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Forord
Målet er i dag som ved stiftelsen for 45 år siden at
præsentere værker af landets bedste kunstnere for
derigennem at formidle de stærkeste strømninger i de
hastigt skiftende epoker, som kunsten har gennemgået
fra midten af 1970’erne til i dag.

Kunstetagerne viser i forbindelse med Hobro Kunstsamlings 45 års eksistens en udstilling med stort set
alle kunstsamlingens kunstnere.
Udstillingen arrangeres i et samarbejde mellem Mariagerfjord Kunstforening og Hobro Kunstsamling og er
i modsætning til tidligere store udstillinger med kunstsamlingen opbygget tematisk.

Når Kunstetagerne nu åbner dørene for endnu en
udstilling med værker fra Hobro Kunstsamling, præsenteres den så at sige på tværs – ikke med afsæt i
de enkelte kunstnere eller i kunstsamlingens indre kronologi, men ved at fremhæve de billedkunstneriske
temaer, som gennem årene er blevet repræsenteret i
samlingen. Udstillingen sætter dermed et spejl op foran dansk kunst siden 1975 og afslører, hvilke fortællinger og diskussioner, kunstnerne har været optaget
af, og hvordan de enkelte kunstnere har forholdt sig til
og fortolket disse temaer.

Kunstsamlingens aktiviteter er både at følge de enkelte kunstnere og gennem mulige indkøb udvikle samlingen og at virke udadvendt i form af udsmykninger på
institutioner, forvaltninger og kontorer samt opstilling
af skulpturer i Mariagerfjord Kommune.
Hobro Kunstsamling rummer i dag værker af 46 danske kunstnere. Det er en i overvejende grad retrospektiv samling, fordi de samme kunstnere har kunnet
følges over en længere årrække. Der er ca. 2.000 unikaværker som malerier og skulpturer. Det største antal
er af maleren og grafikeren Hans Henrik Lerfeldt, af
hvem Hobro Kunstsamling ejer den største samling i
Danmark. Herudover ejer kunstsamlingen ca. 2.000
grafiske værker.

Sparekassen Hobro Fonden takkes varmt for tilskud til
kataloget.

Alle medlemmer af kunstsamlingen er anerkendte,
professionelt arbejdende kunstnere inden for maleri,
grafik, skulptur og en række udtryk på tværs af de traditionelle kunstformer. Der optages til stadighed nye
medlemmer i kunstsamlingen.
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Birgitte Nissen

Søren C. Olesen

Mariagerfjord Kunstforening

Hobro Kunstsamling

Hobro Kunstsamling
Det er sagt og skrevet før, men tåler at blive gentaget.

supplement til den ikoniske ”hå do wåt i Hobro”. Kred
sen af kunstnere blev efter oprettelse af kunstsamlingen
gradvist udvidet til 20, hvoraf de fleste var tilknyttet
kunstnersammenslutningerne Grønningen, Koloristerne og Den Frie.

Det begyndte med A70. En yngre læge slog sig ned i
byen. Dengang var Adelgade brolagt og landevej til
Nordjyllands kunstneriske centrum Skagen. Det eneste, som gjorde indtryk, når man kørte igennem Hobro,
var lyden af hjulenes rumlen over brostenene. Sådan
skulle det ikke blive ved med at være. Kunst og kultur
skulle have et løft. Ikke mindst kunst, som jo er forudsætningen for kultur.

I løbet af de efterfølgende år voksede kredsen og tæller i dag 46 kunstnere. De fleste af kunstnerne har det
været muligt at følge gennem en længere årrække,
hvilket giver samlingens over 2.000 værker en sjælden retrospektiv værdi. 19 kunstnere er døde, så vi i
dag taler om 25 aktive kunstnere.

Sammen med en gruppe andre interesserede oprettede lægen Svend Nielsen A70, som trods navnet
hverken er et surmælksprodukt eller et papirformat.
Sammenslutningen A70 lejede en butik til galleri og
udstillinger. Der blev organiseret kunstcirkler. Og så
var man i gang.

Ud over de 2.000 unika værker, som fortrinsvis er
malerier og skulpturer, ejer kunstsamlingen en grafisk
samling af samme størrelse. Denne samling, som rummer dansk grafik gennem ca. 125 år, er oprindeligt
grundlagt af daværende Hobro Kunstforening og senere overdraget til Hobro Kommunes Kunstsamling.

Fem år senere godkendte Hobro Byråd vedtægterne
for Hobro Kommunes Kunstsamling og afsatte et beløb
på budgettet til årlige kunstkøb. Ifølge vedtægterne
har kunstsamlingen ikke en egentlig bestyrelse men et
indkøbsudvalg bestående af 2 byrådspolitikere samt
en repræsentant for hver af institutionerne A70, Kulturelt Samråd og Hobro Kunstforening. Svend Nielsen
blev valgt til formand i alle årene 1975-2018, hvor han
trak sig.

De 46 ”faste” kunstnere i kunstsamlingen tæller 19
billedhuggere. Dette ret høje antal afspejler sig i det
offentlige rum med mange mindre og især større skulpturer – i alt 55 skulpturer.
Den billedhugger, som i størst grad har sat sit præg på
byen, er Bent Sørensen, som samtidig repræsenterer
det generelt høje kunstneriske niveau i kunstsamlingen. Bent Sørensens skulpturer præger det offentlige
rum fra Hobro Havn i øst til skulpturstien ved Vester
Fjord i vest. Engagementet startede, da De Forenede
Danske Spritfabrikker ophørte produktionen i Hobro,

Kunstsamlingen startede egentlig i 1969, hvor de 4
kunstnere Poul Agger, Kai Führer, Frithioff Johansen
og Knud Bjørn Knudsen blev bedt om at lave nutidige
turistplakater til Hobro – som erstatning eller moderne
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Bent Sørensen. Blå broer, 1990
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og det fine gamle industrianlæg blev jævnet med jorden. Byrådet havde brug for kyndig rådgivning. Statens Kunstfond udpegede Bent Sørensen, som sammen
med arkitekt Holger Thule Hansen fra Friis & Moltke
udarbejdede dispositionsplan for området.

torer, mødelokaler og kantiner. Glæd dig over det, næste gang et sådant sted besøges. Falder vejen i Hobro
forbi Politistationen, Kriminalforsorgen eller Arresten
møder man også der værker fra kunstsamlingen. Det
samme gælder Vandrerhjemmet og Idrætscenteret.

Åen blev frilagt, bygninger blev placeret, og en kunstnerisk udsmykning i form af 4 broer blev vedtaget. Bent
Sørensen kom til at stå for udformningen af broerne og
fortsatte gennem de følgende år lige til sin død i 2008
med at levere gedigen kunst til Hobro. Og med at rådgive kunstsamlingen. Der er en særlig glæde ved at
arrangere udstillinger sammen med billedhuggere. De
fleste har qua deres uddannelse som ”rumforskere” og
rumkunstnere en særlig mulighed for at disponere en
opstilling, så selve lokalet bliver en del af udstillingen.

På den måde søger kunstsamlingen at leve op til en
passus i formålsparagraffen om, at kunsten skal ud og
gøre gavn og være til glæde for flest mulige. Udlånsvirksomheden er en væsentlig del af kunstsamlingens
virke. Heldigvis har de fleste steder mulighed for praktisk hjælp ved ophængning.
En særlig form for udlån sker til andre kunstmuseer.
Selvom Kunstetagerne ikke er et statsanerkendt museum tilknyttet et fælles registreringssystem, finder andre
museer frem til vores samling. På det seneste har der
været udlån til Gl. Holtegård, ARoS, Kunsthal Charlottenborg og Vendsyssel Kunstmuseum. I 2019 er et
registreringsarbejde for kunstsamlingen i øvrigt intensiveret.

Andre billedhuggere som Kai Führer, Erik Heide, Sigrid
Lütken, Kasper Heiberg, Niels Guttormsen, Ejgil Westergaard, Frede Troelsen, Bjørn Nordahl, Hans Jørgen
Nicolaisen, Margrethe Sørensen, Johan Galster, Kurt
Tegtmeier, Vibeke Glarbo, Frode Steinicke, Lisbeth
Nielsen og sidst Karin Lorentzen er hver især med deres skulpturer også med til tegne de mange offentlige
rum. Læs mere i Svend Nielsens bog ”Kunst i Hobro”.

Udstillinger gennem årene
Kunstsamlingen har fra starten jævnligt haft udstillinger, som bl.a. viste nyeste erhvervelser. Udstillingerne
har været vist, hvor man kunne finde plads, men de
fleste var på Hobro Gymnasium. På et senere tidspunkt
foreslog Svend Nielsen Det Røde Pakhus ryddet op og
sat så meget i stand, at det kunne bruges til sommerudstillinger. I kølvandet heraf var det kunstsamlingen,
som tog initiativ til ”Uge 33” med kunsthåndværk og
design. Herudover blev det i Hobro Kunstforenings
regi til udstillingen ”Fra skitse til skulptur” med Bent
Sørensen. En udstilling, som i et par år var vandreudstilling i Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger.

Udlån
På denne udstilling vil det især være malere og grafikere, som fylder rummene. Også mange af disse
kunstnere kan man møde om ikke i det åbne rum så
dog i nogle af de mange andre rum, hvor kommunens borgere og besøgende færdes. Kunstsamlingen
har leveret udsmykning til alle borgerserviceområder i
kommunen og udsmykket skoler, gymnasiet, Erhvervsakademiet Dania, Nordjyske Medier, kommunale kon8

Under fredningen af Bies Gård-komplekset opstod
tanken om udstillinger i det 5 etagers bryghus, og i
1986 åbnede den første udstilling i alle etagerne.
Også i 1987 præsenterede kunstsamlingen en større
udstilling, men herefter lukkede brandmyndigheden
for adgang til alle øverste etager. Imidlertid havde
kunstsamlingen ved årtusindskiftet fået et omfang, som
krævede et mere permanent udstillingssted. Bies gamle
bryghus fra 1857 havde i en halv snes år huset kunstforeningens skiftende udstillinger i underste etage. Nu
blev der skabt økonomisk grundlag for en renovering
og ombygning af hele huset til et egentligt kunstmuseum, som på grund af sin særlige bygningshistorie fik
navnet Kunstetagerne.

Kunstsamlingen disponerede fra åbningen af Kunstetagerne i 2004 over de 3 øverste etager med en næsten
permanent udstilling. Senere udviklede samarbejdet
mellem kunstforening og kunstsamling sig til mange
fælles udstillinger og særudstillinger. Nedenstående
liste viser primært kunstsamlingens særudstillinger. I de
senere år har kunstforeningen forestået den almindelige udstillingsvirksomhed alene og i relevant samarbejde med kunstsamlingen.

2004
Åbningsudstilling. Alle kunstnere i samlingen
var repræsenteret med nye og ældre værker.

tage og døde dagen efter åbningen. Bent nåede
hjem til hende inden.
Kai Lindemann (1932-2007). Mindeudstilling.

2006
Grafik i 100 år. Fra Hobro Grafiske Samling.
Arr. Mariagerfjord Kunstforening.

2009
Unika Keramik. Form og Idé. Den anden store
udstilling med kunsthåndværk og design og i samspil med kunstsamlingen.

2007
STOR i formatet. Udvalgte billeder fra
Kunstsamlingen. Arr. Mariagerfjord Kunstforening.

2010
Bent Sørensen (1923-2008). Mindeudstilling.

Dansk møbelkunst & design. Den første af de
store udstillinger, som fylder hele huset med kunsthåndværk og design. Ved denne udstilling i et
vellykket samspil med den permanente samling.

2011
30 år med Hobro Kunstsamling. Kai Führer,
Steffen Jørgensen og Hans Jørgen Nicolaisen.

2008
Land, By og Rum med Sigrid Lütken, Olaf Sørensen og Bent Sørensen. Sigrid Lütken kunne ikke del-

2012
TREKLANG. Poul Janus Ipsen, Niels Guttormsen
og Poul Agger.
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Knud Hansen. Container, 1979
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Grafikkens Verden med Pernille Beier og Ken
Denning viste under overskriften Sort på Hvidt grafiske værker af Johannes Larsen, Poul Christensen og
Hans Henrik Lerfeldt fra kunstsamlingen.

2014
Fremsynet Tilbageblik. 10 års jubilæumsudstilling
for åbningen af Kunstetagerne. 10 af de deltagende kunsthåndværkere gennem årene valgte hver en
af kunstsamlingens kunstnere:
Kasper Salto
Naja Salto
Lise og Hans Isbrand
Steffen Jørgensen
Karen Bennicke
Steffen Jørgensen
Peder Rasmussen
Hans Henrik Lerfeldt og
Jørgen Boberg
Karen Lise Krabbe
John Olsen
Leni Bille
Bent Holstein
Jenny Hansen
Vibeke Glarbo
Anne Mette Larsen
Hans Jørgen Nicolaisen
Mette Saabye
Kai Führer
Hanne Behrens
Pia Schutzmann
2015
Det begyndte med. Poul Agger, Kai Führer, Frithioff Johansen og Steffen Jørgensen.
HEAVY. Hans Henrik Lerfeldt i samarbejde med
Gl. Holtegaard.
Hobro Kunstsamling 40 år

Plakat fra 40-års jubilæumsudstillingen 2015

2017
Fra kunstsamlingen. Billedhuggeren Niels Guttormsen og nyerhvervede værker af billedhuggerne Veo Friis Jespersen, Vibeke Glarbo, Kurt Tegtmeier, Frode Steinicke, Laila Westergaard, Esben
Klemann, Lone Høyer Hansen, Erland Knudsøn
Madsen, Erik Heide, Karin Lorentzen.

2019
I kunstforeningens udstilling ANSIGT TIL ANSIGT
med Hans Pauli Olsen, Trine Søndergaard, Nanna
Drewes Brøndum, Peter Martensen og Marit Benthe
Norheim fyldte kunstsamlingen Gittersalen med
portrætter fra samlingen.
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bevilling var på 12.000 kr., som pristalsreguleret og
på anden vis voksede til i alt 317.000 kr. i 2018. I forbindelse med en sparerunde blev budgettet for 2019
og de følgende 3 år beskåret med 105.000 kr. svarende til 33% og formentlig den største procentvise besparelse i kommunen. Det er en alvorlig situation, som
afgørende har indskrænket kunstsamlingens handlemuligheder. Efter 40 års jubilæumsudstillingen blev
der indgået købsaftaler med et større antal kunstnere.
Købene skete med kunstnernes store velvilje til gunstige priser afbetalt over en årrække. Beskæringen på
105.000 kr. fjernede i ét hug kunstsamlingens bevægelsesfrihed og mulighed for at modtage fondsstøtte,
som almindeligvis forudsætter egenfinansiering. I nogle år er der således stort set kun midler til den løbende
drift omfattende forsikring, transport, tyverisikring og
vedligehold af kunstværker.
Ironisk nok voksede kunstsamlingen alligevel. De
mange års gode samarbejde med kunstnerne betød,
at Sigrid Lütken og Bent Sørensens to børn skænkede
kunstsamlingen 10 skulpturer og solgte to bronzer til
symbolsk pris. Billedhuggeren Veo Friis Jespersen, som
er ret ny i samlingen, skænkede os en stor skulpturmodel. Og endelig donerede Bente og Svend Nielsen fra
deres store samling en række værker af Kai Führer.

Veo Friis Jespersen. Uden titel, 1995
Kabinetudstillinger i 2018 og ’19
Idéen med Kabinetudstillingerne har været gennem
mindre udstillinger at præsentere kunstsamlingens
kunstnere enkeltvis i en periode på typisk 6 uger. Indtil
nu er det blevet til kunstnerne Pia Schutzmann, Arne L.
Hansen, Jørgen Boberg, Bengt Koch, Kai Lindemann,
Tom Krøjer og Hans Henrik Lerfeldt.

Gennem årene har Svend Nielsen som formand været
i stand til at mangedoble kommunens årlige bevilling
på en måde, som må gøre enhver bankdirektør misundelig. Det er sket gennem et samarbejde med Ny
Carlsbergfondet, som har været afgørende for især
større projekter. Det samme gælder bevillinger fra Statens Kunstfond, som både har ydet økonomisk og faglig støtte. Der er tale om endog store beløb.

Økonomien
Fra starten i 1975 har først Hobro Kommune og siden
Mariagerfjord Kommune været det økonomiske fundament for kunstsamlingens virke. Den første årlige
12

Hobro Kommune har også deltaget med større bevillinger i de år, kommunen endnu eksisterede. Herudover har såvel Himmerlandsbanken, Spar Nord Bank
som Sparekassen Hobro i særlige tilfælde generøst
sikret den del af det økonomiske fundament, som kunne mangle.

Ideen om et større kunstnerisk samarbejde blev gentaget med første kirketorvsprojekt med Niels Guttormsen
og Kasper Heiberg. Heller ikke dette projekt blev gennemført, men modellen kan i dag ses på Museet KØS.
Ideen var dog god nok og blev i 1982 gennemført
med det andet kirketorvsprojekt med Kasper Heiberg,
Ejgil Westergaard og Erik Heide og med byplanlægger Holger Thule Hansen som arkitekt. Og en integreret totaludsmykning i 1980 af Hobro Idrætscenter med
Poul Janus Ipsen, Poul Agger, Frithioff Johansen og
Tom Krøjer kan stadig glæde de flere tusinde besøgende.

Endelig skal det understreges, at uden det gennem
årene opbyggede stærke samarbejde med kunstnerne
havde kunstsamlingen ikke haft sit nuværende format.
Uden at forklejne anden indsats har kunstnerne været
de største donorer.
Alt er ikke lykkedes, men har sommetider sat noget
andet i gang

Skulptursti I ved Vester Fjord med skulpturer af Sigrid
Lütken og Bent Sørensen blev i 2001 realiseret ved et
generøst udlån fra de to kunstnere. Lånet udløb efter et
par år, og da der ikke kunne skaffes finansiering blev
skulpturerne hjemtaget – dog uden renter. I 2007 genopstod skulpturstien som markering af kommunesammenlægningen og med de samme to kunstnere – dog
med et mindre antal skulpturer. Der er siden kommet
flere til, og i 2020 kan skulpturstien betegnes som udbygget.

Med den store aktivitet, som har præget kunstsamlingen, vil det være mærkeligt, hvis alt er lykkedes.
I forbindelse med etablering af friluftsbadet på Ålykkevej opstod tanken om at finde en løsning, som arkitektonisk, landskabsmæssigt og kunstnerisk kunne
danne en helhed. Storslåede og ambitiøse tanker. Involverede kunstnere var Poul Agger, Kai Führer, Niels
Guttormsen, Kasper Heiberg, Frithioff Johansen og K.
Bjørn Knudsen. Senere kuldsejlede en flot og farverig
udsmykning af jernbaneviadukten på Skivevej med
Kai Führer som kunstner.

Det har været ret så forskellige instanser, som har forhindret realiseringen af disse ideer. Statens Kunstfond
sagde nej til Friluftbadet, men ja til kirketorvet, hvor Byrådet sagde nej. Vejene kan være kringlede.

”Tidsmaskinen” var en ambitiøs og for mange svært
forståelig kunstnerisk konstruktion, hvor kunstnerne Kai
Führer og Frithioff Johansen havde skitseret et stort i
naturen anbragt bur, hvor beplantning og myte skulle
favne både den døde og levende tid. Det blev også
ved tanken.

Til pladsen foran det nye handelsgymnasium i Hobro
havde Bent Sørensen skabt en markant skulptur. Under byggeriet udviklede sig en idé om et mosaikgulv
i forhallen. Steffen Jørgensen kom med et forslag med
store geometriske former. Byggeriet var imidlertid så
fremskredet, at planerne blev opgivet. Steffen Jørgen13

Skulpturstien, januar 2020
sens arbejde var heldigvis ikke spildt. I stærk omarbejdet form fik han lavet et stort mosaikgulv i nyindretningen af Søværnets lokaler på Holmen i København.
Kunstsamlingen ejer i dag kartonerne til dette arbejde.

mellem de 4 sammenlagte kommuner Arden, Hadsund, Mariager og Hobro. Kunstneren havde klart set
behovet og havde altså også løsningen. Det skortede
heller ikke på hjælpsomhed fra kommunens side i bestræbelserne for at finde en kystnær placering. Imidlertid stillede kystfredningslinjen sig de fleste steder
effektivt i vejen, og da man omsider fandt en ganske
velegnet placering på Munchs Eng i Hadsund, var der
borgere, som stillede sig i vejen. Projektet blev opgivet.

I 2007 kom kunstneren Kenn André Stilling med sit forslag om Den Indianske Glaskatedral i form af en tipi
med næsten 600 kvm store glasmalerier. Ideen var,
at tipien skulle danne ramme om rygning af fredspiber
14

Samarbejdet med kunstforeningen
Kunstsamlingens indkøbsudvalg består som ovenfor
nævnt af 5 medlemmer, hvoraf det ene altid har været
fra kunstforeningen. Den første var Walther Ibsen, som
blev afløst af Jan Thielemann og senere undertegnede.
Dette har medvirket til et godt samarbejde for kunst og
kunstformidling. Et samarbejde, som blev styrket yderligere ved indvielsen af Kunstetagerne som fælles udstillingsbygning, og cementeret ved ansættelsen af en
fælles kunstfaglig medarbejder. Samarbejdet fungerer
så godt, at mange ikke har helt klarhed over, hvad
forskellen på de to institutioner egentlig er. Af samme
grund ”markedsføres” fællesskabet derfor i dag under
navnet Kunstetagerne Hobro.

Samtidig arbejder kunstsamlingen på et større udsmykningsprojekt ved ”Sødisbakke” i Mariager. I første omgang gennemføres et skitseprojekt med en af kunstsamlingens billedhuggere. Det hele kommer til at tage 2-3
år med det formål at blive til glæde for først og fremmest
beboere og ansatte ved institutionen, men også for de
mange borgere i Mariager, som færdes i området.
Kunstforeningen har tidligere vist udstillinger i Hadsund
Kulturhus med henholdsvis ”Ungarsk Plakatkunst” og fotoudstillingen ”Jette Bang og Kirsten Klein”. I 2019 blev
indledt et formelt samarbejde med de to kulturhuse i Arden og Hadsund om periodiske udstillinger med værker
fra kunstsamlingen. Indtil nu er det blevet til udstillinger
med Poul Janus Ipsen og Arne L. Hansen.

Fremtiden
Kunstsamlingen arbejder med et voldsomt beskåret
budget videre med uændrede ambitioner. For at understrege, at kunstsamlingen skal arbejde i hele Mariagerfjord Kommune, er engagementet udvidet hertil.
Det skete i 2013 med Lisbeth Nielsens skulptur ”Mor
og barn”, som blev opstillet ved bymidten i Assens.
Gipsmodellen var erhvervet i 2008 ved en udstilling i
Kunstetagerne. Ny Carlsbergfondet betalte senere for
støbningen i bronze.
I Hadsund er kunstsamlingen for nærværende engageret i at få den maritime skulptur ”Kædeled” af billedhuggeren Poul Bækhøj opstillet på kajen. Borgmesteren bakker projektet op men har ingen penge. Der
er på nuværende tidspunkt tilsagn om 100.000 kr. fra
ELRO Fonden, men de sidste 300.000 kr. skal også
skaffes. Ellers!

Bies Have skal i løbet af 2020 omlægges og føres tilbage til noget, som kommer tættere på dens oprindelige
form. Det betyder for kunstsamlingen, at alle skulpturer
i haven skal fjernes. Tre mindre bronzeskulpturer er allerede flyttet til skulpturstien ved Vester Fjord, hvortil en
noget større Bent Sørensen skulptur, en gave fra arvingerne og fint renoveret af Niels Reiter, samtidig er flyttet.
Frode Steinickes store, ”Ferrari”-røde skulptur flyttes
til en smuk placering ved Hobro Friplejehjem. Andre
3 skulpturer venter på en afklaring om fremtidig placering. Karin Lorentzens ”Den Hele Verden” skabt på
baggrund af H.C. Andersens eventyr om Gartneren og
Herskabet og udlånt af Ny Carlsbergfondet, må vi desværre sige farvel til, da der ikke er fundet anden egnet
plads i kommunen. Den kommer efter al sandsynlighed
til herregården Glorup på Fyn, stedet i eventyrdigterens
fortælling.
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Den aktuelle økonomi tillader som anført ikke de store
armbevægelser, så nyindkøb de næste par år må nok
koncentreres om grafik, som kan komme kommunens
institutioner og andre virksomheder til gode.
Organisatorisk kan det blive nødvendigt at justere
kunstsamlingen i en overskuelig fremtid. Der er tanker
om at få etableret et egentligt fagligt funderet kommunalt kunstråd efter de principper, Statens Kunstfond
angiver. Kunstsamlingen kunne med vægt indgå i en
sådan konstruktion.
Søren C. Olesen

Bjørn Nordahl. Bodil, 1996
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Hobro Kunstsamling kunsthistorisk set
Hobro Kunstsamling er lokal i sin forankring. Samlingen er opstået for at tilgodese først Hobro Kommunes
og fra 2007 Mariagerfjord Kommunes borgere med
god kunst. Men det har aldrig været samlingens sigte
at repræsentere det lokale. Dens kunstnere er håndplukkede på den nationale kunstscene, og Hobro
Kunstsamling fremstår i dag som et dynamisk og levende tværsnit af den kunstneriske mangfoldighed i de
45 år, samlingen har eksisteret.

Optællinger og statistik af denne art siger noget om
den anerkendelse, som Hobro-kunstnerne har nydt,
fordi sammenslutningernes medlemsoptag alene sker
ved afstemning blandt medlemmerne selv, og den
fortæller om de kredse, som Hobro-kunstnerne kan
forbindes med. Statistikken fortæller også noget om
Hobro Kunstsamlings bevågenhed overfor, hvad der
sker på hele det kunstneriske Danmarkskort, og den
fortæller noget om samlingens intention om at formidle
så mange kunstneriske ståsteder, udtryk og bestræbelser som muligt. Det betyder, at samlingen både omfatter kunstnere, som viderefører det tidlige 1900-tals
modernisme og arbejdet hen mod abstraktionen; den
omfatter kunstnere, som dyrker efterkrigstidens avantgardeudtryk, og kunstnere, som med nutidens kunstneriske frihed fornyer de to helt overordnede tilgange til
kunsten: Den virkelighedsnære skildring og den maleriske ekspression. I det følgende fremhæves en række
markante nedslag.

For med tørre tal at beskrive samlingens nationale
tilsnit kan nævnes, at de fleste af kunstnerne tilhører
en eller flere af de store sammenslutninger, som op
gennem det 20. århundrede har udgjort rygraden i
udstillingslivet herhjemme. Godt en femtedel tilhører
Den Frie Udstilling, som i 1891 som landets første sammenslutning gjorde op med det akademistyrede udstillingsliv. Et tilsvarende antal af kunstnerne er eller har
været medlemmer af Grønningen, som siden 1915 har
samlet nytænkende og grænsebrydende kunstnere
uden skelen til udtryk eller motivverden. Koloristerne
har siden 1932 mødtes omkring dyrkelse af farven.
Her er en femtedel af kunstsamlingens kunstnere medlemmer. Et par af kunstnerne er knyttet til Corner, endnu en 1930’er-gruppe, som den dag i dag er udstillingssted for lyrisk og naturinspirerede kunstnere. De
fleste af kunstnerne har tillige været medlemmer af en
eller flere andre sammenslutninger. Aarhus-baserede
grupper som Sonde, hvor man fra 1967 til 1987 viste
abstrakte og nonfigurative eksperimenter, og den brogede skare i gruppen Jylland tæller flest medlemmer
blandt kunstnerne i Hobro Kunstsamling.

Hobro Kunstsamling rummer tidstypiske eksempler
på konkret, nonfigurativ, dvs. ikke-forestillende
kunst. Malere som Kai Führer og Steffen Jørgensen
og billedhuggere som Niels Guttormsen, Hans Jørgen
Nicolaisen og Bent Sørensen dyrker alle den geometriske abstraktion, som blev udforsket op gennem hele
det 20. århundrede. Målet er at tilsidesætte kunstens
traditionelle rolle som naturefterligning. I stedet dyrkes
flade, form, rum, farve, komposition, materialitet. Værkerne er rent konkret kunst; de er det, de giver sig ud
for at være.
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Kai Führer. Det er ikke i naturen, 1979
Gave fra Bente og Svend Nielsens samling

Hans Jørgen Nicolaisen. Uden titel, uden år

Steffen Jørgensen
Kvintik bundt J- kurver, 2008

Niels Guttormsen. Hommage à Paul Klee.
Bølgehjertet, 2004
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Poul Agger. Rød sky, Emdrup, 2006
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Surreel og ny-surrealistisk kunst står stærkt i Hobro Kunstsamling,
efter som 1930’ernes surrealisme vandt genklang blandt de eksperimenterende kunstnere i 1970’erne. Til ungdomsoprørets opgør med de vante
normer hørte også et ønske om total frisættelse af individet. Det nåede ny-surrealisterne ved at dyrke underbevidstheden og fantasien. Poul
Agger repræsenterer med sine organisk-amorfe figurationer en abstrakt
surrealisme, som baserer sig på ureflekterede tegneprocesser. Jørgen Boberg, Hans Henrik Lerfeldt og Poul Janus Ipsen dyrker den irrationelle,
underbevidste og associationsskabende fortælling, som trækker tråde tilbage til 1930’ernes figurative surrealisme. Midt mellem det virkelighedsnære og det drømmende og/eller mareridtsagtige opstår fabulerende
og sitrende, skæve fortællinger af på én gang absurd og sært tankevækkende karakter.

Poul Janus Ipsen. Skønheden,
ekshibitionisten og svinene, 2011

Jørgen Boberg
Triptykon, uden år
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Hans Henrik Lerfeldt. Mørkt spejl i landskab, 1979
21

POP-kunsten hører til de væsentligste strømninger fra midten
af det 20. århundrede. POP trækker på populærkulturen, på
reklamer, ugeblade og forbrugssamfundets materialisme. I
Hobro Kunstsamling er Tom Krøjers farverige, stiliserede hverdagsmotiver ren popkunst. Det samme er Jørgen Michaelsens
collager med udprintede billeder, som tilsammen skaber et rebusagtigt indhold med både humor og samfundssatire liggende lige under overfladen.
Konceptkunsten opstod i 1960’erne som et filosofisk funderet
alternativ til popkunstens banale motivverden. Den undersøger
selve kunstens idé, dens inderste væsen. Steffen Jørgensens
værker er ren konceptkunst, når motiverne styres af matematiske formler, som overtrumfer kunstnerens spontane, skabende
kraft, se side 16. Også Frithioff Johansens ordmalerier og holografiske skulpturer tangerer det konceptuelle. Motiverne så
at sige forvandler sig for øjnene af beskueren, og værkernes
indhold bliver tve- eller mangetydigt.

Jørgen Michaelsen
Hottentotternes latterattentat, 2015

Tom Krøjer. Samtale i køkkenet, 1976

Frithioff Johansen
above-below, 2005
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Ved siden af avantgardestrømningerne var det 20.
århundredes modernistiske kunst præget af en række
traditionsforbundne og -forlængende bestræbelser.
Sigtet var at forny kunstens to hovedspor, der lidt frækt
og med utallige udeladelsessynder kan opsummeres
som den virkelighedsnære skildring og den kunstneriske ekspression. Den første dyrker kunsten som repræsentation, som gengivelse af virkeligheden, de
forskellige epokers udtryk og -ismer usagt. Den anden
bruger virkeligheden som motivisk stof men tillægger
den personlige, ofte abstraherede, kunstneriske fortolkning størst betydning.

Lisbeth Nielsen. Mor og barn, (2008)

Ligesom de kunstnere, som tilsluttede sig avantgardestrømningerne, alle gjorde det med deres eget udtryk
og deres egen motivverden, således er de mere traditionsfornyende kunstnere også ganske deres egne. De
giver med kunstnerisk integritet hver især deres bud på
en moderne kunst med rødder så lange, at de griber
bag om avantgarden og trækker næring af også den
fjernere kunsthistorie. De bruger traditionen til at forny
de motiviske konstanter, som til alle tider har trukket
gennem kunsthistorien – og til at vise, hvordan man
gør op med dem med forankringen i behold.

Lisbeth Nielsens indlevede skulpturskitse af mor og
barn skildrer ærligt og livligt den kærlighed, der knytter bånd mellem to generationer. Kai Lindemanns imposante, liggende model (en romer ved frokosten?) er
sat heftigt op. Den ekspressive malemåde fortæller om
kunstnerens temperament men slører samtidig motivets
betydning, der dermed åbnes for fortolkninger.

Kaster man et blik tværs over kunsthistorien er der
nemlig en række motivkredse, som har været relevante
til alle tider, og er det den dag i dag: Skildringer af
mennesket, naturen, de nære omgivelser og de ting,
vi omgiver os med. I modernismen og derfor også i
Hobro Kunstsamling optræder disse motiver mindst
lige så hyppigt som avantgardekunstens eksperimenterende takes på tidssvarende motiver med eller uden
fortællende indhold.
Kai Lindemann. Uden titel, 1984
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Bengt Koch. Grønlandsk landskab, 1963

Lone Høyer Hansen. Fiktiv skulptur, 2001

Bengt Kochs landskaber trækker direkte på erfaringer
fra den grønlandske natur. Bent Holsteins naturabstraktioner er mentale udladninger. I begge malerier
er farver, lys og komposition naturens egne, fortolket
gennem kunstnerens temperament med alt, hvad dertil
hører af valg: Noget fremhæves, andet nedtones i den
proces, det er at omskabe det sete til et kunstværk.

I Lone Høyer Hansens udsavede skulptur og i Vibeke
Glarbos udfræsede aluminiumsbilleder ligger natur
oplevelsen et sted inde bag stiliseringen og forenklingen, bag det organiske og det ornamentale.

Bent Holstein. Orange Break III, 2008

Vibeke Glarbo. Uden titel, 2008
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Erik Hagens. Undfangelse, 1999-2013
Hverdagsskildringen, det daglige liv, bliver en stadig større motivkreds i takt med, at kunstens motiver
demokratiseres op gennem det 20. århundrede. Erik
Hagens tager os med langt ind i privaten, helt der ind,
hvor livet opstår, hvis vi kigger nøje efter. Med både
finurlige detaljer og veloplagt overblik fortæller han
om livet på godt og ondt, om de små og store ting, der
tilsammen danner rammen om vores eksistens.

Hobro Kunstsamlings mangfoldighed er et ægte billede af dansk kunst op gennem modernismen. Der
prøves grænser af, og der sprænges grænser fra
det velkendte ind i nye verdener. Mangfoldigheden
er kunstsamlingens styrke, og det er at håbe, at der
i fremtiden sikres midler, så samlingen fortsat kan afspejle den tid, den er en del af. Med andre ord at der
er midler til at optage nye medlemmer og lade også
samtidskunsten blive righoldigt repræsenteret.
Anne Lie Stokbro
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Faste kunstnere i Hobro Kunstsamling
Poul Agger
Martin Berge
Jørgen Boberg
Claus Carstensen
Torben Ebbesen
Veo Friis Jespersen
Kai Führer
Vibeke Glarbo
Niels Guttormsen
Erik Hagens
Arne L. Hansen
Jenny Hansen
Knud Hansen
Lone Høyer Hansen
Sven Hauptmann
Kasper Heiberg
Nanna Hertoft
Erik Heide
Bent Holstein
Poul Janus Ipsen
Frithioff Johansen
Steffen Jørgensen
Anders Kirkegaard

Esben Klemann
Bengt Koch
Tom Krøjer
Hans Henrik Lerfeldt
Kai Lindemann
Sigrid Lütken
Erland Knudssøn Madsen
Jørgen Michaelsen
Hans Jørgen Nicolaisen
Lisbeth Nielsen
Bjørn Nordahl
Lene Rasmussen
Naja Salto
Pia Schutzmann
Ulrik Steenshøj
Frode Steinicke
Bent Sørensen
Margrete Sørensen
Poul Skov Sørensen
Teddy Sørensen
Kurt Tegtmeier
Ejgil Westergaard
Laila Westergaard
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Arrangementer under udstillingen
Gratis omvisninger

Foredrag

Torsdag den 2.4. kl. 15

Hobro Kunstsamling på den danske kunstscene

Søndag den 26.4. kl. 15
Indgang gennem Bies Gaard, Adelgade 26 eller via
Hobro Bibliotek med lånerkort.
Torsdag den 7.5. kl. 15

Torsdag den 16. april kl. 19-21 i bibliotekets store sal
Foredrag v. kunstfaglig medarbejder Anne Lie Stokbro
Medlemmer af Mariagerfjord Kunstforening gratis.
Øvrige kr. 100. Billetter købes i døren.

Skulpturvandring

Foredrag

Torsdag den 28.5. kl. 15
Vi ser på Hobro Kunstsamlings udsmykninger af
Mariagerfjord Gymnasium, Vandrerhjemmet og
Hobro Idrætscenter. Mødested: Gymnasiets p-plads,
Amerikavej 5, Hobro. Gratis.

Poul Anker Bechs Vendsyssel

Generalforsamling
i Mariagerfjord Kunstforening

Udstillings- og bogreception
– 10 TEKSTILE DAGE

19. marts 2020 kl. 19 i Hobro Biblioteks store sal.

Tirsdag den 19. maj kl. 15-17.
Mød nogle af kunsthåndværkerne fra bogen
TEKSTILKUNST I DANMARK 2008-2018

Torsdag den 14. maj kl. 19-21 i bibliotekets store sal
Foredrag v. kunstfaglig medarbejder Anne Lie Stokbro
Medlemmer af Mariagerfjord Kunstforening gratis.
Øvrige kr. 100. Billetter købes i døren.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
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For støtte takkes

