
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHEDSBREV NR. 24 – 8. ÅRGANG – MAR 2019 

Støtteforeningen Hirtshals Fyr udsender dette Nyhedsbrev, for at 

informere Støttemedlemmerne om bl.a. de tiltag der sker i Støtteforeningsregi 

omkring Hirtshals Fyr. 

 

Påsken står for døren, og 

dermed også dette års første 

udgave af ”Kunst på Fyret”. 

Kaffestuens åbningstider 2019 

Påske  

Søndag den 14. april til og med  

mandag den 22. april kl. 13-17. 

 
Kristi Himmelfart  
Torsdag den 30. maj til og med  
søndag den 2. juni kl. 13-17. 
 
Pinse  

Lørdag den 8. juni til og med  

mandag den 10. juni kl. 13-17. 

 

Sommer  

Lørdag den 29. juni til og med  

søndag den 1. september kl. 10-17. 

 

Efterår  

Lørdag den 12. oktober til og med  

søndag den 20. oktober kl. 13-17. 

 

Generalforsamling 
 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i  
Støtteforeningen Hirtshals Fyr. 

Se inde i Nyhedsbrevet. 



 

 

Generalforsamling 
 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i  
Støtteforeningen Hirtshals Fyr 

 

Tirsdag 23. 04. 2019 kl. 19.00.  
 

i Mesterhuset, Hirtshals Fyr 

 
Dagsorden iflg. vedtægterne. 

 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen  

skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før denne. 
 

Forslag bedes sendt til stoetteforeningen@hirtshals-fyr.dk eller til  
 

Støtteforeningen Hirtshals Fyr 
Fyret 2 

9850 Hirtshals 
 
 

På bestyrelsen vegne 
 

Peter Jensen 
Formand 

 

mailto:stoetteforeningen@hirtshals-fyr.dk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakten til andre fyrtårne. 

I mit forsøg på at skaffe kontakt med andre, som deler den 

samme interesse for fyrtårne rundt om i landet, har jeg fået 

kontakt med Mogens Vedel Boye, som har en meget stor 

interesse for fyrtårnet på Stevns Klint. 

Han har en stor samling af effekter fra både fyret og fra den for 

længst nedlagte tilhørende raketredningsstation der var 

tilknyttet fyret.  

Mogens har været behjælpelig med bl.a. oplysninger om 

hvordan lodderne til rotationsurværket måske også kunnet 

have set ud ved Hirtshals Fyr, med en samlet vægt på ca. 32 

kg. 

Herunder ses typen af et membranhus til den sidste 

generation af tågesirenehorn, som bl.a. blev anvendt ved 

Hirtshals Fyr, som frembragte lyden ved hjælp af en stor 

mængde trykluft, produceret af kompressoren i Maskinhuset. 

 

 

 

 

Fakta 
 

Stevns Fyr, også kaldet Højerup Fyr, ligger nord for Stevnsfortet. Der er 
reelt tale om to fyr, idet det første Stevns Fyr, der blev opført i 1816-18, 
stadig ligger i området, mens det nye fyr fra 1877-78 er det aktive og det 
mest iøjnefaldende af de to. 
 
Det første fyr 
De første fyrtårne i Danmark blev opført omkring 1750, og da man 
besluttede at opføre et fyr på Stevns, blev det anlagt på Stevns Klint, hvis 
højde sikrede, at fyrets signaler kunne ses på lang afstand på havet. Derfor 
var det første Stevns Fyr ikke et opført som et tårn, men blot som en 
halvrund tilbygning for enden af den embedsbolig, der blev opført til 
fyrpersonalet. Fyret og embedsboligen blev skabt af arkitekten Poul (de) 
Løvenørn, der også stod bag blandt andet Tunø Fyr, Sprogø Fyr og 
Christiansø Fyr.  
 
Teknikken i fyret var moderne for sin tid, idet det havde roterende spejl som 
det blot andet fyr i Danmark efter Christiansø. Man brugte denne teknik, 
hvor der var størst trafik, og der blev i alt skabt otte af disse roterende 
spejlfyr i Danmark. 
 
I løbet af det 19. århundrede blev fyrmesterboligen udvidet, og da det nye 
fyr blev taget i brug, blev det første fyr taget ud af brug. Det er nu fredet. 
 
Det nye fyr 
I 1878 tog man det nye fyr i brug. Denne gang valgte man at bygge et 
egentligt tårn på 27 meter, skabt af limsten fra den nærtliggende klint. 
Teknikken i dette fyr er et roterende linseapparat, der oprindeligt fungerede 
som et urværk med lodder, der skulle trækkes op. I det 20. århundrede blev 
dette drivværk udskiftet med en elmotor, idet man dog bibeholdt urværket, 
der så kunne bruges i nødstilfælde. 
 
I begyndelsen var fyrets lys levende baseret på petroleum, hvilket ændredes 
i 1927, hvor der blev installeret en elektrisk pære. Fyret er nu fjernstyret og 
blinker med et langt blink hvert 25. sekund. 
 
Det nye fyr blev fredet i 2002. 
 
Andre anvendelser 
Stevns Klint og Stevns Fyr har haft strategisk betydning i forhold til forsvaret 
af Sydøstsjælland. Således var der befæstningsanlæg med skanser og 
kanoner i nærheden i det 18. århundrede, og skansen blev fortsat anvendt 
under Englandskrigene i begyndelsen af det 19. århundrede. 
 
I 1901 anlagde man en raketredningsstation ved fyret, hvor man opretholdt 
en fast kystvagt. Dette blev fulgt op i 1928 med etableringen af en 
radiopejlingsstation på fyret. I slutningen af anden verdenskrig opsatte de 
tyske besættere en flyledelsesstation, hvorfra man også søgte at pejle 
allierede fly ud fra deres radiosignaler. 
 
Under den kolde krig blev der behov for at holde sig orienteret 
om Warszawapagtens militære operationer i indsejlingen til Østersøen samt 
etablere et forsvar mod eventuel aggression, og her blev Stevns en vigtig 
lokalitet. Dette indebar blandt andet, at flyvevåbnet etablerede eskadrille 
543 med et batteri med HAWK-raketter og tilhørende radaranlæg på stedet. 
 
Efter den kolde krigs afslutning er behovet for militær tilstedeværelse på 
Stevns ikke længere til stede på samme måde, og eskadrille 543 blev 
nedlagt i 2002. Dette medførte, at adgangen til området omkring fyret, der 
med tilstedeværelsen af de militære anlæg var lukket for offentligheden, 
igen er åbnet i stort omfang og det er også muligt at besøge fyret. 
 
Søværnet opretholdt indtil 2011 en udkigspost ved fyrets fod, og denne 
bygning er i dag museum. 
 
Fyrets fremtid 
Indtil 2009 var Stevns Fyr ejet af Farvandsdirektoratet, hvorpå Skov- og 
Naturstyrelsen overtog bygningerne. Stevns Kommune har lejet 
bygningerne og har åbnet for adgang med gradvis mere omfattende 
åbningstider. Der arbejdes med planer om at skabe Stevns Fyrcenter med 
udstillinger om historien og naturen omkring klinten. 

https://da.wikipedia.org/wiki/1818
https://da.wikipedia.org/wiki/1878
https://da.wikipedia.org/wiki/1750
https://da.wikipedia.org/wiki/Stevns_Klint
https://da.wikipedia.org/wiki/Poul_de_L%C3%B8ven%C3%B8rn_(s%C3%B8officer)
https://da.wikipedia.org/wiki/Poul_de_L%C3%B8ven%C3%B8rn_(s%C3%B8officer)
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Tun%C3%B8_Fyr&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Sprog%C3%B8_Fyr
https://da.wikipedia.org/wiki/Christians%C3%B8_Fyr
https://da.wikipedia.org/wiki/19._%C3%A5rhundrede
https://da.wikipedia.org/wiki/Ur
https://da.wikipedia.org/wiki/20._%C3%A5rhundrede
https://da.wikipedia.org/wiki/Elmotor
https://da.wikipedia.org/wiki/Petroleum
https://da.wikipedia.org/wiki/1927
https://da.wikipedia.org/wiki/Bygningsfredning
https://da.wikipedia.org/wiki/2002
https://da.wikipedia.org/wiki/Skanse_(forsvarsanl%C3%A6g)
https://da.wikipedia.org/wiki/%C3%98sters%C3%B8en


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogens Vedel Boye har gennem tiderne samlet en stor del 

effekter som stammer fra fyrvæsenets tid, men også del fra 

redningsvæsnets tid på Stens Fyr.  

 

Effekter der ellers ville være blevet smidt ud i takt med at 

tingene er blevet sammenlagt og senere nedlagt. Reddet for 

eftertiden og derfor kan være med til at fortælle historien. 

 

 

 

Her ses Stevns Fyr med det gamle fyr fra 1818 tv. og det nye 

tårn fra 1878 th., som på mange måder ligner vores fyr.  

Mogens Vedel Boye har sendt disse fotos af en projektør, der 

blev anvendt i forbindelse med skyhøjdemålingen.  

   

Projektøren ved Hirtshals Fyr var anbragt i forbindelse med 

Brinthuset som indeholdt flasker med brint som anvendtes i 

forbindelse opsendelse af vejrballoner. 

Brinthuset var opført bagved det nuværende Madpakkehus. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hirtshals Fyr fra 1862 til i dag... 
Kom og hør historien om livet og hverdagen på Hirtshals Fyr … 
 
Uge 27 Søn. 07. juli 2019 kl. 13.-15. 
 

Uge 29 Søn. 21. juli 2019 kl. 13.-15. 
  

Uge 31 Søn. 04. aug. 2019 kl. 13.-15. 
  

Uge 33 Søn. 18. aug. 2019 kl. 13.-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mødested: Madpakkerummet, Hirtshals Fyr. 
 
Rundviser Peter Jensen Formand, Støtteforeningen Hirtshals Fyr. 
 
Gratis deltagelse - entré til Tårnet - Kaffestuen er åbent. 
 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendsyssel Stenklub og Støtteforeningen deltager igen 

i år i Naturmødet. Denne gang i en lidt ændret form i 

forhold til de sidste år vi har deltaget. 

Hos Vendsyssel Stenklub er der under Naturmødet på 

deres stand i "The Village", mulighed for at skære sten i 

stykker og polere de flotte farver frem. Du kan lære 

forskellige sten og fossiler at kende. Der er lagt eksempler 

frem og vi hjælper med bestemmelsen. 

Ved Fyret er der foredrag om bjergarter og ledeblokke 

lørdag den 25. maj kl. 11. Efterfølgende tur til stranden 

med kyndig vejledning af Hugo Richner og Henrik 

Arildskov fra Vendsyssel Stenklub 

Lørdag den 25. maj kl. 15, er der rundvisning på Fyret, 

hvor Peter Jensen fra Støtteforeningen vil fortælle om 

Fyrets installationer og dets historie. 

 

 

 

 

 

 



 

      Stenbrevkassen ”Spørg Henrik” er klar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mød Støtteforeningen Hirtshals Fyr på 

Facebook… 

Se bl.a. mange gamle fotos af Fyret… 

 

 

Stenbrevkassen ”Spørg Henrik” er efter en længere tids indkøringsperiode, nu klar til at blive prøvet 

af på Fyrets hjemmeside. Gå ind på https://hirtshals-fyrtaarn.dk/ og vælg ”Spørg Henrik” under 

fanen ”Sten på Fyret”. 

Fyrmester Agerskov´s stueur er kommet hjem til Hirtshals Fyr igen… 

I vinterferien havde jeg besøg af efterkommere til Andreas Julius Hass Agerskov, Fyrmester ved 

Hirtshals Fyr fra 01-11 1941 til 31-08 1954. Der var gaver med til Støtteforeningen. Bl.a. medbragte 

de det gamle stueur som har hængt i en af stuerne i Mesterhuset. Endvidere var der andre effekter, 

som alle stammer fra hans tid på fyret, som vil blive udstillet i Maskinhuset. 

Støtteforeningen takker for gaverne og for lån af fotoalbum til scanning.   

                         

 

 

https://www.facebook.com/groups/745844218776392/
https://hirtshals-fyrtaarn.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvert år udgiver PostNord Frimærker ca. 25 

nye danske særfrimærker, som er frimærker 

med motiver, der afspejler den tid og det 

samfund, vi lever i. 

Ud over særfrimærkerne har vi også dem, som vi 

kalder dagligseriefrimærker – de ser ens ud over 

årene. De består af frimærker med motiverne 

”Dronning Margrethe II”, ”Bølgelinje” og ”Lille 

Rigsvåben”. 

Alle frimærkerne rummer en særlig fortælling om 

dansk kunst, natur og historie. 

I frimærkeprogrammet kan du se alle årets 

særfrimærker. Der kan være tale om skitser eller 

arbejdstegninger eller ”blanke felter”, fordi 

frimærkekunstneren er gået i tænkeboks. 

https://www.postnord.dk/siteassets/pdf/filateli/frima

rkeprogram-2019-2-da.pdf 

 

https://www.postnord.dk/siteassets/pdf/filateli/frimarkeprogram-2019-2-da.pdf
https://www.postnord.dk/siteassets/pdf/filateli/frimarkeprogram-2019-2-da.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bestyrelsen for Støtteforeningen Hirtshals Fyr 

   Formand - Sekretær 

   Peter Jensen 

   Violvej 4, Åbyen 

   9850 Hirtshals 

   Mob.: 40 14 71 38  

   E-mail: violvej4@gmail.com 

   Næstformand 

   Flemming Mortensen 

   Åbrinken 14, Uggerby 

   9800 Hjørring  

   Mob.: 28 29 67 07 

   E-mail: hammer@dj-hammer.dk 

   Kasserer 

   Karen-Bente Søgård 

   Fyrbakken 11 

   9850 Hirtshals 

   Mob.: 23 41 64 40 

   E-mail: kbsoegaard@hotmail.com 

 

   Bestyrelsesmedlem 

   Kjeld Nielsen 

   Nejstlunden 16 

   9850 Hirtshals 

   Mob.: 25 27 06 49 

   E-mail: nejst@privat.dk 

   Bestyrelsesmedlem 

   Lillian Jensen 

   Toftagervej 14 

   9850 Hirtshals 

   Tlf.: 40 59 17 52 

   E-mail: lillian.kalle@gmail.com 

   Suppleant 

   Hanna Pedersen 

   Nejstbrinken 21 

   9850 Hirtshals 

   Mob: 51 28 25 51 

   E-mail: hanna.poul@hotmail.com 

 

Kære modtager af vores Nyhedsbreve, invitationer til udstillinger og arrangementer. 
 

25. maj 2018 trådte EUs Persondataforordning i kraft. Persondataforordningen handler om behandling og opbevaring af 

personlige oplysninger. Derfor informerer vi dig hermed om vores brug af personlig data, for fortsat at kunne sende dig 

informationer om Støtteforeningen Hirtshals Fyr´s aktiviteter i form af vores Nyhedsbreve, udstillingsinvitationer mm. 

 

Vi bruger udelukkende dine personlige oplysninger med det formål at sende vores Nyhedsbreve, udstillingsinvitationer og 

kontingentopkrævninger til dig.  

 

Vi deler dine personlige oplysninger med Nets A/S til brug for kontingentopkrævninger via Nets A/S. 

 

Du vil fortsat modtage vores Nyhedsbreve og invitationer medmindre, du informerer os om, at du ikke længere ønsker at 

modtage dem. Registreringen af dine data til dette formål er baseret på et samtykke fra dig, og du kan til enhver tid 

trække dette samtykke tilbage. 

 

Hvis du ikke længere ønsker at modtage Nyhedsbreve og invitation m.m. fra os, kan du afmelde dig på denne mail: 

 

stoetteforeningen@hirtshals-fyr.dk 

 

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål. 

 

Peter Jensen  

Formand 

Støtteforeningen Hirtshals Fyr 

mailto:nejst@privat.dk


Interessant samarbejde 
om to kunstudstillinger 
Kunstens til lykke og fejring af Hirtshals By i 100-året 
Nu bliver det igen muligt - helt officielt - at komme på kunstekskursion i Hirtshals. De to 
udstillingssteder Den Gamle Station og Hirtshals Fyr melder ud med samarbejdende udstillinger i 
dagene op til påske og i påskedagene.  
Det er den lokale kunsts jubilæumsgave til Hirtshals By, der jo i år markerer sit 100 års jubilæum. 
For år tilbage var Hirtshals et yndet mål for folk, der gerne ville supplere påsken med en 
kunstoplevelse. Helt op til fem-seks forskellige udstillingssteder kunne man besøge på 
påskeudflugten. 
I år er der så mulighed for at komme til to udstillinger i perioden fra den 14. til den 22. april og der 
”tyvstartes” allerede den 13. april, når Den Gamle Station har fernisering på sin udstilling. 
Ferniseringen på Hirtshals Fyr er søndag den 14. april kl. 13. 
Begge udstillingssteder er der tale om kunstnere med lokalt tilknytningsforhold og fire af 
udstillerne går igen de to steder. 
Det er Ninne Nielsen, Søren Friis, Stine Teglhus og Inger Jensen. 
På Den Gamle Station udstiller yderligere Lene Purkær, Kirsten Brøndum, Vivian Rose, Niels 
Hougaard, Christian H. Hansen og Inger Hess Ekmann. 
På Hirtshals Fyr er det Morten Lykke og Joan Grønfeldt, der ikke er med på Den Gamle Station. 
 

De fire ”gengangere” 
 

              Stine Teglhus                    Ninne Nielsen                      Inger Jensen                           Søren Friis                          



Seks lokale kunstnere  
viser deres værker… 
Et interessant kunstnersamarbejde vises ved påskeudstillingen på 
Hirtshals Fyr – Udstillingssamarbejde med Den Gamle Station 
 
Hirtshals har tradition for at fostre kunstnere, der med hvert sit udtryk er i stand til at give betragterene en 
oplevelse. Årets påskeudstilling i Assistenthuset på Hirtshals Fyr er et udtryk for den kunstneriske 
mangfoldighed. En sammenslutning af rutinerede kunstnere og udstillere – seks i alt – skal sørge for at 
Påskeudstillingen 2019 på Hirtshals Fyr er noget, der er værd at køre efter. 
Mangfoldighed er et nøgleord for denne udstilling, der arrangeres af kunstudvalget i Støtteforeningen 
Hirtshals Fyr. 
Udstillingen på Fyret er ikke alene et udtryk for samarbejde mellem lokale kunstnere, den indgår også i et 
lokalt udstillingsfællesskab med Den Gamle Station. I anledningen af Hirtshals’ 100 års jubilæum har de to 
udstillingssteder valgt yderligere samarbejde både med kunstnere og rent markedsføringsmæssigt. Begge 
steder er der sammenfaldende åbningsperiode og tider, så der er mulighed for en hel kunst ekskursion til 
Hirtshals op til og i Påsken.  
Når udstillingen åbner med fernisering søndag den 14. april kl. 13, er det vidt forskellige kunstarter, der 
udstilles. 
Stinne Teglhus, billedhugger, Ninne Nielsen, maler, Inger Jensen, væver. Søren Friis, skulptør, Morten Lykke 
skulptør og Joan Grønfeldt, keramiker, indtager med deres værker de fire stuer i Assistenthuset. 
Forinden har museumsinspektør Kathrine Hejborg Kristensen, holdt åbningstale ved ferniseringen. 
Udstillingen er åben dagligt mellem kl. 13 og kl. 17 i perioden fra den 14, april til og med anden påskedag 
den 22. april.  
De seks udstillende kunstnere er: 
 

Stine Teglhus, billedhugger, uddannet på Designskolen i 
Kolding. Næstformand i Dansk Billedhuggersamfund. 
Arbejder fortrinsvis i bronze og granit. Medlem at 
Kunstnerværkstederne Hollufgård, Vestsjællands 
Arbejdende Kunstværksteder og Cire Perdue Gruppen. 
Skaber af "Hirtshals Havfruen" i bronze på Solvejs Plads, 
det tidligere Banegårdspladsen, Hirtshals. 
 

 



Ninne Nielsen Arbejdsgrundlaget til påskeudstillingen på Hirtshals 
Fyr er hentet på Hirtshals Havn. 

Ninne Nielsen er meget inspireret af stemningen på havnen, der 
byder på en fantastisk og udfordrende motivverden. Her findes en 
stemning og et spil med farver, der sætter gang i hendes arbejde 
med pensel og farver på lærredet. 
I malerierne genkender man detaljer fra havnens mange 
elementer bl.a. - bøjeflag, trawlskovle, kugler og master med sejl. 
Uddannelse: Kunsthåndværkerskolen 1965-1969 og Det Kgl. 
Danske Kunstakademi 1972- 1977. Medlem af BKF. Legater:  

Kunstnerrådet 2005- Indkøbt af bl.a. Ny Carlsberg fonden 2006. Medlem af udstillingsudvalget for "Kunst på 
Hirtshals Fyr" 
 
 

Inger Jensen bor og har sit værksted i Tornby. Hun er uddannet 
indretningsarkitekt på Danmarks Design Skole, videreuddannet på tekstil 
linjen på California College of the Arts, San Francisco/Oakland, USA. 
Inspiration til sine billeder henter hun i den nærliggende natur med skov, 
strand og klitlandskaber. De store vidder i det Vendsysselske landskab, 
detaljen i træets bark, spor i sandbunden på stranden. I naturens mønstre 
og indbyrdes forbundne relationer.  
Blandt tidligere udstillinger kan nævnes Kunstetagerne, Hobro; Vendsyssel 
Kunstmuseum; Frederikshavn Kunstmuseum; Galleri Jakobsen, Lønstrup; 
Gallerigangen Bagsværd Kirke. 
I Californien bl.a. San Jose Museum; College og Marin. 
 

Søren Friis  Afgang fra Arkitektskolen i Århus 1979. Kjær og Richter 
1979-1980. Friis og Moltke fra 1980-2005. Medejer af Fris og Moltke 
fra 1989. Har siden 2005 udelukkende arbejdet med billedkunst. 
Han har arbejdet med arkitektur og design i mere end 25 år. Tilgangen 
til kunst, og i særlig grad til skulptur, tager derfor naturligt sit afsæt i 
arkitekturen. Søren Friis arbejder gerne i krydsfeltet mellem 
arkitektur, maleri og skulptur. Hans ting er mere ”byggede” end 
”modelerede”, og han arbejder meget med modeller i mindre skala. 
Ofte tager han udgangspunkt i konkrete og funktionelle ting, som 
bliver bearbejdet, indtil de bliver ren form uden nogen funktion. Som 
regel maler han tingene, fordi farven kan indeholde en betydning. 
Han arbejder også med bølgeplader. Når man ser dem fra siden, ser 
man kun den del af bølgerne, der vender mod en. Det udnytter han i 
værker, hvor teksten skifter, eller hvor billedet ændrer sig, alt efter 
fra hvilken side værket betragtes. 
Søren Friis er medlem af BKF, KVIV (Kunstens Venner i Vendsyssel) i 
bestyrelsen samt medlem af bestyrelsen på Vendsyssel 

Kunstmuseum. Medlem af udstillingsudvalget for "Kunst på Hirtshals Fyr" 
 

 

  



 

 

Joan Grønfeldt Kristensen Pottemager, udannet i Sønderborg 2004 med lærersted ved 
Dorte Visby – Lønstrup. 

Før det; Udannet Faglærer i keramik ved Seminariet for kunst og håndværk i Kerteminde 
1999. 
Selvstændig siden 2005. Først med Mygdal Pottemageri , som i 2017 flyttede til Hirtshals 
og blev til Grønfeldt Værkstedsgalleri.  
Når hun filosoferer over sit materiale, sine værker og sin geografi hedder det således: 
Leeret, Hirtshals. 
Hvor hav møder land  
Hvor fortid er forankret i byens historie 
Beskyttet i fremtiden, af love og regler og naturens egen kystsikring  
Naturens råstoffer skaber, i samspil, et øjebliks billede 
Geologisk, en perle 
 

 

 

Morten Lykke skulptør, arbejder i så forskellige materialer 
som bronze og akrylglas. Bronzen anvender han som 
skulpturmateriale, og støber unika efter polystyren, 
akrylglasset saver, fræser, sliber og polerer han.   

I begge tilfælde bliver resultaterne værker, som forholder sig 
til materialets kvaliteter samtidig med, at de formidler et 
fortællende eller symbolsk indhold.   
I en række konceptuelle installationer undersøger Morten 
Lykke forholdet mellem materiale, proces og rum, fortolket 
gennem organiske, konstruktive og nonfigurative formforløb.  

 
 

 


