Årets kunstner 2011 - Hjorth Smykker
”Du har kvalitet i håndværket – du laver unik design med inspiration i naturen m.m. i
Thy – du er vedholdende – ejer kreativitet - tro mod dit udtryk - i stadig udvikling –
forbilledligt, at kunne klare sig så flot både i og uden for Danmark – det vidner om
"bæredygtighed” i ordets bedste forstand”.
Disse ord lyder på det diplom som i år er blevet tildelt årets kunstner 2011 fra
Kulturekspressen.
Modtageren hedder Dorthe Hjorth, og bor i Gettrup Thy.
Her bor hun sammen med sin mand Ebbe – og med over 45 års erfaring indenfor
branchen, ja så har de sammen bygget noget ganske særligt op fra bunden.

Kærligheden blomstrede
De to mødtes for mange år siden på kunsthåndværkerskolen, og fandt meget snart ud
af at det skulle være de to. De havde den samme kærlighed og passion til faget, og
sammen begyndte de at udforske det at være smykkemager.
Kunsthåndværkere
Det unikke for Dorthe Hjorth – ja og sågar også hendes mand – er at de to ikke er
guldsmede som mange andre. De vælger at kalde sig kunsthåndværkere. Ligesom en
maler lader penslen føre hånden over lærredet uden at fremtvinge et resultat, smeder
Hjorth også sine smykker udfra hvad sølvet lader hende. Ganske vist har hun en idé,
men det er ikke altid idéen får lov at blomstre denne gang. At smede et smykke er et
stykke kunst, og det er selvfølgelig derfor hun i år er blevet valgt til årets kunstner.
Unik fremstilling
De gamle teknikker som Ebbe og Dorthe bruger blev brugt før industrialiseringen, og
før det at lave smykker begyndte at være en masseproduktion. Deres værktøj er nyere
og tingene er blevet nemmere med årene, men kendetegnet for Dorthe og Ebbe er at
deres smykkefremstilling er unik.
” Det sker meget meget sjældent at man laver et smykke i flere eksemplarer – siger
Dorthe. Et smykke skal gerne afspejle den person som skal bære det, og derfor er det i
samspil med vores kunde at smykket bliver designet.” Således sikrer vi os at kunden
bærer noget unikt, ingen anden har.
Går i forældrenes fodspor
Selv om Dorthe arbejder på gamle manerer, følger hun selvfølgelig med i tidens trends
og prøver at lave noget stilfuldt og tidløst. Den yngste datter er gået i forældrenes
fodspor og er uddannet guldsmed og startede allerede fra barns ben at ytre smag for
faget. ”Selvfølgelig siger Dorthe, så lærer vi lidt fra hinanden – hun er ung og har idéer
og visioner ligesom vi selv havde, og man er nødt til at lytte til hinanden. Vi lærer meget
ved at i agt tage hinandens metoder”.
Den spæde start
Da Dorthe mødte Ebbe –som er fra Thisted – var der ingen tvivl. Dorthe ville gerne
med Ebbe til landet og bo og i 1974 købte de sit hus i Gettrup. Med en dobbelt
studiegæld skulle man tjene til dagens føde, og stille og roligt gik man i gang med at
udvikle det som i dag er et kendt smykkeværksted i Sydthy.

Ebbe har specialiseret sig i at restaurere kirkesølv, og er anerkendt over hele landet for
hans arbejde.

Respekt for historien
Hans håndværk kendetegnes ved at han kæler for detaljerne, respekterer historien, og
ikke fremtvinger noget det ikke kan være bekendt med. ”Nej, siger Ebbe – det kan
simpelthen ikke nytte noget at man lodder tin ned i et sølvbægre, siger han…man
ødelægger sølvet og med tiden har man også ødelagt bægerets historie ved at fremtvinge
noget det ikke kan bære.
Så sandt, så sandt – og med denne respekt bruger kirkerne fra både ind og udland
Ebbe til at se på deres kirkesølv.

Et blandet publikum
Dorthes kundeliste er lang. Folk kommer fra lokalområdet, og så kommer de fra
udlandet. Turisterne finder hurtigt vejen ud til Hjorths i Gettrup, for at opleve deres
showroom, få en snak om muligheder og derefter måske købe sig et ganske unikt
stykke kunst at have om halsen, armen, i ørerne eller på blusen som broche.
Smykket til Dronningen
I 2009 da regentparret var på besøg i Thisted, var det Dorthe Hjorth som designede
gaven fra Thisted kommune. En broche til Dronningen – Himmel og Hav - som HKH
med stolthed bar hele dagen, og sidenhen er blevet set med i mange andre
arrangementer. Borgmesterkæden i Thisted Kommune er endnu en bedrift fra
Ægteparret Hjorth, og både Dorthe og Ebbe kunne være stolte den sommerdag da
Dronningen var på besøg. Både HKH og Borgmester bar de unikke smykker lavet fra
bunden af et par sande kunstnere.
Pryder Thyvinen
Som årets kunstner er det også Dorthe Hjorth som vil pryde flaconen på årets vin –
thyvinen. Eller rettere sagt et billede af et af Dorthes værker.
Vinen er igen en vin fra Chile.
Altid åbent
Dorthe og Ebbe har åbent hver dag i sit værksted i Gettrup – og vil man ha et nærmere
kig ind i deres forunderlige verden, så vil jeg forslå man kører derud. Man bliver lukket
ind i et univers af skønne ting med fryd for øjet.
Besøg også deres hjemmeside, hvor man kan læse meget mere om deres teknikker,
bedrifter og deres gamle håndværkstradition.
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