
FØLG EN KUNSTNER. CLAUS ØRNTOFT 

Claus Ørntoft, f. 1959, er billedhugger i traditionel forstand. Hans skulpturer hugges 

frem af enorme granitblokke, som han henter i Sverige, Norge og Kina. Før arbejdet 

når så vidt, har han i ler eller gips modelleret en lille model af sit motiv. Derefter 

modelleres skulpturen op i fuld størrelse, igen i ler eller gips, og der støbes en 1.1-

model i glasfiber. Ofte sendes glasfibermodellen til Kina, hvor stenen til det færdige 

værk udvælges, og et hold kinesiske stenhuggere foretager den første, grove 

tilhugning af den. Den grofthuggede sten kommer derefter til Danmark, og Claus 

Ørntoft arbejder videre på den på sin huggeplads i Mygdal.  

Dyreskulpturer er det vigtigste motiv i Claus Ørntofts billedhuggerkunst. Både dyr 

fra virkelighedens og fantasiens verden dukker frem, når Claus Ørntoft arbejder i 

sten, og det falder lige for at sammenligne hans kunst med de stenhuggerarbejder, 

der kendes fra de romanske kirker fra 1100- og 1200-tallet. Dengang sås især 

løvefigurer og drabelige fantasivæsner, der både indgyder rædsel og respekt. I de 

romanske stenarbejder skildres dyrene enten som religiøse symboler eller for at 

overføre deres dyder og kvaliteter til mennesket. Styrke, kraft, magt.  

Claus Ørntofts skulpturer handler også om form, bevægelse, latent energi og humor. 

Hans dyrefigurer synes ofte at være ved at sprænge stenens overflade, eller de har 

allerede banet sig vej ud af det hårde materiale. Løver, ulve og kvæg, eller lodne, 

bamsede fantasivæsner og fisk, der synes at stamme fra oceanernes dybeste dyb, 

hører til hans motivverden. De skildres med spændstighed, livfuldhed og en stor del 

humor, som Havdyret ved Hirtshals Gl. Rådhus, der snapper efter vejret, så halen 

snor sig som en fjeder, eller Bugvendt ved Vrå Skole, der legesygt daser i solen. 

Ørntoft, Claus. Menneskedyr, Skagen Landevej, Bjergby 

Kunstneren kalder fantasidyret ”sådan et mærkeligt mandedyr”. Det sidder på sin 

skæve sokkel og spejder ud over landevejen, hvor en og anden nok lige må kigger en 

ekstra gang i forbifarten. 

Ørntoft, Claus. To dyr / lille plads, 1994. Søndergade, Lendum 

De to dyr på den lille plads foran Lendum Brugs er på vej ud af hver deres stenblok, 

og man forventer, at de om lidt rejser sig i al deres kraftfuldhed og buldrer ud i 



landskabet. Indtil da kan man tage sig et lille hvil på bænken mellem dem. Hvis man 

ellers tør… 

Ørntoft, Claus. Tordenkalv, 1999. Nørrebro, Bindslev 

Den lille kalv synes på vej ud af stenen, ladet med energi og måske en lille smule 

farlig. Kunstneren finder sin inspiration i middelalderens fabeldyr, og med ganske få 

midler vækker han naturens sten til live som kraftfulde skulpturer. 

Ørntoft, Claus. Havdyr, 2005. Hirtshals Gl. Rådhus, Jørgen Fibigers Gade 20, 

Hirtshals 

Claus Ørntofts dyreskulpturer er fabelvæsner, i familien med de grumme og 

drabelige væsner, som middelalderens stenhuggere skabte til kirkerne. Her en fisk, 

der længes efter havet. 

Ørntoft, Claus. Råbende dyr, 1996. Nørrebro, Hjørring 

Det lille dyr står helt alene på en travl plads i byen. Man får lidt ondt af det og 

kommer måske til at tænke på, at det måske ikke er det eneste væsen, der i vores 

fortravlede hverdag kunne trænge til lidt opmærksomhed og omsorg. 

Ørntoft, Claus. Skulpturbænk, 1993. Østergade, Hjørring 

Skulpturbænken hviler på hoved og bagkrop af et fåre- eller gedelignende dyr, hvis 

bagkrop på ægte middelaldervis synes at tilhøre et meget stærkere og farligere dyr. 

Bænken er ladet med kraft og latent energi. 

Ørntoft, Claus. Spændingsfelt, 2003. Parallelvej / 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. 

Ørntoft, Claus. Vædder og volut, 1991. Vendiavej / Bispensgade, Hjørring 

En volut er et snoet arkitekturelement, kendt fra græsk og romersk arkitektur, hvor 

den ses på toppen af søjler. I skulpturen bliver formen sat ved siden af et stiliseret 

vædderhorn, som fra naturens hånd har en tilsvarende snoet form. 

Ørntoft, Claus. Bugvendt, 2003. Vrå Skole, Indskolingen, Vestre Skolevej 

Det godmodige dyr, der vender bugen i vejret og indbyder til klatring, har en ganske 

særlig evne. Det kan mærke, om man har løjet! Kunstneren fortæller, at man blot 



skal lægge sin hånd i dyrets åbne gab. Bider det sammen, er man afsløret. Vov det, 

hvem der tør! 


