modstandsmand Christian Ulrik Hansen 23. juni 1944.
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Hul på 28
millioner
kroner

DiNoDRNDAR
og Benthe Norheim
er i gang med at lave
modeller af skulpturerne
i forholdet 1:5.
Foto: Hans Ravn

FoRRINGelseR: Ingen vej uden om serviceforringelser
for borgerne. Kommunens økonomi er trængt - igen

Midler
til Life-Boats

Af Allan Vinding Sørensen
og Jakob Gammelgaard
allan.vinding.soerensen@nordjyske.dk

Marit Benthe Norheim
har netop fået 300.000
kr. fra Det Obelske Fami
liefond til sit projekt Li
feBoats.
Hun har ansøgninger
inde hos mange andre
fonde for at få midler til
gennemførelsen af det
store projekt.
Blandt andet søger
kunstneren om midler
fra Kulturministeriet.
Det sker med anbefalin
ger fra såvel Region
Nordjylland, Hjørring
og Frederikshavn kom
muner samt en række
kulturpersonligheder.

HJØRRING: - Alle håndtag skal

Ingeniørogkunstner
ner
SAMARBEJDE: Der regnes og måles hos billedhugger Benthe Norheim
Af Jane Bünemann
jane.buenemann@nordjyske.dk

MYGDAL: Billedhugger Marit
Benthe Norheim er uddan
net kunstner, men for tiden

regner og arbejder hun nær
mest som en ingeniør. Hun
er nemlig i fuld gang med at
bygge skibe. Ikke almindeli
ge skibe naturligvis, men si
ne tre sejlende installationer

i beton, kaldet LifeBoats.
Finansieringen af det store
projekt er endnu ikke helt på
plads, men der er ansøgnin
ger ind hos forskellige fonde
i øjeblikket. Imens arbejder

kunstneren ufortrødent vi
dere sammen med sin faste
assistent Dino Drndar.
Det sidste års tid har der
været en heftig korrespon
dance mellem Benthe Nor
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heim og skibingeniøren fra
Danish Marine Design ApS,
København.
- Det har været fuldstændig esperanto for både ingeniøren og mig, siger Benthe
Norheim, hvis store atelier
er fyldt med tekniske tegninger på alle væggene.
- Formen skal jo fungere.
Det er simpelthen livsnødvendigt her, siger hun.
Sammen med Dino er hun
i gang med ud fra skibsingeniørens tegninger at udarbejde modeller i målestokken 1:5 af bådene.
Life-Boats består af tre figurer, der alle skal sejle. Det
er kvindefigurer, og den ene
hedder "Lastet med længsel", den anden "Lastet med
liv" og den tredje "Lastet med
minder".
Når de om nogle år er færdige, skal de i sejle gennem

BeNtHeNoRHeImbrænder for sit projekt Life-Boats.
Foto: Hans Ravn

»

Det har været
fuldstændig
esperanto for både
ingeniøren og mig.

MArit BentHe norHeiM,
billedhugger

Europas kanaler.
Fra 22. maj til 1. august
2010 kan man på Utzon
Centret i Ålborg se en udstil-

ling om Life-Boats-projektet.
Der bliver vist forarbejder til
projektet og modeller. Her
vil man også kunne se en
animation af Life-Boats, som
er lavet af tre studenter fra
Grafisk design teknolog uddannelsen, University College Nordjylland, Ålborg.
Samtidigt med det rent
praktiske med at lave de tre
skulpturer, arbejder Benthe
Norheim på sammen med
kulturformidler Malene Pedersen, som er ansat i projektet, at tilrettelægge selve
turen gennem Europa.

i brug, når vi skal lægge budgetter i de kommende år, siger borgmester Arne Boelt
(S).
- Ser vicen bliver ramt. Det
kan man ikke undgå. De sparekrav, der er meldt ud betyder en klar ser viceforringelse.
Regeringen har forlangt,
at landets kommuner må
indstille sig på nulvækst i
2011 og måske endda minusvækst fra 2012.
Kommunens egne beregninger viser, at indtægterne
falder og udgifterne stiger I
både 2011 og 2012. Begge
år vil byrådet mangle 28 millioner kroner, som skal findes gennem besparelser.
De sorte udsigter bliver
endnu værre, hvis man regner på tallene for 2013 og
2014, hvor underskuddet
ser ud til at blive på henholdsvis 40 og 62 millioner
kroner.
- Vi skal naturligvis gøre
alt for at nytænke de kommunale ydelser og effektivisere for at hente rationaliseringsgevinster, siger Arne
Boelt.
- I kommunerne kan vi jo
godt se, hvilke økonomiske
problemer landet har. De
problemer skal kommunerne naturligvis også være
med til at løse. Vi vil bare ikke bære hele byrden.
Venstres gruppeformand,
Susanne Sander mener, at
det er et spørgsmål om prioritering. Hun er klar til at tage diskussionen om kommunens ser viceniveau.
- Der venter en spændende
diskussion om, hvilke gratis
velfærdsydelser, der skal bevares, og hvilke ydelser borgerne selv kommer til at be-

IFRemtIdeNskal der være færre kommunalt ansatte - for eksem
pel skolelærere.
Arkivfoto: Bente Po

»

Kravet om færre
ansatte kan formentlig klares med
naturlig afgang, så vi
undgår fyringer.
SuSAnne SAnder,
gruppeformand for Venstre

tale i fremtiden, siger Susanne Sander.
Konsekvenserne af regeringens foreslåede besparelser på 10 milliarder kroner
kendes endnu ikke i detaljer,
men regeringens udmelding
om, at der skal fyres 8000
ansatte i kommunerne, ryster dog hverken økonomer

eller politikere i Hjørr
Kommune.
Hjørrings andel af de 80
er nemlig omkring 100
satte.
- Kravet om færre ansa
kan formentlig klares m
naturlig afgang, så vi und
fyringer, siger Susanne S
der.
Kommunen har cirka 60
ansatte og cirka 600
hvert år på pension.
- Jeg håber bestemt o
på, at vi kan klare det m
naturlig afgang, men de
ikke til at vide, om kaba
kan gå op inden for skoleo
rådet, siger Arne Boelt.
- Det er jo ikke altid, at f
på en bestemt skole går
pension, så det passer m
det behov for nedskæring
samlet har set.

KØB:

SALG:

• Gamle biler
(skrotpræmie udbetales)

SERVICE:

• Jern, stål, metaller og
maskiner

• Brugte dæk modtages

• Nyt stål, rør i afmålte længer.
jernbjælker, brugsjern og plader

Vi stiller gerne containere til rådigh
for vore kunder

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-torsdag8.00 - 15.3
Fredag 8.00 - 15.00
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