndværksmæssige
grundighed bliver en vigtig del af
skulpturens udtryk. Øjet finder hvile
på de store enkle og på en gang tunge elegante former.
En tidsmæssig stilstand og en intens
sjælelig fordybelsesproces bliver direkte aflæselig i skulpturens fremtræden.

Af kunsthistoriker Dina Rawat

ASSSE 2015, lamineret nåletræ,
bemalet og voksbehandlet
h/b/l 167/136/115, VUC Haderslev.
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Poul Bækhøj
I 1964 startede han sit eget værksted som keramiker og
grafiker.
Han arbejdede hovedsageligt med keramik og stentøjsskulptur i de følgende 15 år. Arbejder fra denne periode
findes blandt andet på Kunstindustrimuseet, Aros og
Trapholt.

uvæsentligt fra sine værker. Poul Bækhøj blev dog aldrig egentlig minimalist, der er altid en glæde ved materialet og et forsøg på et personligt udtryk i hans værker.
Poul Bækhøj har han de seneste år ofte udført arbejder,
der tager udgangspunkt i velkendte hverdagsting som
værktøj og maskindele.

En rejse til Kassel i 1968 for at se ”Documenta” satte sig
dybe spor i Poul Bækhøjs produktion. Han blev stærkt
påvirket af amerikanske minimalister som Donald Judd,
Richard Serra og Carl André, og søgte i de følgende år
at forenkle sit udtryk så meget som muligt, at fjerne alt

I 1978, efter at have mødt billedhuggeren Ole Christensen, begyndte Poul Bækhøj at arbejde med andre materialer, først og fremmest granit.
I begyndelsen af 80’erne forlod han helt keramikken, for
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Gertrud Køpke Sutton: Både respekt, følsomhed og
kraft er til stede i Poul Bækhøjs skulpturer. Ofte formet
til enkle og dog komplicerede figurer af konvekse former, der kan tolkes som kropsdele, men Bækhøj forbliver materialetro i sit udtryk.

i højere grad at kunne opnå den ønskede enkelthed og
præcision i sine arbejder.
Siden har Poul Bækhøj eksperimenteret meget, både
med materialer og udtryksform. Udover skulpturværker
i granit, har han arbejdet med støbejern, bronze, beton,
marmor, sandsten, gips, træ, corten stål, glas m.m. Han
har udført arbejder sammen med sin hustru, landskabsarkitekten Hanne Egebjerg, og arbejdet med foto, video, grafik, acrylmaleri m.m. Allerede fra slutningen af
1980´erne har han udstillet computergenererede værker, og brugte 3D computeranimationer som dokumentation og skitsemateriale.

H.P. Jensen: Poul Bækhøjs skulpturer forestiller som
regel ikke noget. De ser ofte enkle ud, men er betydeligt
mere komplicerede end man aner ved første øjekast. De
synes alle at have en indre kraft, som omtrent er ved at
sprænge formen, men Bækhøj har hele tiden en fornemmelse af, hvor den yderste grænse går.

Udvalgte kunstanmeldere skrev:
Helle Lassen: Poul
Bækhøjs svulmende figurer i glatsleben granit
er stramme i formen. De
virker som en mellemting mellem bøjede rør
med en uomgængelig
reference til det omgivne teknologisamfund,
og som sensuelt levende væsner, sprængfyldt
med kraft.
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Om Søren Friis’ skulpturer
Søren Friis, f. 1953, konstruerer sine skulpturer i moduler af geometriske former. Både når han skaber små,
nonfigurative bronzeskulpturer, når han er blevet inspireret til at lave lossegrabbe af limtræsplader, og når
barndommens leg fortolkes i svævende strukturer af
ready mades, så bruger han rytme, gentagelse og konstruktion som styrende principper i sit arbejde.

Baggrunden som arkitekt fornægter sig således ikke;
den logiske opbygning, sammenhængen mellem enkeltdel og helhed og valg af materialer knytter sig tæt til
det konstruktive - og til det maskinæstetiske - to strømninger som prægede kunsten for 100 år siden, og som
opdateres og nyfortolkes i Søren Friis’ skulpturer.
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I en rejst og en liggende abstraktion over notbådenes
skibsskrue, bøjet i jernplade og malet signalgul og signalrød, undersøger Søren Friis dynamik, lys og skygge
på vinklede flader. I fire træskulpturer er inspirationen
fundet i losse- og lasteredskaber: Tunge grabbeformer,
hvis bevægelse ligger gemt i gentagelsen af gribearmens skarptskårne profil.

forskallingsbrædder - balancerer et overdimensioneret
insekt på spinkle stankelben. Til Louise.
Dynamikken, den latente bevægelse og den indesluttede energi er vigtige elementer i Søren Friis’ formsprog
og opfordrer til, at publikum oplever værkerne fysisk,
bevæger sig rundt om dem, bøjer sig ned og kigger ind
i strukturerne, oplever spillet af lys og skygge, som det
forandrer sig, når man ser værkerne fra forskellige vinkler. Noget tilsvarende gælder for reliefferne i bemalet
sinusplade. Set fra en vinkel giver de ét udtryk, set fra
en anden vinkel et andet, helt bogstaveligt talt!

I en serie mindre bronzeskulpturer med et muligt afsæt
i den minimalistiske skulpturs insisteren på ren, ikkerefererende form, skaber Søren Friis komplekse rumdannelser ved at gentage og forskyde geometriske former:
Åbne trekantkonturer bygges op til en mangetakket,
tredimensionel stjerneform. Åbne og lukkede kuber indlejres i hinanden og omfavner det negative rum. Og så,
i et helt andet formsprog - og i både bronze og bemalet

Anne Lie Stokbro
Kunsthistoriker, kulturformidler
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Tegners Kvinder
set af Suste Bonnén

I kataloget til udstillingen ”Tegner og kvinderne set af Suste Bonnén” skriver
museumsdirektør Luise Gomard, Tegners Museum og Statuepark blandt andet:
At lukke Suste Bonnén ind er som
at åbne døren en rolig dag, hvor en
hurtig vind snigersig ind og hvirvler
tingene rundt. Der kommer uorden
i sagerne, og intet ligger som før.
Hun udfordrer, graver ogvender tingene på hovedet. Præcis som kunst
og kunstnere virker, når de er aller
stærkest. Suste Bonnéns tilgangtil
kunstneren Rudolph Tegner er ikke

begrænset til det visuelle og knytter
sig i stor grad til det personlige. Hun
vilgerne dykke ned i hans forhold til
modeller og mennesker på hans vej,
se foto og læse breve.
Udgangspunktet for udstillingen
”Tegner og Kvinderne”er 100-året
for kvinders stemmeret i Danmark.
Rudolph Tegner var kunstner i net-

Udstillingen på Tegners Museum blev støttet af:
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op de år. Og i årene op til 1915 gik
han fra at være inkarneret ungkarl
med forliste kærlighedsforhold bag
sig til at gifte sig i 1912 - som 39-årig
- med sit livs udkårne, Elna. Rudolph
Tegner brugte sin livserfaring
i kunsten, og derfor er det interessant at udforske dialektikken mellem hans værker og livserfaring.

Tegners Verden
Af Suste Bonnén
billedkunstner, cand. mag.,
forfatter

Jeg holder af Rudolph Tegner, fordi
han i sine værker ikke er bange for
at være højstemt og skrue op for de
store følelser.
Når man går rundt på Tegners museum og oplever kunstværkerne i
gips, bronze og marmor, der har taget opstilling langs væggene i rummene, slår det en hvor ”unaturlige”
skulpturerne er. I størrelser og i udtryk. De kraftfulde, nøgne skikkelser
udstråler sundhed og skønhed.
Kropssproget er vildt. Mænds og
kvinders kroppe stræber overdrevent opad.
Mod lyset og hjerterne opad var
Tegners motto, som han delte med
sin samtids mest upopulære komponist Rued Langgaards. Ingen af
dem ønskede at tækkes publikum.
Udtrykket er demonstrativt og
fremtræder fremmed, i forhold til
de fotografiske skildringer vi ellers
sympatiserer med: det naturlige, afslappede menneske. Tegner insisterer på skønheden i det kraftfulde.
Tegner og kvinderne
Tegners forhold til kvinder er et kapitel for sig.
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Heller ikke her forsøger han at tækkes sit publikum. Han udtrykker i
sine værker både en fascination af
kvindekroppen og en angst for det
kvindelige.
Kvindens legeme er en fristelse,
som skal modstås af en mand, der
har arbejdet som sit højeste mål,
mente han og undgik at komme ud
på dybere vand med de kvinder, han
havde et forhold til.
Heldigt var det for Tegner, at han
mødte en kvinde, Elna Jørgensen,
han kunne dele sin største interesse med: Rudolph Tegner, ham selv
og hans livsværk. Yndig var hun
og velhavende. Nobelt fremtræder
hun ved hovedindgangen til museet
siddende fuldt påklædt på sin stol i
den eneste skulptur, han har lavet af
hende. Målet på bronzeskulpturen
er i menneskelig størrelse, naturligt
format 1:1.
Men erotisk er den ikke. Det er til
gengæld de afklædte havfruer, der
gemmer sig i rammerne, sirenerne
der i miniatureformat dukker op ad
bølgerne, fristerinder med lukkede
øjne og kvindetorsoer med skjulte
ansigter og bølgende hår, der viser

sig i alt andet end naturligt format.
Man skal se godt efter for at få øje
på havfruen, der svømmer i kanten
af bronzen, der rammer det Tegnerske spejl ind.
Det skulpturelle fotografi
Ligesom det er nyttigt for ens
sprogsans at lære latin, har det været inspirerende for min sans for
kropssprog, at studere Tegnes vilde
dialekt af det kropssprog jeg kender
og bruger i mit arbejde med portrætfotografiet, hvor naturligheden
og det umiddelbare udtryk ellers er
i højsædet.
Tegners unaturlige kropssprog i
hans værker, har inspireret mig til
at lege med skulpturens og fotografiets virkelighed. Stille dem over for
hinanden og se hvad der sker i feltet
mellem de to kunstarter.
En udfordring har det været for mig,
helt at afstå fra at have og bruge
øjenkontakt med de mennesker jeg
skulle fotografere. For en fotograf
ligger det som første og sidste krav,
at portrættet skal søge at afspejle
noget sjæleligt. Ud fra en vedtaget
erkendelse om at ”øjnene er sjæ-

lens spejl,” stiller fotografer derfor
skarpt på øjnene, som det vigtigste
udtryksmiddel hos personen.
Forunderligt har det også været at
opleve, at de af Tegner portrætterede mennesker aldrig ”ligner” sig
selv. Udtrykket skal alene ligge i
kroppen.
Hos Tegner er øjnene således bare
tomme huller i gipsen og leret. Til
gengæld har billedhuggeren lagt
lidt ler på her og lidt gips på der
for at understrege kroppens kraft,
kvindernes former og mændenes
muskler. For mig har det været inspirerende at bevæge mig væk fra
det gode fotografi, kravet om naturlighed og sætte et kunstigt lys
på nøgne mænd, kvinder og børn.
I til- blivelsen af mine billeder har
nøgenhed været en forudsætning.
Jeg er kommet til at synes som
Tegner, at de nøgne kroppen er så
langt mere interessante, end alle de
bluser og trøjer man ellers ser på
fotografier.
Som Tegner lavede sine skulpturer
i atelieret og siden satte dem ud i
Ruslands bakker ved Dronningmøl-
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le, har jeg leget med at fotografere moderne mennesker i atelieret
og har derefter sat dem ind i hans
landskab.
Det har været tankevækkende for
mig at opdage, at Tegners kraftfulde udtryk kan overføres til nutidens
mennesker, for selvfølgelig rumsterer de store følelser i os til alle tider.
I virkeligheden falder det os naturligt at strække os opad.
Mod lyset.
Som Tegner udtrykker det: ”Jeg ser
disse Skikkelser gennemstrømmes
af den samme Trang, som jeg selv
er besat af: At løfte Sjæl og Krop
mod helbredelse og Lykke.”

SYNDFLODEN
”Syndfloden” var Rudolph Tegners
debutværk, hvor man første gang
så den voldsomme bevægelse, én
opstrakt arm. Mod lyset? Mod religion? Mod ikke at blive set som
kunstner? Tegner skulle komme til
at bruge denne ”rækken ud” i mange senere værker.
Det at række op, at gribe blev brugt
som et udråbstegn for at udtrykke
andre store følelser: længsel, kærlighed til manden, tilbedelse, sejr og
livshengivelse.
I 1893 er Tegner 19 år, og bevægelsen mod det himmelske er et første
intuitivt forsøg fra ham på at understrege en bibelsk afmagt. Syndfloder kommer til at opstå i alles liv.
Også Tegners var fyldt med Syndfloder. En søn han skubbede fra sig.
En svigtet kvinde.
Bønfaldende breve fra drengens
mor der ikke blev besvaret. Og stor
personlig bitterhed.

Skulpturen Syndfloden findes ikke
længere. Den blev ødelagt, mens
den stod på Maribo Kunstmuseum.
Et ansvar museumsdirektøren frejdigt påtog sig. Den ligegyldighed,
der udvistes over for Tegners kunst,
oplevede han gang på gang.
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Nederlag på nederlag. Det hensatte
ham i raseri vekslende med afmagt.
For Tegner var der altid noget på
spil.
Den opstrakte arm er et Tegnersk
råb, jeg forstår.

DANSERINDEBRØNDEN
Allerede ved Rudolph Tegners første større bestillingsopgave ”Danserindebrønden”, der i dag står i
bronze i en rundkørsel i Helsingør,
besværer den unge billedhugger sig
over Brygger Carl Jacobsens ønske
om genkendelige ansigter på kvindernes kroppe.

I Tegners arkiv, hvor jeg har søgt
efter oplysninger om hans samarbejde med modellerne, fandt jeg
således navne på og fotografier af
netop disse tre modeller fra Danserindebrønden.
Også modellen til ”Frøen” dukker
fuldt påklædt op på et foto. Anna
Larssen hedder hun.
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Senere har jeg søgt at finde fotografier og navne på hans øvrige
modeller gennem livet. Jeg har ikke
fundet noget som helst.

MOD LYSET
Det er Tegners mest kendte skulptur, og den indeholder essensen
af billedhuggerens ideologi, som
handler om fysisk og åndelig stræben mod sundhed og skønhed.
I et voldsomt kropssprog udtrykker
den menneskets stræben mod lyset.
Manden står øverst. Han og de tre
kvindeskikkelser er fælles om at
strække deres kraftfulde legemer
opad.
Skulpturen står i dag i den store
bronzeudgave velanbragt foran

Rigshospitalet, hvor den blev placeret da den i 1911 vandt konkurrencen
om et monument for lysvidenskabsmanden Niels (Ryberg) Finsen. Men
idéen til skulpturen kom til Tegner
år inden konkurrencen blev udskrevet. I sin erindringsbog ”Mod lyset”
skriver Rudolph Tegner om inspirationens nådegave, som kunstneren
modtog da han lå i solen under et
træ.: ”Jeg lukker Øjnene. For mit indre Blik ser jeg Legemer, der strækker sig opad - ”Mod lyset.” De tager
Form og danner en Gruppe Mennesker, hvor hver Fiber og Flade higer
op mod det undergørende Lys. Jeg
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ser disse Skikkelser gennemstrømmes af den samme Trang, som jeg
selv er besat af: at løfte Sjæl og
Krop mod helbredelse og Lykke.
Ingen Fryd kan sammenlignes med
den, Inspirationen skænker, når Synet aabenbarer sig, og Almagtens
Finger rører ved ens Pande. Et Aandepust, befrugtende og fødende i
samme Sekund, der skænker Kunstneren Vederlag for mange slidsomme Timer. Solens Lys havde brændt
og mærket mig ind i Hjerteroden.
Skitsen var skabt uden at jeg vidste
det.”

BØLGEN
Det var ”Bølgen”, der fik mine øjne
op for Rudolph Tegner. Et fotografi
af en lille bitte lerskulptur, der forestiller en kvinde med det smukkeste
svaj i kroppen, liggende på et leje af
ler, det fotografi gjorde mig nysgerrig.
Havfruen er en ægte oceanisk skikkelse, en kvinde der hengiver sig totalt. Havfruer kan dø som skum på

vandet eller risikere at udslette sig
selv i kærlighed til en mand.
Tegners lille Bølgeskulptur eksisterer desværre ikke mere. Som så
mange andre af denne verdens lermodeller er den gået til grunde. Inspireret af dette fotografi byggede
jeg en ny bølge op i ler i fuld størrelse, hvorpå en af mine havfruer
fandt et leje. Tegner kunne bøje sin
havfrue, som han ville i hofter og i
skuldre. I leret og i fantasien.
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Jeg har udvidet min virkelige havfrueskildring med undervandsbilleder, hvor tyngdeloven ophæves på
en anden måde.
Tegner magtede kun at se, male,
modellere og hugge i sten havfruens krop; hendes sjæl så han ikke
med de kærlige øjne, som H.C. Andersen f.eks. gjorde det i ”Den lille
Havfrue”.

JORDBUNDET
Selvom Tegner var omgivet af
hengivne kvinder, der var parate
til at udslette sig selv som skum
på vandet i kærlighed til ham, så
opfattede han deres hengivelse
og underskønne kroppe som en
fristelse beregnet på at trække
manden, ham selv, ned.

SKITSER TIL JORDBUNDET
Tegner lavede flere versioner af
skulpturen Jordbundet. En hvor
kvinden favner bare mandens
ben. Flere hvor hun forsøger at
trække hele den opadstræbende
mand nedad mod jorden. For mig
er kvindeskikkelsens længselsfulde udtryk så centralt i denne
skulptur ,at jeg har lavet en version, hvor længslen understreges
ved, at det bare er et tomt rum,
kvinden favner.
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SAMMEN
Tegners forhold til kvinderne, som
han selv har beskrevet det i både
ord og skulptur, er vel det, der ligger
længst væk fra vore dages kvindeopfattelse og ønske om lighed. I de
fleste af Tegners værker er rollefordelingen klar, som den var i hans
eget liv: manden er altid øverst. Det
er ham der er geniet, der skal tilbedes af kvinden.
I meget få af sine skulpturer forsøger Tegner pludselig noget nyt. At
sidestille mand og kvinde. Her bliver
man helt rørt.
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TØRSTIGE BØRN
Om Rudolph og Elna Tegner ikke
kunne få eller ikke ville have børn
sammen, melder historien ikke noget om. De havde så meget andet
sammen. At der fandtes en lille
dreng, der var søn af Grethe Sørensen og Rudolph Tegner, melder historien heller ikke noget om.
Som Tegners andre modeller forblev ”den lyslokkede med det dejlige legeme”, moderen til hans søn,

navnløs. Og i billedhuggerens erindringsbog omtales Grethe Sørensen
kun som en flirtende kvinde, ”der
nær havde lokket ham i livslangt
fordærv”.
Navnet Rodian og et fotografi af
sønnen, der blev født i 1907, dukkede pludselig op i arkivet, da jeg søgte efter fotografisk materiale om
Tegners verden.
At Tegner så også blev far til endnu
et barn, kan faktisk læses i breve fra
19

den ulykkelige og desperate mor,
der findes i samme arkiv.
Kunsthistorikere er til stadighed
uenige om, hvilken betydning personlige hændelser i en kunstners liv
har for hans eller hendes værker.
Min oplevelse af Tegners værk, især
hans følsomme fremstilling af børnefigurer, farves af denne nye viden.

SEJREN
Jeg er vild med Tegners skulptur
”Sejren” og blev meget inspireret
af den. I mit fotografi er den døde
soldat skiftet ud med en levende
kvinde. Sejrherren bliver således
til en mand, der har vundet sin
kvinde.
En kærlighedssejr.
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Fra Hobro Kunstsamling
Niels Guttormsen
og nyerhvervede og deponerede
værker af andre kunstnere
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Niels Guttormsen
en særpræget og sleben perfektionist
Niels Guttormsen fylder 85 år i 2017. Undertitlen er dagbladet Politikens karakteristik, da kunstneren blev 80
år. Særpræget går på Guttormsens eksperimenterende
og analyserende forholden sig til kunsten samtidig med
store krav om professionalisme.

Siden starten på HKK har han været en markant kunstner i kunstsamlingen. Niels Guttormsens første store
opgave i Hobro var sammen med Kaspar Heiberg i 1976
at lave et forslag til udsmykning af Kirketorvet i forbindelse med etablering af byens gågade. Forslaget blev
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præsenteret samme år og var en totaludsmykning med
en pælestruktur beregnet til at bruges. En kombination af avangardistisk kunst og funktionalisme. Bikuben,
Gågadeforeningen, Handelsstandsforeningen, Stiftsøvrigheden, Nationalmuseet og Statens Kunstfond gik ind
for ideen og med Kunstfondens tilsagn om en betydelig
økonomisk støtte. Byrådet sagde nej.

gang til kunsten end det skulpturelle. Vi møder gennem
hans linse skønheden i forfaldet og en stilfærdig, men
rammende humorisme.
At Niels Guttormsen samtidig med sit kunstneriske virke har deltaget i samfundsdebatten, passet tillidshverv
og været professor på Kunstakademiet, siger meget om
hans alsidighed.

Næste gang blev der sagt ja tak. Juleaftensdag 1983
blev der skrevet kontrakt om skulpturen ”Billede af en
ko” til pladsen ved Hobro Landbocenter – dengang der
endnu var det årlige dyrskue i området. Koen er i bronce, kubistisk i stilen og med et næsten sagtmodigt udtryk, som smukt afspejler malkekoens opgave.

Niels Guttormsen blev malersvend i 1953 og gik på Det
Kongelige Kunstakademis malerskole i årene 1956 – 60,
hvorefter han tog på studieophold i Paris. Her lærte
han tidens tendens mod højere konkretion at kende,
og da han efter hjemkomsten til Danmark kom til at bo
dør om dør med billedhuggeren Willy Ørskov samtidig
med, at han lærte Robert Jacobsen at kende, blev han
for alvor tændt på skulpturen som kunstnerisk udtryk.
I 1964 debutterede han på Kunstnernes Efterårsudstilling som autodidakt billedhugger. I årene herefter havde
han værkstedsfællesskab med Hein Heinsen og sammen blev de meget optaget af den amerikanske arkitekt

Siden er det blevet til en del skulpturer foruden tegninger - af en ko. Skulpturerne viser Niels Guttormsens
arbejde gennem årene med den konkrete kunst, med
skulpturens indre rum, med strukturer og farver. I 20??
forærede Guttormsen en samling farvefotografier til
Kunstsamlingen. Disse fotografier viser en anden til-
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Buckminster-Fuller. En række unge kunstnere i tiden var
inspireret af amerikansk kunst idet hele taget. Man orienterede sig i kunsttidsskrifter som Art International,
som åbnede for eksperimenter, der manifesterede sig i
”givne fællesrum og med rummet som altafgørende for
skulptur”. Han deltog i Fluxus-bevægelsens aktiviteter.
Minimalismen og en disciplineret fanden-i-volds-hed var
en del af en udvikling med stadig højere grad af afklaring af hans mening om og med skulptur.

Ordet stavær har en usikker oprindelse, men betyder
noget i retning af at stikke eller stå op, af noget magert
og opløbent, måske af noget som står i vejen, men også
noget som kan stå for lidt af hvert. Guttormsen bruger
begrebet stavær om minimalistisk formede skulpturer
konstrueret i metal eller træ, med rette eller skæve vinkler. Guttormsens stavær skulpturer er udført med stor
perfektion. Han markerer i disse skulpturer i udpræget
grad det indre og nøgternt betragtet tomme rum som
fundamentalt. Ramme og indhold udgør en helhed og er
hinandens forudsætning. Han har siden 1968 arbejdet
staværet i mange former og størrelser. I Hobro Kunstsamling findes et repræsentativt udvalg.

Fascinationen af en fuglevinge deler Guttormsen med
flere kunstnere. Især på papir kommer dette til udtryk
hos ham, men også i det store format kan vi møde denne fascination. ”Vingehuset” fra 1990 på bredden af en
lille sø i Ballerup er udformet som en skulpturel og arkitektonisk fortolkning.

Niels Guttormsen udstillingsvirksomhed er omfattende.
I 1950erne og 60erne udstillede han på Kunstnernes Efterårsudstilling, fra 1976 har han været medlem af Den
frie Udstilling. Han har udstillet i Frankrig, Tyskland og
Sverige, og i Danmark har det bl.a.været på Louisiana,
Eventyrhaven i Odense, Kunstindustrimuseet (i dag
Designmuseum Danmark), Brandts Klædefabrik (i dag
Brandts), Nordjyllands Kunstmuseum (i dag Kunsten)og
Sophienholm.
Guttormsen har beklædt en række tillidshverv som
medlem af Akademirådet i flere omgange, af Statens
Kunstfonds indkøbsudvalg, har været censor ved Arkitektskolerne i Aarhus og København og professor ved
Det Kongelige Kunstakademi.
Niels Guttormsen modtog i 1980 Eckersbergs Medalje.
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Laila Westergaard
PH lampe, blå Rønnegranit, 2014

Lone Hoyer Hansen
Knipling, pulverlakeret stål, 2000
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Veo Friis Jespersen
Uden titel, bronze,
1995-96

Erland Knudssøn Madsen
Klenodie, bemalet træ, marksten og
rustfrit stål, 2014

Kurt Tegtmeier
Mooner, forsøvet kobber, 2013 -14

Karin Lorentzen
Den Hele Verden, beton, 2015
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Esben Klemann
Ikeabord, bord og gips, 2006

Frode Steinike
C I 10, bemalet MDF, 2010

Erik Heide
Portræt af en
digter, støbejern,
2014
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