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Så er Soltorvet i Lendum næsten færdigt
Vendelbo Posten | Onsdag 25. november 2020

Vi udfører alle former
for reparationer
indenfor ure og smykker
- Nye som gamle

VI LAVER
HULLER
I ØRERNE

Af Niels Helver
nielshelver@live.dk

Ekstra omsorg for børnene,
få lavet begge huller samtidigt

I FREDAGS afsluttede billed-

Byens Ure & Smykker

Strømgade
8 8,9800
Hjørring
Strømgade
9800 Hjørring,
tlf. 72 40 09 88
Tlf. 72400988

NYE KLINKER

Skrift type : Constania Fedt/skrå
Constania alm

GARANT HJØRRING´S

400 KVM STORE UDSTILLING
BUGNER MED NYHEDER OG INSPIRATION

kunstner Claus Ørntoft det
store projekt med at omdanne en kedelig parkeringsplads midt i Lendum by til et
spændende samlingssted for
byens borgere. Soltorvet,
som pladsen nu hedder, består af en granitbelægning,
et kunstnerisk solur, skulpturelle lyspullerter samt de
fire verdenshjørner som er
tydeligt markeret i belægningen.
Om formiddagen mødtes
formanden for Lendum
Kunst- og Kulturforening
Søren Tjønneland og Claus
Ørntoft med Kjeld Nielsen
fra Tangmose Multiservice
til den sidste fase med montering af den store urviser,
også kaldet gnomon, på torvets hårde granit. Gnomon
er en lodret stok, som kaster
skygge på soluret, og dermed viser tidspunktet på dagen. Der blev også sat tal på
den store urskive.
Urviseren er lavet i sandstøbt aluminium. Sandstøbningen gør, at aluminiummet altid vil fremstå, som
den dag det blev støbt. Tidligere i år er skulpturelle lyspullertere, ligeledes i sandstøbt aluminium, blevet opsat som afgrænsning af pladsen ud mod vejen.
Claus Ørntoft fik ideen til

Onsdag 25. november 2020 | LOKALT SINDAL

Soltorvet tilbage i 2001,
men først i 2014 i forbindelse med det omfattende kloak- og vejarbejde med separatkloakering, blev Claus
Ørntofts ide til et Soltorv
tænkt ind i byfornyelsen. Nu
6 år efter er Soltorvet næsten færdigt, som det oprindeligt var tiltænkt. Det eneste der mangler, er en skulpturel bænk med barokvridningerne.
Nyt samlingspunkt
Soltorvet er en kunstnerisk
løsning på et nyt samlingspunkt i Lendum, hvor liv og
trivsel kan udfolde sig med
eksempelvis markeder og
koncerter. Samtidig er torvet en kunstnerisk attraktion med solur og skulpturelle
elementer, hvor også Claus
Ørntofts
dyreskulpturer
”Hunnen” på 10 tons og
”Hannen” på 12 tons indgår.
Skulpturerne har prydet
området siden 1994.
- Soltorvet samler byen og
giver den et nyt ansigt. Der
er nu skabt et stort frirum
midt i Lendum. Ved at inkludere kirkens parkeringsplads i det nye torv trækkes
en linje fra nord til syd. Ideen med et solur er oplagt og
skaber et samlende princip.
Parkeringspladsen er nu en
aktiv del af Soltorvet. Pladsen og vejbanen er belagt
med granit, så den kørende
trafik er klar over, at den be-
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Kjeld Nielsen, Tangmose Multiservice, kommer med urviseren, der
skal monteres på Soltorvet. Foto: Niels Helver

Formanden for Lendum Kunst- og Kulturforening Søren Tjønneland fortæller om de tal, der sættes på
urskiven. Foto: Niels Helver

væger sig ind på et torv. Solurets inderste halvcirkel er
opholdsstedet, løftet mod
nord. Der er en kant mod
trafikken, så ophold på pladsen føles skærmet og trygt,
fortæller Claus Ørntoft.
Unika granit
Soltorvets belægning er en

helt speciel lys granit, som
Claus Ørntoft har fundet i
det kinesiske stenbrud i Rushan Shandong provinsen.
Granitstykkerne til belægningen i urskiven er 5,8 meter lange, og det er helt enestående, at kineserne har
været i stand til at bryde granitten i så lange hele stykker.

De 150 tons granit er et unika, da de lyse granitstykker
aldrig kan genskabes, idet
granitten til Lendum, var det
sidste, der blev brudt, inden
stenbruddet lukkede for altid.
Projektet er støttet af ENV
Fonden, Det Obelske Familiefond, Hjørring Kommune,

KulturKANten Region Nordjylland, Dagli’Brugsen i Lendum, Lendum Menighedsråd, Hjørring Kommunes
Kunstudvalg, Spar Nord
Fonden og Thomas Nielsen
og Søn A/S.

 HØJ KVALITET
 STORT UDVALG
 GOD SERVICE

Urviseren, gnomen, er monteret, og skyggen viser klokken med en rimelig nøjagtighed.
Foto: Niels Helver
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3 x 30 mm

Start dagen med
NORDJYSKE Stiftstidende

e-avis

Claus Ørntoft, Søren Tjønneland og Kjeld Nielsen sikrer, at den tunge urviser sikkert kan løftes fra
transportpallen. Foto: Niels Helver

nordjyske.dk

Tjek også
www.vennelyst.dk

Container
service
Lad os hjælpe dig af med
dine murbrokker, betonaffald,
have- og grenaffald m.m.
Vi stiller en container på din adresse,
og henter den igen når du er færdig.

Claus Ørntoft borer monteringshuller, og Kjeld Nielsen blæser hullerne fri for støv. Foto: Niels Helver

Susanne Hjørringgaard
Kunderådgiver
Tlf. 9633 5463

RING
98 92 14 66
...og hør hvordan

Book et møde med en lokal bank

d du tror!

... så du er klædt på til
at træffe dine valg.

Ingeniør- og Entreprenørforretning A/S

nordjyskebank.dk

Der bor en BAGER...
I NØRREGADE

Kontakt os på 98903700
for en gratis salgsvurdering

RealMæglerne Ejvind Just

vi kan hjælpe dig
.

Det er billigere en

Vi gør os fortjent
til at være din
boligmægler

Østervej 2 D, Tversted 7 9881 Bindslev
www.realmaeglerne.dk/482
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