
ET UDVALG AF SKULPTURER I HJØRRING 

Hjørring er kommunens hovedstad og eneste købstad. Købstadsrettighederne fik 

byen i 1243, og med tre kirker fra 11-1200-tallet indenfor et meget lille område var 

byen allerede dengang et kulturelt centrum. Byen oplevede et befolkningsboom i 

anden halvdel af 1800-tallet, især efter anlæggelsen af jernbanen gennem byen i 

1870erne. I samme periode blev Hjørring amtscentrum med en række funktioner, 

som f.eks. arrest, centralsygehus og centralbibliotek, ligesom en række uddannelses- 

og kulturinstitutioner er blevet placeret i byen, her under Vendsyssel Kunstmuseum, 

grundlagt i 1963, hvis store samling fortrinsvist tæller kunst fra 1945 og frem. 

I Hjørring finder man kommunens største koncentration af offentligt tilgængelig 

kunst. Siden 1960erne har byen haft et kunstudvalg, der med årlige tilførsler af 

kommunale midler samt støtte fra fonde og sponsorer har kunnet erhverve værker 

af en lang række af landets førende billedhuggere. Kommunens kunstudvalg bredte 

med kommunalreformen i 2007 sit virke ud til den nye storkommune. 

Kunsten i Hjørring er mangfoldig. Der findes flere end 150 skulpturer rundt om i 

byen, og en tur gennem byen giver et indblik i dansk skulpturhistorie gennem de 

seneste ca. 150 år, men hovedvægten på årene efter 1965. 

Ruten nedenfor koncentrerer sig om midtbyen, men også byens yderområder er rigt 

forsynet med kunstneriske oplevelser. 

 

Nørgaard, Bjørn. Fontæne, 1989. P. Nørkjærs Plads, Hjørring 

Fontænen tager som et barokværk pladsen i fuld besiddelse. Med referencer til 

både nordisk mytologi, kristendom, skulptur og arkitektur peger vandkunsten i 

mange retninger, og den er ligeså svær at få hold på som vandet, der vælder ned 

gennem den. 

Hake, Claes. Ringen, 1993. Springvandspladsen, Hjørring 

Ringen er vel den enkleste form for udsmykning, der kendes fra alle kulturer. Her 

rejser den sig som et mægtigt cirkelslag på den travle plads, og dens form spejles i 

det stillestående bassin. 



Hake, Claes. Ildgryde, 1993. Strømgade, Hjørring 

Gryden er en af de ældste former for husgeråd. Her på byens travle strøg står den 

som en enkel påmindelse om, at hvad der i dag kan ses som overfladisk shopping, i 

tidligere tider var et spørgsmål om overlevelse. 

Funch, Edgar. Hjørring-stenen, 1972. Nørregade / Kirkepladsen, Hjørring 

Skulpturen er bygget op af et utal klodser, der tilsammen skaber et levende og 

dynamisk udtryk. Derved står skulpturens form i kontrast til materialet, der kan stå 

uændret i århundreder. 

Westergaard, Laila. 32 portrætter – eller Jesus i Hjørring, 2009. Kirkepladsen, Gl. 

Hjørring 

Relieffet viser Jesus omgivet af almindelige mennesker. Jesus er den eneste figur, 

der har lukkede øjne, mens alle de andre kigger ud over pladsen mod byens store 

kirke. Ved at sætte nutidsportrætter sammen med det klassiske Jesus-portræt 

fortæller kunstneren om virkelighed og idealitet, om viden og tro. 

Poulsen, Axel. Fontæne 1935. Torvet, Vestergade / Nørregade / Stokbrogade, 

Hjørring 

I vandkunsten leger drengen og delfinen som tilhørte de det samme element, mens 

fire relieffer på kummens yderside viser voksenlivets arbejde og slid. Skulpturen er 

et eksempel på den vitalistiske krops- og naturdyrkelse, som præger en del af 

1930ernes kunst. 

Heide, Erik. En hilsen fra det, der var til det, der kommer, 1984. Aksel Torv / 

Vestergade, Hjørring 

Skulpturens mange dele fortæller om Hjørring fortid som handels- og 

håndværkerby. Netop byens fortid er vigtig i denne gamle del af Hjørring, tæt på 

byens museum, hvor historien tilbage til de tidligste tider fortælles. 

Varming, Hanne. Familie, 1983. Torvet, Vestergade / Nørregade / Stokbrogade, 

Hjørring 

En familie på en bænk, udtrykt, så man får lyst til at sætte sig og være en del af 

familien. Med enkelhed og styrke fortæller skulpturen om sammenhold, men man 

aner også en vis uenighed mellem de to børn. 



Sørensen, Jens-Flemming. Universel fødsel, 1974. Codanhus, Nørregade, Hjørring 

Søjler og kugler er enkle former, der kan rumme store fortællinger. ”Universel 

fødsel” er kunstnerens bud på, hvor vi kommer fra, og måske også, hvad vi bliver til. 

Damgaard-Sørensen, Henning Relief, 1972. Codanhus, Nørregade, Hjørring 

Det skulpturelle relief er med sine prismeformer på en gang stiv geometri og 

bevægelse. Prøv at gå en tur langs relieffet og oplev, hvordan det hele tiden 

forandrer sig, når form, lys og skygge spiller på overfladen. 

Inoue, Jun-Ichi. Øgle med æg, 1979. Beckers Plads / Søndergade, Hjørring 

Dyret med den lange hals våger over sine æg. Vandkunsten er typisk for kunstnerens 

fabulerende dyrevæsner. 

Olsen, Hans Pauli. The Clayman, 2002. Dronningensgade, ved Vendsyssel Teater, 

Hjørring 

Mandsskikkelsen er i færd med at bygge sig selv op i ler. Der er tale om kunstnerens 

selvportræt, om det ligger lige for at tænke på kunstnerne, som bliver til gennem 

sine værker. 

Madsen, Erland Knudssøn. Blå blomst, 1984. Cathrinegården, mellem 

Kongensgade og Jernbanegade, Hjørring 

Den blå blomst er et velkendt tema i poesien, hvor den symboliserer både minder og 

inspiration. Selv når blomsten er skabt i granit, fremstår den poetisk og 

stemningsfuld. 

Nygård, Øyvind. Uden titel, 1988. Banegårdspladsen, overfor Kongensgade, 

Hjørring 

Skulpturen fremstår som et massiv af ubearbejdet og bearbejdet materiale, og det 

synes svært at fastslå, hvor kunstneren har været del af processen, og hvor 

materialet har levet sit eget liv. 

Ørntoft, Claus. Spændingsfelt, 2003. Banegårdspladsen / Jernbanegade, Hjørring 

To næsten ens fabeldyr kigger på hinanden på tværs af den trafikerede vej. 

Skulpturernes udtryk fortsætter i blikkenes retning og danner det spændingsfelt, der 

har givet navn til skulpturen. 



Buhl, Jan. Tyrebrønd, 1951. Brinck Seidelins Gade / Amtmandstoften, Hjørring 

Tæmmet står den stærke tyr midt i den moderne by. Jan Buhl har skildret dyrets 

latente styrke og temperament i de spændte muskler, det sænkede hoved og den 

tunge krop. 

Bovin, Sven. Hvilende mammut, 1969. Mammutpladsen, Hjørring 

Bovins skulpturer har ofte taget form efter naturstenen. Kun ganske lidt hugges væk, 

før dyret i stenen dukker frem. Mammutten ligger tung og uforanderlig på sin plads 

og leder tankerne tilbage til forhistorien. 

Winther, Poul. Vandkunst, 1993. Sams Passage / Østergade / Mammutpladsen, 

Hjørring 

Kunstneren var inspireret af jazztrompetisten Chet Baker, da han skabte 

vandkunsten, som i skulpturel form gengiver Bakers melankolske musik. 


