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Lendum SolTorv
Forslag til et nyt torv i Lendum
Claus Ørntoft, februar 2012

Den tidligere Brugsuddeler i Lendum, Erik Elmer, og jeg havde et samarbejde i 1994,
hvor vores intentioner var at skabe en lille plads uden for Brugsen; et forsøg på at skabe
et ophold og et centralt punkt.
Som en konsekvens af dette, lavede jeg to store grove og abstraherede dyreskikkelser i
granit med en bænk af egetræsplanker imellem sig – spændt op som en flitsbue.
På den måde kom skulpturen til at fungere som skærmende væg, og er i dag blevet et
naturligt samlingssted. Det viste sig meget hurtigt at byens borgere og turister på gennemrejse brugte den lille plads.
Byen Lendum er dog stadigvæk en af de mange landsbyer med en lang forstemmende
lige vej, hvor hastigheden har fjernet nærværet. Et torv her vil samle byen, og give den
et nyt ansigt og et nyt selvværd.
I sin tid holdt vi et møde, hvor borgerne omkring det mulige byrum fik forelagt tanker
og ideer. Ved mødet udtrykte alle stor opbakning for projektet og den tidligere bank
(nu frisør) afgav P-pladser og kirken var med på ideen om at ombygge noget af deres
P-plads. Brugsen afgav ligeledes jord og var villige til, at skulpturgruppen ”To dyr - Lille
plads” blev inddraget i det ny projekt.
Jeg stod så pludselig med muligheden for at skabe et rum midt i byen, hvor jeg kunne
trække en stor linie fra Nord til Syd, og tanken om at lave et stort solur som et samlende
princip syntes jeg var oplagt. Kirkens ”karakterløse” parkeringsplads ville blive en logisk
aktiv del af opbygningen og nu havde jeg en bærende ide.
Mod nord brydes de monotone lige linier som Skærumvej udgør. Sådan, at når man
kommer kørende af Skærumvej - Tårsvej, ser man pladsen allerede på lang afstand.
Den allerede eksisterende skulpturgruppe ”To dyr” er flyttet ud så den fra alle 3 veje vil
stå midt i synsfeltet og markere byens centrum.

Hele pladsen er bygget op af fliser, så den kørende trafik er klar over at den bevæger
sig ind på et torv, hvor den vil være sekundær.
Den inderste halvcirkel er opholdsstedet, og er løftet mod nord. Der opstår således en
kant mod trafikken, så ophold på pladsen føles trygt. Samtidig har pladsen ved hældningen rettet opmærksomheden mod syd.
For at ramme pladsen/rummet ind og gøre opholdet trygt - også for trafikken fra øst
og vest - er der en mindre skulptur til hvert hjørne af halvcirklen, som forholder sig til
fortællingen og kompositionen til de ”To dyr”.
I Rom blev der for ca 30 år siden udgravet en plads hvor der i sin tid havde stået en
obelisk der kunne vise timerne på dagen og som på en akse nord syd, havde en kalender
hugget ind i et marmorbånd. Sådan at solhøjden hver dag i klart vejr klokken 12.00 ville
vise hvilken dag på året det var.
Jeg synes ideen er rigtig flot at føje til soluret og har det med i forslaget
Det er vigtigt, at torvet har den rigtige størrelse i forhold til byen, proportionerne er
i oplægget ikke afgjort. Pladsen må ikke virke prætentiøs, men have den intimitet som
skal til for at blive ”kæret” i byen. Den skal kunne fungere på mange planer, både som
et visuelt og fysisk element
Min grundtanke er at pladsen har sin klare stringens; i modspil til skulpturernes organiske
dynamik.

Billedmontage af ”Lendum SolTorv”

N

S

V

Grafisk illustration

Torvet er bygget op over verdenshjørnerne. Det bliver til et stort solur der samler det hele i et simpelt princip

I solskin kan man kl. 12.00 se hvilken dag på året det er

Torvet ligger som en citronskive der hælder mod syd, og tager varmen til sig

Nye lave skulpturer føjes til de gamle for at skabe en ramme hvor man kan føle sig tryg

De gamle skulpturer står i midten af synsfeltet når man kommer kørende fra alle tre retninger og markerer byens centrum

Kirkens parkeringsplads bliver en naturlig aktiv del af byen

Billedmontage: Torvet set fra Søndergade med skulpturgruppen ”To dyr”

Skulpturgruppen ”to dyr” med en bænk af egeblanker, spændt op som en flitsbue mellem sig.

Skulpturgruppen ”To dyr” med en bænk af egeblanker, spændt op som en flitsbue mellem sig.

