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KUNST: Billedhugger Claus Ørntoft arbejder lige nu på højtryk på værkstedet i Mygdal med at færdiggøre urviseren - også kaldet gnomon
Af Niels Helver
nielshelver@live.dk

DA SOLTORVET i Lendum blev
indviet søndag den 25. november 2018 var det med
taler af formanden for Lendum Kunst- og Kulturforening Søren Tjønneland, og
billedhugger Claus Ørntoft
fortalte om ideen bag projektet. Herefter talte borgmester Arne Boelt og foretog
den officielle indvielse. Indvielsen blev foretaget selvom projektet ikke var helt i
mål, for den sidste fase med
urviser, lamper og bænk kan
først realiseres, når det er
økonomisk muligt. Kunstog Kulturforeningen syntes
dog, at Soltorvet allerede på
det tidspunkt var så smuk og
skulpturel en plads, at den
fortjente at blive taget i
brug.
Nu er det lykkedes Kunstog Kulturforeningen at skaffe de nødvendige midler, så
den sidste fase kan gennemføres. Der er ENV Fonden,
Hjørring Kommune og Det
Obelske Familiefond, der
støtter projektet med betydelige beløb.
Billedhugger
Claus
Ørntoft arbejder lige nu på
højtryk på værkstedet i Mygdal med at færdiggøre urviseren også kaldet gnomon,
der er en lodret stok, som
kaster skygge på soluret, og
dermed viser tidspunktet på
dagen. Urviseren laves i
sandstøbt aluminium. Sandstøbningen gør, at aluminiummet altid vil fremstå, som
den dag det blev støbt. Der
skal hugges tal i urskiven, og
4 lamper, ligeledes i sandstøbt aluminium, bliver pla-

Billedhugger Claus Ørntoft fortæller til Søren Tjønneland og Kjeld Nielsen, hvordan urviseren kommer til at se ud i sandstøbt aluminium med lys i udfræsningerne.
Foto: Niels Helver
ceret som afgrænsning af
pladsen ud mod vejen. Sluttelig skal Claus Ørntoft lave
en skulpturel bænk, der
fuldender opholdsrummet
og det skulpturelle udtryk i
torvet.

Claus Ørntoft viser det oprindelige idegrundlag til Soltorvet i Lendum. Foto: Niels Helver
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Ideen med Lendum Soltorv er at skabe et kunstnerisk samlingspunkt i byens
centrum. Med kunstværket
er den tidligere parkeringsplads blevet nytænkt med et
solur og skulpturelle elementer, der kan nydes selvstændigt, benyttes til arrangementer og være et mødested for byens borgere. Med
udformningen skaber solurets halvcirkel et brud på
vejbanens monotone linje,
hvilket er tænkt som en hastighedsbegrænsning. Claus
Ørntoft regner med at fuldføre projektet med urviseren
og de 4 lamper i løbet af foråret, og til efteråret kommer
den skulpturelle bænk, som
den endelige færdiggørelse
af Soltorvet.

Claus Ørntoft viser en model af de lamper, der skal placeres som afgrænsning af Soltorvet.
Foto: Niels Helver
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