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Claus Ørntoft (født 1959) er en af Danmarks mest betydningsfulde billedhuggere i dag. Han arbejder fortrinsvis i granit og forener i sine skulpturer
interessen for det romanske og det nordiske.
Hans værker viser ofte dyr, mennesker og væsener, der bryder frem af
stenene med energi og kraft. Skulpturerne synes at være både på mystisk afstand og i levende, dynamisk nærvær på samme tid.
Gennem årene har mange af billedhuggerens skulpturer fundet en plads i
det offentlige rum, idet de er blevet opstillet i gadebilledet, i parker og på
pladser rundt om i landet. Mange mennesker har således i tidens løb fået en
oplevelse af og med Ørntofts værker.
Denne bog åbner mulighed for at få et nærmere indblik i Claus Ørntofts
arbejde og udvikling. Rigt illustreret går den bag om kulissen i kunstnerens
værksted og giver en mulighed for fordybelse i en spændende kunstners
samlede værk.

BILLEDHUGGEREN CLAUS ØRNTOFT

THANING & APPEL

Billedhuggeren Claus Ørntoft
© Thaning & Appel 2004
Redaktion: Birgit Jenvold og Hanne Posche
Übersetzung/translation: Christine Loch/Word Design
Fotos: Søren Bidstrup s. 33, 85 og 103, Anders Clausen s. 51,
Martin Damgaard s. 90, Nationalmuseet s. 44 og 47,
Harry Nielsen s. 70, Torben Nielsen s. 49 t.v., Poul Pedersen s. 41 øverst
Alle øvrige fotos af Marit Benthe Norheim og Claus Ørntoft
Bogen er sat med Garamond
og Trykt hos Nørhaven Book A/S
Printed in Denmark 2004
ISBN 87-413-6426-0
Omslag forside: Løve og orm, del af udsmykningsopgave
for Odense Valgmenighedskirke

Bogen udgives med støtte fra:
Ny Carlsbergfondet
Grosserer L.F. Foghts Fond
Bodil Pedersen Fonden

INDHOLD
Forord

9

En mærkelig følelse for granit

10

Gotis gener – Romanske associationer
Respekt! For åbne mikrofoner

40

50

Ørntofts arbejder – en kommenteret kronologi 54
Claus Ørntoft

96

Claus Ørntoft – Zeitgenössische dänische Bildhauerkunst
Claus Ørntoft – Contemporary Danish sculpture
Kilder og henvisninger
Om forfatterne
Tak

106

105

104

102

100

8

·

BILLEDHUGGEREN CLAUS ØRNTOFT

FORORD
AF BIRGIT JENVOLD

Claus Ørntoft er blandt Danmarks betydeligste billedhuggere i dag. Han arbejder
fortrinsvis i granit med et udgangspunkt i
den romanske skulptur og interessen for
det nordiske, hvor studieopholdet i Island
og samtaler med maleren Sven HavsteenMikkelsen har været afgørende for hans
kunstneriske udvikling.
Dyr, mennesker og væsner nærmest
trænger sig ud af stenene med på én gang
voldsomme og indestængte bevægelser i
Ørntofts skulpturer, der forekommer at
være symboler på mytisk urkraft og fysisk
styrke, tæmmet til bristepunktet af stram
form. De større og mere komplekse
skulpturer er oftest i asymmetrisk balance,

og karakteristisk for disse arbejder er, at
de på trods og i kraft af den voldsomme
bevægelse hviler i sig selv.
De offentlige rum, Ørntofts skulpturer
eksisterer i, opleves som arkitektonisk og
socialt attraktive opholdssteder, idet
værkerne inddrager rummene og har
virkning uanset størrelse. Gennem årene
er et betragteligt antal af Ørntofts skulpturer blevet tilgængelige for offentligheden,
idet både bestillingsopgaver samt offentlige og private køb har placeret hans
værker, hvor mange mennesker færdes.
Også som tegner er Ørntoft særdeles
overbevisende, og hans markante kompositioner skabes både som forarbejder til

skulpturer og som selvstændige værker.
Det har hidtil ikke været muligt at
skaffe sig indblik i kunstnerens arbejde og
udvikling uden at opsøge de mange
monumentale udsmykningsopgaver, der
findes fortrinsvis i Danmark, men også i
Grønland, Island og Norge. Ørntofts
første retrospektive udstilling, der i løbet
af 2004 vises i forskellige skikkelser på
Museet på Koldinghus, Kunstmuseet Køge
Skitsesamling og Vendsyssel Kunstmuseum, råder sammen med denne bog nu
bod på dette. Må udstillingerne og bogen
give anledning til glæde, fordybelse og
inspiration for mange. Ørntoft gør en
forskel. En stor forskel.

Kohoved 1985

FORORD

·

9

EN MÆRKELIG FØLELSE FOR GRANIT
AF BIRGIT JENVOLD

Det begyndte tilsyneladende ret tilfældigt
– med nogen forvirring og en masse ler.
Med stor lettelse gik Claus Ørntoft ud
af 10. klasse som 17-årig. Til forældrenes
bekymring var lærerne enige med ham i,
at han nok ikke skulle gå den boglige vej.
Som så mange unge musiske mennesker,
vidste han ikke, hvad han ville – udover at
det gerne skulle være noget visionært og
havde prøvet sig frem, bl.a. med skolepraktik som skuespiller. Han fandt gennem et
kursus hos maleren Jonna Sejg i Vestjylland
ud af, at han ville „noget med billedkunst”. Derefter kom han et år til USA
som udvekslingsstudent på en skole med
et keramikværksted, der hurtigt tændte og
optog al hans energi. Leret var fascineren-

Claus Ørntoft, ca. 1990
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de, og et par hjembragte produkter viser,
at han blev en dygtig drejer med sans for
proportioner og materialets muligheder.
„Jeg duede slet ikke til at gå i skole eller
sidde stille og bruge mit liv på uforståelige
matematikopgaver. Heldigvis sagde en af
lærerne til mig, at det var helt i orden at
have det sådan. Det betød meget, at han
forstod det. Så langt jeg husker tilbage,
havde jeg en bevidsthed om at ville være
„noget ved musikken”. Jeg var også meget
klar på, da jeg virkelig skulle tage stilling,
at jeg ønskede et nærvær. Jeg kan undre
mig over i dag, at jeg havde så abstrakt et
krav, men forstår det stadig. Det store ryk
kom imidlertid, da jeg oplevede inspirerende undervisning hos Jonna Sejg, som
gav mig definitiv retning. Siden sad jeg på
pottemagerværkstedet og blev fuldstændig
optaget af, at der var noget, jeg var god til.

Det var en mærkelig følelse, da jeg fandt
ud af, at jeg kunne få ler til at gøre, som
jeg tænkte, at det skulle. Jeg drejede og
drejede. Alt lykkedes, og et par af tingene
tog jeg med hjem til mine forældre. Jeg
viste dem også til naboen; en „stor” og
gammel dame, der altid havde været god
at snakke med. Jeg havde ikke overvejet,
hvad jeg kunne bruge mit nye og nære
forhold til leret til, men hendes stemme
røg i vejret og proklamerede, at jeg skulle
søge ind på Kunsthåndværkerskolen i
Kolding. Det gjorde jeg så. Ansøgningsfristen var egentlig overstået den sommer,
men ind kom jeg da.”
Ørntoft blev optaget på keramik-linjen
og fik ydermere åbnet øjnene for tegningen som udtryk gennem inspirerende
undervisning i tegning og formlære.
Imidlertid røg han ud af uddannelsen, da
keramikfaglæreren dumpede ham efter et
år. Tegnelæreren indkaldte den slukørede
kunsthåndværkerspire til samtale og
kunne fortælle, at det også efter hans
mening var den rigtige afgørelse. Han

Stenbrud
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syntes, at Ørntoft så absolut hørte mere
hjemme på kunstakademiet end ved
drejeskiven. Klog fyr.
Der gik imidlertid flere år, før kunstnerpotentialet fulgte lærerens opfordring og
blev optaget på akademiet. Den mellemliggende tid gik primært med at skaffe
penge til den videre uddannelse gennem et
job i designafdelingen på LEGO – og med
selvstændige studier. Tegning og i stadigt
højere grad skulpturmodellering blev
omdrejningspunkter for Ørntofts afsøgning af sine ideer og deres udtryksmuligheder. Interessen for form og indhold i
middelalderens kunst udviklede sig ligeledes, og han begyndte at opsøge de romanske landsbykirker, hvis billedhuggerværker
i granit især kom til at stå centralt i hans
bevidsthed. Han studerede alle de bøger,
der kunne opdrives, om denne periode i
dansk kunsthistorie, og planlagde sin fritid
med kirketure rundt i landet. Han sad i de
gamle rum i timer for at se og tegne i sin
søgen efter at indfange og forstå, hvad
stenmestrene ville udtrykke, og hvordan

Granitbrud
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de havde opnået deres mål. Igangsættende
for denne fascination var Martin A. Hansens forfatterskab og kunstpædagogen
Rudolf Broby-Johansen, der var en karismatisk underviser på flere højskolekurser,
som Ørntoft var elev på.
En opvækst med kristen kulturbaggrund har givetvis haft indflydelse på

Ørntofts åbenhed over for vor tidlige
kirkekunst og den såkaldt nordiske tone i
billedkunsten som inspirationskilder. En
central faktor i hans dybe interesse for den
næsten tusind år gamle granitkunst var
imidlertid også den betydning, som han
stadig tillægger håndværket og den fysiske
arbejdsproces, der er fundamentale forud-

sætninger, når et kunstværk skabes –
uanset om det er en kulskitse, der tegnes
på to minutter, eller en stenklump, der
forvandler sig langsomt gennem et halvt
års hårdt fysisk arbejde. Han opfattede
skulpturen som en form, der passede til
den udtryksmåde, som han stræbte efter at
koncentrere sig om, og så sig om efter en
læremester.
Island var dragende. I sig selv er landet
langt ude i det kolde vand en stor stenblok, der emmer af nordisk historie, og
som det måtte være muligt at lære af
gennem en kender. Rejsen derop var en
slags pilgrimsfærd på det brændstof, man
kan kalde indre trang – og lidt på ungdommeligt må og få. Gennem bekendte
blandt unge islandske kunstnere fik Ørntoft imidlertid anbefalet billedhuggeren
Gestur Thorgrimsson som en mulig lærer,
og drog afsted fra anden civilisation for at
opsøge ham:
„Det faldt mig ikke ind at ringe i forvejen, for jeg har nok i min naivitet tænkt,
at sådan en mand altid måtte stå hjemme
og hugge. Han dukkede ud af husets
halvmørke, da jeg havde banket på døren,

og jeg havde slet ikke tænkt på at forberede en tale, så det blev til: „Davs. Jeg
hedder Claus. Jeg kommer fra Danmark
og vil gerne lære at modellere.” Det lyder
jo som en utrolig plat entré, og tæerne
krummede sig, imens jeg sagde det. Gestur råbte ind i dybet: „Her står en dansker
og vil modellere. Kan han blive?” Og
svaret „Ja da” duvede tilbage fra hans kone.
Det blev til et lærerigt og intensivt år på
kost og logi i „værelset under trappen”. Jeg
blev optaget som et naturligt element i
familiens tilværelse; fungerede som assistent og havde tid til at arbejde med mine
egne ideer i hårdt fysisk slid og givende
dialog med Gestur. Han havde som ung
været assistent hos Utzon-Frank og lærte
mig at arbejde med stram form.”
Rejsen til Island fik stor betydning og
bragte ham hjem mange skridt videre i sit
arbejde, end da han måtte derop. Maleren
Sven Havsteen-Mikkelsen (1912-99), som
Claus Ørntoft sidenhen kom tæt på, har
beskrevet den unge kunstners Islandsfærd
og interesse for romanske relieffer således:
„At en ung mand fra Silkeborg henvender sig til en billedhugger på Island,
fortæller noget om denne unge mands

Detalje fra Akademirådets Prisopgave,
Udsmykning i kirke, 1985

sigte. Det land der kan se ud som om, det
er skabt af en guddommelig skulptør, og
hvor sagaerne fortæller om en klar form.
Men hans grundlæggende udgangspunkt
er alligevel den romanske billedhuggerkunst, som den ses i Danmarks kirker ned
gennem Jylland.
Få har som Martin A. Hansen i bogen
„Orm og Tyr“ inspireret fortalt om disse,
i de fleste tilfælde, navnløse kunstneres holdning og udtryksfuldhed. Også i sin optagethed af dem indtager Ørntoft en særstilling
i tiden samtidigt med, at han ved, at det
hjemlige, det nationale, ikke er et mål i sig
selv, men at det er vækstvilkåret.”
EN MÆRKELIG FØLELSE FOR GRANIT
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Efter læretiden på Island begyndte Ørntoft at studere på Det Fynske Kunstakademis billedhuggerskole med Sys
Hindsbo som lærer i et inspirerende
studiemiljø. Samtidig var han i perioder
privatelev og assistent hos billedhuggeren
Erik Varming for at lære at hugge granit.
Granitten trak, men som studerende

arbejdede Ørntoft især i ler og gips, og
enkelte karakterfulde portrætbuster og fine
helfigursstudier i naturalistisk stil fra disse
år er stadig bevaret i hans atelier. Et studieforløb med krav om aktiv deltagelse i en
lang række discipliner samt jævnlige
projektopgaver og eksaminer egner sig
ikke til folk med hang til granit.

Som 2. års studerende vandt Claus
Ørntoft i 1985 Akademirådets Prisopgave
med titlen Udsmykning i kirke. Med tanke
på den romanske sognekirke i Elsted under
Århus Stift, der stod for at skulle restaureres, havde han udformet et forslag til en
flerdelt romansk-inspireret alterudsmykning i granit, der synes både klassiskmoderne og monumental i sin enkelhed.
Forslaget forekommer ikke alene stringent i
form og indhold. Det er også kunst, der
formår at ramme tonen og proportionerne i
rummet uden at gøre sig til eller forsøge at
overdøve helheden, men derimod higer
efter at indgå i en harmonisk symbiose med
de øvrige elementer på tværs af århundrederne. Forslaget blev desværre ikke realiseret, idet arkitekten valgte en anden løsning,
men projektet og vinderværdigheden
medvirkede til, at offentlighedens øjne faldt
anerkendende på Ørntoft.
Snart efter fulgte hans første offentlige
opgave: udmykningen af Grønnegade i

AKademirådets Prisopgave, Udsmykning i kirke,
1985. Ørntofts granitmodel af det firdelte værk i
forgrunden
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Odense. Siden da er der gået nærved tyve
år, hvor han har skabt mere end tredive
værker. Det kan umiddelbart lyde af få,
men da langt hovedparten af skulpturerne
er udført i granit og hugget ved håndkraft,
er det en imponerende arbejdsindsats.
Den intense interesse for granit og
romansk-nordisk kunst følte Ørntoft sig
ret alene med i dannelsesårene som kunstner. Imidlertid lærte han Sven HavsteenMikkelsen at kende, og det førte til en
serie lange samtaler over en årrække. Den
meget ældre kollega blev mentor for den
unge billedhugger, som følte, at han stadig
havde mangt og meget at få drøftet og sat
på plads i hovedet i dialog med én, der
forstod. Mentorrelationen, der har eksisteret til alle tider, dækker over et uformelt
lærer-elev forhold, hvor samtaler om såvel
konkrete erfaringer som mere overordnede
problemstillinger om faglige temaer er i
centrum. Det er også karakteristisk, at en
sådan relation er givende for begge parter,
og at forholdet i de allerfleste tilfælde
fungerer mest optimalt, hvis der er tale om
åndsbeslægtede mennesker.
Forholdet mellem Havsteen-Mikkelsen
og Ørntoft viste sig at blive en slags

Claus Ørntoft arbejder hjemme på en af skulpturerne til Skulpturlandskab, Grønnegade, Odense
1986-88

valgslægtskab. Som rejsen til Island for at
komme i biledhuggerlære var bekendtskabet med Havsteen-Mikkelsen indledt på
intuition. En ung billedhugger opsøgte en
gammel maler. Han blev godt modtaget,
og årene gik.

Enhver vil jo nemt kunne konkludere,
at selv om det er det samme menneske, er
der givetvis langt fra den skolekvalme
teenager, hvis ranglede drengethed og
konfuse ideer om fremtiden blev sløret af
hippiehår, partisantørklæde og trompetEN MÆRKELIG FØLELSE FOR GRANIT
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bukser, til den modne billedhuggers
markerede ansigt, som dækker over et dybt
engageret arbejdsliv, der gennem årene har
præget og patineret krop og sjæl.
Men det er nu alligevel lidt interessant
at have set „skærveknuserens” første egne
fotooptagelser. I en gammel fotohandlerkuvert ligger stadig billeder, der er blegnet
på den mystisk-lyserøde måde, som vi
kender dem så godt. Der står med omhyggelig formskrift: Med skolen til Bornholm
1975. Blandt fotografierne er ét fra et af
de berømte silderøgerier og ét fra Hammershus. Der er også et par stykker af
klassekammerater, som iført hønsestrik og
stoftrykbluser spiser is eller sopper. Resten
af billederne portrætterer granit. Store, rå
og markante blokke i landskabet; med
eller uden mennesker klatrende eller
poserende på sig.
Nu er der jo meget granit på Bornholm,
men alligevel…

1 6
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ARBEJDSRO OG IMPERIALISME
Efter en årrække i akademimiljøet og med
en intensiv arbejdsperiode blandt kolleger
i kunstnerværkstederne på Hollufgård
følte Ørntoft trang til afsondrethed og
arbejdsro med ønske om at flytte på
landet, langt væk. At det blev i Vendsyssel
var lidt af en tilfældighed – og baggrunden
var, at Hjørring Kommunes Kunstudvalg
købte værket Vædder og volut. Kunstudvalget, der har til opgave at indkøbe
kunst til Hjørring Kommune med særligt
henblik på placering i det offentlige rum,
besøgte udstillingen Futura i Aabenraa.
Ørntofts to granitter gjorde indtryk på
udvalget blandt de mange nye værker af
danske kunstnere, der midlertidigt var
opstillet i bymidten. Udstillingen, arrangeret af byens kunstforening i samarbejde
med kommunen og de deltagende billedhuggere, var et fint eksempel på, at skulpturer skabt til eksteriører, præsenteres for
offentligheden på en utraditionel måde.
Også mange mennesker, der aldrig på eget
initiativ ville opsøge en udstilling på et
galleri eller museum, får dermed en kunstoplevelse og tager stilling.

Ørntoft havde allerede med sin første
bestillingsopgave, Skulpturlandskab i
Odense, vist, at han formåede at skabe en
helhed, hvor kunstværket går op i en
højere enhed med det omkringliggende
byrum. Det var derfor oplagt for Hjørring
Kommunes Kunstudvalg efter købet af
Vædder og volut at indgå i en nær dialog
med kunstneren om kunstværkets permanente opstilling. Hermed fulgte for Ørntoft en række besøg i det nordjyske, som
åbnede hans øjne for landskabets egenart
og strenge skønhed, der stemte hans sind
til den alvor og ro, som han søgte. Dertil
kom, at frugtbart samarbejde mellem
kunstneren, værkets køber og alle de mere
praktiske funktioner, der skal fungere for
at opnå den optimale placering og formidling af projektet, bekræftede ham i, at
nordjyder ikke er så ringe endda. Og så
fandt han langt, langt ude på Sindalkanten et nedlagt husmandssted med en
god plads at hugge på – til leje for næsten
ingen penge, hvilket ikke er uvæsentligt
for en ung kunstner. Bankrådgivere har,

Søjle, Fredericia, 1989
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måske naturligt nok, ikke særlig forståelse
for ønsket om en stor kassekredit for unge
kunstnere som klientkategori. Fast eller
forventet indkomst er umulig at spå om,
og gode bornholmske granitblokke er
kostbare både at købe og transportere.
Udsigten til, at blokken kan sættes til salg
igen for en højere pris, når der er hugget i

den fra morgen til aften uden afspadseringsmulighed i måneder, er også mere
uoverskuelig, end mange bankfolk kan
rumme.
Om Claus Ørntofts flytning til Nordjylland fortæller formanden for Hjørring
Kommunes Kunstudvalg, Troels Bidstrup
Hansen følgende:

„Opstillingen af Vædder og volut medførte, at Claus var i Hjørring nogle gange.
En måneds tid efter afsløringen opsøgte
han pludselig min kone og mig i vort
sommerhus og gav udtryk for, at han var
meget interesseret i at flytte til Vendsyssel.
Af en eller anden grund fandt han, at her
var et godt sted at være for ham. Han bad
mig hjælpe sig med at finde et sted, hvor
han kunne arbejde, og hvor hans betingelse var, at der var mindst en kilometer til
den nærmeste nabo, og så skulle der i
øvrigt være udsigt over havet. Jeg måtte
med det samme sige til ham, at et sådant
ønske ikke var muligt at indfri, medmindre man havde mange penge. Claus fandt
selv et sted på den Jyske Højderyg i et
meget smukt landskab. Det var her, han
skabte sin fantastiske figur til Aabenraa
rådhus. I flere år, medens han var alene,
havde han sin gang i vort hjem, hvor han
blev en del af familien. Claus elskede at
diskutere, og jeg måtte under tiden lidt
brutalt markere, at nu fandt jeg tidspunktet for hans afgang belejligt. Vi havde

Kunstner og model 1987
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mange hyggelige stunder, således som vi
også har haft det i årerne derefter.
Efter at han og Benthe havde fundet
hinanden på Grønland, fandt de det
nedlagte landbrug tæt ved Mygdal Kirke
kaldet Stenshede – i en natur temmelig
anderledes end højderyggen. Her er
landskabet fladt. Der er langt til himlen,
og ejendommen ligger ikke langt fra
Jammerbugten. Alt sammen giver det et
lys og en himmel, som for os, der bor
heroppe, er indbegrebet af Vendsyssel.
Aftenlyset her er noget helt specielt.”
Bosættelsen i det yderste Nordjylland har
nu længe givet den påkrævede ro og fred
til arbejdet, hvor hverdagen mestendels
består i hårdt fysisk arbejde med hammer
og mejsel, mens tankerne får den tid,
tanker nu skal have, for at værkerne bliver,
som de skal. Dette liv afbrydes med
uregelmæssige mellemrum af ydre forventninger, når et værk købes og skal opstilles
på en plads, eller der kommer tilbud om
eller forslag til opgaver.
Claus Ørntoft har gennem årene kun
deltaget i relativt få udstillinger. Derfor er
kendskabet til hans arbejde ikke så udbredt,

Model til Tre Strejfere udstillet på Kunstcenter Banegården i Aabenraa i 2001

som man kunne forvente. Hans kunst har
mange fans, men mest der, hvor hans
arbejde kendes gennem offentligt tilgængelige værker. Når man står og hugger i en
granitblok i måneder, er der ikke så meget
at vise på udstillinger. Forstudierne og

modellen skal kunstneren selv bruge under
arbejdet med den endelige skulptur – og
tidligere værker er ikke så interessante at
vise i aktuelle sammenhænge som f.eks. de
årlige udstillinger i kunstnersammenslutningen Corner, hvor han er medlem.
EN MÆRKELIG FØLELSE FOR GRANIT
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Fra tid til anden opstår behov for at
besøge udstillinger for at se noget andet;
det kan være ældre kunst, hvor Thorvaldsen er blandt favoritterne, eller følge med
i, hvad kolleger i ind- og udland „har gang
i”. Som for mange kunstnere gælder det
imidlertid også for Ørntoft, at ikke alene
eget udblik, men også andres indblik og
respons på hans eget arbejde i perioder
kan være af væsentlig betydning, og i den
sammenhæng spiller hans samlever, den
norske skulptør Marit Benthe Norheim,
en afgørende rolle:
„Det kan være en stor frustration, når
Corner-udstillingen nærmer sig, og jeg
ikke kan være med. Sådan har det været i
flere år, fordi jeg har været helt optaget af
store opgaver, som jo i sig selv er så dybt
engagerende, at selv små afbrydelser i
arbejdet kan være helt forstyrrende. Jeg
arbejder bedst, når jeg er koncentreret om
én skulptur, mens ideer til kommende
granitter gerne skal summe lidt i baghovedet, men ikke må overtage bevidsthedens
fokus. Det er ikke et princip, men en
nødvendighed for mig.
Heldigvis er jeg privilegeret og har altid
haft gode venner og andre med interesse
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for mit arbejde at drøfte det med. Medog modspil i diskussioner om opfattelsen
af en skulpturs form, indhold og placering
kan være lige nøjagtig den impuls, der skal
til, for at jeg bliver helt klar over, i hvilken
retning jeg vil gå. I de år Benthe og jeg har
kendt hinanden, har hun været min
primære samtalepartner. Når man har en
livsledsager i samme fag, giver det et
specielt forhold. Vi er hinandens nærmeste
fagfæller og dommere. Vi arbejder og
udtrykker os meget forskelligt, og det er
et princip, at vi ikke udstiller sammen;
hvilket kun er brudt en enkelt gang. Da
vi for nogle år siden flyttede til gården i
Mygdal, fik vi begge optimale arbejdsbetingelser med atelierplads, så vi kan arbejde koncentreret hver for sig. Samtidig
har vi hinanden i baghånden. Vi skal bare
over gårdspladsen for at drøfte et problem
eller forklare og opleve reaktionen på en
ny drejning af en idé. Og så er der naturligvis alt det praktiske, der skal fungere
med børnene; mad på bordet, når maven
knurrer, og familiemedlemmernes mange
aftaler, der skal gå op i en højere enhed.
Benthe og jeg kender hinanden ud og
ind, men der dukker alligevel hele tiden

nye aspekter op. Det er afgørende at kende
nogen rigtig godt.”
Det er karakteristisk, at købere og opgavestillere ikke alene bliver glade for de
værker, de erhverver sig af Claus Ørntoft.
Samarbejdet med kunstneren, og de
processer, der ligger i at skabe og placere et
kunstværk, opfattes som meget positive
forløb for de udefrakommende. Køb af en
skulptur, der skal fungere på en udvalgt
plads eller i et givet byrum, er naturligvis
det mest enkle forløb, hvor kunstnerens
deltagelse fra først til sidst af de implicerede parter opleves som givende dialoger.
Når Ørntoft får en opgave til et givet sted,
er udgangspunktet for hans ideer til
kunstværket og hans opfattelse af rummet
og arkitekturen imidlertid endnu mere
intense. Drøftelser om placering af skulpturen og eventuel omlægning af et areal
for at skabe det optimale rum for mennesker at færdes i, opleves af hans samarbejdspartnere som kreative processer,
hvor Ørntofts skulpturvisioner og hans
meget intense opfattelse af rummets
muligheder åbner for enkle, optimale
løsninger, som ingen ellers havde drømt

om. Samtidig er han meget lydhør over
for samarbejdspartnernes erfaringer og
alternative løsningsforslag, hvis hans ideer
til opstilling viser sig f.eks. at indebære
praktiske forhindringer.
Taler man med mennesker, der har
samarbejdet med Ørntoft i forbindelse
med bestilling, køb og opstilling af hans
skulpturer, er entydigheden nærmest
kedelig at referere. Erfaringerne går fra, at
„Hans værker berører mig dybt, og han er
eminent til at opfatte et steds karakter og
behov”, og til „Ørntoft? Han sparker røv!
Han kan forklare, hvad han vil med sine
ting, og han ved sgu, hvad det vil sige, og
hvor lang tid, det tager at flå 500 m2
gamle betonfliser op og brolægge. Det er
ret fedt.”
I årenes løb har skiftende samarbejdspartnere haft lejlighed til at følge processerne i hans store skulpturprojekter. Det er
spændende at følge værkerne fra de første
ideer i tegnede skitser eller små lermodeller til hugningen, der ikke alene ælder
kunstneren og giver hans kiropraktor en

To dyr (Kamp). 1991
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stabil indtægt, men også forvandler en
tillukket stenblok til det endelige og
udtryksstærke værk i tonstung granit.
Karakteristikken af kunstneren, som den
forlyder fra denne og hin, der gennem
årene har været tæt på hans arbejde, er, at
han ikke blot brænder for sine værker og er
utrolig seriøs omkring sin kunst; men også

at der ikke er skyggen af primadonnanykker i ham. Det er som om, kraften
springer fra ham, når han arbejder eller
dybt engageret fortæller om det, der optager ham. Dertil er han en imponerende
dygtig håndværker, en ægte stenmester med
forstand på praktiske gøremål; hvilket
imponerer mangen medarbejder i tekniske

forvaltninger og må siges at være et sjældent
eksamenbevis for en kunstner nu om dage.
De siger også, at han kender granittens
muligheder og begrænsninger til bunds og
får det med den nøjagtig, som han vil. Det
i sig selv er en stor kunst, som aftvinger
behørig respekt. En håndværker kan vel
kende en håndværker! Åndens kraft går i
sjælden grad op i en højere enhed med
den fysiske eksistens, og gennem årene har
brændende ideer, der skal omsættes gennem hårdt arbejde og materialekundskab,
formet kunstner og menneske. At han
også kan se, hvordan rum fungerer og kan
blive attraktive opholdssteder for alle,
aftvinger respekt på den ultimative måde,
der gør forskel – også i skurvogne.
Ørntofts forhold til de steder, hvor hans
værker opstilles, er lidt provokerende
blevet karakteriseret som „imperialisme”.
Bjørn Krab-Johansen, der som præst i
Odense Valgmenighedskirke havde et nært
samarbejde med billedhuggeren omkring

Claus Ørntoft arbejder på projektet til Odense
Valgmenighedskirke
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udsmykningsopgaven for kirken, har til
mig forklaret, hvad han mener:
„Når jeg kalder Claus Ørntoft imperialist, er det overordentlig positivt ment.
Nogle kunstværker i vore bybilleder virker
som „en lille lort” midt på en stor plads.
Men kunsten skal gå op i en højere enhed
med arkitekturen og det omkringliggende
byrum. Det skal være et intenst samspil,
og Claus Ørntoft tænker sig om. Han
erobrer rummet, uden at skulpturen bliver
dominerende. Vi havde et utroligt givende
samarbejde, og det er vigtigt i en sådan sag
at inddrage kunstneren fra begyndelsen.”
Udover udsmykningen af valgmenighedskirkens nye bygninger i Odense kan
Klippedyr ved Aabenraa Rådhus fremhæves
som et imponerende eksempel på, hvad
Ørntoft formår med rum: C.F. Hansens
fine, klassicistiske bygning fra 1830 er
tilført nyt trappeforløb med skulptur; et
stort granitdyr, der ikke blot kravler
tilfældigt ned ad trappen, men også forholder sig til de stejle gadeforløb langs
med og frontalt mod facaden – og med sin
volumen og asymetriske placering medvirker til, at bygningen „balancerer på vægtskålen”. Ørntofts løsning ændrede arealet

Selv i halvmørke og frosttåge må der indimellem arbejdes, her er det en af de tunge skulpturer, der
skal transporteres til bestemmelsesstedet.

foran rådhuset fra at være et ualmindelig
almindeligt T-kryds til at blive en særligt
harmonisk plads, der er rar at være på, og
som tiltrækker sig opmærksomhed med
signal om, at dette ikke er en hvilkensomhelst bygning, men magtens hus. Den

berømte gamle arkitekt har utvivlsomt
ærgret sig over, at rådhusbyggegrunden
nærmest lå på kanten af en rutschebakke,
for hans tid og stil gik efter ærværdighed
og aksefast symmetri i arkitekturens
udtryk. Måske har han i sin himmel lige
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akkurat nået at løfte et øjenbryn over en
eftertidig kunstners uortodokse omfavnelse af sin bygning, men må så også
straks have kapituleret til originalitet samt
evnen til at rette op på naturens skævhed
og årtiers uinspireret byplanlægning; og
har sikkert sendt en venlig tanke til dem,
der turde binde an med ideen.

De senest realiserede af Ørntofts markante projekter, der beriger og forandrer
offentlige områder, hvor vi alle færdes, er
Spændingsfelt i Hjørring og Morgenstund
på Aarøsund Havn.
Spændingsfelt er et skulpturprojekt i et
meget trafikeret knudepunkt, hvor to
løveagtige dyr i granit, spændt til det

yderste, nu giver karakter til og iscenesætter byrummet, så det får betydning i
erindringen, hvor stedet før bare var
noget, der skulle overstås i irriterende
trafik. Det er kun ærgerligt, at vi er nogle,
der føler os for voksne og stive i mekanikken til, at vi tør kravle på dyrene, som
lægger linjer i bybilledet, der samler en
gammel akse op fra den ærværdige banegård til den endnu ældre bymidte. Det var
Hjørring Kommunes Kunstudvalg, der for
et par år siden opfordrede Ørntoft til at
komme med et forslag til højnelse af
området. Det var en rigtig god idé. Skulpturerne er stillet op i en foreløbig nyordning af pladsen, der får sit endelige udseende i løbet af 2004, men allerede nu er
alt forandret, for dyrene står der og holder
hinanden og rummet i skak, så vi må
forholde os aktivt til både dem, trafikken,
banegårdsbygningen, gadeforløbene – og
ikke mindst os selv.
Om Spændingsfelt beretter Troels Bidstrup Hansen bl.a.:
„Det hele startede med, at Hjørring

Detalje fra Indgang 1993-94
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Kommune gennemførte en stor renovering af Jernbanegade. Under drøftelser
med stadsingeniør og entreprenørfirmaet
Vennelyst fandt man ud af, at man gerne
ville have en kunstnerisk markering i
forbindelse med afslutningen af renoveringen af gaden. Der blev afsat et beløb, og
man tog kontakt med Claus Ørntoft.
Claus kontaktede mig, idet han fandt det
meget vanskeligt at løse opgaven ud fra
den økonomiske ramme. Herefter gik
kunstudvalget ind i sagen og foreslog
kommunens tekniske direktør, at kunstudvalget økonomisk bidrog til at skabe en
ramme for Claus’ idé.
Der er gået næsten 2 år fra idéens
undfangelse og så frem til det tidspunkt,
hvor afsløringen fandt sted. Fra Claus’ side
var det samtidig vigtigt, at der lå en klar
idé omkring selve pladsens udformning.
Dette idéoplæg er kun delvist udført, idet
det, som det altid er tilfældet, kræver
større økonomiske kommunale bevillinger, før den sidste del er på plads.”
Morgenstund har en lidt anden skabelseshistorie. I forbindelse med en bevilling
til renovering af Aarøsund Havn i Lille-

To dyr/Lille plads 1994

bælt, hvor en færge pendler stout til og fra
Årø nær udmundingen af Haderslev Fjord
cirka over for Assens, ønskede Haderslev
Kommune en skulptur til udsmykning af
havnefronten. Aarøsund er et gammelt
fiskerleje med nyrenoveret badehotel fra

den tyske Kaiser Wilhelm-tid, og hvor
kajpladserne nu om dage mestendels er
optaget af lystsejlere i sommertiden. Man
udsøgte sig fem danske billedhuggere, der
gennem de senere år har markeret sig med
betydelige værker i offentlige rum, og bad
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dem om at komme med forslag til forandring. Claus Ørntoft var blandt de udvalgte, og hans første reaktion var at
opsøge „åstedet” for at opleve området og
lade sig inspirere. Hans forslag blev valgt
ud fra en lille lermodel og en skriftlig
projektbeskrivelse. Når denne bog går i
trykken, er værket lige afsløret, og det er

langt fra blot og bar dekoration af et
havneareal. Det er karsk og vedkommende
kunst, der også skaber et nyt og attraktivt
opholdsrum, som de mange turister kan
beriges ved om sommeren, og gøre den
forskel, at alle sejlerne snart kender forskel
på Årøsund og så mange andre dejlige
steder, man kan lægge til kaj ved Dan-

marks kyster – og som de indfødte har
fred og ro til at leve med uden for sæsonen. Omspændt af en bænk står en monumental stele, og fra dens top er et knoldet
fjæs på spring til at kaste sig ud over
vandet, som i en missende rus med et
uudgrundeligt udtryk mod den opstandne
sol. Man kan få den tanke, at han vogter
for os på bænken; ligesom udkigsposten i
mastetoppen på en knirkende skonnert
holder øje med farer og landkending. Han
synes lyksalig på en mystisk, viis og harmonisk måde; som en gammel præst eller
en landsbyoriginal, der på hver sin måde
har set og hørt det meste i denne verden,
men stadig brænder, næsten aggressivt af
nysgerrighed efter mere. Gad vide, hvad
han ved og vil? Morgenstund gør forskel.
Nærmer vi os et selvportræt?

Væsen 1994 under opstilling
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KERNEN, DYNAMIKKEN, BESTIARIET
OG BAR RØV

Blandt de mere formelle sider af billedhuggerkunsten er det især værkets kerne og
dynamik, Ørntoft er optaget af. Hans
arbejde med skulpturers placering i forhold
til arkitektur og omgivelser afspejler også en
fintfølende sans for proportioner, rytme og
akser, der tilfører et sted karakter, uanset
hvilken synsvinkel man indtager. Set ud fra
dette aspekt i hans virke, adskiller han sig
fuldstændig fra sine romanske kolleger, der
næsten udelukkende arbejdede med relief
på et givent felt af en bygning, mens Ørntoft primært skaber værker i form af friskulpturer, som forholder sig til omgivelserne på en måde, der nærmer sig barokkens idealer om brug af dynamiske akser og
fokus på rumoplevelse.
Der er i årenes løb ofte talt og skrevet
om Ørntofts forhold til de romanske
billedhuggerarbejder i kirkerne, hvilket
også med rette gentages i denne bog.
Imidlertid er det afgørende for forståelsen
af hans forhold til billedhuggerkunstens
essens at få indblik i, hvad der i øvrigt
hører med til idealerne:

Klippedyr, Aabenraa Kommune, 1996

„De romanske stenmestre er en del af min
sokkel, men jeg forholder mig jo til den
europæiske skulptur: kerne og dynamik!
Blandt danske billedhuggere har f.eks. Kai
Nielsen betydet noget for mig.
Broby-Johansen skrev engang en artikel,

der vist hed Hvorfor er Thorvaldsen så
kedelig? Og jeg var enig. For nogle år siden
faldt jeg tilfældigt indenfor på Thorvaldsens Museum, og pludselig gik han op for
mig. Hans musikalitet, hans sans for
komposition. Rytme, pausen. Han får
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sparket nosser i klassicismen, der er stram
og egentlig konceptuel; han må holde sig
til idealet – og alt det mestrer han. En
utrolig saft og kraft, og så styrer han
draperingen!
Rodin var mit store ideal, da jeg var ung
og så på den store kunst. Da jeg besøgte
hans museum for ca. 10 år siden, var det
ikke til at holde ud. Det var ikke til at få
ørenlyd. Larm fra ende til anden. Han var
jo som bekendt optaget af Michelangelo,
og man ser, hvordan han prøver at gøre
ham efter med hensyn til proportioner.
Det bliver krukkede postulater. Det, som
for mig at se, er Michelangelos største
styrke (ud over mange andre sider) er hans
fornemmelse for proportioner. Det er
vanskeligt at sige, hvorfor de er så overbevisende, men det er de jo; de går rent ind.
Som Picasso, der også uden diskussion
kommer af sted med proportionerne.
Proportioner er det mest uudgrundelige;
hvornår fungerer det, hvornår fungerer det
ikke.”
I arbejdet med de formelle aspekter i
skulpturerne er det figurative afgørende
for Ørntoft. Genkendelige motiver, og de
2 8
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fortællinger disse bærer i sig, opfatter han
som kommunikative døråbnere, der
inviterer beskuerne til dialog med værkerne og de mere abstrakte lag i kunsten.
Blandt Claus Ørntofts skulpturer
optræder indtil nu kun tre egentlige
„mennesker”, nemlig den bibelske helt
Samson, havjætten Ægir fra nordisk
mytologi og senest gubben med det lyriskfyndige navn Morgenstund. Imidlertid
opfatter kunstneren selv sit billedunivers
som sindbilleder. Sindbilleder der rækker
ind i menneskets grundvilkår og reflekterer over højere meninger.
Ørntofts motivverden er et mangfoldigt
univers af bidske bæster og blide væsener.
De er foruroligende, urovækkende, ophøjede og har en uforklarlig fascinationskraft.
Selv de mest muskelanspændte og brølende af hans dyr synes „gode”; ikke blot
fordi man kan røre ved dem uden at
komme til skade, men fordi de appellerer
på forunderlig vis. Nogle er stilfærdige,
mens andre nærmest forekommer insisterende. Bjørn Krab-Johansen har bl.a.
tolket kunstnerens værker således (1993):
„Det er somme tider lykkedes mig at
drille Claus Ørntoft, fordi hans stenhug-

gerarbejder er så drabelige. Løverne kæmper med vældige poter og klør, Samson
flår med buespændt ryg løvens kæber fra
hinanden. Vædderen og tyren er klar med
pandebrask til dyst, og alligevel bliver man
ikke rigtig bange. Det irriterer Claus!
Men jeg tror det er sandheden, der lægger sin dæmper på volden. Den skal ikke
dyrkes. Døden, kampen og volden er ikke
det sidste. Der er noget, som er større end
døden, derfor skal den heller ikke ha’ lov at
kyse livet af os. Det er den nordiske ro,
kendt fra sagaerne, hvor høvdingen, der får
en pil i brystet, selv flår den ud, så kødfrynserne hænger ved modhagerne, kigger på
odden og siger: „Jeg er vist ved at få fedt
om hjertet!” hvorpå han segner død om.
Eller det jyske: „Det ku’ ha’ wæt møj
værre!” Derfor klær Claus’ stenkunst også
kirker. Døden er nok den mægtigste magt i
verden, men ikke i universet. Gud er større.”
Ørntoft selv ynder en talemåde, der –
dog ikke nødvendigvis relaterende sig
direkte til kunsten – lader tolkningen af

Pladsdyr 1996, pladsen er anlagt efter idé af
Claus Ørntoft i 1998
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menneskets vilkår stå mere åben: „Life is
hard – and then you die!” I hans samling
af fotos og skitser er også mange motiver
med kvæg og andre klovdyr. Og så kommer det jo helt an på, hvem man er,
hvordan tolkningen bliver … men den
slags godmodige kreaturer med kampgejsten som parategenskab har i årtusinder

været brugt som offerdyr i verdens store
religioner!
Dyrene i Ørntofts bestiarium er ubestemmelige ud fra leksika og pirrer derved
i sig selv fantasien. Nogle har menneskelignende træk og leder tanken hen på
urmytiske fabeldyr, uden at man dog kan
pege på artsfæller, og mange af dem er

løveagtige. Løven er et årtusind gammelt
motiv i billedkunsten, og symbolikken er
stærk og flertydig. Det er dyrenes konge,
der også i kristendommens ikonografi er et
betydningsmættet motiv og kan repræsentere både ondt og godt – fra Kristus til
Djævlen. Muskelbundterne, der kan være
forsvars- eller angrebsberedte eller indsunkne i kontemplativ væren, konfronterer os hudløst i Ørntofts værker og giver
associationer til mangfoldige sindsstemninger. De har rødder i forskellige tider og
steders kunstneriske udtryk, der også
favner langt videre end tidlig dansk middelalders kirkekunst:
„Det er sket, at jeg er gået i stå med en
skulptur. Så kan det være en udløsende
faktor for det videre arbejde at bruge en
dag på at køre til en kirke eller to for at
gense et par af de store stenmestre. Selv
om det på mange måder er noget helt
andet end det, jeg står midt i, er deres
kraft utrolig og kan sætte mig i gang med
mit eget projekt igen. Fra det tidspunkt,

Ægir 1998
3 0

·

BILLEDHUGGEREN CLAUS ØRNTOFT

hvor jeg for alvor begyndte at interessere
mig for romanske billedhuggere, gik der
faktisk 9 år, før jeg turde begynde at tage
deres formsprog til mig som direkte
inspiration. Det var en ærbødig tilnærmelse, som jeg stadig kan næres ved.
„Midt i 80’erne opdagede jeg det gamle
Ægyptens kunst, og mine første granitarbejder er prægede af interessen for de
stærke statiske udtryk. Noget, der stadig
optager mig, siden jeg opsøgte dem i 1988,
og som jeg gang på gang er vendt tilbage
til siden, er de mesopotamiske alabasterrelieffer i British Museum, der viser Ashurnasirpal 2. på løvejagt for snart 3000 år
siden. Motiverne, der er let stiliserede, skal
symbolisere kongens magt og kontrol over
vilde kræfter. Løverne blev holdt indespærret i bure og sluppet løs, så kongen fra
hestetrukken vogn kunne jage og slå dem
ihjel. Selv om scenerne er bundet til flade
relieffer, er der en fantastisk dynamik i
dem, og løverne kamp for overlevelse og
dødsangstens kaoskræfter er beskrevet i en
stram form. Reliefferne er skabt til kongens palads, så alle kunne se hans magt og
vælde, men man får på fornemmelsen, at
kunstneren har sympatiseret med dyrene.

Tordenkalv 1999

Senest har jeg i 2001 haft en stor oplevelse med løveskulpturer, som, jeg føler, at
mine egne dyr er i slægt med. På min
studierejse i Kina så jeg på museet i Xi’an
en stenløve, der gjorde dybt indtryk. Jeg
tog ud for at se flere af slagsen. De var

vogtere af Tang-dynastiets kejsergrave, som
ligger knapt 100 km fra Xi’an, der var
hovedstad i Tang-tiden (618-907) og den
gang hed Chang’an. De står der stadig,
spredt i landskabet og skuer ud i det
fjerne. Der er en manende værdighed over
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dem, som er vanskelig at forklare, og ved
deres fødder ligger der friske blomster og
andre smågaver.”
Inspirationskilderne til Ørntofts arbejde
er mangfoldige og af vidt forskellig karakter. Nogle har ætset sig ind i ham og
fordamper næppe nogensinde, mens andre
er mere flygtige og relaterer sig til arbejdet
med et bestemt værk eller en særlig problematik, der optager ham i en periode.
Impulserne kan både være meget konkrete
som de romanske granitrelieffer, der har
optaget ham i en menneskealder, og de
kan komme til ham nærmest som et slag i
ansigtet, f.eks. i form af en stor skulpturoplevelse på Thorvaldsens Museum eller et
andet mindst ventet sted. Eller det kan
være et billede i en bog, som vækker ham
en nat efter tyve år i baghovedet; eller en
klog sætning, som nogen har sagt eller
skrevet; Søren Kirkegaard, brugsuddeleren
i Lendum eller en anden særlig. De kan
også være af mere erkendelsesmæssig eller
filosofisk art, som det ogsåfremgår af de
mange skriverier mest i form af løsrevne
stikord, som er hans såkaldte arbejdsnotater, der bliver til undervejs i processerne
med de enkelte værker.
3 2
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I Ørntofts atelier står en stor skrivepult,
hvor han på skitsepapir noterer sig tanker,
som han kan gå til og fra under arbejdet
med skulpturerne. De skrevne ord ligger
mellem opslåede bøger, fotos og tegninger
– alt sammen med fingeraftryk sat i ler og
gips. De er koncentrater af de tanker, der
optager ham i alt fra korte glimt til uger
og år under arbejdet med skitser, modeller
og den fundamentalistiske hugning, der
skal fremmane kernen og dynamikken i
store granitter. Der praktisk talt vælter et
voldsomt og spontant skriftmønster ud
over kæmpearkene, som forekommer
skribenten selv at være meget private, men
samtidig er åbnende for, at andre kan få
indblik i den kunstneriske proces i et
værks skabelse og fødsel fra den første
uformulérbare tanke til ti tons granit.
Teksterne, der giver et intimt kig over
billedhuggerens skuldre, fylder arkene
med storm og trang – og rummer betydning fra ultrakorte fyndordsagtige udråb
som: „Jeg tænker bedst med armene” og
„Der er en blind vinkel – mig selv”, til
noteord om de bagvedliggende tanker om
værkets form eller afsøgende mening med
materialevalg. Det er tekst, der tangerer

poesi i høj potens. Men de er jo først og
fremmest private! Så ikke mere om dem.
(Et par stykker gengives i afsnittet om
Ørntofts arbejder.)
Skrivepulten var egentlig beregnet til at
tegne ved, da den blev stillet ind i atelieret, for tegningerne har gennem mange
år fulgt Ørntoft som en udtryksform, der
lægger sig op ad de tredimensionelle
udtryk i skulpturen, og som i mange
tilfælde er den første indgang til at konkretisere ideerne. I mellemtiden er de
fleste af hans tegninger kommet op i et
format, som pulten ikke magter, så disse
skabes i stedet mest på store papirbaner
ophængt på væggen. Ørntoft er først
inden for de seneste par år begyndt at
udstille tegningerne, da han primært har
opfattet dem som „opladning” og forarbejder til skulpturerne i sin kredsen omkring
begreberne kerne og dynamik. Udefra set
er det ualmindeligt beskedent, at Ørntoft
behandler den del af sit arbejde så uudsagt
og undseligt, da han er en fremragende
tegner, hvis talenter i det litografiske

Tre strejfere 1999-2001
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medie ikke lader noget tilbage at ønske,
hvad angår ekspressivitet og stram form,
selv om han med kul- og litografisk tegnestift ikke kan svinge så meget med armene,
som når granitten skal bringes til live. Tror
man! Men i virkeligheden er hugning af
en stor stenblok på det fysiske plan koncentreret i anspændt energi, mest små

bevægelser, der primært involverer underarme, hænder og værktøj, og som kræver
en god kondition og præcision i mejselslagene. Og netop fordi Ørntoft behersker
de discipliner, som gør ham til en stor
granitmester, har han opøvet nogle fundamentale forudsætninger for at skabe
tegninger med nerve og store bevægelser,

der holdes i skak med dynamiske kompositioner, og som kræver, at kunstneren har
fuld kontrol over de formelle krav, hvis
værket skal fungere. Selv siger han da også:
„Tegning!? Det er bar røv! Man kan ikke
gemme sig.”
Både som tegner og billedhugger formår
Claus Ørntoft at stramme formerne op til
det yderste, og han slipper ikke værket, før
målet er nået. Det kan en gang imellem
medføre rastløs vandren omkring skulpturen med tilhørende stønnen og harske
udråb som „Der skal mere blod i lortet”.
Granitten karakteriserer han som et fuldstændig ærligt materiale, som man hverken
kan snyde – eller snyde med. Mange års
arbejde med granitten har gjort, at Ørntoft
kender dens muligheder ud og ind, og det
har inden for de seneste par år ført til en ny
arbejdsproces med nogle af skulpturerne,
hvor Kina er en art kodeord:
„For nogle år siden var jeg igennem en
modbydelig periode, da jeg ikke kunne
hugge i nogle måneder på grund af en

Indadvendt stranding 2002 under arbejdet med
placering
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fibersprængning i den ene arm. Arbejdsskade! Jeg havde en skulptur, der skulle
være færdig, men et samarbejde med en
stenhugger endte med, at jeg måtte kassere
den og bede om at få udskudt det aftalte
afleveringstidspunkt. Det var fortvivlende.
Samtidig spøgte Kina i mit hoved. Jeg var
dels blevet indbudt til at deltage i et stort
skulpturprojekt, hvor 200 billedhuggere
fra hele verden skulle skabe nye værker
ved den kinesiske mur, og dels fortalte en
af mine bekendte, at han havde gode
erfaringer med at få hugget sine skulpturer
på et stenhuggerværksted i Beijing. Det
lød jo interessant. Det internationale
skulpturprojekt blev udskudt og er nu
planlagt til 2006, men vi havde talt så
meget om Kina hjemme over middagsbordet, at børnene vågnede om morgenen og
troede, at de skulle rejse, så da Benthe og
jeg begge modtog rejselegater, besluttede
vi, at det skulle være. Jeg opsøgte værkstedet i Beijing og var dybt imponeret over
den håndværksmæssige kunnen. Siden da
har jeg to gange haft lejlighed til at arbejde
der, og det er en optimal løsning for mig
nu. Kontakten kom på det rigtige tidspunkt, for jeg ved efterhånden så meget

Indadvendt standing 2002

om granitten, og hvad jeg vil med den, at
det er nemt at inddrage andre, der forstår
mine intentioner og kender stenens
muligheder og begrænsninger. Jeg rejser
derover med skitser og små modeller i
kufferten for sammen med modellører og

stenhuggere at arbejde skulpturen op i
fuld størrelse, hvor selve grovhugningen
kan overlades trygt i deres hænder. Granitten bliver så fragtet hjem til mig, og jeg
hugger den selv færdig, så værket bliver,
som jeg har tænkt. Denne proces giver
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mig ikke alene fysisk aflastning, men også
tidsmæssigt får jeg mere luft.”
Den langsomme proces med hammer
og mejsel år ud og år ind har således ført
Ørntoft frem til mesterskabet i ordets
egentlige betydning, og som det har
fungeret for kunstnere gennem tiderne,
nemlig værkstedstanken med elever,
assistenter og specialiserede håndværkere,
der fører mesterens ideer ud i livet, for at
han selv kan lægge sidste hånd på værket.
Mesterens kunst er først og fremmest at
lade assistenterne gå nøjagtig så langt, at
de med håndværket følger hans tanker til
den grænse, hvor han selv må tage over, så
værket bliver helt og holdent hans skabning. Men som det altid har været for
Claus Ørntoft, er processen til stadighed
helt central og kræver dyb koncentration:
„Jeg bruger musik, når jeg sidder ved
klaveret tidligt om morgenen for at koble
af, og skalaerne løser godt op for myoser.
Med årene er jeg desuden blevet mere og
mere „indskrænket” hvad angår musik,
som jeg gider at høre. Efterhånden er det
kun ganske få, helt tørre stykker af Bach.
Men ikke når jeg arbejder, for så må
koncentrationen være helt og fuldt om3 6
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kring stenens reaktioner på mine ind- og
angreb. Det er afgørende for arbejdet, at
jeg nøje kan mærke reaktionen og høre,
hvad der sker i stenen. Og jeg skal høre
lydene, der hænger uløseligt sammen med
det hårde arbejde. Det er både en mental
og fysisk proces, som er nødvendig for
min kontakt med skabelsesprocessen. Jeg
skal vide og høre, hvad der sker, og hvordan det udvikler sig.”

GENERALEN OG LYKKEN
At hugge i granit er ikke nogen spøg. Det
kræver kræfter, kunnen, talent og vilje. Det
er både tidskrævende og ensomt. Tanker og
reflektioner får plads – tid og rum, og det
på vilkår som er de færreste mennesker
beskåret i vor tids hektiske zapperitilværelse.
Claus Ørntoft er meget reflekteret, velformuleret og tændt på diskussioner om
kunst. Det har gennem årene ført til mange
timelange og intense samtaler, hvor kunstens
betydning og vilkår har været omdrejningspunkt mellem ham og dem, der er kommet
tæt på ham og hans arbejde.

Jeg tog mig selv i at kunne forstå General
Patton! er en „typisk Ørntoft sentens”, når
meningerne går højt. Man fornemmer
revolte og stormløb. Patton var feltmarskal
Rommels ligemand som pansergeneral.
Han var leder af 3. armé, der i Italien og
siden Frankrig sparkede til Hitlers styrker
– med held, så verden i dag er langt fra så
forfærdelig, som den kunne have været.
Han drev inden da præsident Eisenhower
næsten til vanvid med sin egenrådighed.
En stenmester, der oplever forståelse for
Patton, har måske opnået en indsigt, som
ikke er så mange andre beskåret – og som
så også kæmper videre på trods af, at hele
verden til tider synes at være ham imod. I
sidste ende handler det nok om at kunne
se kampens skønhed – og formå at lade
sagen være afgørende; ikke risikoen for at
dø.
Det siges, at lykken er at have en diagnose. Det har Ørntoft! Hans kunstværker
sidder uden på ham og råber, at han kan,
vil og skal. Og det er jo mere end heldigt,
at der eksisterer mennesker, der intenst
bruger deres liv på en måde, så vi andre kan
blive klogere på os selv. Glimtvis symbiose
med General Patton er nok lidt som at

vide, hvad det betyder at gå linen ud – også
på trods. Konventioner kan forekomme
meget uvirkelige, når man hele tiden
balancerer på grænsen til det umulige.
Det er vel ikke så mærkeligt, at Claus
Ørntoft engang, da store problemer
trængte sig ind på ham, kom til at sige, at
hvis der skulle findes et næste liv, vil han
meget gerne have lov til blot at være en
lille munter melodi.
På udstillingen Rum & Form i Haderslev
Dampark oplevede jeg for år tilbage Ørntofts værk To dyr / Kamp. Den store skulptur er et suverænt og overbevisende stykke
granitkunst, som gør dybt indtryk. Siden
har jeg fulgt hans arbejde tæt, set og genoplevet værker. Der dukker hele tiden nye
og overraskende dimensioner op, som favner
alskens aspekter af kunstoplevelser fra ren
æstetisk nydelse til personlige erkendelser,
der går i dybden og højden. Bjørn KrabJohansen (1993) har om den videre betydning af Ørntofts virke formuleret:
„Der er kraft og stor enkelthed i Claus
Ørntofts huggerier. Hans ting er groet af
Spændingsfelt 2002-03
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det jysk nordiske, også så det ryler. Tyngden er der. Hans stenkunst ejer en selvfølgelighed, som siger, at sådan skal det være.
Det meste var der i forvejen, både i tanken
og i granitten. Naturgroet, næsten forløst.
Men den, som kikker på, må selv være
med til fødslen, forløsningen.
Man kender oplevelsen fra middelalderens romanske billedsten på kirkernes mure
og døbefontenes sokler. Det er stenkunst
langt fra det forfinede. Enkelheden er der,
kampen, den dæmpede magtfulde følelse,
viljen, én bærende idé. Og dog må man
anstrenge sindet for at tolke billedet,
stenen. Sindbilledet i granitten er godt
nok sig selv, hugget frem af stenmesteren,
men det frister samtidig til udlægninger og
tydninger. Lidt som livet selv. Ikke glat,
ikke færdigtygget, eller spidsfindigt, ikke
helt gennemskueligt; men der er mening i
det og bag det.
Den lidt diffuse hugning betyder, at
lyset brydes blidt, så klarheden må hentes
et andet sted. Indefra…
Når man som Claus Ørntoft gerne står
et års tid eller mere og pikker og håndhugger på en granitblok på 5 eller 10 tons,
for i et „spontant” samspil med den hårde
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natur at finde form, indhold og mening,
så lærer man, at mennesket ikke er tilværelsens herre.
Vi kan ikke hugge os ind til sandheden,
men vi kan hugge os et stykke af vejen, mens
vi langsomt bliver en smule klogere, visere.
Han giver sig tid til at samle erfaringer,
ikke for at servere dem som letfattelig
tyggemad, men for at lade dem komme til
orde i al deres umiddelbare, ufærdige og
næsten banalt enkle styrke og tyngde.
Det er godt, at vi har en Claus Ørntoft,
der har sans for historien og det rum, som
skulptur og mennesker skal være i; og som
tør vokse i og ud af en dansk nordisk
tradition for – midt i en urolig og forfjumret tid – at finde ro og rødder, som
emmer af kampvilje, grokraft og liv.”
En god kollega, der er middelalderarkæolog, og udover Dürers grafik og ganske få
nederlandske portrætmalerier, er yderst
mistroisk over for kunstneriske frembringelser efter år 1400, har set nogle af Ørntofts værker, og hendes uforbeholdne
mening er, at der nok ikke er skabt bedre
granitter i 800 år. Ikke helt tosset set!
En anden ynder af Ørntofts kunst er rek-

tor for Det Kgl. Kunstakademi, Else Marie
Bukdahl. Hun har et indgående kendskab
til hans arbejde gennem årene og har til mig
karakteriseret hans arbejde således:
„Claus Ørntoft har siden midten af
80’erne gennemgået en meget iøjnefaldende kunstnerisk udvikling. På et meget
tidligt tidspunkt har han besluttet sig for
først og fremmest at arbejde med de mest
genstridige, men også meget udtryksmættede materialer. Det drejer sig om
granitten. Både i sit materialevalg og i sit
formsprog har han skabt frugtbare og
egenartede forbindelser mellem tradition
og nybrud og mellem det nationale og det
internationale…
Den danske romanske skulptur rummer
både originale træk og spor af indflydelse
fra den samtidige europæiske kirkekunst.
Den opleves i dag af mange billedhuggere
som en kunst, der er både nærværende og
vedkommende. Det skyldes, at de kunstnere, der har skabt den, med stor frodighed og fantasi har visualiseret alle de
fremtrædende aspekter af deres samtids
verdslige og religiøse forestillinger. Claus
Ørntoft har på en original måde skabt
kunstnerisk overbevisende og nutidige

paralleller til den romanske kunst.”
Claus Ørntofts skulpturer findes på
pladser og gader rundt i landet, lettilgængelige enten som udflugtsmål i sig selv, eller
når man alligevel kommer næsten forbi i
anden anledning. Det er anbefalelsesværdigt at opsøge dem, også for familier
med børn, der kan lide at klatre og røre, for
mange af skulpturerne appellerer voldsomt
til den slags – og de er som skabt til det.
Sidste sommer gik en gartner og kradsede lidt i et småsvedent buskbed, da et
par Ørntoft-entusiaster opsøgte en skulptur i en fjern provins. Han holdt øje med
de fremmede, der gik længe rundt for at se
og føle på granitten, og opdagede ret
hurtigt, at de var venligtsindede. Han
nærmede sig med en stolt melding om, at
„Vi er meget glade for vores dyr..”
Claus Ørntofts værker er ikke blot
langtidsholdbare, fordi de materialiseres i
granit. Han siger selv: „Jeg går ikke efter
hovedet, men solar plexus.”

Morgenstund 2003
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I såvel anmeldelser af Claus Ørntofts
kunst som i hans egne udsagn gentages
det, at en af de store inspirationer til
skulpturuniverset er „det nordiske”, især
den danske romanske skulptur. Da jeg
blev opfordret til at bidrage til denne bog,
sagde jeg først nej, for jeg havde kun et
meget perifert kendskab til Ørntofts
skulpturer, og næsten kun fra billedgengivelser. Men disse var trods alt så
æggende, at jeg alligevel sagde ja. Men
todimensionelle fotos af skulpturer siger
ikke alt, for skulpturerne er skabt til rum,
og i dette tilfælde oftest byrum eller
pladser, som kunstneren meget nøje har
studeret som udgangspunkt. Så det blev til
en længere odyssé fra Ballerup i øst til
Aabenraa i syd med mellemlanding i
Vendsyssel, der tilføjede flere og flere
facetter af mulige kilder til fascination of
4 0
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det romanske. Ikke sådan at forstå, at
dette kan udtrykkes ganske konkret med
henvisning til denne eller hin danske
kirkeskulptur – moderne kunstnere parafraserer over inspirationskilden, så det ikke
bliver en blot kopi eller et plagiat.
Men lad os tage udgangspunkt i selve
materialet. Det er altid vigtigt for helhedsindtrykket – her granitten. Ørntoft fortæller selv, at han med flid har opsøgt danske
kirker med granitrelieffer, og hans kendskab til disse er ganske imponerende.
Granit er et af de hårdeste og samtidig
mest grovkornede materialer, man kan
hugge i, og raffinerede detaljer kan derfor
ikke indmejsles som i marmor, sand- eller
kalksten. Heldigvis har vi stort set kun
haft granitten her til lands, da vore romanske stenmestre og billedhuggere gik i gang
med at hugge i sten til kirkers prydelse,

Guds ære og folkets oplysning. Granitten
holder, hvad den lover, så man må forvente, at Ørntofts skulpturer vil få en lige
så lang levetid som dem fra romansk tid
(ca. 1050-1250). Ingen granitskulptur
behøver siliconeindsprøjtninger, som det
har været praktiseret med den langt blødere sandsten på italienske kirkers facader,
hvor vejr og vind og ikke mindst biludstødningsgasser i vor tid har tæret svært
på overfladen, som eksempelvis i Pavia. De
danske middelalderlige billedhuggere
anvendte de sten, der som vandreblokke
fra istiden var kommet fra den skandinaviske halvø og strandet i Danmark, hovedsageligt i Jylland. Her lå de som irriterende
marksten i en tid, hvor landbrugsjorden
var kostbar. Ganske heldigt: Rydning af
jord til dyrkning gik hånd i hånd med
behovet for opførelsen af den tidlige

Tv.: Kilekløvet granitsten. Kringelrøn, Læsø

Nederst: Indgang. Landbrugsministeriets
Forskningscenter i Foulum. 1993-94

kristendoms rejsning af kirker i den nye
religions tjeneste. Ørntoft henter ikke sit
materiale på marken, men som regel i den
bornholmske undergrund (som andre
danske billedhuggere, eksempelvis Bjørn
Nørgaard), eller senest i Kina.
Der findes to principielt forskellige
fremstillingsmetoder for en skulptør. Det
additive princip, hvor formen bygges op
lag på lag i ler eller gips (for derefter at
blive støbt i f.eks. bronze), eller det subtraktive princip, der har en given materialeklump som udgangspunkt, og hvor
det hårde slid med hammer og mejsel
skræller lag efter lag af, indtil den endelige
form modsvarer kunstnerens forudgående
idé baseret på skitser – tegninger og måske
mindre eller identiske modeller i gips.
Claus Ørntoft anvender den sidste arbejdsmetode som de romanske billedhuggere, æder sig ind i klumpen indtil idéen
er realiseret.
En anden parallel ses i sporene af den
forudgående arbejdsproces. Såvel istidens
marksten som de bornholmske brudsten
skal tildannes i passende størrelser forud
for selve hugningen. De tildannede kvadre
i de romanske kirker har meget ofte endnu
GOTIS GENER
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lodrette furer efter kilekløvningen, der
dengang foregik manuelt. De ses normalt
ikke, da den enkelte kvader er glathugget
på forsiden, men på stenens inder- eller
overside findes de, og de kan eksempelvis
ses på nogle af de granitkvadre, der blev
anvendt til opførelsen af Søborg Slot i
Nordsjælland eller på den kløvede sten fra
Kringelrøn, Læsø. På flere af Ørntofts
skulpturer ses disse kløvningsmærker, som,
jeg naivt troede, var kunstnerens romanske
„skrifttegn”, men, som jeg blev oplyst om,
var sprængningsmærker fra kløvningen i
det bornholmske granitbrud, der i dag
foregår med dynamit; ingen symbolik her
eller tanketunge overvejelser. Men kunstneren har ladet dem været synlige – de er
trods alt vidnesbyrd om den tidligste
menneskelige proces i tildannelsen fra
urfjeld til kunstværk.

RUMMET
Claus Ørntofts arbejder er friskulpturer
med et par undtagelser, d.v.s. frigjort fra et
arkitektonisk tilhørsforhold i fysisk for4 2
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Klippedyr. Aabenraa Rådhus, 1994-96

stand. Det betyder dog ikke, at rummet,
der defineres af den omgivende arkitektur,
ikke er medtænkt i de tilfælde, hvor
værket er et bestillingsarbejde til en bestemt lokalitet, hvor overvejelser om den
eksakte placering i forhold til omgivel-

serne er væsentlige. Men som sagt er det
kun i ganske få tilfælde, at skulpturerne er
en materiel del af arkitekturen i modsætning til den romanske. Som eksempler
kan nævnes (med lidt god vilje) dyr på
trapper, idet jeg tillader mig at betragte

trappen som en vandret ouverture til den
bagvedliggende bygning. Dette gælder
f.eks. „Klippedyr”, Aabenraa Rådhus.
Mastodonten synes at snige sig ned ad de
tre konvekse trappetrin med snuden
forankret i det nederste. Trappens og
væsenets buede, bløde former står i kontrast til bygningens klassicistiske strenghed
af vandrette og lodrette linier. Et andet

eksempel er de „Tre Strejfere”, Hedegårdsskolen i Ballerup. De bevæger sig med
åben kæft ned ad trapperne, og står i
dynamisk kontrast til den bagvedliggende
fløjs næsten japanske lethed af glasfacade
og rektangulære træindramninger. De er
frie, kan fjerne sig eller fjernes. En sådan
autonom status som friskulptur findes
yderst sjældent i den romanske kunst

(bortset fra helgenbilleder af træ og metal).
Som et enestående eksempel fra Kærum
kirke kan nævnes kridtstensløven med en
vædder i et fast greb i rovdyrets forpoter;
dens oprindelige placering er dog uvis.
Middelalderens skulptur er ikke blot tænkt
ind i, men også forbundet med arkitekturens, d.v.s. kirkens struktur. Det frie rum
eksisterede ikke i middelalderens bevidsthed. Den skulpturelle udsmykning står
som relieffer integrerede i bygningsmassen
om end undertiden i meget højt relief, og
navnlig på hjørner, hvor to undertiden tre
af stenens „sider” er synlige, idet der her
forlods foræres billedhuggeren et åbent
frirum, som muliggør en mere tredimensionel og volumiøs effekt. Blandt de prægtigste eksempler kan nævnes hjørnekvadrerne fra Øster Starup kirke, her en kraftig
løve på stenens ene side, der har bidt sig
fast i armen på en snublende mand på den
tilstødende side. Den kraftige plastiske
effekt ses undertiden også på danske
døbefonte, eksempelvis på den smukkeste
af alle, nemlig den i Nørre Snede, hvor

Tre Strejfere. Hedegårdsskolen, Ballerup, 1999-2001
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Øverst: Løve og vædder. Kærum kirke, romansk.
Oprindelig placering er uvis
Th. Døbefont. Nørre Snede kirke, romansk
Nederst: Løve og mand. Øster Starup kirke,
romansk
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dobbeltløvernes fælles hoved gror ud af
kummens krumme flade, men de må i
sagens natur holdes i ave, da de er en del af
den liturgiske genstands materiale.
Kun i et par tilfælde er Ørntofts skulpturer helt integreret i arkitekturen, og det
drejer sig ikke overraskende om kirkeudsmykninger, begge i Odense: Valgmenighedskirken og Domkirken (forslag, ikke
realiseret). I Valgmenighedskirken er
skulpturgrupperne indmurede i lave
sidebygninger af teglsten vinkelret på
gaden, så figurerne forløber parallelt med
kirkefacade og gade. Men man skal rundt
om skulpturerne for at fuldende synet på
den modsatte side af den lille kirkeplads.
De to grupper er pendanter, som det
kendes fra sakral-arkitektur fra oldtid og
middelalder, hvor løver vogtede indgangen
til helligdommen. Det indholdsmæssige
aspekt „løve og orm”, „Samson og løve” vil
blive taget op senere. Det andet eksempel
er ligeledes tiltænkt en eksisterende arkitektur, men her en plan flade. Nederst en
orm eller slange, der krøller sig omkring
sig selv med gabende hoved vendt opad
mod en brølende løve med frodig manke.
Hovedet rager langt ud i rummet og er

Udsmykning til Valgmenighedskirken i Odense, 1991-93

særdeles detaljeret behandlet i sin tredimensionalitet, mens slangen, der ses i
profil, synes mere „klæbet” til væggen, og
derfor forekommer mindre rumlig. Ingen
af dyrene er dele af bærende bygningsmæssige elementer, som det er sædvanen i

romansk kirkekunst, eksempelvis Limes
granitløver, der rager langt ud i rummet
som delvis friskulptur, men samtidig er en
del af den bærende hjørnesten, meget lig
Valgmenighedskirkens to grupper.
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FORM OG INDHOLD
Ørntofts skulpturer lader sig kun i sjældne
tilfælde artsbestemme, bortset fra tidlige
arbejder, der lever op til titler som „kohoved” eller „vædder”, der er relativt
naturalistiske. Men med den romanske
vækkelse sker der noget radikalt nyt: De
kraftfulde dyr minder mest af alt om løver,
selv om de anatomiske detaljer ikke lader
dem artsbestemme. Således minder „poterne” snarere om svømmedyrs lapper,
store udfladede ekstremiteter ofte uden
rovdyrets kloapperater. Hovederne er også
ren fantasi, skønt de åbne gab synes
angrebsparate. Ingen ligner i detaljer de
romanske forfædre, og det gør heller
ingenting, da den romanske fauna som
regel er lige så ubestemmelig som Ørntofts. Kun få danske stenmestre havde vel
set en levende løve – måske på markedspladser i en større by og vel næppe i
Danmark, men deres forlæg har nok i
bedste fald været et glimt af et illumineret

Løve og slange, forslag til udsmykning i Odense
Domkirke, 2000, ikke realiseret
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håndskrift i bispens eje, men hvad angår
afsidesliggende sogne har en mundtlig
tradition „von hörensagen” sandsynligvis
været inspirationskilden. Dog én ting har
de ørntoftske rovdyr til fælles med de
middelalderlige: Halen, der snor sig ind
imellem bagbenene og op langs kroppen
for at ende i et dekorativt ornament,
eksempelvis som på „Samson og løve”. I
de romanske tilfælde kan denne endog
være af vegetabilsk art, sandsynligvis
symbolsk, men næppe i dette tilfælde.
I middelalderen havde ethvert billede en
fast betydning, selv om denne i dag ofte er
svær at påvise. I vor tid har billeder naturligvis også et indhold, men forskellen er, at
betydningen i vid udstrækning er privat,
både for afsender (kunstner) og modtager
(beskuer), ikke kollektiv, leksikalsk set som
tidligere. Med andre ord: Du kan ikke slå
op i en symbolordbog for at få svar på
denne eller hin figurs betydning. Men når
man alligevel reagerer følelsesmæssigt på
nutidskunsten hænger det sammen med
en måske kollektiv ubevidsthed i psykoanalytisk forstand, der mobiliseres over for
kunstværket. I begge tilfælde drejer det sig
om psykiske kræfter, der kæmper; lad os

Løverytter (Samson?). Lime kirke, romansk

kalde det sindbilleder.
Løven arvede middelalderen fra oldgamle nærorientalske kulturer. Som vogter
foran indgange til paladser og helligsteder
udnyttedes dens kraft positivt mod negative, indtrængende dæmoniske kræfter.
Løven arves således af den jødiske og
derefter kristne religion, og talrige er de
løvemetaforer, vi kender fra såvel Det
Gamle som Det Nye Testamente (ca. 180)
samt fra de middelalderlige naturhistoriebøger, der er en blanding af biologiske
facts og spekulationer, men altid relateret
til kristendommens moralteologi. Alt

udlægges symbolsk i dualismen mellem
frelse og fortabelse. Løven er således
dyrenes konge, den kan være ond, men er
som oftest god, og dobbeltheden kommer
f.eks. til udtryk i følgende citat: „Hvis nu
nogen undrer sig over, hvorfor urene dyr
anvendes til at symbolisere gode ting,
f.eks. løven, ormen eller dragen eller
slangen, lad ham da vide, at de én dag
betyder Christi tålmodighed, men en
anden djævelens rovgriskhed, og således
kan de anvendes på fredelig vis” (Hugo fra
Saint-Victoire, 1100-tallet). Løven, som er
rovdyrenes konge, bærer altså i sig en
dobbelthed, som ikke altid er indlysende i
de konkrete tilfælde, men som kan fremgå
af konteksten. Der er i såvel Det Gamle
som Det Nye Testamente adskillige løvemetaforer, f.eks. Ps. 22, vers 22: „Frels mig
fra løvens gab” (som der står på domkirken i Pisa) eller Peters 1. brev, 5, vers 8:
„Vær ædru, våger; Jeres modstander:
djævelen går omkring som en brølende
løve, søgende, hvem han kan opsluge.”
Som Kristussymbol kan nævnes: „Græd
ikke! Se – sejret har løven af Juda stamme,
Davids rodskud” (Joh. Åbenb. 5, vers 5).
Men Gud eller djævel – en overmenne-

skelig kraft, håndgribeliggjort i et materielt, kunstnerisk symbol, som den fordums
kunstner har haft en ganske klar mening
med. Når man står ansigt til ansigt med
Ørntofts „løver” er man ikke i tvivl om
den indespændte kraft, der synes at søge
sin forløsning, men de er hverken Gud
eller Fanden, det er de indre sjælelige
kræfter, de udtrykker. Symbolsk, javel,
men almentmenneskelige, måske en
urerfaring, der lod tidligere tider navngive
dem, men som i vor tid er blevet diffuse,
psykologiske størrelser. Også slangen
optræder flere gange i det ørntoftske
skulpturunivers, og denne art findes
ligeledes hyppigt i vores romanske kunst,
som regel som det ondes repræsentant, og
man skelnede i middelalderen ikke rigtigt
mellem slange og drage. Den nævnes
tidligst i syndefaldsmyten som fristeren og
i Biblens sidste skrift, Apokalypsen, er den
entydigt et djævelsk symbol: „Så blev den
store Drage nedstyrtet, den gamle slange,
som kaldes djævelen og Satan, hele verdens forfører (Joh. Åbenb. 12, vers 9). Når
løve og slange konfronteres i kamp, er det
næsten sikkert, at det drejer sig om kampen mellem det gode (løven) og det onde
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Samson og løve. Valgmenighedskirken i Odense,
1991-93

(slangen). I et par tilfælde kæmper løve og
slange, nemlig i udsmykningen til Valgmenighedskirken, og i Odense Domkirke ses
de ligeledes som partnere. I sidstnævnte
tilfælde er dyrene ikke fysisk forbundne og
derfor ikke i kamp, til gengæld er løvehovedet som et jagttrofæ det mest naturalistiske af arten. Det er dertil fremstillet set
forfra – frontalitet giver autoritet, øjenkontakt er en faktor, der kræver underkastelse, som det kendes fra dyreriget. Her
kommer kunstneren tæt på en bibelsk
forståelse af løven, og forståeligt nok, da
det drejer sig om en kirkelig udsmykning
og ikke om en opstilling til et urbant,
4 8
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offentligt rum. Jeg tror, at det vridende
kryb nedenunder løven hentyder til den
traditionelle, kristne ikonografi, men løst
forbundet med løvesymbolet, så beskueren
selv må addere sig frem til en eventuel
mening. Skade, at gruppen kun forblev
som skitse. I det andet tilfælde, hvor løven
er modpart, er det til et menneske, nemlig
i gruppen „Samson og løven” vis á vis
gruppen på den anden side. Kun med
titlen in mente et det muligt at identificere gruppens komponenter, nemlig den
gammeltestamentlige heros, Samson, der i
middelalderens udlægning blev til en
såkaldt typos på Kristus: Som Samson
overvandt løven, således besejrede Kristus
djævelen ved sin død og opstandelse. Den
jættestærke Samson river kæften op på
løven og dræber den herved. Den kristne
kirkesymbolik er i dette tilfælde åbenbar.
Claus Ørntoft kender sit baggrundsstof og
ydermere har han haft kendskab til romanske fremstillinger af temaet, f.eks.
Stjærportalens „oprejste” gengivelse af
dramaet eller tympanonrelieffet over
Lunds domkirkes nordportal. Men skulpturelt set er der milevidt mellem dem:
Stjærmotivets fladebundne relief, næsten

som vikingetidens træskærerarbejder i
modsætning til den voldsomme klumpagtige formation, som kendetegner Ørntofts skulptur: Hans dyr har kød på kroppen ligesom gavlkvadren i Lime, hvor et
firbenet dyr har en liggende rytter på
ryggen, der holder sig fast i dyrets mundvige, muligvis Samson.
Det har ikke været min opgave at
beskrive Ørntofts arbejde som billedhugger i almindelighed, men kun gribe om et
enkelt hjørne med relation til den romanske billedverden, som han er så dybt
fascineret af, ligesom jeg. Det er dog med
stor glæde, at jeg begav mig ud på en slags
pilgrimsfærd, for at se skulpturerne i
virkeligheden, for de skal ses og opleves i
de omgivelser, de er skabt til. Flade fotografier duer ikke. Og jeg oplevede en
voksende beundring for den stædighed,
der kendetegner billedhuggeren i kampen
med den hårde granit for at give råmaterialet form og indhold. Intet forfald til
materiel flirt med andre stenarter, som det
ellers er på mode i vore tider. En trofasthed mod „klumpen”, urmaterialet, der
kræver sin mand med såre enkle redskaber
af metal, som dem mester Goti anvendte

for næsten tusind år siden. Claus Ørntoft
minder om en anden, nu afdød kunstner,
der også var en granittens mester, nemlig
Henry Heerup. Begge har de vedkendt sig
fascinationen af vores nordiske fortid,
Heerup drog aldrig til Paris som Asger
Jorn og andre samtidige danske kunstnere;
nej, han pumpede cyklen og drog til

Jelling for at besigtige og lade sig inspirere
af „kong Haralds sten”. Ørntoft har også
øjnene rettet mod det nordiske, Nordatlanten og den danske romanik, og for
begge har følgende Heerup-citat gyldighed: „Granitten er Naturens Haardkogte
Æg. Dog Føjelig Staalet til Vilje.”

Stenmestrene Claus på huggepladsen i 2003 og
Goti i Gjøl kirke i 1100-tallet. Han kan ikke
løbe fra det, og det ønsker han heller ikke. Claus
Ørntoft har altid vedkendt sig, at en central
inspiration til hans skulpturelle univers er „det
nordiske“, især den danske
romanske granitskulptur.
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RESPEKT! FOR ÅBNE MIKROFONER
AF KNUD JENSEN

Onsdag, en tidlig morgen. Den 1. oktober
2003. Pligterne kalder endnu engang, som
pligter har for vane. Birgit og jeg skal til
Vendsyssel. Langt deroppe, hvor der er øde
og efterårsråt. Vi skal besøge Claus Ørntoft;
en billedhugger, som udstiller i Kirkesalen
på Koldinghus fra engang i januar måned.
Hvem fanden er Claus Ørntoft?
Efter ca. 4 timers togtur ankommer vi til
Hjørring. Aftalen er, at vi skal mødes med
kunstneren på stationen. En gang mere:
Hvem er mon Claus Ørntoft?
Dér er han. Der er ingen tvivl; det kan
kun være ham. Han oser langt væk af energi, råstyrke og ikke mindst af menneske. Og
så ser han rar og imødekommende ud.
Vi hopper ind i hans larmende land-rover og kører en tur rundt i byen, hvor vi ser
på kunstværker, både hans egne og andres.
5 0
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Kommer man til Hjørring og vil opleve
en af Ørntofts skulpturer så tag en tur i
„Nørgårds Tivoli”. Tag hele turen, både
gyngerne og karrusellerne; og for enden af
banen går man ca. 8, måske 10, trappetrin
op. Foran indgangen til kunstmuseet er
der et granitvæsen, der ligesom runder det
hele af. Vi er mange, der håber, at det
bliver stående. Det siger sig selv!
Lige en tur ind på museet, hvor modellerne til et af hans værker står. En hurtig
omvisning med gode tænkepauser, og vi
deler en halv, daggammel Othellolagkage
med Marianne, museets leder; mens vi
snakker om udstillingssamarbejde og livets
alvor. Så derudad igen…
Ind i „Dejlig Brugsen” i Bjergby, hvor vi
provianterer. Mellem Bjergby City og
ingenmandsland, hvor vejen slår endnu en
bugt, drejer vi hårdt til venstre. Vi kører

længere ud, ca. 500 meter. Så er vi der. Vi
står ud, går langs stuehuset og ender på en
stor grusbelagt plads. WWWOOOUUU!!!
Man hører faktisk brølet: I hver sin ende
af pladsen, fjæs mod fjæs, står to kæmpemæssige granitdyr. Løveagtigt sitrende og
tæmmet af energi i hver eneste nerve. Den
ene med en pote let hævet over jorden
parat til angreb. Den anden afventende,
parat til at forsvare sig om nødvendigt. Vel
vidende, at de hver især vejer mere, end
man lige flytter på en formiddag, har jeg
fornemmelsen af, at de pludselig kan fare i
hovedet på hinanden. Men de gør det
ikke. Det er trods alt venlige væsener. Man
drages imod dem; man bliver som barn
igen. Der må og skal røres, aes og klappes.
Morgenen efter en dejlig aften sammen
med Claus og hans familie. Vi havde
opmålt og fotograferet en stor del af hans

modeller og tegninger. Vi snakkede om,
hvordan man holder ud – og holder ved.
Og alt det, der betyder noget, hvis man
skal kunne holde sig selv ud. Vi sad over
en god middag og vendte mangt og
meget. Mest det, der gør en forskel. Man
bliver godt tilpas, når man er sammen
med sådanne mennesker. Man bliver rolig
indeni. C.V. Jørgensen har engang sagt, at
livet er et lykketræf af dimensioner – og at
man skal pakke det ud og tage det på for
åbne mikrofoner. Jeg stod tidligt op og
luskede ubemærket ned på pladsen. Jeg
skulle lige røre dyrene en sidste gang,
mens jeg røg min morgensmøg. Da jeg
kom derned, tog jeg mig selv i halvhøjt at
sige „Gud ske tak og lov – de er der endnu.”
Hvor skulle de ellers være? De vejer mange
tons. De går sgu ingen steder! Jeg vender
mig om for at gå tilbage til huset og ser
Birgit komme gående „ubemærket” ned
mod pladsen. Da hun opdager mig, mener
jeg at kunne læse i hendes blik „Øv, han
kom først.”
Inden længe er dyrene væk. De skal

Claus Ørntoft på To Dyr (Kamp) 1992
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placeres smukt foran banegårdspladsen i
Hjørring, og jeg er ikke et sekund i tvivl
om, at de selv sniger sig derind.
Kort tid efter mit første møde med
Claus skal vi sammen på en udflugt til
Sønderjylland. Han for at fotografere et af
sine værker, jeg for at vurdere størrelse og
vægt på skulpturen, idet planen er, at den
skal placeres i slotsgården på Koldinghus,
mens udstillingen varer. Da vi ankommer
til stedet, og Claus går rundt om „dyrene”,
for at finde de rigtige kameravinkler,
kommer stedets vicevært og hans medhjælper rullende om hjørnet i en rød
havetraktor og holder ind til siden. De
kigger sådan lidt mærkeligt på os, og
viceværten siger: „Er dén nu interessant.”
Vi holder lav profil. Viceværten og hans
makker går skummelt-smilende til kaffe,
mens der fotograferes videre. På et tidspunkt kan jeg høre, at noget er galt. Claus
stønner højlydt (det gør han, når han er
tændt). „Vi må have fat i noget vand.
Lyset er for dårligt”, siger han. Vi banker
på viceværtens dør og spørger, om vi kan
låne en spand vand. Han kigger endnu
engang på os og vil nu meget gerne vide,
hvem vi egentlig er. Claus forklarer, hvor5 2
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dan tingene hænger sammen, og vi får
ønsket opfyldt.
Vi væder så dyrene, og der fotograferes
igen. Men den røde traktor holder på et
tidspunkt i vejen, så ind igen: „Kan vi få
maskinen flyttet?” „Ja, så lad gå da.”
Kaffepausen er forbi.
Mens Claus stønnende filmer videre, får
jeg en sludder med „værten”, som nu igen
har sat sig bag rattet. I samme øjeblik
bryder solen igennem, og stenen begynder
at tørre i de yderste flader. Der bliver helt
stille i den røde traktor. Alle sanser er
fokuseret på det, der nu sker. Med ét står
det hele fuldstændig klart: To kæmpende
dyr. Vi nyder begge to i stilhed hans
opdagelse, indtil viceværten bryder tavsheden og lidt bøst spørger: „Har I fået lov til
at flytte den?”
Men sådan er det med Ørntoft og hans
værker. Når man først har stiftet bekendtskab med „dem“, så skal de ikke flyttes; så
er de der. Vi gør det nu alligevel, og når
skulpturen står i slotsgården, håber jeg, at
åbenbaringen kan gentages til glæde for
museets gæster, ikke mindst den yngre
årgang.
Jeg har i mine efterhånden ti år som

håndværker på Koldinghus mødt mange
spændende kunstnere, men Claus er noget
specielt. Måske er det kontrasterne. Det
lette mod det tunge, det bløde mod det
hårde, det følsomme mod det voldsomme,
det farlige mod det blide. Det er kontrasterne, der skaber livet, siger man, men det
er så sandelig også dem, der skaber frustrationerne. Hans sten viser, at han læser livet
på en god måde, og tak for det. Det
kræver mod, indsigt og afklarethed at
arbejde i et næsten uforgængeligt materiale. Og så for øvrigt apropos livet: Man
lærer ikke at hugge sten ved kun at hugge i
én.
I forbindelse med planlægningen af
vores udstilling har jeg set mange fotografier af Claus og hans skulpturer. Der er
specielt to billeder, som jeg husker. Det
ene er et ikke helt nyt foto, hvor han iført
sommersol og shorts som en nordisk gud
rider på et af sine store dyr. Det andet er
taget på en rygende kold vinterdag, hvor
han i „Thyborøn-habit” (termokedeldragt), arbejder med hammer og mejsel, så
skærverne flyver. Han er som sit materiale,
som sine værker, en del af naturen. Tænk
at kunne slå smut med tonstunge sten.

Da jeg blev spurgt, om jeg ville skrive
lidt om Claus og hans kunst, var jeg meget
i tvivl. Jeg er ikke trænet i at udtrykke mig
på skrift, og da slet ikke når ordene skal
gengives i en bog. Men på en mærkelig
måde er jeg nødt til at gøre noget. Jeg må
give udtryk for de oplevelser og indtryk,
som mine korte møder med „huggeren”
allerede har givet mig.
En novemberaften, hvor jeg sidder ved
computeren og bøvler med dette her,
kommer mine to børn ind til mig og
spørger om, hvem ham der Ørn-et-ellerandet er. Jeg siger, at han er en utrolig
kunstner, der laver fabeldyr ud af sten. De
vil vide, om det er den samme slags sten,
som vi samler nede ved stranden, og det er
det jo; bare meget større. De vil så også
vide, hvordan han gør. Han hugger dem
ud med hammer og mejsel, forklarer jeg.
Det kan de simpelthen ikke tro på. Men
jeg ved jo, at han kan, og det er ganske
vist. Jeg fortæller, at skulpturerne er større
end naboens køer, og at man kan kravle på
dem. Ham kunne de godt tænke sig at
møde. Jeg har mødt ham, og var der flere
af hans slags, så verden anderledes ud.
Claus er en enestående håndværker, et

Claus Ørntoft i Thyborønhabit under arbejdet med Spændingsfelt

fantastisk menneske, en kunstner af
format. Og jeg glæder mig til at møde han
igen, når vi inden længe for alvor går i
gang med at tilrettelægge udstillingen.

smidighed, sin snilde – ethvert teknisk
redskab overlegent, og dog forudsætningen for dem alle.”
Thorkild Bjørnvig

„Hvilket vidunderligt redskab den menneskelige hånd er, i sin følsomhed, sin

Hej Claus! Vi ses, og må guderne belønne
dig for alt dit slid.
5 3

ØRNTOFTS ARBEJDER –
EN KOMMENTERET KRONOLOGI
AF BIRGIT JENVOLD

„Man lærer ikke at hugge i sten ved kun at
hugge i én.”
Knud Jensen
Claus Ørntoft har siden 1985 skabt mere
end 30 værker, hvoraf de fleste er i granit
og findes tilgængelige i det offentlige rum.
Kerne, dynamik og sindbilleder er centrale
begreber for en forståelse af billedhuggerens intentioner med sit arbejde.

KOHOVED
1985
Marksten (granit)
50 x 120 x 48 cm
Tilhører kunstneren
5 4
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Det var Martin A. Hansens og BrobyJohansens lidenskabelige forhold til kirkerne, der ramte mig som helt ung, men
det var først i 1984 på akademiet, jeg
begyndte at hugge min første skulptur i
granit. Med den var jeg gift med granitten.
Det var Kohoved.
Claus Ørntoft

UDSMYKNING I KIRKE
1985
Urealiseret projekt til Elsted Kirke bestående af fire skulpturdele i granit
Modeller af skulpturerne i privateje
Vinder af Akademiets Prisopgave 1985

Det Kgl. Kunstakademi valgte i 1985 at
den årlige prisopgave skulle have titlen
Udsmykning i kirke. Med udgangspunkt i
Elsted Kirke, Vester Lisbjerg Herred i
Århus Stift, ønskede man forslag til nyt
alterparti og/eller forslag til udsmykning af
kirkerummet. Udgangspunktet var, at
kirken var et eksempel på en gammel

kirke, hvori der kunne ønskes en nutidig
udsmykning.
Der blev indleveret 39 forslag til bedømmelsesudvalget, som enstemmigt
indstillede billedhuggeren Jørn Bromann
og Claus Ørntoft, der var studerende på
Det Fynske Kunstakademis billedhuggerskole, til præmiering. Om Ørntofts bidrag

udtalte udvalget, at „forslagsstilleren er
nået frem til et meget originalt projekt, og
det er gennemført med den nødvendige
konsekvens.”
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SKULPTURLANDSKAB

Claus Ørntofts idéformulering, 1985:

1986-88
Forskellige granitter
Begge skulpturer 370 x 290 x 90 cm
Grønnegade, Odense
Opgave for Odense Kommune

Rummet/aksen:
Jeg har arbejdet med rummet i gaden; det
rum, der opstår mellem bygningerne, så
de ikke kun bliver en begrænsning, men
arbejder med.
Både for at imødekomme ønsket om en
forbindelse til skorstenen [tilhørende
Brandts Klædefabrik] og for at holde
opbygningen stringent, ligger elementerne
aksefast fra Kongensgade til skorstenen.
Træerne understreger forløbet.

„Ved siden af Grønnegades mere formelle
fysiske og rumlige karakter har Claus
Ørntoft også inddraget pladsen opfattet
som „socialt rum”. Hvad foregår der på
den lille plads? Hvordan kan den bringes
til at fungere for dem, som færdes og
opholder sig i det lidt snævre rum mellem
de to korte rækker huse?
Claus Ørntoft har gjort den til delvis
opholdsplads. Den er gennem modelleringen af fladen blevet en slags landskab, og
retter man sit blik op – op mod vædder
eller tyrehoved, som begge bæres af store,
frodige stenblokke, kan tanke og følelse
give sig på vandring. Man kan også, idet
man passerer gennem Grønnegade, få
oplevelsen med sig; skulpturudtrykket er
stærkt nok til, at man møder det, og tager
det med sig.”
Grethe Grathwol, 1993
5 6
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Cirkelbuerne/skibssætningen:
Jeg har valgt at gentage cirkelbuen fra
Kongensgade, fordi den er flot, og fordi
en gentagelse vil forstærke cirkelbuerne
indbyrdes. Cirkelbuerne bliver en del af
skulpturerne og virker som ramme og
sokkel. Cirkelbuerne i Grønnegade
hvælver mere end dén i Kongensgade,
og for ikke at tage kraften fra hvælvet
holder skulpturerne sig fri af centrum, så
man ser det spænd, buen har, uden at
noget „punkterer” den, ligesom man
sjældent ser en gravhøj ligge på kulminationen af en bakke, men lige under, så de

to ting ikke sluger hinanden. „Skibssætningen” hvælver nedad for at forstærke
rummet.

Skulpturerne:
Skulpturerne er det eneste, der bryder den
symmetriske opbygning. De markerer
indgangen til pladsen. Jeg har bygget

attrapmodeller i naturlig størrelse for at
finde det format, der hverken sprænger
rummet eller forsvinder i det, men lige
præcis holder det i ave.
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SØJLE

VÆDDER OG VOLUT

1989
Forskellige granitter
380 x 105 cm
Midtpunktet, Fredericia
Opgave for SDS Bank

1989
Halmstadgranit
105 x 135 x 130 cm
96 x 130 x 120 cm
Bropladsen, Hjørring
Købt af Hjørring Kommunes Kunstudvalg

„Nogle kunstværker i vore bybilleder
virker som „en lille lort” midt på en stor
plads. Men kunsten skal gå op i en højere
enhed med arkitekturen og det omkringliggende byrum. Det skal være et intenst
samspil, og Claus Ørntoft tænker sig om.
Han erobrer rummet, uden at skulpturen
bliver dominerende.”
Bjørn Krab-Johansen, 2003

Vædder og volut er skabt i Fyns Billedhuggerværksteder på Hollufgård i udkanten af
Odense, hvor Claus Ørntoft som andre
danske billedhuggere gennem årene har
fået mulighed for at skabe værker. De to
granitter blev præsenteret for offentligheden, da Ørntoft var indbudt til at deltage
på udstillingen Futura i Aabenraas bymidte i 1990, hvor Hjørring Kommunes
Kunstudvalg blev opmærksom på værket.
„Bekendtskabet med Claus Ørntoft
skyldes en udflugt, som Hjørring Kommunes Kunstudvalg foretog til en stor
udstilling, som fandt sted i Aabenraa.
Formålet med udflugten var at søge
inspiration til Hjørring by. Vi blev straks
opmærksomme på hans to skulpturer og
besluttede på hjemvejen, at vi gerne ville
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erhverve den ene af dem. Da jeg kontaktede Claus, gav han udtryk for, at han var
meget ked af at skille skulpturerne. Maleren Poul Anker Bech var på daværende
tidspunkt også medlem af kunstudvalget,
og med ham konfererede jeg. Han var helt
enig i, at vi burde købe begge skulpturer,
da de hører sammen. Det blev vi enige om
i udvalget, og vi fandt også med det
samme det sted, hvor skulpturerne skulle
opstilles. Det var på en nyanlagt „Torveplads” beliggende foran den gamle håndværkerstiftelse. Og sådan blev det.”
Troels Bidstrup Hansen
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LØVEHOVED
1990
Blå Rønnegranit
57 x 46 x 39 cm
Tilhører kunstneren
Løven har i årtusinder været et stærkt
symbol i kunsten. Den er dyrenes konge,
og betydningerne rækker fra det bedste til
det værste. Løvehoved er en af de sidste
skulpturer, Ørntoft huggede før flytningen
til Vendsyssel. Skiftet fra kunstnermiljøet
på Fyn til afsondrethed med ro og tyngde
skildrer Ørntoft selv i dag således:
„Det var et afgørende træk for mig at
flytte ud i et landskab, der ikke tager
stilling til kunst eller ikke-kunst – og
kunne være alt og ingenting. Og landskabet her har til tider lidt af den råhed, som er
på Island. Og så er der kontemplation; en
hammer, en mejsel og en sten.
Angående mit valg om at flytte ”væk”
har jeg lige læst noget godt af Kierkegaard
i Fra sygdommen til døden: „Men saavel i
Oldtiden som i Middelalderen var man
dog opmærksom paa denne trang til
6 0
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Eensomhed, havde Respekt for hvad den
betyder; i vore Tiders Bestandig-Selskabelige gyser man i den Grad for Eensomhed,
at man (o, ypperlige Epigram) ikke veed at
bruge den til Andet end til Straf for
Forbrydere. Dog det er sandt, det er jo i
vore Tider en Forbrydelse at have Aand,
saa det er jo i sin Orden at saadanne,
Eensomhedens Elskere, kommer i Classe
med Forbrydere.”

LIGGENDE DYR
1990
Blå Rønnegranit
210 x 90 cm
Privateje
„Oftere end man vel almindeligvis forestiller sig, møder vi de overnaturlige væsener i
hverdagen, i kunsten, i heraldikken og i
litteraturen … Kunstnerne har gennem
tiderne tegnet og malet dem, og på pladser
og i parker kan man se dem fremstillet …”
Fabeldyr og sagnfolk, fra forordet,
Politikens Forlag,1. udgave 1979
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HAN
1990
Marmor
60 x 65 x 110 cm
Tuft Skulpturanlegg, Seljord, Norge
Udført i forbindelse med det nordiske
skulpturprojekt Tuft på Nes i Seljord
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Med mere end 90 tons marmor havde de
13 nordiske billedhuggere, der deltog i symposiet ikke blot til opgave at få det bedste
ud af et gammelt norsk stenbrud, men primært at skabe et nyt kunstværk – et moderne Stone Henge, hvor de individuelle
udtryk skulle indgå i en helhed, der som
kunstværk symboliserer tradition og samtid

både som helhed og modsætning. Det lokale initiativ er siden blevet en attraktion.
Porsgrunns-marmoren er en marmoriseret kalksten, der er dannet for 400 millioner år siden og har sin egen skønhed. Den
indeholder fosiller fra koraller og søstjerner.
Om ordet Tuft har den betydelige norske
arkitekturteoretiker og historiker Christian

Norberg-Schulz til projektets katalog skrevet, at det indeholder mange meninger. Det
betyder „tomt” – et sted, hvor der har stået
et hus – og når det blev brugt til dette projekt, betød det, at man ville rejse noget på
sikker grund for på den måde at forene fortid og fremtid. Når fortid og fremtid samtidig er til stede, lever det tidløse. Det
tidløse er både oprindelse og bestemmelse.
En anden af bidragyderne til Tufts
katalog, den norske forfatter og lyriker
Paal-Helge Haugen har udtalt, at: „Du
kan tillade dig at gå derhen og i øjeblikke
opleve, at du rører ved universets centrum:
midt mellem levende og død, mellem
medvidenhed og materie.” Claus Ørntofts
„Han”, et løvehoved, ses lidt til venstre for
midten i billedet

„Hans stenkunst ejer en selvfølgelighed,
som siger, at sådan skal det være. Det
meste var der i forvejen, både i tanken og i
granitten. Naturgroet, næsten forløst. Men
den, som kikker på, må selv være med til
fødslen, forløsningen.”
Bjørn Krab-Johansen, 1993

De er. Og de bliver. Og de bliver ved. De
er som yin og yang. Kvinde og mand
måske – eller godt og ondt; eller både og.
Men hvem er hvem i denne frådende
uadskillelighed? Er favntaget hadkamp
eller kærlighed? Eller måske begge dele.
Og hvordan kender man forskel?

TO DYR (KAMP)
1991
Blå Rønne granit
125 x 170 x 130 cm
Søvænget, Rødekro
Købt af Dansk Boligselskab

To dyr (Kamp) under hugning i vinteren 1990-91
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LØVE OG ORM; SAMSON OG LØVE
1991-93
Blå Rønnegranit
Begge skulpturer 120 x 200 x 110 cm
Samarbejde med Isager Arkitekter Aps
Opgave for Odense Valgmenighedskirke
Prisbelønnet af Odense Kommune
Emnerne hører til i det bibelske univers,
hvor løven kan symbolisere både godt og
ondt – fra Kristus til Djævlen. Men her
må det først være Kristus, vi har for os i
Ørntofts meget personlige tolkning, da
også ormen er til stede, og de to kæmper
åbenlyst. Ormen er slangen, der fra paradisets tid symboliserer Satan og al hans
værk.
Også den gammeltestamentlige helt
Samson er på banen. Han var en slags
Biblens Herkules, der klarede alle prøvelser, indtil Dalila klippede kræfterne ud af
ham ved at skære håret af ham, mens han
lå i de enfoldiges søvn. Så vidt er det
endnu ikke kommet her. Han flår i løven,
så ingen kan tvivle på, hvem der er god, og
hvem der er ond. Løven har dårlige odds i
den heltehistorie.
6 4
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BÆNK
1993
Blå Rønnegranit, eg og messing
243 x 95 x 60 cm
Østergade, Hjørring
Gave fra Unibank til Hjørring Kommune
i anledning af byens 750 års købstadsjubilæum
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TO DYR/LILLE PLADS
1994
Blå Rønnegranit og eg
210 x 195 x 165 cm
Ved Brugsen, Søndergade i Lendum
Opgave for Lendum Brugs med støtte fra
en række fonde

begrebet, så man ikke tror sin egen rumpe
midt på pinden. Historien er i korte træk,
at nogen beder en billedhugger om et
værk. Hans skulpturidé bliver så ikke alene
rum for os ved at inddrage arealet omkring med forslag til placering og belægning. Næh, han slår en fyndig streg på
papiret, hvor skulpturen i forvejen er

tegnet. Så har vi vores sted for alvor.
Bænken med skulptur – eller omvendt –
er så indlysende rigtig i sin enkelhed, når
man ser og sidder.
En bænk er ikke bare en bænk.

Bænke kan være gode at støde på undervejs, hvis man trænger til et hvil i en travl
og hektisk hverdag, og især hvis vejret ikke
er alt for klamt på disse grader.
En bænk kan man falde ned på, hvis
man får for lange arme af indkøbsposer
eller venter på en bus. Og så er der dem,
der har købt en is til ungerne, som lige
skal fortælle, hvad der skete i skolen i dag,
mens udsigten nydes. Man kan også bare
være gammel eller syg og blot trænge til
lige at få pusten, eller snøre en sko uden at
ryggen knækker. Der er også de såkaldte
kommunale drukbænke, som findes
overalt og kan skabe vred debat i lokale
aviser, fordi deres besiddere skræmmer
børn og gamle damer væk.
Det er bemærkelsesværdigt, hvad Ørntoft kan med bænke! Han har nytænkt
ØRNTOFTS ARBEJDER
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INDGANG
1993-94
Blå Rønnegranit
Begge skulpturer 230 cm høje
Landbrugsministeriets Forskningscenter,
Foulum
Opgave for Landbrugsministeriet
Der findes alleer til store gårde, som
imponerer, maner til ydmyghed og gør én
glad for træet som vækst. Det er indgange,
der vil noget, og det er en hævdvunden
tradition, der rækker århundreder tilbage,
som man nemt kan se i landskabet, når vi
suser forbi stederne med imponerende lige
og velbuskede dobbeltrækker af træer, der
bestemt ikke er plantet i går. Mange af
disse stolte steder har også en lille marksten ude ved vejen. Nogle gange endda
med refleksbrik, så gæster kan finde frem i
mørket, men ellers med gårdens navn
tastet pænt af en stenhugger eller oftest
malet på i bedste mening – og en vigtig
flap, der fortæller, hvilken avis man holder, så budene ikke tager fejl.
Der vedligeholdes og plantes naturligvis
til stadighed flotte alléer i Danmark. Det
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kunne Landbrugsministeriet også have
valgt at nøjes med til deres nye center, som
bag ruderne huser nogle af de fremmeste
forskere, for institutionen er helt rigtigt
placeret langt uden for lands lov og ret –
eller hovedstaden, nemlig i det nordlige
Jylland, hvor landbrug er landbrug. Frem
for alléen valgte man Ørntoft.
To mankedyrehoveder, lig løvehanner i
overstørrelse og med de sår, som livet nu
engang giver (eller som man har med fra
fødslen i et bornholmsk granitbrud),
vogter en indgang til dette både meget
elitære og praktisk anlagte forskningsområde, som fremstår med bygninger, der
forekommer „demokratiske” og „rigtige”
til formålet: lave murstenslænger, der
lægger sig ind i landskabet uden at gøre
særligt væsen af sig. Dyr har jo i tusinder
af af år været et omdrejningspunkt for den
danske bonde, så det mest naturlige havde
måske været at vælge et par kreaturer som
velkomstkomité, men det er jo en del af
kunsten, at Ørntoft tænker videre; måske
færre tanker om landbruget end om
tankens frihed, hvor han som „symbolist”
formår at give en ellers ganske ordinær
indkørsel en drejning, der gør, at man

altid vil huske, om man har været der eller
ikke.
Løven har siden hedenold bl.a. været
brugt som vogter af paladser og andre
betydelige steder i form af imponerende
og stringente stenfigurer.
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VÆSEN
1994
Gnejs
270 x 380 x 70 cm
Quaqortoq/Julianehåb, Grønland
Udført i forbindelse med projektet Sten og
menneske, et internationalt skulptursymposium støttet af Nordisk Kulturfond,
Grønlands Hjemmestyre, Quaqortoq
Kommune og en række fonde samt private
sponsorer
„Nu er de forlængst borte, de spændende
mennesker. Men deres skulpturer og
relieffer står der; værkerne siver ikke bort
som så megen anden kunst fra Grønland.
De bliver i Quaqortoq for altid, som en
slags moderne helleristninger. Et varigt
minde om fantasiens mangfoldighed, og
en daglig påmindelse om at dristighed og
energi kan forvandle drøm til virkelighed…
Skal man nu se sådan topografisk på det,
så har kunstnerne udrettet kun lidt, blot ridset en smule i verdens største ø, men i
kulturlivet har de sat et stenskred i gang…”
Ivars Silis i Sten og Menneske, 1995
7 0
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På initiativ af den grønlandske billedhugger Aka Høegh arbejdede 18 nordiske
kunstnere gennem to somre i Quaqortoq.
Relieffer og skulpturer blev hugget ud af
klipper og sten i byen, og derved blev

lokalsamfundet inddraget, mens kunstnerne fik umiddelbar respons på deres
værker. Projektet er en unik seværdighed,
der siden er blevet en stor turistattraktion.

STRÆBER
1995
Støbt aluminium
118 x 49 x 10 cm
Tilhører kunstneren
Del af gruppe på fire skulpturer. Udført i
forbindelse med Aluminiumssymposiet ’95 i
Høyanger, Norge med støtte fra bl.a.
Nordisk Kulturfond
Modstanden i granitten disponerer for
lange kunstneriske processer og et enkelt
formsprog. Aluminium indbyder til en
nærmest omvendt proces – hurtighed og
lethed er centrale stikord. At forme skulpturen i isopor (flamingo) forstærker dette.
Om arbejdet i aluminium sagde Claus
Ørntoft under symposiet: „Aluminium
har ikke så megen karakter i sig selv. Det,
synes jeg, er interessant at udfordre. Jeg ser
på aluminium som et åbent materiale, der
ikke er belemret med kunsthistorisk
mening.”
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KLIPPEDYR
1994-96
Moseløkkegranit
195 x 210 x 165 cm
Aabenraa Rådhus
Opgave for Aabenraa Kommune
„Det er kun i ganske få tilfælde, at Ørntofts skulpturer er en materiel del af
arkitekturen i modsætning til den romanske stenkunst. Som eksempler kan nævnes
(med lidt god vilje) dyr på trapper, idet jeg
tillader mig at betragte trappen som en
vandret ouverture til den bagvedliggende
bygning. Klippedyr, Aabenraa Rådhus, er
iblandt dem. Mastodonten synes at snige
sig ned af de konvekse trappetrin med
snuden forankret i det nederste.”
Inger-Lise Kolstrup
Claus Ørntoft indledte sin inspirationsproces med at studere pladsen og gennemfotografere området. Herefter fulgte
tegnede og modellerede skitser, bl.a. en
model af hele området, der på arkitektvis
redegjorde for hans disponering af rummet. Forslaget inkluderede, at hele trappe7 2
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arealet og skulpturen skulle udformes i
samme granittype. Da han blev tildelt
opgaven, var første skridt at udvælge
materiale, hvor den sten, der skulle ende
med at blive Klippedyret, naturligvis
krævede særlig opmærksomhed. I trappeforløbets sider er der trin i passende „gå-

højde”, mens det meste af den store bue,
som trappen udgør, er optaget af højere
trin, velegnede til at sidde på eller tage
lange skridt. Dyret er hugget ud i ét med
sin „sokkel” i form at de trin, der bærer
den – og således vokset sammen med
trappen.
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PLADSDYR
1996
Blå Rønnegranit
70 x 110 x 30 cm
Nørrebro, Hjørring
Hjørring Kommunes Kunstudvalg med
støtte fra Nykredit
Uddrag af Claus Ørntofts arbejdsnotater
fra de senere år:
Dyret som katalysator
Det figurative er mit sprog – surdejen er
altid i forhold til subjektet og tiden
Direkte kontakt mellem krop og materiale.
Kravet til begrænsningen, behovet for det
ubegrænsede
Redegørelse af formerne i overfladen,
bliver mindre og mindre væsentlig –
det er stenens indre dynamik det handler
om
At skabe en form der giver indholdet mæle
Jeg tænker bedst med armene
Ingenting er anatomisk korrekt
Jeg bygger en logik op i skulpturen
Ikke det, der passer, men det, der virker
7 4
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Intet er objektivt, alt er konstellationer;
indbyrdes proportioner
Jeg arbejder med elementære problemer,
måske ordinære
Disciplin – fysik - tid
Der er en ærlighed i materialet - det er
vanskeligt og forbundet med vold at
springe over, hvor gærdet er lavest

Styrtende linier!
Jeg er nødt til at lave et fixpunkt; herfra
arbejder jeg
I processen finder jeg ud af, hvad det
egentlig handler om
De bløde former – at arbejde kontemplativt, lede efter en kerne – der ligger bagved
– religiøst

Det er bedst at bygge kernen op i tåge,
regn og overskyet, og at lægge linjerne på
plads i klart solskin
Jeg søger ikke noget overraskende, jeg
søger måske tilbage; neutraliserer proportionerne og stemmer dem igen
Ikke kigge op eller ned, der er langt begge
veje
Jeg føler mig som en fisk uden svømmeblære; læner jeg mig tilbage et øjeblik,
begynder jeg at dale
Kompressionsmotor
En tro på, at modstanden i granitten giver
en værdi
Sten – elementært og dragende; som ild
og vand
Skulpturen får, tror jeg, en træghed, en
langsom kraftig inerti, ved at arbejde
direkte
Alt skal være så ekstraordinært; hvad med
at lave en ordinær skulptur?
Jeg tænkte på at nulstille det hele, alle
proportioner og starte forfra
Skulptur er fysiologisk en drift
Kunst er et overskud og kan kun laves på
et overskud.
At gøre det tilfældige ikke tilfældigt
Der er altid en blind vinkel - mig selv
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GAB
1998
Blå Rønne granit
100 x 80 x 50 cm
Privateje
De dyr, der er de dominerende motiver i
Claus Ørntofts granitarbejder, har naturligvis mange gener. Om nogle af de primære forudsætninger siger han selv: „De
romanske stenmestre er en del af min
sokkel, men jeg forholder mig jo til den
europæiske skulptur: kerne og dynamik!”
I arbejdet med de formelle aspekter i
skulpturerne er det figurative afgørende
for Ørntoft. Genkendelige motiver, og de
fortællinger disse bærer i sig, opfatter han
som kommunikative døråbnere, der
inviterer beskuerne til dialog med værkerne og de mere abstrakte lag i kunsten.
Billedhuggeren opfatter selv sit billedunivers som sindbilleder, der rækker ind i
menneskets grundvilkår og reflekterer over
højere meninger.
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FÆRT
1998
Marksten (granit)
60 x 60 cm
Privateje
Dyrene i Ørntofts bestiarium er ubestemmelige ud fra leksika og pirrer derved i sig
selv fantasien. Nogle har menneskelignende træk og leder tanken hen på
urmytiske fabeldyr, uden at man dog kan
pege på artsfæller, og mange af dem er
løveagtige. Løven er et årtusind gammelt
symbol; stærkt og flertydigt. Det er dyrenes konge, der også i kristendommen er
betydningsmættet og kan repræsentere
både ondt og godt – fra Kristus til Djævlen. Muskelbundterne, der kan være
forsvars- eller angrebsberedte eller indsunkne i kontemplativ væren, konfronterer os hudløst i Ørntofts værker og giver
associationer til mangfoldige sindsstemninger. De har rødder i forskellige tider
og steders kunstneriske udtryk, der også
favner langt videre end tidlig dansk
middelalders kirkekunst og europæisk
kunsthistorie.
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GÅENDE DYR
1998
Blå Rønne granit
110 x 260 x 70 cm
Næstvedparken, Næstved
Opgave for Statens Kunstfond
Skulpturens placering er et fint eksempel
på Ørntofts sans for rum. Et etagebyggeri
med en græsplæne ud til en vej bliver
højnet med en skulptur, men så sandelig
også ved skulpturens uortodokse placering. Den indtager rummet fra en position, der sætter byggeriet i spænd med
vejen. Den går lige til kanten.
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ÆGIR
1998
Blå Rønnegranit
65 x 105 cm
Opgave for Børnehaven Albert, Hjørring
Havjætten Ægir, der havde guderne til gilde,
er den eneste personlighed fra nordisk mytologi, der indtil videre optræder blandt
Ørntofts værker. På legepladsen i en børnehave nærmest trænger han sig op af en høj
med sin bølgende hårpragt. Selvfølgelig ikke
en kæmpehøj; en mindre høj … og han virker heller ikke selv grumt farlig, men som
en fra et eventyr, der kan fremmane gys uden
mareridt; som en trold, der ved, at han forventes at komme frem jævnligt og sige bøh.
Det gilde, Ægir blev så berømt for i
Ældre Edda, endte med en gudeballade på
så bizart et plan, at selv de mest frådende
tv-tegneserier for børn i dag har vanskeligt
ved at følge med. Den onde Loke slog en
af tjenerne ihjel, fordi det irriterede ham at
være på et fredhelligt sted, og så kom Thor
og de andre guder efter ham – og røg i
totterne på hinanden. Værkets morale må
børnehavepædagogerne slås om.
ØRNTOFTS ARBEJDER
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MÅNEDYR
1999
Blå Rønne granit
80 x 140 x 65 cm
Brønderslev Gymnasium, Brønderslev
Gave fra Nordjyllands Amt med støtte fra
Rigmor Nielsen Fonden til skolens 25 års
jubilæum
Skulpturen er central i lærere og elevers
bevidsthed. Alle passerer den et par gange
dagligt, og den er i front, hver gang årets
studenter fotograferes. Den er placeret
foran skolens hovedindgang, let forskudt
for midteraksen i et areal, der omsluttes af
bygninger på tre sider.
Den velfungerende udformning af
området og skulpturens placering er et
resultat af samarbejde med Claus Ørntoft.
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TORDENKALV
1999
Blå Rønne granit
110 cm lang
Nørrebro, Bindslev
Opgave for Hirtshals Kommunes Kunstudvalg i samarbejde med lokale foreninger

75-årig i 1891 efter at have levet som en
kendt original humpende på krykker og
med tøj sammenflikket af andres kasserede
laser.
Tordenkalven, Chresten Larsen, er
begravet på Nørre Tranders Kirkegård,

hvor der er rejst en stor mindesten i granit
over ham.
Han er – hvis det er ham – med Ørntofts
skulptur forvandlet til et sindbillede – en
kraftkilde, der formår at sprænge puppens
begrænsning og brage ud, på trods.

I en af Johannes V. Jensens Himmerlandshistorier er hovedpersonen en vanskabt
original, der lever et pukkelrygget, halt og
ensomt liv på den barske nordjyske hede.
Han drages voldsomt – og plagsomt – af
en kvinde, der dog er ham mildt stemt –
trods alt. Han får meget med af livet fra
sidelinjen, men også essens af eksistensens
højdepunkter og dybder, der hvor man
mærker, at noget måske er lidt ligegyldigt,
og noget andet faktisk gør en forskel.
Johs. V.’s gamle novelle gemmer sig i de
mange reolmeter bøger i Claus Ørntofts
samling af indbundet papir med tryk
indeni.
Den Tordenkalv, som inspirerede Johs.
V. til en af dansk litteraturhistories bedste
indlevelser i en forpuppet personlighed,
døde i Nørre Tranders i Nordjylland som
ØRNTOFTS ARBEJDER

–

EN KOMMENTERET KRONOLOGI

·

8 1

STRANDING
1999
Basalt
240 cm lang
Vestmannaeyjar, Island
Udført i forbindelse med det nordiske
skulptursymposium Lava og folk, støttet af
Nordisk Kulturfond, Nordens Institut i
Grønland, Vestmannaeyjar Kommune
samt private sponsorer.
„Det land der kan se ud som om, det er
skabt af en guddommelig skulptør, og
hvor sagaerne fortæller om en klar form.”
Sven Havsteen-Mikkelsen
om Island, 1993
Ud for Islands sydkyst ligger Vestmannaeyjar, 15 små øer, der er verdenskendte for
vulkansk aktivitet. 22 nordiske billedhuggere deltog i symposiet Lava og folk, der
havde naturen og havet som et tema,
kunstnerne kunne lade sig inspirere af. I
løbet af en periode på blot fire uger skabtes værkerne i bl.a. stenarten basalt (der
findes ikke granit i Island) i nær relation
med landskabet, der er ganske specielt og
8 2
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forventedes at kunne give billedhuggerne
nye ideer og inspiration. For Claus Ørntoft betød gensynet med den storladne
råhed i det islandske landskab, som han
ved sit ophold i 1982 var blevet fascineret
af, da også en ny udvikling i hans kunstneriske udtryk: Helt ude ved kanten til
havet i Klaufinni ved Høfðavik ligger

blandt naturformede kæmpesten én, der
er bearbejdet af et menneske. Den har
også antydede menneskelige træk, men
først og fremmest nærmer man sig varsomt, som til et fortættet mytevæsen, der
er dukket op fra havet, og man skal forsøge at finde ud af, om den er død eller
levende.

LØVEN OG LEVIATHAN
2000
Gips
De to gipsmodeller måler hhv. 40 x 30 x
45 cm og 32 x 57 x 16 cm (se illustrationen side 46)
Urealiseret forslag til udsmykning i
Odense Domkirke
Tilhører kunstneren
Leviathan/Livjatan er et vældigt havuhyre
med rod i mellemøstlige mytologier.
Fabeldyret er en af Guds vældige skabninger og store modstandere, der gennem
jødiske traditioner finder vej til Det
Gamle Testamente. Væsenet er et symbol
på ondskaben, der har så stor magt, at
destruktion af Guds skaberværk er en
realistisk mulighed – hvis kampen ikke
tages op af en værdig modstander.
Menighedsrådet bestilte forslag til
udsmykning af Konsistoriebygningens
gavl i to felter, hvor sandstensrelieffer var
eroderet bort. Skov- og Naturstyrelsen
afslog tilladelse til projektet, der således er
urealiseret.

Løver i kamp er blandt motiverne i Claus Ørntofts tegninger, der både er forstudier til skulpturer og
selvstændige værker

Claus Ørntofts idé-beskrivelse: Relieffer til
Odense Domkirke
Livjatan og Løven
Uskyldig Lam, så ynkelig

du ville ofres hen.
Din kærlighed har bundet dig
at få os løst igen.
Du led og sled vort fængsels bånd
med naglet fod og hånd;
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Du gik som løve af din grav,
vor død du plyndred af.
Brorson
Offerlammet dør og genopstår som Kristus den salvede.
Verdensherskeren, der skal komme at
dømme levende og døde.
Livet er grundlæggende, døden sekundær.
Et mærkeligt skakspil, sat i livet, spændt
ud mellem yderpunkter;
Mand/kvinde, ondt/godt, glæde/sorg,
opbyggelse/destruktion.
Jeg har valgt at arbejde med dette som
tema, hvor løven, som billede på Kristus,
den sejrende, det gode, står i kontrast til
slangen, billedet på de onde kræfter,
kaosmagterne, afgrunden og dødsriget.
Nogle af de stikord, jeg har noteret ned
igennem processen med modellerne:
En åbenhed i tolkningen
Springe ud af væggen
Manken giver hastighed, dynamik, styrke
Begge har åben mund – kræfter, der begge
er aktive
8 4
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Slangen krøllet ind i sig selv – løven har
retning
Ornamentet i begge billeder
Hedenskab/kristendom
Slangen er besejret
Manke – strålekrans, Kristus på dommedag fra øst
Det direkte billede
Et tegn
Et enkelt billede, der skal virke på afstand
Ånd / Angst Nærvær / Fravær Liv / Død

TRE STREJFERE
1999-2001
Blå Rønnegranit
De tre skulpturer er hver især 180 cm lange
Hedegårdsskolen, Ballerup
Samarbejde med Arkitektfirmaet Friis &
Moltke A/S
Opgave for Ballerup Kommune
Hedegårdsskolen nedbrændte delvist i
1998. En arkitektkonkurrence blev udskrevet, så skolen kunne nyopføres i en
pædagogisk tidssvarende udgave. Arkitekt-

firmaet Friis & Moltke A/S vandt konkurrencen, og Claus Ørntoft blev bedt om at
bidrage med et forslag til udsmykning.
Det blev til Tre strejfere, der i 6 tons granit
spreder vilde gnister i skolens funktionalistiske amfigård. Udgangspunktet var en
idébeskrivelse. Som følger:
Trappen lægger op til en dynamik, som jeg
vil bygge videre på.
Samtidig er jeg strengt dikteret af trappens
proportioner.
Jeg har valgt at bruge tre elementer, som i
kraft af deres bevægelser og placering på
trappen, inddrager hele rummet og skaber
rum imellem sig.
For at udnytte og understrege trappens
dynamik, vil jeg arbejde med hastighed

som en del af tematikken.
Kompositionsmæssigt, i forhold til arkitekturens centrale rum, vil jeg lægge
vægten højt oppe på trappen, på vej
nedover, lidt ude af balance.
Dette gør jeg for at bryde med symmetrien og skabe et spændingsfelt.
Skulpturernes organiske karakter vil også
komme ind som en kontrast til trappens
stramme arkitektur.
Dyrene skal hugges til, så de bliver en
naturlig del af trappen.
Jeg har placeret skulpturerne højt oppe på
trappen, sådan at de er på vej ind i noget –
i modsætning til, hvis de havde været
længere nede på trinene, men historien
bag sig. Her vil de også fungere fra samlingssalen.
Jeg har valgt at lave tre dyr; tre er både en
gruppe og individer.
Et fællestræk er, at de er indadvendte og
på vej.
Hvor jeg før har lagt vægt på tyngde og
indre dynamik i én figur, lægger jeg nu
monumentet over i hastigheden og rytmen, som opstår i samspillet mellem de
tre skulpturer.
Claus Ørntoft
8 5

INDADVENDT STRANDING I
2002
Rød kinesisk granit
160 x 360 x 160 cm
Dødemandsbukten, Ny-Hellesund, Norge
Udført til land-art projektet Genius Loci
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Det latinske Genius Loci betyder Stedets
Ånd, og med undertitlen Kunst i landskab
blev en udstilling realiseret i et skærgårdsområde, Sørlandet i Sydnorge i 2002.
Inspirationen til projektet var en artikel af
det danske kunstmuseum Louisianas
grundlægger Knud W. Jensen, hvor han

skrev om romertidens genius loci, en venligsindet stedfortræder for højere magter, som
vogter steder. Ny Hellesund-området blev
valgt som arena, da Søgne Kommune ville
vise, at satsning på kultur er en investering i
samfundsudvikling, i erhvervsliv og i
generel trivsel og velfærd – og at kultur er et

samfundsøkonomisk aktiv. Projektet var
markering af Søgnes 1000 års jubilæum og
sammen med fire norske og en tysk kollega
blev Claus Ørntoft indbudt til at vise nye
skulpturer i et område, hvor natur går op i
en højere enhed med kulturelle og historiske traditioner.
Projektet omfattede bl.a. også et kirkearkitekturforslag af den kendte norske
arkitekt Sverre Fehn samt et tværfagligt og
kunsthistorisk seminar med temaer som:
Hvad er et sted? Hvad ser vi, og hvad ser
vi ikke? Hvordan præger vi et sted, og
hvordan præger stedet os? Kan man tale
om stedets ydre og indre historie? Hvordan kan kunst bidrage til forståelse og
oplevelse af steder?
Processen med sit bidrag til Genius loci
indledte Claus Ørntoft med i bogstaveligste forstand at sondere terrænet. Forudgående tanker om værket krystalliserede sig,
da han fandt stedet. Så fulgte tegnede
skitser og derefter en første lille model i
ler. Disse forarbejder fulgte med billedhuggeren i kufferten til Kina. Det var
første gang, Ørntoft skulle samarbejde
med stenhuggere i Beijing. Fremfor at han
ØRNTOFTS ARBEJDER
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selv skulle håndhugge de mange tons
granit, skulle nu en ny arbejdsproces
afprøves, hvor modellører arbejdede
modellen op i gips i fuld størrelse, og med
afmærkningspunkter overførtes formerne
til granit, hvorefter stenhuggere foretog
grovhugningen. Skulpturen blev derefter
fragtet hjem til Nordjylland, hvor han selv
huggede den næsten færdig, inden den
blev sendt videre til bestemmelsesstedet i
Dødemandsbugten i Norge. Efter sejlturen
med pram og placeringen i brændingen,
foretog Ørntoft den endelige hugning af
de sidste detaljer, så skulpturen fik nøjagtig det udtryk, han havde tænkt sig i
relation til omgivelserne.
Af Claus Ørntofts arbejdsnotater om
Indadvendt Stranding:
Et hav uden navnløse væsener,
ville være som en søvn uden drømme.
John Steinbeck
Dynamisk stilstand
Spændt stilstand
Spændt ud mellem to punkter
ligger den i strandkanten

Kaosmagterne og kosmos
Uforløst mellem liv og død
Det underbevidste og bevidste
Handling / ikke handling
Punktet før springet
eller muligheden for tilbagetrækning
Som en bølge
Dyret i havgabet

Overgivent
Kompositionen i skulpturen er kontrapunktisk, alle kulminationer
Modsvarer hinanden
Skulpturen er bygget op over diagonaler
Abildgaards Den sårede Filoktet
Overgangen mellem vand og land
Brydningen i havstokken
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Låst fast. Fanget mellem to tilstande.
Muligheden for at komme ind; muligheden for at glide ud
Uro
Ulmende
Brænding
Rullesten
Genius Loci er i mellemtiden afsluttet som
skulpturprojekt og -udstilling i landskabet.
Men Claus Ørntofts store og manende
mytefigur ligger stadig i brændingen. Den
er ikke blot blevet en attraktion, der
tiltrækker turister. Lokalbefolkningen har
taget skulpturen til sig i en grad, at man
ikke vil slippe den igen. Med økonomisk
og moralsk opbakning fra Søgne Kommune og Vest-Agder fylkeskommune
kæmpes der for, at værket skal blive, hvor
det hører til, og man kan nu tegne aktier
for at fremme sagen.
En variation over skulpturen, Indadvendt
stranding II, 2003 – tilhører kunstneren og
er udlånt til Vendsyssel Kunstmuseum, der
forsøger at skaffe midler til køb af værket.
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INDADVENDT STRANDING II
2003
Rød kinesisk granit

160 x 360 x 160 cm
Tilhører kunstneren
Udlånt til Vendsyssel Kunstmuseum,
Hjørring

SPÆNDINGSFELT
2002-03
Rød kinesisk granit
Begge skulpturer er 115 x 300 x 75 cm
Banegårdspladsen. Hjørring
Opgave for Hjørring Kommunes Kunstudvalg med støtte fra DSB og Vennelyst
Ingeniør- og Entreprenørforretning I/S
„I mine tanker om det at prøve at få det
skulpturelle til at danne en kobling mellem by og banen, kom jeg til at tænke på
to skulpturer, fra Naumburg Katedralen –
en mand og en kvinde, som står på hver
sin side af korbuen. Der er en stærk
spænding mellem de to, som skaber en
klar forbindelse på tværs af buen. Da
opgaven kom, og jeg så på stedet, opdagede jeg, at arkitekterne havde tænkt sig
om og – selvfølgelig for tiden forholdt sig
klassicistisk. Hele gavlen står klart og
stramt symmetrisk; som et billede, for
enden af Jernbanegade. Pilastrene flugter
med siderne på Jernbanegade,
midterdøren står aksefast.
Dyrene er placeret på hver sin side af
Vestbanegade. De skal se direkte på hinan9 1

Claus Ørntoft og arkitekt Svend Jakobsen fra
Hjørring Kommune en sen fredag eftermiddag i
oktober 2003. Opstilling af Spændingsfelt er lige
færdiggjort dagen før afsløringen.

den, sådan at blikfanget bliver en vigtig
del af udtrykket.
Øjenkontakten skaber et spændingsfelt,
som folk skal igennem, både for at komme
fra Jernbanegade til banegården, men også
som kørende eller ved anden færdsel på
Vestbanegade.
9 2
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Dyrene ser ud til at have megen volumen
fra siden, så de syner af meget ved færdsel
ad Vestbanegade. Men set forfra og bagfra
vil de være forholdsvis smalle, sådan at de
på samme tid, som de tager rummet, ikke
vil være i vejen i det smalle gadeforløb.”
Claus Ørntoft

MORGENSTUND
2003
Blå Rønnegranit, eg og rustfrit stål
230 x 80 x 140 cm ekskl. bænk
Aarøsund Havn
Opgave for Haderslev Kommune
„Jeg har valgt en løsning med en bænk,
som bare er en bænk, men stadig en del af
kompositionen. Bænkene buer en smule,
så den tager fat i rummet omkring skulpturen.
De to granitblokke står råt kløvet og er
så store, at skulpturen får et arkitektonisk
element over sig, forstået på den måde, at
den deltager i rummet.
I den øverste blok har jeg hugget et
hoved eller et fjæs. Jeg kan ikke lade være
med at tænke på en klar sommermorgen,
hvor solen rammer skulpturen i så kraftigt
et lys, som der kan være ved havet.
Morgenstund har guld i mund
Jeg tror, at de klare, konkrete former
hænger godt sammen med havnens udtryk.”
Claus Ørntoft
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BUGVENDT
2003
Rød kinesisk granit
125 x 310 x 160 cm
Model i ler under udarbejdelse
Vrå Skole
Opgave for Ny Carlsbergfondet
Udvalg af Claus Ørntofts arbejdsnotater
for de seneste år:
Gud er død. Nu ser det ud som om, at
døden også er død; med Guds død afgik
døden ved døden.
Kunst på kunst, der udvikler sig i nogle
selvbærende proportioner, med ledninger
der ad snørklede veje kun indirekte har
kontakt med udgangspunktet
Dogmehugning
I dag har vi et æstetisk sentimentalt forhold til de ædle materialer: granit, bronze
og marmor, fordi vi ikke bruger dem
mere.
Jeg føler, at jeg efterhånden kender granitten så godt, at jeg kan …
Jeg har vel ikke så følelsesladet et forhold
til granitten mere.
9 4
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Jeg forstår Liebeskind, når han i et interview bliver spurgt, hvem der er den største
arkitekt og svarer „Bach” ... Når Kierkegaard siger, at vi befinder os på 70.000
favne vand; og Bohr tilføjer, at det eneste,

vi klamrer os til, er ordet. Tanken er ikke
begavet nok til at fatte abstraktion.”
Jeg tror på blottelsen og fejlbarligheden;
og gennem fejlbarligheden erkendelsen selverkendelsen.

ARBEJDSTITEL: HVIRVL
2003
Skitsemodel i ler
mål 24 x 31 x 26 cm
Tilhører kunstneren
… et værk på vej … i tankerne gennem
mange år og i ler fra oktober 2003

skitsemodel til en tonstung og monumental granitskulptur. Midt i den intense
proces med færdiggørelsen af et andet
skulpturprojekt blev det en mental nødvendighed for ham at materialisere ideen.
To dyr er med voldsom kraft i stærk

bevægelse i et favntag, der synes at gøre
dem til ét. Ville man forsøge at flå dem fra
hinanden, forsvandt kerne og dynamik.
De hører sammen. To uadskillelige dele af
en hel. De ruller uforudsigeligt rundt, og
tolkningsmulighederne er vide …

„… Claus er noget specielt. Måske er det
kontrasterne. Det lette mod det tunge, det
bløde mod det hårde, det følsomme mod
det voldsomme, det farlige mod det blide.
Det er kontrasterne, der skaber livet, siger
man, men det er så sandelig også dem, der
skaber frustrationerne. Hans sten viser, at
han læser livet på en god måde, og tak for
det.
Det kræver mod, indsigt og afklarethed
at arbejde i et næsten uforgængeligt materiale.”
Knud Jensen
Tanker om denne skulptur har optaget
Claus Ørntoft i nogle år; mere og mere
intenst. Den bygger på temaer, som han
før har arbejdet med, og som nu fabuleres
videre i konkret form med denne første
ØRNTOFTS ARBEJDER
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CLAUS ØRNTOFT

FØDT
1959 i Silkeborg

UDDANNELSE
1978-79 Kunsthåndværkerskolen
i Kolding, keramisk linie
1982 Elev hos billedhuggeren Gestur
Thorgrimsson, Island
1983-87 Det Fynske Kunstakademi,
Billedhuggerskolen hos Sys Hindsbo
1985-86 Elev hos billedhuggeren Erik
Varming
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LÆNGEREVARENDE REJSER OG
UDLANDSOPHOLD

Island 1982
Ægypten 1985
Norge (nordisk skulptursymposium) 1990
Grønland (nordisk skulptursymposium)
1994
Island (nordisk skulptursymposium) 1999
Kina – tre rejser 2001-03

STIPENDIER OG UDMÆRKELSER
Mogens Poulsens Mindelegat 1985
Vinder af Akademirådets Prisopgave
(Udsmykning af kirke) 1985
De Bielkeske Legater 1988
Gerhard Hennings Legat 1989
Fru Sophie Nielsens Mindelegat 1989
Odense Kommunes prisbelønning for
opgave til Odense Valgmenighedskirke
1994
Gerhard Hennings Legat 1996
Ebba Celinders Legat 1996
Ole Haslunds Kunstnerfonds Hædersgave
1999

Agnes Lunns Mindelegat 2000
Silkeborg Kunstnerlegat 2001
Den Obelske Familiefond 2002
Gerhard Hennings Legat 2003
Billedhuggeren, professor Gottfred Eick-

hoff og hustrus, maleren Gerda Eickhoffs
Fond 2003
Statens Kunstfond (arbejdslegat) 2003
Henny Sophie Clausen og møbelarkitekt
Axels Clausens Fond (arbejdslegat) 2003
BILLEDHUGGEREN CLAUS ØRNTOFT
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UDSTILLINGER
Kunstbygningen Filosofgangen, Odense
1985
Charlottenborgs Efterårsudstilling 1986
Ny Dansk Kirkekunst, Esbjerg Kunstpavillon 1986
Hollufgård Sommerudstilling 1989
Fynalen, Brandts Klædefabrik 1989
Futura, Aabenraa 1990
Galleri Nøglebæk, Odense 1991
Rum & Form, Haderslev Dampark 1992
Nordenfjords, Hjørring Kunstmuseum
1994
SAK, Svendborg 1995
Nordenfjords-Storstrøms, Storstrøms
Kunstmuseum 1995
Corner 1996-97
Galleri Jutta, Aabenraa 1996
Kulturland, Kedelhallen Ålborg 1996
Middelalderen i eftertidens billede, Vejle
Kunstmuseum 1999
Vrå-udstillingen (gæst) 1999
Ørntoft og Norheim, Kunstcenter Banegården, Aabenraa 2001
Ørntoft og Ørntoft, Galleri Ludvig,
Fredericia 2001
Genius Loci – kunst i landskab, Ny9 8
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Hellesund, Norge 2002-03
Retrospektiv separatudstilling i forskellige
skikkelser på følgende museer i 2004:
Museet på Koldinghus
Kunstmuseet Køge Skitsesamling
Vendsyssel Kunstmuseum

OFFENTLIGT TILGÆNGELIGE
VÆRKER

Skulpturlandskab, 1986-88, Grønnegade,
Odense
Søjle, 1989, Fredericia
Vædder og volut, 1989, Hjørring
To dyr, 1991, Rødekro
Løve og orm; Samson og løve, 1991-93,
Odense Valgmenighedskirke
Bænk, 1993, Hjørring
Indgang, 1993-94, Landbrugsministeriets
Forskningscenter, Foulum
To dyr – lille plads, 1994, Lendum
Væsen, 1994, Quaqortoq/Julianehåb
Klippedyr, 1994-96, Aabenraa Rådhus
Pladsdyr, 1996, Hjørring
Gående dyr, 1998, Næstved
Ægir, 1998, Børnehavn Albert, Hjørring

Månedyr, 1999, Brønderslev Gymnasium
Tordenkalv, 1999, Bindslev
Stranding, 1999, Vestmannaeyr, Island
Tre strejfere (model), 1999, Vendsyssel
Kunstmuseum
Tre strejfere, 1999-2001, Hedegårdsskolen, Ballerup
Indadvendt stranding I, 2002, Dødemandsbugten, Ny-Hellesund, Norge
Indadvendt stranding II, 2003, Hjørring
(udlånt til Vendsyssel Kunstmuseum)
Spændingsfelt, 2003, Hjørring
Morgenstund, 2003, Årøsund Havn
Bugvendt, 2003, Vrå Skole
Medlem af Billedkunstnernes Forbund,
Kunstnersamfundet og kunstnersammenslutningen Corner
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CLAUS ØRNTOFT – ZEITGENÖSSISCHE
DÄNISCHE BILDHAUERKUNST
BISSIGE BESTIEN MIT NORDISCH-ROMANISCHER INSPIRATION
EINFÜHRUNG VON BIRGIT JENVOLD
Claus Ørntoft (geb.1959) gehört zu den
bedeutendsten zeitgenössischen Bildhauern in Dänemark. Bei seinen vorzugsweise aus Granit gearbeiteten Werken geht
er von der romanischen Skulptur und
seinem Interesse für das Nordische aus,
wobei sein Studienaufenthalt auf Island
und Gespräche mit dem dänischen Maler
Sven Havsteen-Mikkelsen (1912-99)
entscheidenden Einfluss auf seine künstlerische Entwicklung hatten.
Mit gewaltigen, gleichzeitig aber auch
verhaltenen Bewegungen dringen Tiere,
Menschen und Wesen in Ørntofts Skulpturen – die wie Symbole für mythische
Urkraft und physische Stärke erscheinen,
zum Bersten gezähmt von strenger Form –
nahezu aus dem Stein hervor.
100
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Die größeren und komplexeren Skulpturen befinden sich meist in asymmetrischer Balance – charakteristisch für diese
Arbeiten ist, dass sie trotz und kraft der
gewaltigen Bewegung in sich selbst ruhen.
Die öffentlichen Plätze, auf denen Ørntofts Skulpturen existieren, werden als
architektonisch und sozial attraktive
Aufenthaltsorte empfunden, da die Werke
ihre Umgebung miteinbeziehen und ungeachtet ihrer Größe Wirkung entfalten.
Auch als Zeichner überzeugt Ørntoft, und
seine markanten Kompositionen sind
sowohl Vorarbeiten für Skulpturen als
auch eigenständige Werke.
Im Laufe der Jahre ist eine beträchtliche
Zahl von Ørntofts Skulpturen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden, denn

sowohl Auftragsarbeiten als auch öffentliche und private Erwerbungen fanden
Standorte, an denen sich viele Menschen
aufhalten. Seine monumentalen künstlerischen Werke sind hauptsächlich in
Dänemark, aber auch auf Grönland,
Island und in Norwegen zu finden.

Bugvendt 2003, model under udarbejdelse
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CLAUS ØRNTOFT – CONTEMPORARY
DANISH SCULPTURE
SAVAGE BEASTS WITH NORDIC–ROMANESQUE SOURCES OF INSPIRATION
INTRODUCTION BY BIRGIT JENVOLD
Claus Ørntoft (born 1959) is one of the
most important sculptors in Denmark
today. He works mainly in granite, based
on Romanesque sculpture and an interest
in the Nordic tradition. Ørntoft’s study
trip to Iceland, along with his discussions
with the Danish painter Sven HavsteenMikkelsen (1912–99), were crucial influences on his artistic development.
Animals, humans and strange beasts
virtually force their way out of the granite
in movements that are both violent and at
the same time repressed. Ørntoft’s sculptures appear to be symbols of mythical,
primordial force and physical strength,
subdued to the point of breaking point by
stringent shapes.
The larger, more complex sculptures
102
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most often feature an asymmetrical balance, and a characteristic of these works is
that they have a sense of inner equilibrium, in spite of and by virtue of this
violent movement.
The public spaces that provide the
venues for Ørntoft’s sculptures convey the
feeling of being attractive places – both
architecturally and socially – in which to
spend some time, as the works blend into
their surroundings and make a distinct
impression, irrespective of their size.
Ørntoft’s drawings are also extremely
convincing, and his distinctive compositions are created both as preparatory
studies for his sculptures and as works in
their own right.
Over the years, a considerable number

of Ørntoft’s sculptures have become
accessible to the public, as both commissioned works and public and private
purchases have been placed in locations
frequented by many people. The sculptor’s
work and artistic development are found
mainly in Denmark, but also in Greenland, Iceland and Norway.

En af Tre strejfere, 2001
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KILDER OG HENVISNINGER

En stor del af bogens oplysninger om
Claus Ørntoft og hans arbejde stammer
fra samtaler med kunstneren; ligeledes er
hans arbejdsnotater samt idébeskrivelserne
til en række af hans opgaver i vidt omfang
inddraget.
Kataloget Claus Ørntoft Granit Arbejer
1985-1993 (1993) viser hans større arbejder frem til udgivelsestidspunktet og
indeholder tekster af Grethe Grathwol,
Bjørn Krab-Johansen og Sven HavsteenMikkelsen.
Ved omtalen af Ørntoft i Weilbachs
Kunstnerleksikon er der yderligere litteraturhenvisninger, ligesom hjemmesiden
www.orntoft.dk, der opdateres løbende, er
meget informativ med mange fotos af
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værker og desuden omfatter et udvalg af
avisartikler og andre tekster om kunstneren.
I tilknytning til skulptursymposier, som
Ørntoft har deltaget i, er der udkommet
publikationer til de tre, nemlig Tuft
(Norge 1990), Sten og menneske (Nordisk
Ministerråd 1995) samt Aluminiumssymposiet ’95 (Norge 1995). Til land-art
projektet Genius Loci (Norge 2002) er der
både udgivet et trykt katalog og oprettet
en meget informativ hjemmeside på
adressen www.geniusloci.no.
Det internationale skulpturprojekt The
Great Wall, som Ørntoft er indbudt til at
deltage i, planlægges til at skulle finde sted
ved Den Kinesiske Mur i 2006 og kan
følges på www.china2006.de

OM FORFATTERNE

Knud Jensen, født 1954. Uddannet murer.
Museumshåndværker på Museet på Koldinghus med ansvar for den praktiske del
af udstillingsarbejdet.
Birgit Jenvold, født 1961. Mag. art. i
kunsthistorie. Museumsinspektør på
Museet på Koldinghus med ansvar for
særudstillinger.
Inger-Lise Kolstrup, født 1941. Mag. art. i
kunsthistorie. Indtil 2002 lektor ved
Institut for Kunsthistorie på Århus Universitet med bl.a. middelalderkunst som
forskningsspeciale.
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TAK

En varm tak til Claus Ørntoft for et
engageret og veloplagt samarbejde om
bogen. Ikke alene er det berigende at
beskæftige sig med hans kunst; Ørntoft er
også et ualmindelig ordentligt og varmt
menneske, som det er en stor fornøjelse at
kende. Det samme gælder hans samlever
Marit Benthe Norheim, hvis store opbakning også er en fundamental forudsætning
for denne bog. Mange tak!
Tak også til alle dem, der med og uden
navns nævnelse beredvilligt har stillet deres
kendskab til Ørntoft og hans kunst til
rådighed.
Sidst, men ikke mindst takkes Ny Carlsbergfondet og Grosserer L.F. Foghts Fond
for generøs støtte, der har muliggjort
udgivelsen.
106
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Morgenstund på vej, efterår 2003
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Månedyr 1999
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Claus Ørntoft (født 1959) er en af Danmarks mest betydningsfulde billedhuggere i dag. Han arbejder fortrinsvis i granit og forener i sine skulpturer
interessen for det romanske og det nordiske.
Hans værker viser ofte dyr, mennesker og væsener, der bryder frem af
stenene med energi og kraft. Skulpturerne synes at være både på mystisk afstand og i levende, dynamisk nærvær på samme tid.
Gennem årene har mange af billedhuggerens skulpturer fundet en plads i
det offentlige rum, idet de er blevet opstillet i gadebilledet, i parker og på
pladser rundt om i landet. Mange mennesker har således i tidens løb fået en
oplevelse af og med Ørntofts værker.
Denne bog åbner mulighed for at få et nærmere indblik i Claus Ørntofts
arbejde og udvikling. Rigt illustreret går den bag om kulissen i kunstnerens
værksted og giver en mulighed for fordybelse i en spændende kunstners
samlede værk.

