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Christina Hvid skal forsøge at skaffe midler til realiseringen af Horn-
bæk Kunstmuseum. Foto: Privat

FORMAND: Christi-
na Hvid, som selv 
kommer fra Horn-
bæk, er udpeget som 
formand for Fonden 
Hornbæks Kunst-
museum.

HORNBÆK: Hun kender 
Hornbæk som sin egen buk-
selomme - er født og opvok-
set i byen, hvor hendes for-
ældre og en stor del af fami-
lien stadig bor. Og nu sætter 
erhvervskvinden Christina 
Hvid sig i spidsen for Fonden 
Hornbæk Kunstmuseum, 
som skal forsøge at skaffe 
midler til  »Lysets Museum« 
- et ambitiøst museumspro-
jekt, som skal være med til 
at sætte Hornbæk på det kul-
turelle landkort. 

Udnytter potentialet
- Vi skal udnytte Horn-

bæks potentialer lokalt, re-
gionalt, nationalt og inter-
nationalt, siger den nyvalg-
te formand, der afløser advo-
kat Anders Drachmann på 
posten.

Fonden Hornbæk Kunst-
museum har, som navnet 
antyder, til opgave at etab-
lere og drive et museum på 
den unikt beliggende grund 
med havudsigt på hjørnet af 
Kystvej og A.R. Friis Vej i det 
centrale Hornbæk. Grun-
den var i sin tid en gave fra 
fru Gudrun Thomsen, der i 

årtier drev byens kendte mi-
nigolf. Flere vil derfor kende 
grunden som ”minigolf-
grunden” eller ”museums-
grunden”.

 Jeg glæder mig til tage 
denne udfordring op. Jeg 
har stor respekt for det ar-
bejde, der er gået forud. Det 
vil jeg gerne bygge videre på 
og udvikle. Jeg vil nu starte 
med at sætte mig grundigt 
ind i tingene, lyder det i før-
ste omgang fra den nye for-
mand. 

Christina Hvid er 50 år og 
uddannet cand.polit. Hun 
bor på Frederiksberg med 
sin mand Jacob Holbraad, 
der er adm. direktør i Dansk 
A r b ej d s g ive r fo r e n i n g . 
Sammen har parret to store 
teenage børn. Alle kommer 
de ofte i deres sommerhus 
Hornbæk.

Bestyrelsen for Fonden 
Hornbæk Kunstmuseum be-
står nu af :

B e s t y r e l s e s f o r m a n d , 
Christina Hvid (til daglig 
adm. direktør i Molio)

Advokat, Anders Drach-
mann

Formand for Støttefor-
eningen Hornbæk Kunst-
museum: Sine Bayard

Revisor, Anne Mette Kili-
an. 

Tidl. el-installa-
tør, gårdejer Jørgen 
Ahrendt-Jensen 

Byrådsmedlem, tidligere 
borgmester Per Tærsbøl. 

dorte

Ny i spidsen for 
»Lysets 
Museum«

Arkitekt Kim Utzon har udarbejdet forslaget  til »Lysets Museum«

Debat

HELSINGØR: Enhedslisten 
i Helsingør Byråd har ofte 
så travlt med at skose bl.a. 
Socialdemokratiet for ikke 
altid at stemme for at der 
skal være almene boliger 
i et hvert byggeprojekt i 
kommunen. 

Socialdemokratiet tager 
stilling fra sag til sag og ud 
fra den kommunale økono-
mi der altid er forbundet 
med at bygge almene boli-
ger. 

På By, Plan og Miljøud-

valgets møde den 9. okto-
ber 2018 stemte et enigt 
udvalg ja til opstart af 
planlægning for boliger 
ved Rasmus Knudsens 
Vej og samtidig forslog 
Enhedslistens Helena Jør-
gensen at 25 % af boligerne 
skulle være almene boli-
ger – sidstnævnte stemte et 
flertal for herunder Social-
demokratiet.

Et flertal herunder også 
Enhedslisten stemte på 
Byrådsmødet den 29. ok-
tober 2018 ligeledes for op-
start af planlægning for 
boliger ved Rasmus Knud-

sens Vej og Enhedslisten 
fik ligeledes flertal for de-
res eget forslag om at 25 % 
af boligerne skulle være 
almene boliger.

I mandags den 8. marts 
2021 på By, Plan og Miljø-
udvalgets kom vi så i mål 
med lokalplanen for om-
rådet omkring Rasmus 
Knudsens Vej og ca. 60 af 
de i alt 120 boliger på den 
kommunale grund skal 
være almene boliger – en 
god beslutning som jeg 
troede alle i udvalget var 
enige om – men ak nej, for 
til min store overraskelse 

stemte Enhedslistens nye 
mand i By, Plan og Miljø-
udvalget Jørgen Bodilsen 
nej til lokalplanen og der-
med også nej til Enhedsli-
stens eget forslag om alme-
ne boliger på området.

Efter min opfattelse ren 
populisme fra Enheds-
listens side og man kan 
spørge hvor er logikken i 
dette Allan Berg Morten-
sen?

Peter Poulsen
Byrådsmedlem (S) og med-
lem af By, Plan og Miljøud-

valget

En kovending der vil noget

GENÅBNING: Mens 
skolelederne i Hel-
singør er »lykke-
lige« og »positivt 
overraskede« over 
beslutningen om 
delvis genåbning 
af skoleområdet, er 
borgmester Bene-
dikte Kiær (K) slemt 
skuffet 

Af Philip Horup

HELSINGØR: Landets skole-
elever og deres forældre har 
fået en rigtig god nyhed, for 
næste fase af genåbningen 
fokuserer særligt på at flere 
elever skal tilbage i skole. 

Men hvor langt de fleste 
af landets skoler i vidt om-
fang åbner op på mandag, er 
genåbningen noget mere be-
grænset i Helsingør. Smitte-
tallene i regionen er nemlig i 
den høje ende sammenholdt 
med andre dele af landet, og 
derfor vil der fortsat være et 
strengt restriktionsniveau 
i Nordsjælland. Statsmini-
ster Mette Frederiksen (S) 
havde tirsdag ikke meget 
lyst til at uddybe den nær-
mere baggrund for den diffe-
rentierede genåbning: 

- Jeg kommer ikke til at gå 
ind i en konkret diskussion 
om udmøntningen af genåb-
ningen, lød det på pressemø-
det. 

- Man er jo misundelig
Langt størstedelen af af-
gangseleverne på landets 
grundskoler og gymnasier 
må nu have et fremmøde på 
50 procent. I Nordsjælland 
og Hovedstadsområdet er 
virkeligheden en anden. Her 
må afgangseleverne fra på 
mandag komme i skole en 
gang om ugen. Og det skal 

foregå udendørs. En enkelt 
ugedags udendørs under-
visning er stadig mere end 
skoleleder på Espergærde 
Skole, Andreas Elkjær, tur-
de håbe på. 

- Jeg er positivt overrasket, 
og jeg havde ikke forventet 
meget mere. Det er en stor 
hjælp, fordi eleverne kan 
være sammen med deres 
kammerater, så det er jeg 
sikker på, at alle er glad for, 
men vi glæder os selvføl-
gelig til endnu mere genåb-
ning, siger skolelederen.

Selvom Andreas Elkjær 
er glad på kollegernes veg-
ne, og begejstret for at flere 
skoler i Danmark nu åbner 
markant mere op, betyder 
den begrænsede lokale gen-
åbning, at skolelederen er 
ganske misundelig.

- Jeg kan bare sige stort 
tillykke til mine kolleger, og 
vi håber, at vi kommer med 
snart, men man er jo misun-
delig. Men jeg har respekt 
for, at der sidder nogle folk, 
som ved mere om risiciene 
ved at genåbne end mig, og 
som har truffet beslutnin-
gen, siger Andreas Elkjær 
fra Espergærde Skole. 

Én dag betyder noget
På Hellebækskolen sidder 
skoleleder Thomas Horn, og 
han er fuld af følelser oven-
på nyheden om de lempede 

restriktioner.  
- Vi er lykkelige og misun-

delige. Det gælder om at få 
genskabt relationerne, og vi 
ved, at der er børn, som ikke 
har haft så meget socialt, 
som de plejer igennem en 
lang periode. Samtidig har 
jeg tillid til, at de anbefalin-
ger, der kommer, passer til 
smittetallene, men det bety-
der rigtig meget at få flere af 
eleverne tilbage. Skolegår-
den føles også så underligt 
tom lige nu, siger Thomas 
Horn.  

Nu kommer eleverne altså 
endelig tilbage på skolebæn-
ken, men på Hellebækskolen 
har man ikke tænkt sig, at 
den ugentlige skoledag skal 
bruges på traditionel boglig 
vis. Tværtimod vil skolen 
fokusere fuldt ud på trivs-
len og sammensætte et pro-
gram, der først og fremmest 
skal ryste eleverne godt 
sammen igen, forklarer sko-
leleder Thomas Horn. 

Hård kritik fra borgmester
Blandt de nordsjællandske 
borgmestre er stemningen 
anderledes lunken. I Hals-
næs og Hørsholm får gen-
åbningsplanen en særdeles 
kritisk behandling, og den 
får også en verbal overha-
ling af Helsingørs borgme-
ster Benedikte Kiær (K). 
Planen »giver ikke mening«, 

lyder det fra borgmesteren. 
-  Det er nedslående, og jeg 

synes, det er virkelig synd 
for skolerne. I flere kommu-
ner er smitten er så lav, og i 
Hørsholm og i Halsnæs er 
der stort set ingen smittede. 
Vi kan komme med vores 
synspunkter, men jeg er i 
tvivl om de bliver hørt, siger 
Benedikte Kiær.  

Kommuner som Kolding, 
Esbjerg og Vejle får lov at 
åbne mere op, selvom de har 
væsentligt højere smittetal 
end eksempelvis Hørsholm, 
Halsnæs og Helsingør. Det 
kan lade sig gøre, da smitte-
trykket gøres op på regions-
niveau, og derfor kan kom-
muner med lave smittetal 
altså risikere at kigge langt 
efter lempede restriktioner. 

Stiller eleverne dårligt
Benedikte Kiær frygter, at 
nu når de nordsjællandske 
elever ikke kommer tilbage 
i skole i samme omfang som 
andre, kan det få varige ne-
gative konsekvenser. 

- Jeg er bekymret for fag-
ligheden og trivslen blandt 
mange af vores unge. Coro-
nanedlukningen har ramt 
hårdt, og også hos elever 
som vi ikke havde regnet 
med. Jeg er bange for at Hel-
singørs skoleelever bliver 
stillet dårligere - også med 
henblik på den fremadrette-
de konkurrence om studie-
pladser, fortæller hun. 

Undersøgelser har tidlige-
re vist, at et flertal mener, de 
får et dårligere udbytte ud af 
fjernundervisningen sam-
menlignet med den klassi-
ske undervisning.  
På efterskolerne er der helt 
klare linjer, da samtlige ef-
terskoler åbner op på man-
dag - og altså også dem i 
Nordsjælland. 

Nordsjællandsk genåbning 
i skammekrogen

- Vi er lykkelige og misundelige, lyder det fra skoleleder Thomas Horn, 
Hellebæk skole om genåbningen for de ældste klasser. 


