
STORT OG SMÅT 

Skulpturers størrelse, eller format, har stor betydning for oplevelsen. Det lille, intime 

format rummer essensen af motivet, den menneskestore skulptur kan vi føle fysisk 

på kroppen, og den helt store skulptur kan få os til at føle os små og overvældede. 

Billedhuggeren vælger sit format ud fra den plads, hvor skulpturen skal opstilles, og 

de omgivelser, der er udenom. En lille skulptur kan blive væk på en stor plads, mens 

en stor skulptur næsten kan sprænge en lille plads. Det handler altså om at få 

format og omgivelser til at gå op i en højere enhed eller til at skabe en meningsfuld 

kontrast. 

Rundt om i Hjørring kommune møder man både små og store skulpturer, og en tur 

rundt til nogle af dem vil give en fornemmelse af, hvilke overvejelser, kunstneren 

har gjort sig. 

 

Dahlin, Dorte. Den Grønne Plads, 1993. Kystvejen / Havnegade, Hirtshals 

Den grønne plads knytter by og havn sammen, her i hjørnet af Vendsyssel. 

Kunstneren var også med til at skabe den store trappe, der forbinder byens høje 

beliggenhed med havnens lave. 

Møller, Mogens og Dorte Dahlin. Trappen, 1997. Kystvejen / Havnegade / Havnen, 

Hirtshals 

Trappen forbinder Hirtshals by og havn. Som en vældig kaskade vælder trappen ned 

ad skrænten og skaber samhørighed mellem byens to planer. 

Cronhammar, Ingvar. I Give You My Word, 2009. Elforsyningen 

Nordvestvendsyssel, Ørstedsvej, Hjørring 

Skulpturen er stor, tyst og dramatisk. Den lille lampe, der skal oplyse den store flade, 

er i billedlig form fortællingen om virksomheden, der bringer elektricitet ud til et 

meget stort område af Vest-Vendsyssel. 

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 list opmærksomhed og omsorg. 



Funch, Edgar. Chr. Røv, år ukendt. Det Grafiske Værksted, Nørregade 35, Hjørring 

Det lille relief er bygget op af dynamiske former, der lader udtrykket med energi. 

Netop bevægelse og dynamik i stenen var et af kunstnerens vigtigste mål. 

Troelsø Borring, Lily. Uden titel, 1979. Rådhushaven, Nørregade, Hjørring 

Skulpturen er i al sin enkelhed et æg, der er ved at vokse ud af stenen. Balance og 

dynamik forenes og selvom ægget ligger solidt i stenen fornemmer man, at det vil få 

sit eget liv. 

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. 

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. 

Jørgensen, Børge. Mor og barn, 1952. Østergade, Hjørring 

Mor og barn omfavner hinanden, og skulpturen bliver et symbol på moderkærlighed 

og tryghed, men man aner, at hyggestunden snart er forbi. Barnets små fødder 

venter uroligt på at komme til at løbe rundt og lege. 

Hooge-Hansen, Lis. Fødsel, 1971. Bag Forsamlingsbygningen, Østergade, Hjørring 

Den fødende kvindekrop er gjort abstrakt, men man fornemmer alligevel moderen, 

der læner hovedet frem for at byde det nyfødte barn velkommen i verden. 

Hake, Claes. Bautasten, 2005. Frederikshavnsvej / Ringvejen, Hjørring 

Bautasten er oldtidens monumenter, rejst til brug i rituelle sammenhænge. Claes 

Hake har skabt en moderne udgave af bautastenen, og med placeringen i byens 

travleste rundkørsel kunne man få den idé, at den er rejst som en ironisk 

kommentar til dyrkelsen af privatbilismen. 



Tegtmeier, Kurt. Morgentime, 1990. EUC Nord, P.M. Koefoeds Vej, Hjørring 

Skulpturen kan minde om et menneske, der rejser sig fra liggende stilling, sådan som 

man jo gør om morgenen. 

Tegtmeier, Kurt. Morgentime II, 1993. EUC Nord, Albert Ginges Vej / Ringvejen, 

Hjørring 

Kunstneren har skildret den fornemmelse, man har i kroppen, når man har ligget 

dårligt og skal forsøge at rejse sig. De foldede metalflader svarer til kroppen. 

Tegtmeier, Kurt. Uden titel, del af Morgentime, 1993. EUC Nord, Albert Ginges Vej 

/ Ringvejen, Hjørring 

Den lilleskulptur hører sammen med Morgentime II og fortsætter dens gådefulde og 

referencefyldte formsprog. 

Helledie, Niels. De fem hermer, 1994. Nørretorv, Sindal 

Den storslåede vandkunst breder sig som en barok fontæne gennem byrummet. 

Hermerne beskytter byen, og fra toppen af pillerne kan de holde øje med, hvad der 

sker og advare, hvis der er fare på færde. 

Helledie, Niels. Guldkalven, år ukendt. Sognegården, Nørregade, Sindal 

Guldkalven står foran indgangen til menighedshuset for at minde om, at mennesket 

skal søge det åndelige, ikke det materielle. 

 


