
» Gør det noget, hvis bare nogle pro-
jekter kan bidrage til, at enkelte af 
Danmarks kyststrækninger kan få 

status som en slags Vand Canyon? 
Leder Side 22
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 49995       5 UDVALGTE SUNDE BÆR

    TA´ 5 BUSKE FOR
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LIGUSTER
80-100 cm - Pr. stk. 16,-

V/20 STK. 12,95  V/100 STK. 11,95

BØG 80-100 cm. 3 års ompl. - Pr. stk. 16,-

V/20 STK. 12,95  V/100 STK. 11,95

SPIRÆA vanhouttei - 40-80 cm.

V/20 STK. 21,00  V/100 STK. 17,95

Indkildevej 17 - Gug
9210 Aalborg SØ

9814 0858
Hverdage ............  9.00-17.30
Lørdag .............. 10.00-16.00
Søndag ............. 10.00-16.00

Havtorn, surbær, blåbær, goij-bær, solbær
Store buske, der giver bær næste år.
Gælder til og med mandag den 2/11 - Begrænset parti

SUPER BÆR
SPAR OP TIL

205,-

facebook.com/ekspedition
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KLOKKEN 11 OG 15 
www.oceanarium.dk
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Jomfrusejlads for gravid
SEJLENDE: For første gang blev det testet, om skulpturerne Life-boats rent faktisk kan sejle

Af Lars Teilmann og Caspar Birk
graverne@nordjyske.dk

KØBENHAVN: Det skal undersøges, 
hvordan borgerne oplever de så-
kaldte ressourceforløb, som kom-
munerne iværksætter i jagten på 
borgernes arbejdsevne.

Siden 1. januar 2013 er antallet 
af tildelte førtidspensioner faldet 
fra knap 15.000 til cirka 6000. En 
stor del af de borgere, som får af-
slag på førtidspension, ender i res-
sourceforløb. I denne uge mødtes 
forligskredsen bag reformen. 

- Jeg er meget tilfreds med, at der 
kommer en systematisk indsam-
ling af, hvordan borgerne oplever 
det her, og at det skal være færdigt 
til sommer, siger beskæftigelses-
ordfører Karsten Hønge (SF).

Han oplyser, at der også skal ud-
arbejdes en guide til kommunerne 
om ”det gode ressourceforløb”, der 
skal etableres et rejsehold, som 
skal ud og holde workshops, og så 
skal der lovgives om nogle af de 
”åbenlyse sager”.

- Jeg tror, at ministeren bevæger 
sig på grund af politisk pres, men 
samtidig har der jo været et mas-
sivt mediepres med hårrejsende 
sager - herunder i NORDJYSKE, si-
ger Karsten Hønge.

Beskæftigelsesminister Jørn Ne-
ergaard Larsen (V) ønsker ikke at 
lade sig interviewe.
 Side 14-15

Reform 
under lup

Nordjysk restaurant får top-
karakter Weekend

Allan Olsen har lidt mod sin 
vilje skrevet selvbiografi Side 18-19
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Af Marianne Isen  
og Kurt Bering (foto) 
marianne.isen@nordjyske.dk

STRANDBY: Kunstneren 
Benthe Norheim har de se-
neste år arbejdet med at ska-
be tre kæmpestore skulptu-
rer i beton. Hun kalder dem 
Life-boats. 

De skal kunne sejle rundt 
på have og kanaler og fore-
stiller kvinder på forskellige 
stadier i livet. De hedder alle 
noget med ”Mit skib er ladet 
med”, og fredag var en af 
dem, ”Mit skib er ladet med 
liv”, fragtet fra Mygdal ned 
til Strandby Havn. 

Her skulle den allerførste 
søsætning finde sted.

- Jeg er spændt og har ikke 
sovet så meget i nat. Men fø-
ler mig også tryg. Jeg kan ik-
ke gøre mere. Det er andre, 
der har fagkundskaben om-
kring sejladsen og stabilise-
ringen, fortalte hun på ka-
jen, mens skulpturen, der 
forestiller en gravid kvinde, 
svævede over jorden, hæn-
gende på en stor kran.

En af fagmændene er Erik 

Foldager, der har været med 
til at bygge den 16 tons tun-
ge skulptur.

- Jeg er helt sikker på, hun 
kan flyde. Det har vi lavet så 
mange beregninger på. Der 
bliver ingen Vasa her, smiler 
han. 

(Vasa er et svensk orlogs-
skib, der på grund af en kon-
struktionsfejl i skroget kænt-
rede og sank i Stockholms 
havn på sin jomfrurejse 10. 

august 1628. red)
De bærer bly ud og ind af 

maven på skulpturen.  Den 
gravide mave er en kahyt, og 
når kunstprojektet bliver sat 
i gang, skal der på væggene 
hænge relieffer, som børn la-
ver i de forskellige havne, 
hvor Life-boats ligger til kaj.

Det handler om, at skibet 
skal have den korrekte bal-
last. Og da hun bliver sænket 
ned i vandet for allerførste 

gang, bliver hun hurtigt 
hejst op igen. 

Hun er alt for let og vil 
helst krænge til den ene side. 
Der er brug for mere bly som 
ballast.

Hun er valgt som ”testper-
son”, fordi hun var den, der 
var sværest at forudsige, 
hvad hun ville gøre i vandet. 
Fordi hun er den højeste af 
de tre skulpturer og dermed 
sværest at stabilisere.

Fagpersonerne skal derfor 
bruge de kommende dage til 
at finde den helt rigtige 
mængde bly, sænke hende 
op og ned af vandet, og når 
det er på plads, skal hun må-
ske sejle en tur i havnebassi-
net.

Og indtil videre er der god 
tid til at få Life-boats gjort 
sejlklare. Bådene skal offici-
elt søsættes i 2017 i Aarhus 
Havn som et led i, at byen er 

europæisk kulturhovedstad. 
Benthe Norheim er glad 

efter kunstværkets jomfru-
tur.

- Jeg kunne se, at hun be-
fandt sig godt i vandet. Nu 
skal andre have styr på alt 
det tekniske, og det skal de 
nok få. 

Tonstung kvinde var for let
STABILISERING: Skulpturen ”Mit liv er ladet med liv” blev for første gang søsat, og den var også ladet med for lidt bly

Kunstneren Benthe Norheim fulgte de sejlkyndiges arbejde, og 
hun var glad for at se skulpturen i vandet.

Testene går ud på at få stabilise-
ret skulpturen helt rigtigt med 
at lægge bly i bunden.

P.C. Yachtservice i Strandby har grejet til at hejse både op og ned af 
vandet. Derfor blev den allerførste prøvesejlads planlagt på østky-
sten af Vendsyssel.

 { Life-boats er et sejlende 
kunstværk bestående af tre 
skibe. De hedder ”Mit liv er 
ladet med længsel” og fore-
stiller en ung kvinde på vej 
ud i verden.  ”Mit liv er ladet 
med Liv” er den gravide kvin-
de, og den tredje båd fore-
stiller en aldrende kvinde og 
hedder ”Mit skib er ladet 
med minder.” 

 {  Der skal indlægges musik 
af den norske komponist Geir 
Johnson i hver af bådene.   
De skal sejle rundt på Euro-
pas floder og lægge til i for-
skellige havne, hvor der så 
skal ske et kulturmøde f.eks. 
med de lokale børn.

FAKTA
LIFE-BOATS

Da skulpturen får vand under 
boven, viser det sig, at hun ikke 
har nok ballast ombord og må 
hejses op igen.

 » Jeg kunne se, at hun befandt sig godt 
i vandet. Nu skal andre have styr på alt 
det tekniske, og det skal de nok få. 
BENTHE NORHEIM, kunstneren bag Life-boats


