
Hvad så Vrå?

Stationsbyen Vrå kan i år fejre 150 års jubilæum. En fød-
sel som hang sammen med, at jernbanen kom til stedet 
– bogstavelig talt en bar mark med et trinbræt. Driftige 
folk fik i løbet af få år stedet til at blive en driftig han-
delsby, hvor hotellet, købmanden, kroen og banken lå 
tæt på jernbanestationen. Og den kulturelle, åndelige 
dimension blev opdyrket på Højskolen. For kunstnere 
som forfatteren Erling Kristensen og maleren Svend En-
gelund krævede det vilje og mod, at stå ved sin metier 
som forfatter og maler. I romanen “Mellem to tårne” bli-
ver jernbanestationen, byens pulsåre, det åbne sted for 
uventede ankomster og befriende afgange til Køben-
havn. Meget er ændret siden da.

Vrå er som andre små stationsbyer i en markant for-
vandlingsproces, hvor endemålet er svært at gennem-
skue. Butikkerne omkring jernbanestation er lukkede, 
og fremtidens centrum bliver måske flyttet til det nye 
Idrætscenter og skolen? Heldigvis har byen et stort 
foreningsliv og en aktiv Borger – og Erhvervsforening. 
Som maleren Bjarke Regn Svendsen beskrev byen i 2019: 
“Stationsbyen repræsenterer i dag en historisk periode 
mellem fordums selvbevidsthed og nutidens ændrede 
muligheder. En tilstand mellem det, der var, og det der 
måske kommer”.

Gennem de sidste år har Vrå-udstillingen haft et afsnit 
kaldet TEMA VRÅ, hvor kunstnere hver på sin måde har 
observeret og fortolket byen. Lige fra de store linjer ned 
i de mindste detaljer. En ny jernbanestation, en ønske-
brønd på torvet. Begge forslag der vil genskabe pladsen 
ved jernbanen. Helga Exner skabte smykker som hyldest 

til en kvindelig skolepioner Skrike, som tog til Vrå fra Kø-
benhavn i 1878 smykker som hyldest til en glemt skole-
leder. Eller et andet koncept med besøg hos borgerne, 
som da Bruno Kjær og Niels Fabæk blev budt indenfor 
hos 26 borgere, som pudsede sko. “Vrå er i særdeleshed 
byens mennesker”, som de skriver i Vrå-udstillingens ka-
talog fra 2019. Som det fremgik af deres projekt, er der 
en stor righoldighed bag facaden. Vrå lokalhistoriske 
Arkiv rummer en stor samling af gamle fotos. De har 
givet afsæt for flere nyfortolkninger. Som Karin Birgitte 
Lund der ser på et gammelt foto med malermester Jens 
Andersen og ansatte fra 1910 eller Karen Gabel Madsen, 
som maler Vrå set fra luften i 1950erne og i 2019 – hvor 
den store byudvikling er tydelig. Malerier af karakteri-
stiske huse i byen, forslag til renovering af det gamle 
vandtårn, tegninger af den nye skole, som snart står 
færdig og et gavlmaleri i Vestergade, med inspiration 
fra et kalkmaleri i Vrå Kirke, som blev færdig i 2020. osv.

På dette års udstilling viser fotografen Niels Fabæk to 
store fotos, som umiddelbart kan ligne golde landskaber 
fra det amerikanske midtvesten. Han skriver: “Egentlig 
ville det jo være ganske oplagt at indfange Vrås sjæl 
via mere traditionelle gadebilleder og karakteristiske 
bygninger, stationen, vandtårnet etc.). Mine to værker 
er derimod et forsøg på at vise Vrå i den antropocæne 
tidsalder, hvor det driftige menneske sætter dagsorde-
nen – ikke bare i Vrå, men på hele planeten. Og Vrå er 
jo en driftig by, hvilket jeg vil illustrere med eksempler 
på henholdsvis handel (Butik, Vrå) og industri (Fabrik, 
Vrå).” Man kan tilføje, at netop driftighed har været ken-
detegnet lige fra byens spæde start for 150 år siden til 
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Karin Birgitte Lund: “Der kommer tog”. Blyantstegning. 70 × 100 cm.
Tegningen er inspireret af et foto fra 1921 fra Vrå og omegns Lokalarkiv.

i dag. Det er vigtigt, at der er en balance mellem for-
retningsmæssig driftighed og kulturel rigdom.

Lene Rasmussen skriver i en tekst om Vrå set fra høj-
derne ved Børglum og “Lyset ude over Vendsyssel sam-
les i Vrå, i Kunstbygningen, og i de kunstværker, der 
udstilles”. Vi kunstnere er med TEMA VRÅ blevet meget 
klogere på byen Vrå og dens borgere og vi siger tak for 
det fine samarbejde.

Søren Elgaard
Formand for Vrå-udstillingen.
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Byens farver

I en vis udstrækning giver en bys farver et signal om, 
hvor man befinder sig rent geografisk. Selv i den mind-
ste detalje.

I den forbindelse har det okkergule og det kalkhvide 
hos undertegnede altid ledt tankerne mod Vendsyssel.

Det gælder også Vrå.
Men da jeg sidste sommer ville finde nye motiver til 

Tema Vrå, var mange af mine foretrukne motiver enten 
forsvundet eller i færd med at blive malet grå.

Det er forståeligt, at mange vælger at følge en ny 
cool modestrømning, men så kan man ud fra farverne 
befinde sig nærmest hvor som helst.

Jeg valgte derfor at gå på opdagelse i tidligere foto-
optagelser, hvor jeg kunne få mine nostalgiske ønsker 
opfyldt.

Den hvide, solbeskinnede gavl er for undertegnede 
indbegrebet af Vrå/Vendsyssel. Derfor har den fået lov 
til at fylde meget, kun omkranset af mere eller mindre 
smalle skyggepartier. Skiltet bidrager med et lille kolori-
stisk blåt pift, og fortæller samtidig om, hvor vi befinder 
os.

Muren med de beskadigede tagsten handler om hver-
dag og varme. Skyggerne er diskrete og fungerer mest 
som en forlængelse af teglstenene.

Gamle bygningsdetaljer er spændende og fortæller 
historie. Forhåbentlig bevares også nogle af dem i Vrå.

Tak for det gode initiativ med Tema Vrå.

Bjarke Regn Svendsen.

Bjarke Regn Svendsen: Vrejlevvej. Vrå. 40 × 50 cm. Olie på lærred. 2020‑21.
Th. Mur. Vrå. Olie på lærred. 2019‑20. Olie på lærred. 30 × 30 cm.
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Min tegning om Vrå samler et koncentrat af mange op-
levelser af vejene til Vrå.

Der har jeg bevæget mig gennem mit halve liv, faktisk 35 
år, med destination Kunstbygningen i Vrå og Vrå Udstil-
lingen. Det mest forunderlige ved tanken om Vrå er for 
mig det lys, der vælder ned i de to ældste rum i Kunst-
bygningen. Lysets vej fra oven ned i rummet er skabt 
som samarbejde mellem maleren Svend Engelund og 
sønnen, arkitekten Nils Engelund. Maleren vidste, hvor-
dan lyset skal være katalysator for, at oliefarverne træder 
mest lysende frem. Hans øjne fortalte ham det. Det er 
ikke bare ovenlys, men også afstanden fra lyskilden til 
billederne, der gør det. De optimale rammer for kunsten. 
Arkitekten formulerede egenskaberne i byggeriet.

Jeg mærker det lys, hver gang jeg træder ind i de to 
rum: det er som om, man bades i lyset, fysisk og men-
talt. Oplevelsen forstærkes af, at man kommer derind fra 
foyeren, som er ret mørk.

Det er nu ikke den oplevelse, jeg har villet tegne. I 
stedet har jeg hentet indre stof helt fra barndommen. 
Her boede vi en årrække i Vittrup skole, hvor jeg fra mit 
værelse på loftet kunne se møllen ved Børglum Kloster. 
Vi kørte af og til derop.

Fra Børglum Bakke kan man dreje ad fire veje. Én af 
vejene fører mod Vrå. Tegningen viser byen midt i land-
skabet. Som set mod øst, sådan cirka. For her kender 
jeg oplevelsen af landskabet: set fra højderne.

Værket træder langsomt frem, ud af tegningen, efter 
mange ugers tegning, vekslende med lang tids betragt-
ning. Øjnene fortæller, hvad der skal ske.

Lyset ude over Vendsyssel samles i Vrå, i Kunstbyg-
ningen, og i de kunstværker, der udstilles.

Lene Rasmussen, 2021

Lene Rasmussen. Vrå. Vendsyssel. Tegning. 100 × 122 cm.

114679_vraa-katalog-2021_3k.indd   6-7114679_vraa-katalog-2021_3k.indd   6-7 11/07/2021   07.5911/07/2021   07.59



Niels Fabæk: Fabrik, Vrå. 2021. Fotografi. 60 × 90 cm.
Egentlig ville det jo være ganske oplagt at fange Vrås sjæl via mere traditionelle gadebilleder karakteristiske bygninger (stationen, 
vandtårnet etc.). Mine to værker er derimod et forsøg på at vise Vrå i den antropocæne tidsalder, hvor det driftige menneske sætter 
dagsordenen– ikke bare i Vrå, men på hele planeten. Og Vrå er jo en driftig by, hvilket jeg vil illustrere med eksempler på henholdsvis 
handel (Butik, Vrå) og industri (Fabrik, Vrå).

Karen Gabel Madsen: Tema Vrå. Maleri.120 × 160 cm.
Kører man den samme vej hver dag dukker sneen op, den nyudsprungne hæk og den sære foruroligende himmel,som små forandrings‑
pæle. I dag er det sådan. Er vejen ny bliver blikket fanget af det eksotiske anderledes, hække på den måde, siloer der, her er det sådan.
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DEN STORE LUT

I september 2020 blev det store gavlmaleri i Vestergade 
14, Vrå afsløret. Murmaleriet er blevet til i et samarbejde 
mellem TechCollege, Vrå Borger- og Erhvervsforening, 
Hjørring Kommunes Kunstudvalg og Hjørring Stillads-
udlejning.

Jeg har fået inspiration fra et gammelt kalkmaleri i 
Vrå sognekirke, hvor man ser en gris spille på lut. Et po-
pulært strengeinstrument i middelalderen. Kombinatio-
nen af en gris og en lut er måske et symbol på syndighed. 
I min fortolkning er det mere humoristisk. Grisen springer 
ud af min pensel og min skygge, som en lille graffiti gris. 
Ellers drejer det sig om æstetik. Spillet mellem mønstre, 
farveflader og figuration og fremfor alt et positivt og et 
livsbekræftende budskab.

Det er en speciel situation, at male i det offentlige 
rum. Man er sårbar. Mange kommer forbi og kommente-
rer billedet eller fortæller om sig selv om deres forhold til 
Vrå. Vejret spiller ind og et pludseligt regnvejr kan skabe 
kaos. Samspillet med læreren Anja Lundstrøm og ma-
lereleverne er meget stimulerende. Det er udfordrende 
at gå op i skala, og for første gang se hvordan billedet 
virker i byrummet og i alle belysninger. På et tidspunkt 
bliver det et element i byens inventar.

Søren Elgaard

Undervejs med murmaleriet. Skyggen og grisen males 
på muren. Foto: Axel Søgaard.Søren Elgaard. Den Store Lut. Murmaleri. Vestergade 14, Vrå. Efterår 2020. Foto Axel Søgaard
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Installationer med levende pil

ROD er to installationer skabt med levende “mega-stik-
linger” af pil.

Inde i Kunstbygningen er pilestiklingerne sat i vand 
over sommeren og har slået synlige rødder, og udenfor 
er stiklingerne plantet i jorden i april 2021 ved Vestre 
Skolevej, og har her slået rod i Vrå, på en skråning, der 
falder ca. 5 meter mod øst, ned mod Elbækken.

Pileplantningen består af en stor og en mindre figur, 
der favner hinanden, og som med deres forskudte åbnin-
ger danner en næsten labyrintisk ankomst til det indre 
rum i plantningens midte.

Formerne er hverken cirkler eller ellipser, men har 
deres egen geometri, skabt på baggrund af en serie af 
cirkelslag og linjer og afsat direkte i landskabet. Pilestik-
lingerne er plantet i en højde på 80 cm. Over jorden og 
40 cm. under jorden.

Indenfor i Kunstbygningen er pilestiklingerne opstil-
let som en skalamodel i halv størrelse af den mindste af 
formerne, med samme forhold mellem vand og luft som 
mellem pil under og over jorden.

Både indendørs og udendørs er installationerne i sta-
dig forandring, når pileskud og rodnet vokser.

Pilens væksttempo tydeliggør hvordan vi i vores 
praksis som landskabsarkitekter altid arbejder med et 
levende materiale, der udvikler sig over tid – over og 
under jorden.

Billedserien viser en testopstilling med dagslysfor-
hold der minder om udstillingsbygningens, hvor vækst-
tempoet er registreret gennem forsommeren 2021. Ved 
Vester Skolevej bliver plantningen permanent og vil over 
tid skabe et karakterfyldt grønt rum i byen.

Installationerne er skabt af VEGA landskab i sam-
arbejde med Pilebyg, og realiseret af VEGA landskab 
med stor lokal hjælp både til plantning og pasning og 
vanding.

VEGA landskab

114679_vraa-katalog-2021_3k.indd   12-13114679_vraa-katalog-2021_3k.indd   12-13 11/07/2021   07.5911/07/2021   07.59



Gerda Thune Andersen: Alfred. Bronze.
Frodo Mikkelsen: The Farm. Forsølvet mixed 
media. 23,5 × 13 × 19,5 cm. 
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Karen Havskov Jensen: Various States of Matter. Finerkasse, acryl og pap. 70 × 50 × 14 cm.
Hartmut Stockter: Tegning af den vinddrevne tegne‑
filmsfremviser. 2021. Blyant, acryl og blæk.
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Erland Knudssøn Madsen: “Hjem”. Skulpturgruppe i 3 dele. Øjeblik, Louis’ seng og tæppe.Peter Callesen: Flydende flyttekasse. Akvarel. 73 × 83 × 4 cm.
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Marit Benthe Nordheim: Verdener. De‑
talje. Gips, blyant, stål. 157 × 60 × 25 cm.Finn Heiberg: Havet med grøn. Olie på plade. 40 × 61 cm.
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Liesel Burisch: Good Vibrations. Stillfoto fra video med “twerkqueen” Kjølsen.
Foto: Manon Beriot.

Anna Samsøe: Charred Corale (square unfit). Stentøj, glasur. 2021. Anna Samsøes keramiske relief består af flere dele samlet i en 
skulpturel enhed. Tentakel lignende formationer er presset ind i en firkantet facon med en afvigende del der kravler hen over loftet. 
Det æstetiske udtryk henviser både til noget fortidigt og fremtidigt. Lerets overflade er præget af hundredvis af fingeraftryk med en 
glasering der fremhæver strukturen.

114679_vraa-katalog-2021_3k.indd   22-23114679_vraa-katalog-2021_3k.indd   22-23 11/07/2021   07.5911/07/2021   07.59



C.F. Møller A/S v/ Klavs Hyttel. Søholm. Kulturelt kraftcenter. Koncerthus og permahave på Samsø.Mette Viuf Larsen, VMB Arkitekter: Turebyholm. Nordtrappen.
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Bárdur Jákupsson: Uden titel. Olie på lærred. 90 × 110 cm.

Jette Debois:
Klitlandskab med figurer.
Olie. 200 × 180 cm.
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Helga Exner.
Havets tårer. Smykker. Detalje.Jane Balsgaard: Bådebyggerens Båd. Vragrester, Papir og Bambus. 60 × 120 × 8 cm.
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Erik Heide: Forlis. 24 × 25 cm. Skulptur. Bronze.Kirsten Klein. Hindebæger på Mandø i juli. 30 × 40 cm. Foto.
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Ny anstalt i Nuuk (fængsel)
Arkitekter: Friis & Moltke Architects og Schmidt Hammer Lassen Architects
Landskabsarkitekter Lytt
Ingeniør Rambøll
Vundet arkitektkonkurrence i 2013. Anstalten er opført og taget i brug i 2020.
Bygherre: Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen.
Areal: 8.500m2

Ny Anstalt i Nuuk er udviklet i samspil med den barske og smukke grønlandske natur
Kontrasten mellem det barske og skønheden er et gennemgående tema i projektet. Åbenhed, lys og udsyn; sikkerhed, overblik og 
fleksibilitet er bærende værdiord bag designet.
Projektet spiller sammen med det unikke naturskønne område og understøtter samtidigt Kriminalforsorgens grundlæggende fokus på 
balance mellem straf og rehabilitering.
Hele ideen bag dette projekt er at tilføje komplekset kvaliteter, der fremmer en hurtig rehabilitering og afværger fysisk og psykisk vold. 
Ud fra filosofien om, at de fysiske omgivelser spiller en væsentlig rolle for menneskers adfærd og vilje til positivt samarbejde, ønsker 
bygherren et projekt med høj arkitektonisk kvalitet. Endvidere har der været fokus på at skabe rammerne om et godt fysisk og psykisk 
arbejdsmiljø for de.

FRIIS & MOLTKE ved Palle Hurwitz
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Kirsten Dufour. T.A.‑CR 2021 Serie. Litografi.
Ole Broager: Bemalet figur. Træ. 
53 × 76 × 100 cm.
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VRÅ-UDSTILLINGEN 2021

Udstillere:
TEMA VRÅ:
Niels Fabæk
Karin Birgitte Lund
Karen Gabel Madsen
Lene Rasmussen
Bjarke Regn Svendsen
VEGA arkitekter gæster
Laila Westergaard

Andre:
Gerda Thune Andersen
Jane Balsgaard
Ole Broager
Jette Debois
Kirsten Defour
Søren Elgaard
Helga Exner
Finn Heiberg
Karen Havskov Jensen

Palle Hurwitz Friis & Moltke A/S
Bárdur Jákupsson
Bruno Kjær
Mette Viuf Larsen VMB arkitekter
Bente Linnemann
Erland Knudssøn Madsen
Klavs Hyttel C.F. Møller
Marit Benthe Norheim
Gorm Spåbæk
Poul Skov Sørensen
Hartmut Stockter

GÆSTER:
Anna Samsøe
Liesel Burisch
Peter Callesen
Grafisk Værksted Hjørring
Frodo Mikkelsen
Thomas Wolsing
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