
I skygge for den bagende sensommersol står Lena Heegaard og hendes ven
og kollega Mark Stolk foran en gavl i Helsingørsgade, hvor der inden længe,
vil være et 12 meter højt gavlmaleri

For nu er der malet to terracottakrukker og et stort butiksvindue, hvor Mark
Stolk med sirlige bevægelser lader en tynd pensel kaste skygger på
vindueskarmen.

Gennem ruderne skal der være udsigt til alt det, der kendetegner handelslivet
i Helsingørsgade. Tynde kridtstreger indikerer allerede, hvad der er på vej.

Hunden Chili, som man kan møde i Modesalonen Aroma, er blevet tegnet,
liggende på en butiksdisk. Kridtstregerne former også vine, oste, brød,
legetøj, metervarer og meget mere, der tilsammen skal indramme
handelsgaden.

Det er de handelsdrivende selv, der for år tilbage �k ideen om at få
gavlmalerier på bygningerne i Helsingørsgade nummer 7 og 10. Det kom på
opfordring fra Hillerød Byforum, der havde fået foretaget en undersøgelse af,
hvad der kunne fremtidssikre detailhandlen og skabe mere liv i bymidten. Her
var der et ønske fra borgerne om mere liv og inspirerende udsmykning. Et
ønske, der siden er blevet oversat til, at Helsingørsgade skal være Hillerøds
svar på et latinerkvarter.

Helsingørsgade skruer op for hyggen

Siden har foreningen Kunst og Kultur i Det Offentlige Rum arbejdet på at få
projektet godkendt og �nansieret, og fornylig gav Arkitektur, Byplan og
Tra�kudvalget omsider grønt lys til, at malerarbejdet kunne gå i gang.

De handelsdrivende kontaktede tidligt i processen kunstner Lena Heegaard,
der fra starten sagde ja til at være med til at udsmykke Helsingørsgade. Hun
bor i Hillerød og har i 17 år levet af i sær at lave væg- og gavlmalerier og står
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I de kommende uger udsmykkes Helsingørsgade med to gavlmalerier, som kunstneren Lena

Heegaard står bag.

Lena Heegaard malede sit første vægmaleri på sin søns værelse for 24 år siden. Her ønskede sønnen en mariehøne, og siden er det blevet
hendes signaturmotiv. Når gavlmaleriet i Helsingørsgade står færdigt, vil der derfor også være en mariehøne gemt et sted i motivet. Foto:
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blandt andet bag mange malerier på hospitaler og plejehjem.

Lena Heegaards gode ven og kollega Mark Stolk hjælper hende ofte til de større projekter.
Han er selv selvstændig billedkunster og uddannet i Holland, hvor han også kommer fra.
Foto: Johanne Wainø

Som et puslespil

I denne uge parkerede Lena Heegaard i gågaden med malerspandene i
bagagerummet og gik i gang med at svinge malerpenslen. Der skal laves to
gavlmalerier, og forventningen er, at de kommer til at tage to til tre uger at
lave hvert maleri.

Udvalg giver grønt lys til gavlmalerier i Helsingørsgade

Skitserne har hun lavet hjemmefra, men det endelige maleri udformer sig
først i disse dage.

– Det er ligesom at lægge et puslespil, og processen ændrer sig fra time til
time og går hele tiden lidt frem og lidt tilbage. Jeg har været rundt og tale
med mange af butikkerne om, hvad der kendetegner deres forretning. Jeg vil
gerne skabe et motiv, der er genkendeligt, og som repræsenterer handlen i
Helsingørsgade. Samtidig har jeg også haft det her med latinerkvarteret med
i overvejelserne. Så det bærer malerierne også præg af, fortæller Lena

Heegaard, der håber, at maleriet vil blive et tidsbillede for, hvordan
handelslivet er netop nu.

– Det er et stort fokus for mig, hvad der giver mening for dem, der bruger
gaden lige nu og her. Det kan godt være, at det om 10 år ikke er de samme
butikker, der ligger her. Men det er et billede af, hvad der er her nu. Et slags
tidsbillede, siger hun.

Gavlmaleriet skal være 12 meter højt. For nu er kunstnerne startet med den del af motivet,
der kan nås med en stige. Om resten vil kræve en lift eller en anden konstruktion, der kan �å
kunstnerne i vejret, er endnu ikke helt på plads, fortæller Lena Heegaard. Foto: Johanne
Wainø

Lys, farver og perspektiv

På jorden foran gavlen er der også blevet eksperimenteret med farverne. I
små malerbøtter står afdæmpede blå og gule farver side om side med
jordfarverne fra terracottakrukkerne. Farverne går igen på penslerne og på
Lena Heegaards hånd�ader og malerskjorte.

Fra krukkerne vil der blandt andet blive malet hyldeblomsttræer og
æblegrene der skal tilføje noget af Hillerøds DNA til de sydeuropæisk

Læs også: 

https://www.sn.dk/hilleroed-kommune/udvalg-giver-groent-lys-til-gavlmalerier-i-helsingoersgade/


æblegrene, der skal tilføje noget af Hillerøds DNA til de sydeuropæisk
inspirerede motiver.

Her ses den foreløbige skitse for det gavlmaleri, Lena Heegaard er gået i gang med. Motivet 
ændrer sig dog løbende. Illustration: Lena Heegaard

Det er ikke blot det at �nde på motiverne og udføre dem, der tager tid. Der er 
mange ting at tænke på, når sådan et gavlmaleri skal blive til. Lyset har stor 
betydning, ligesom alt males, så perspektivet er i øjenhøjde med de, der går 
på gaden. Der ligger også et stort arbejde i valget af farver.

– Det er vigtigt, at det falder ind i omgivelserne. Man må godt få øje på det, 
men det skal være dæmpet. Det kan jeg i hvert fald bedst lide, siger Lena 
Heegaard.

Hun bliver med jævne mellemrum afbrudt i arbejdet, som borgere stopper op 
og hilser på.

– Der er en helt vildt god stemning og energi omkring det her projekt. Det 
betyder virkelig meget, når man står her og arbejder, at man kan mærke, der 
er nogen, der ser frem til det endelige resultat, siger hun.

Det endelige resultat vil formentlig allerede kunne ses om et par uger. Indtil 
da kan gågadens handlende følge med i tilblivelsen af det store maleri.
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