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Henning Kristiansen fra (tv) og Lars Olsen er enige om, at størrelsen på bogstaverne - fonten om man
vil, er den helt rigtige.

Det er ikke svært at forestille sig, at den robuste skulptur af granit kan stå her til evig tid og skue ud
over Vendsyssel.

Varetegn klar til evigt liv

KUNST: Den tonstunge skulptur ”Himmelbrønd,” har stået ved indkørslen til Aasen Teater siden 2013. En lokal stenhugger har nu sørget for
inskription, så også eftertiden kan se, hvem der er dens ophav
Af Anne Helene Kahr Thomsen
og Martin Damgård (foto)
at15@nordjyske.dk

BRØNDERSLEV: DEN tonstun-

ge skulptur af svensk granit
har skuet ud over Vendsyssel
siden 2013, hvor den blev
indviet 17. september.
På den ene side skuer den
mod Rubjerg Knude Fyr i det
fjerne 35 kilometer væk, og
på den anden side af den,
ligger et gammelt tingsted.
For foden af skråningen findes blandt andet Aasen Teater.
Det er Claus Ørntoft, der
er kunstneren på skulpturen, der har navnet ”Himmelbrønd.”

Kongeligt kunstværk
Værket blev i sin tid bestilt

hos Claus Ørntoft, fordi Lars
Olsen og Birthe Rosenfeldt,
der er grundlæggere af Aasen Teater ”ønskede sig en
skulptur,” som Lars Olsen
udtrykker det.
- Vi gav ham simpelthen et
beløb, og så gik han i gang,
fortæller Lars Olsen, der sidenhen fandt ud af, at mens
kunstneren arbejdede med
skulpturen, arbejdede han
også på tre løveskulpturer
for dronningen, der nu findes på Marselisborg Slot.
- Det synes vi jo er en god
tanke, siger Lars Olsen.
Tirsdag skulle skulpturen
så efter aftale med Claus
Ørntoft have en inskription,
så også eftertiden kan se,
hvem der er dens ophav.
- Vi har brugt meget tid på
at finde den helt rigtige font,
fortæller Birthe Rosenfeldt.

Birthe Rosenfeldt og Lars Olsen har brugt meget tid på at finde den helt rigtige font, og det har de fået hjælp til fra svigersønnen, der er
grafiker. Det er Henning Kristiansen fra der til daglig er stenhugger for Baggesen Begravelsesforretning og Stenhuggeri i Hjørring, der har
stået for at hugge bogstaverne ud.

Granitten stammer fra Sverige.

Parret behøvede dog ikke
at søge længe, for svigersønnen Jacob Birch er grafiker
og har sit eget firma, Spine
Studio.
Han har stået for fonten,
der hedder BradfordLL.
- Vi syntes, at det var vigtigt, at den var helt rigtig, og
at den passede til kunstværket, fordi den er enkel og
smuk uden for mange krummelurer, siger Lars Olsen.
Det er Henning Kristiansen, der til daglig er stenhugger for Baggesen Begravelsesforretning og Stenhuggeri i Hjørring, der har
stået for at hugge bogstaverne ud.
- Det er en god sten at arbejde i, og jeg synes også, at
størrelsen er den helt rigtige, konstaterer han.

- Til gengæld er der altså
heller ikke plads til at lave
fejl, siger han med et skævt
smil, mens han puster granitstøv af skulpturens sokkel.

Storm væltede varetegn
Lars Olsen og Birthe Rosenfeldt grundlagde Aasen Teater i 1987, og i mange år var
det en stor mølle, der var stedets varemærke.
Men da den faldt i en
storm, besluttede parret sig
for, at et nyt varetegn, der
kan stå for evigt, skulle opføres. Skulpturen hviler på et
meget solidt fundament,
hvor der er rejst to vægge på.
De to vægge er forbundet
med en overligger af kinesisk granit og har et menneskehovede i begge ender.

Overliggeren kan sættes i
forskelllige positioner, og
den bliver der til den får en
ny position.

Parret har selv finansieret
skulpturen, men de glæder sig
også over en donation fra Genbrugsbutikken Tusindfryd.

Lars Olsen og Birthe Rosenfeldt grundlagde Teatret Aasen i 1987,
og i mange år var det en stor mølle, der var stedets varemærke. I
2013 fik den gamle mølle så en solid afløser.

