Gymnasiet bygget om

Ikke kommunernes skyld

Rygstød til foreninger

BRØNDERSLEV: Brønderslev
Gymnasium har gennemgået
stort ombygningsprojekt til 11
mio. kroner. 
Side 18-19

VENDSYSSEL: Kommunerne kunne ikke have forhindret de store
oversvømmelser midt i oktober.
Det mener Rambøll.  1. sektion

HJØRRING: Folkeoplysningsudvalget i Hjørring Kommune har
netop bevilget 120.000 kroner til
seks foreninger. 
Side 6-7
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- Det er uforskammet
UTILFREDS: 74-årige Jette Lund bor i Frederikshavn, og hun føler sig snigløbet, fordi
kommunen ikke giver information om ændring i hjemmehjælp

Side 12-13

Skib
nummer
to klar
MYGDAL: Skibet, der er ladet

med liv, så i sidste uge for
første gang dagens lys. Efter
to år i billedhuggeren Marit
Benthe Norheims værksted
blev det ”gravide” skib stille
og roligt skubbet ud gennem
porten. Vel udenfor kan skibet de kommende år danne
par med det første skib i
Norheims sejlende installation med titlen ”Life-Boats”.
Skibene skal ud og sejle på
de europæiske floder, men
først skal kunstneren i gang
med at bygge det tredje skib.
Det sker, så snart økonomien er på plads. Foreløbigt
har Spar Nord Fonden lovet
at give en halv mio. kr. til det
næste skib.



Side 8-9

Marit Benthe Norheims 12 meter lange skib, mens det ventede tålmodigt på at komme ud.

Foto: Bente Poder
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I øjeblikket forhandler bestyrelsen for ”Den selvejende institution
»
Life-boats” med såvel Aarhus Kommune som Aalborg Kommune

stadier i et kvindeliv
skal bådskulpturerne
symbolisere.

Vendsyssel 9

om tilskud. Jeg håber, den kan komme ud og sejle i 2016.
MARIT BENTHE NORHEIM, kunstner

s /PSTNING PÍ MEDFLGENDE FOD
s 4ILSLUTNING TIL ANTENNE MV

Kranfører Kenni Andersen - her i gult tøj - fra Øster Brønderup
Vognmandsgården er manden, der har haft ansvaret for at trille de
store skibe ud af værkstedet.
Foto: Bente Poder
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Fest til
fast pris
Montra Skaga Hotel tilbyder
“alt-inkl.” til din feSt indeHoldende:
Velkomstdrink, festmiddag, vine ad libitum,
kaffe, fri bar (øl, vin og vand) og natmad.

“Alt-inkl.”

775,-

Pris pr.Pris kr.
kuvert
fra kr.

WillemoesVej 1 · 9850 HirtsHals · t 9894 5500
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STORT
UDVALG

i kvalitets fodtøj.
Bla. Jyllands største udvalg

diabetes, gigt eller
følsomme fødder
- eller vil du bare være god
ved dine fødder

Anna Marie Frederiksen

STOR ERFARING
OG FAGLIG VIDEN

Endnu
et skib
er ude
i lyset
LIFE-BOATS: Billedhuggeren
Marit Benthe Norheim er færdig
med skib nummer to
til sin sejlende installation
Af Jane Bünemann
jane.buenemann@nordjyske.dk

Stemningen på
kunstneren Marit Benthe
Norheims værksted mandag
i denne uge var lige så hektisk som på en fødestue.
Hendes ni tons store skulptur ”Mit skib er ladet med
liv” skulle forberedes til at
blive skubbet ud gennem
værkstedets port - så snæver
som nogen fødekanal.
- Jeg er så spændt og nervøs. Jeg har ikke sover ret
meget i nat, forklarede
kunstneren, mens hun så til,
mens de ansatte og frivillige
sammen med kranfører Kenni Andersen forberedte udførslen.
Selv havde hun afsluttet to
års arbejde med den 12 meter lange skulptur, som er
MYGDAL:

nummer to skib i den sejlende installation ”Life-Boats”. I
Mygdal har nummer et skib
”Mit skib er ladet med længsel” længe skuet ud over
kunstnerens gårdsplads.
Marit Benthe Norheim har
gennem mange år arbejdet
med bevægelse i sin kunst.
Det begyndte for 15 år siden,
da hun over 16 skraldestativer lavede skytsengle i beton, ”Rullende engle”. I
2008 præsenterede hun
skulpturen ”Campingkvinder” til den Europæiske Kulturhovedstad
Stavanger.
Skulpturen består af fem
kvindeskulpturer
bygget
over fem campingvogne, der
har rejst i mange lande allerede.
- Da de sidste tilladelser
skulle på plads til Campingkvinder drømte jeg en nat, at

FAKTA
LIFE-BOATS - ”MIT SKIB ER LADET MED”
{ Life-Boats er en sejlende skulpturel installation i beton.
{ Den er udtænkt af billedkunstner Marit Benthe Norheim, Mygdal, i 2008.
{ Skulpturen består af tre sejlende skulpturer, der hver er 12 meter lange og tre meter høje - med plads til passagerer.
{ Bådskulpturerne er alle kvindefigurer og symboliserer tre stadier i et kvindeliv.
{ De hedder:
{ Mit skib er ladet med længsel.
{ Mit skib er ladet med liv.
{ Mit liv er ladet med minder.
{ Projektets økonomi styres af ”Den selvejende institution LifeBoats”, der blev stiftet i april 2012.
{ I maj 2013 blev en støtteforening for Life-Boats stiftet.

de kunne sejle, mindes
Benthe Norheim.
Så var idéen til ”LifeBoats” født. De tre skibe - også kvindefigurer - skal sejle
på de europæiske floder og
være centrum for kulturel
udveksling, hvor de end
kommer frem. Den værste
skærgård for skibene er økonomien. Der mangler fortsat
midler til at bygge det sidste
skib og få monteret de tre
skibe, så de kan søsættes.
- I øjeblikket forhandler
bestyrelsen for ”Den selvejende institution Life-boats”
med såvel Aarhus Kommune
som Aalborg Kommune
om tilskud. Jeg håber, den
kan komme ud og sejle i
2016, sagde Marit Benthe
Norheim.
Kaptajner glæder sig
Mange støtter og frivillige

Hov! Pludselig var det ni ton tunge skib kommet skævt på porten,
og alle mand måtte i gang med at skubbe retur. Foto: Bente Poder

Der skulle præcision til for at få det tunge skib bragt ned fra højderne.
Foto: Bente Poder

Gulvet skulle fejes grundigt, før skibet skulle trilles ud. Selv den
mindste lille sten kunne være en forhindring.
Foto: Bente Poder

glæder sig til at se installationen sejle afsted. Mest måske de frivillige, der har
meldt sig til at sejle de tre
skibe.
Hele tre af disse kaptajner
fulgte udkørslen af skib

kommende skib. Det bliver
en udfordring at sejle - ikke
fordi det vælter, men det er
et lidt usædvanligt skib.
Alt mens han kiggede på,
blev skibet lige så stille og
på millimeters nøjagtighed

tig. Han er for nylig blevet
Danmarksmester i kranføring, fortalte Marit Benthe
Norheim.
Og Kenni Andersen fik styret det store skib gennem
den snævre port uden

nummer to, der har form
som en gravid kvinde.
Flemming Sten skal koordinere de mange kaptajner,
der skal skiftes til at sejle skibene.
- Jeg ser skulpturen som et

sænket, anbragt på en specialbygget bom og stillet på
fire små jernvogne.
- Jeg overlader det til dem,
der har forstand på det. Kenni Andersen fik det første
skib ud og han er meget dyg-

skrammer. Klokken 13.09
var ”Mit skib er ladet med
liv” ude og pryder nu gårdspladsen sammen med ”Mit
skib er lader med længsel”.

