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MANDAG

10.00-17.00: Kronborg slot, 
Christian d. 4’s store even-
tyr - historiejagt for hele 
familien

11.00-17.00: M/S Museet for 
Søfart

10.00-17.00: Fabriksvej 25, 
Danmarks Tekniske Muse-
um. 11.00 og 15.00: Minito-
get kører

10.00-17.00: Strandprome-
naden 3, Øresundsakvariet. 
11.15: Strandkrabbefangst 
ved havnen, 12.25, 14.25 
og 16.25: Vi undersøger 
Vandlaboratoriet og fodrer 
dyrene i13.15: Fiskeri efter 
strandens dyr med rejehove

11.00-15.00: Værftet,  Den 
Røde Plads, FUSK - arbejd 
med metal og metalværktøj 
i det udendørs værksted

11.30-17.00: M/S Havn, Kultur-
havnen, Sommersjov

12.00: Sthens kirke, middags-
koncert. I dag med Od-
dmund Opsjön

12.00-17.00: Toldkammergår-
den, Hyg og Byg

19.00-21.00: Toldkammergår-
den, Mandagsjam

TIRSDAG

10.00-17.00: Kronborg slot, 
Christian d. 4’s store even-
tyr - historiejagt for hele 

Bubber og Julie Berthelsen medvirker i Cirkus Arenas forestilling, som 
torsdag kan opleves ved Sommariva. Foto: Presse

TID OG STED

HELSINGØR: Frem til den 1. 
august vil der hver mandag 
være Mandagsjam i Told-
kammeret, hvor musikere 
har mulighed for at mødes 
og jamme. Der vil være et 
fast hold der sætter ram-
men, men scenen er åben 
– så bare duk op. Kig forbi 
og jam med, eller nyd mu-
sikken og de musikere,  der 
jammer på tværs af deres 
vante konstellationer, lyder 
opfordringen. 

Arrangementet foregår 
mellem klokken 19.00 og 
21.00

Mandagsjam i 
Toldkammeret

ESPERGÆRDE: Politiet stand-
sede fredag klokken 16.27 
en 25-årig mandlig bilist 
fra Aalborg på Strandvejen 
i Espergærde, da de skøn-
nede ham påvirket. Da kø-
retøjet var blevet bragt til 
standsning, viste det sig at 
den 25-årige ikke havde et 
kørekort. Manden blev der-
for sigtet for kørsel uden fø-
rerret, og han blev efterføl-
gende anholdt og taget med 
til en blodprøveudtagning, 
der skal fastslå graden af en 
eventuel påvirkning. 

Kørte påvirket

HELSINGØR: Natten til søn-
dag - klokken 01.24 - måtte 
Nordsjællands Politi rykke 
ud til Stengade i Helsingør, 
hvor en 34-årig mand opfør-
te sig truende over for andre 
på gaden.

Da politiet kom frem, var 
han heller ikke venlig stemt. 
Han tildelte betjentene flere 
ukvemsord.

-  Derfor tog vi manden 
med, og han har overnattet 
her hos os i nat - fra lørdag til 
søndag, fortæller vagtchef 
ved Nordsjællands Politi, 
Stefan Rasmussen. 

En tur i  
detentionen

KULTUR: I weeken-
den kunne Støtte-
foreningen Hornbæk 
Kunstmuseum atter 
byde velkommen til 
Kunst i Teltet efter 
to år med corona. 

Af Trine Lønbro Nielsen

HORNBÆK: Solen kiggede 
frem, da folk i en lind strøm 
valfartede mod teltet på Mu-
seumsgrunden i Hornbæk 
lørdag formiddag. Udover 
pop up-udstillingen med 
mange flotte skulpturer i 
haven, var der i dag også et 
stort telt sat op – for endelig 
– for første gang siden 2019 – 
var det nemlig igen muligt 
at afholde den ellers årligt 
tilbagevendende sommerbe-
givenhed Kunst i Teltet.

- Jeg er rigtig glad for, at vi 
endelig er tilbage. Det har 
været nogle triste år med 
corona, så det er dejligt, at vi 

igen kan samles om kunsten 
her på grunden, fortæller 
Signe Bayard, der er for-
mand for Støtteforeningen 
Hornbæk Kunstmuseum, 
der i en lang årrække har 
arbejdet for bygge et kunst-
museum netop her.

Et nyt forslag
Det er Peter Fangel Poulsen, 
direktør i ejendomskonsu-
lentvirksomheden Bauherr, 
der i år holder åbningstalen, 
og det er der en helt særlig 
årsag til. Han skal nemlig 
inden længe give sit bud på, 
hvordan et sådan museum 
kan se ud, hvilke funktioner 
det kan have, og hvordan 
man kan nå i mål med det.

- Jeg er selv kommet meget 
i Hornbæk i mange år, fordi 
min familie har sommerhus 
her. Byens udvikling be-
tyder rigtig meget for mig, 
og derfor er det en rigtig 
spændende opgave, jeg nu 
står over for, fortæller han, 
inden han erklærer Kunst i 
Teltet for åben.

Til tonerne af et live piano-

spil og med et glas god rød-
vin sponsoreret af Rema 
1000 Hornbæk i hånden går 
de mange fremmødte straks 
på opdagelse blandt de ti 
kunstneres flotte værker. 
Her er både store og mindre 
abstrakte malerier og male-
rier med tydelige motiver af 
blomster, dyr og mennesker 
med personlighed. Hos Eka-
terina Savova er det ikke 
malerier, der er udstillet, 
men i stedet flotte smykker.

Inspireret af naturen
De fleste af kunstnerne er 
mere eller mindre lokale 
– som Katja Yoon fra Esper-
gærde. Det er første gang, at 
hun udstiller til Kunst i Tel-
tet, og hun er glad for, at hun 
har fået lov at være med.

- Jeg synes simpelthen, 
at det er sådan et hyggeligt 
og godt arrangement. Folk 
er så søde, og her er en rig-
tig god stemning, fortæller 
hun.

Katja Yoon har både nogle 
af sine store og mindre ma-
lerier med for at vise, at hun 

kan male i lige den størrelse, 
beskueren ønsker det. Alle 
hendes billeder er abstrakte 
og vilde, men samtidig også 
rolige. Præcis som naturen, 
hun netop er så inspireret af. 

Kigger man godt efter 
får man øje på flotte fugle, 
bølger og mennesker i vær-
kerne, der har fundet deres 
skjul i de mange pensel-
strøg.

- Jeg forener den nordiske 
minimalisme med asiatiske 
strøg, og så arbejder jeg me-
get med at skabe de rigtige 
farver. Jeg bruger eksem-
pelvis 14 karat guld, som du 
kan se her, siger hun og pe-
ger på gyldne farver på et af 
de store lærreder, mens hun 
fortæller, at den asiatiske in-
spiration stammer fra hen-
des interesse i verdensdelen.

- Jeg er selv født i Sydko-
rea, og har derfor en natur-
lig interesse i Asien, siger 
hun.

Fra NY til Hornbæk
For Katja Yoon startede 
kunsten allerede tidligt. 

Lige så længe hun kan hu-
ske, har hun tegnet og malet, 
og generelt udtrykt sig i bil-
leder. 

Som ganske ung vandt hun 
sine første tegnekonkurren-
cer, og senere fik også ud-
landet øjnene op for hendes 
kunst.

I teltet ved siden af et par 
små staffelier med eksem-
plarer af de mindste ma-
lerier, står der således en 
indrammet udtalelse fra Art 
Expo New York, hvor hendes 
malerier har været udstil-
let.

Også her bliver hendes 
måde at forene det skandina-
viske og asisatiske bemær-
ket.

- Jeg synes, det er så fine 
ord, så den måtte jeg lige 
have med, siger hun og smi-
ler.

Udover at opleve de flot-
te kunstværker og lade sig 
inspirere af de flotte farver 
og former i teltet, kan publi-
kum også købe værkerne.

Kunst i Teltet bød på vin, godt  
selskab og flotte, farverige værker  

Katja Yoon fra Espergærde har udstillet sine malerier, der særligt er inspireret af naturen, flere steder i ver-
den. I weekenden var det så Hornbæk, der tog imod hendes kunst.  Foto: Allan Nørregaard

I alt udstillede 10 kunstnere i teltet. 

Det var første gang i to år, at detvar muligt at afholde Kunst i Teltet. 
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FREMTID: Peter Fan-
gel Poulsen, direk-
tør i Bauherr, fore-
stiller sig et hus, der 
først og fremmest 
er et kunstmuseum, 
men også et vigtigt 
mødested, der kan 
meget mere.

Af Trine Lønbro Nielsen

HORNBÆK: - Jeg forestiller 
mig et hus. Et hus, der nok 
er noget større end de huse, 
der ligger heromkring. Om 
det er smukt, er selvfølgelig 
subjektivt, men jeg forestil-
ler mig, at jeg synes, det er 
smukt. Det grænser nok op 
til den flotte fredede natur, 
og så passer det ind i områ-
det. Det er meget vigtigt, 
indleder Peter Fangel Poul-
sen efter en kort introduk-
tion til Hornbæk som en 
kunst- og kulturby med de 
kendte tråde til Skagensma-
lerne. 

Peter Fangel Poulsen er 
administrerende direktør 
i ejendomskonsulentvirk-
somheden Bauherr, der 
lever af at realisere større 
bygningsdrømme, og selv-
om han ikke har sin daglig-
dag i Hornbæk, så er han 
særdeles optaget af byen al-
ligevel.

Han er kommet her, lige 
så længe han kan huske. I 
familiens sommerhus. Af 
den grund har han også 
en interesse i byen og ikke 
mindst dens udvikling. Det 
er blandt andet også derfor, 
at han har sagt ja til at ud-
forme et projektforslag, der 
fører byen tættere på drøm-
men om et kunstmuseum på 
den ellers tomme grund. 

- For mig er det vigtigt, at 
byen ikke går i stå, og at man 
udnytter dens fantastiske 
potentiale. Der var mange 
år – inden Det Fedtede Hjør-
ne kom til – hvor det var alt 
for kedeligt og dødt her. Jeg 
følger derfor nøje med i hel-
hedsplanen for området, 

som jeg synes – rigtig po-
sitivt – tænker byens sam-
menhæng ind – og det vil 
jeg naturligvis også, når jeg 
skal komme med et forslag 
til kunstmuseet, forklarer 
han.

Et fleksibelt hus 
Indtil videre ligger der in-
gen tegninger af Peter Fan-
gel Poulsens ideer, men han 
lader os vide, at han forestil-
ler sig et hus, der udover en 
stor kunsthal, og så vil være 
plads til andre aktiviteter.

- Måske biblioteket, der er 
et vigtigt formidlingscenter 
og samlingssted, også ryk-
ker ind. Man kan forestille 
sig, at der også kommer en 
lille café eller restaurant, 
hvor man ligesom her til 
Kunst i Teltet kan få et godt 
glas vin, og måske der endda 
kan blive plads til koncerter 
her ind imellem, siger han.

Peter Fangel Poulsen læg-
ger ikke skjult på, at det na-

turligvis bliver den store 
kunsthal, som bygningen 
i hvert fald som minimum 
skal rumme, der bliver hjer-
tet i huset. Her forestiller 
han sig, at der vil være plads 
til store, kendte kunstne-
res udstillinger, men også 
værker af lokale. Og så vil 
det i hans hoved nok være 
udstillinger, der udskiftes 
løbende – så der ofte vil være 
nye udstillinger at opleve på 
museet.

- Kunstmuseet vil i hvert 
fald i begyndelsen ikke have 
sin egen samling af værker, 
så derfor vil det være meget 
fint med forskellige udstil-
linger, der udløser hinan-
den og med lånte værker. På 
den måde sørger man også 
for, at museet kan opleves 
igen og igen, fortæller han.

Siden 1995
Historien om Hornbæk 
Kunstmuseum går efter-
hånden en årrække tilbage. 

I 1995 blev grunden på hjør-
net af Kystvej og A.R. Friis-
vej testamenteret til Fonden 
Hornbæk Kunstmuseum 
af Gudrun Thomsen, der i 
mange år drev byens kendte 
minigolf. Siden testamente-

ringen har fonden sammen 
med Støtteforeningen Horn-
bæk Kunstmuseum arbejdet 
for at realisere Thomsens 
tanker om et kunstmuseum 
på den 5500 kvadratmeter 
store grund.

I 2018 tegnede Kim Utzon 
søn af Jørn Utzon tegnin-
ger til et »Lysets Museum«, 
som det blev kaldt med en 
henvisning til det særlige 
lys byen er kendt for, og som 
Skagensmalerne, der egent-
lig startede med at male i 
Hornbæk, så og brugte i de-
res malerier.

Økonimien driller
En af de største udfordrin-
ger med etableringen af et 
museum på grunden har 
indtil videre været at finan-
siere det, og gøre det attrak-
tivt for større fonde at inve-
stere i.

Det er særligt med det for 
øje, at Peter Fangel Poul-
sen nu vil foreslå, at stedet 

i så høj grad som muligt gø-
res til et fleksibelt hus med 
plads til forskellige aktivite-
ter for alle byens borgere.

- For mig handler det om 
at komme med en idé til et 
kunsthus, der kan blive et 
samlingssted for de lokale 
i Hornbæk, men også folk, 
der kommer til ude fra – og 
det synes jeg, at jeg har nogle 
fine ideer til, siger han.

Han nævner blandt andet 
arkitekturen, der udover at 
skulle passe ind i området, 
også skal invitere folk til at 
bruge huset. Når han fore-
stiller sig, hvordan stedet 
skal se ud, ser han en stor 
trappe for sig, der går op til 
taget af bygningen. Trappen 
skal være bred og kunne 
bruges til mere end at gå på.

- Måske skal folk kunne 
sidde her og få sig et hvil, 
måske skal den kunne bru-
ges som tribune, siger han.

På taget forestiller han 
sig, at der kan være et serve-
ringssted – i hvert bør man 
kunne sidde her og nyde et 
kig ud over havet.

- Det har altid undret mig, 
hvorfor man ikke kan se sol-
nedgangen fra byen, men ab-
solut må gå ned på stranden, 
hvis man vil nyde den. Det 
vil man jo så kunne her fra.

Museum om 5 år
Mens ét Hornbæk Kunst-
museum efter hånden har 
været 27 år undervejs, så 
ser Peter Fangel Poulsen 
positivt på fremtiden. Han 
tror på, at det er realistisk, 
at der inden for fem år står 
et færdigt byggeri, som er 
åbnet for byens borgere og 
turister.

- Jeg synes, at støttefor-
eningen og fonden har nogle 
rigtig gode kontakter, som 
vi nu skal trække på. Lige 
nu handler det om at få lavet 
et projekt, som vi kan finde 
økonomi til. Fonden kom-
mer til at betale noget, mens 
resten vil blive finansieret 
gennem andre fonde – og det 
tror jeg på kan lykkes inden 
for en overskuelig fremtid, 
fortæller han.

Hvordan skal kunstmuseet se ud? Peter 
tænker på en arkitektonisk perle, der  
indbyder til brug og gode oplevelser

familien
11.00-18.00: Museumsgrun-

den, A. R. Friisvej, Kunst i 
Teltet

11.00-17.00: M/S Museet for 
Søfart

10.00-17.00: Fabriksvej 25, 
Danmarks Tekniske Muse-
um. 11.00 og 15.00: Minito-
get kører

10.00-17.00: Strandprome-
naden 3, Øresundsakvariet. 
11.15: Strandkrabbefangst 
ved havnen, 12.25, 14.25 

og 16.25: Vi undersøger 
Vandlaboratoriet og fodrer 
dyrene i13.15: Fiskeri efter 
strandens dyr med rejehove

11.00-15.00: Værftet,  Den 
Røde Plads, FUSK - arbejd 
med metal og metalværktøj 
i det udendørs værksted

12.00-17.00: Toldkammergår-
den, Hyg og Byg

12.00: Sthens kirke, Middags-
koncert. I dag med organist 
Tina Christiansen

13.00: Værftsmuseet, 

mødested for rund-
visning i Helsingørs 
historiske værftsom-
råde.

17.00: Sommariva. Cir-
kus Arena giver fore-
stilling

BIOGRAFER

CINEMA CENTER

Mandag: 

12.30, 13.30, 14.30 og 16.30: Mi-
nions - historien om Gru

13.00 og 15.15: Bad Guys
13.00 og 15.15: Ildsjæl
13.30: Lightyear 
15.30 og 18.00: Verdens værste 

menneske
15.45, 17.30 og 20.45: Resten af 

livet
17.30 og 21.00: Elvis
18.00 og 20.45: Top Gun : Ma-

verick
19.45: Jurassic World - Domi-

nion 
18.30 og 20.45: Thor: Love and 

Thunder

Tirsdag:

12.30, 13.30, 14.30 og 16.30: Mi-
nions - historien om Gru

13.00 og 15.15: Bad Guys
13.00 og 15.15: Ildsjæl
13.30: Lightyear 
15.30 og 18.00: Verdens værste 

menneske
15.45, 17.30 og 20.45: Resten af 

livet
17.30 og 21.00: Elvis
18.00 og 20.45: Top Gun : Ma-

verick
19.45: Jurassic World - Domi-

nion 
18.30 og 20.45: Thor: Love and 

Thunder

Peter Fangel Poulsen, direktør i Bauherr, skal nu give et bud på et projekt, der kan realisere drømmen om et kunstmuseum på Museumsgrun-
den i Hornbæk.  Foto: Trine Lønbro Nielsen 

» » Det har altid Det har altid 
undret mig, hvorfor undret mig, hvorfor 
man ikke kan se solned-man ikke kan se solned-
gangen fra byen, men gangen fra byen, men 
absolut må gå ned på absolut må gå ned på 
stranden, hvis man vil stranden, hvis man vil 
nyde den.  nyde den.  

Peter Fangel Poulsen,
direktør Bauherr


