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AALBORG: 27-årige Daniel Ditman er 
køkkenchef i Musikkens Spisehus, og han 
har store ambitioner.  Side 6-7

Kokken ved musikken
THISTED: Elmar Tauber er født i Tyskland, 
uddannet i Frankrig og underviser i engelsk, 
tysk, fransk, spansk og italiensk i Thisted.  Side 2

Underviser i fem sprog

By   Liv BededagBy   Liv

Marit Benthe Norheim med værket ”Liv”, der bare lige skal males lyserød indvendig. Så er hun klar til søsætningen 18. juni. Foto: Kim Dahl Hansen

Af Jane Bünemann
jane.buenemann@nordjyske.dk

MYGDAL: Billedkunstneren Marit 
Benthe Norheim er ved så småt at 
tage afsked med sine tre kvindeski-
be. Otte års kunstnerisk arbejde 

med de sejlende kunstværker er for 
hendes vedkommende stort set slut. 

Nu er det op til skibsingeniører og 
andre teknikere at få dem klar til 
den store søsætning i Aalborg 18. ju-
ni. Derefter skal værkerne sejle 
rundt i Nordjyllands fjorde frem til 

oktober, hvor de lægger til i Aarhus.
Idéen om de sejlende installatio-

ner kom til Marit Benthe Norheim 
som en drøm, netop som hun for ot-
te år siden havde afleveret sine rul-
lende kunstværker, Campingkvin-
der. Drømmen om tre store sejlende 

Life Boats lød fuldstændigt ureali-
stisk, men midler fra mange fonde 
og organisationer har sammen med 
i hundredvis af frivillige hjulpet 
kunstneren.

Norheims kvindeskibe

AALBORG: Amatør-
skuespillere står på 
scenen, når ZOOM 
Teaterfestival snart 
slår dørene op til 
16 forestillinger. Et 
formål er at mødes 
om en fælles 
interesse.  Side 4

Nye talenter 
spirer frem

HIMMERLAND:Når 
20 mennesker 
sidder i måneskin 
og venter på bæver 
tre nætter i træk, 
så kommer der 
to bævere forbi. 
Den ene slog med 
halen.  Side 12-13

Bævere gider 
ikke blive talt

SALLINGSUND: 
Broen til og fra 
Mors er en livs-
nerve, og derfor 
sikres den nu med 
afskærmning, så 
den kan tåle 
påsejling af store 
skibe. Side 14-15

Broen sikres 
mod kollision

Jyllandsgade 20  ·  9000 Aalborg ·  Tel. 98 77 17 00  
mail@cityhouse.dk  ·  www.cityhouse.dk

LEDIGE KONTORER UDLEJES
City House er Aalborgs bedst beliggende kontorhus – der 
er indrettet som et fælles erhvervsdomicil for et varierende 
antal fremsynede virksomheder, som alle ønsker at virke i et 
� ot og moderne fungerende kontormiljø, med en attraktiv 
kontoradresse og parkeringspladser lige uden for døren. 
Kontakt udlejningschef Rikke Nissen via mail@cityhouse.dk 

for yderligere oplysninger og fremvisning af huset

Plug 
& Work 
ready!

Lækker Studenter Buffet
med hjemmelavede lune og kolde retter.

Pr. couvert fra kr.  210,-City House er Aalborgs bedst beliggende kontorhus 
er indrettet som et fælles erhvervsdomicil for et varierende 
antal fremsynede virksomheder, som alle ønsker at virke i et 
� ot og moderne fungerende kontormiljø, med en attraktiv 

Studentergilde 
- i og ud af skibet

Vestre Havnepromenade 2 . Aalborg Tlf. 98 11 55 66
www.prinsesjuliana.dk

www.facebook.com/PrinsesJuliana

 Side 10-11



... 10 Vendsyssel NORDJYSKE Stiftstidende Fredag 22. april 2016

AALBORG: Lørdag 18. juni skal de tre sejlende skibe ”Life Boats” under stor     
festivitas søsættes i Aalborg. Derefter vil skibene besøge 15 havne ved Nord-
jyllands fjorde. Mellem 12. og 23. oktober ligger skibene i Aarhus, der er        
kulturhovedstad i 2017.

Life Boats på besøg i Nordjylland

ELLING: Danmarks Sportsfi-
skerforbund og Lystfisker-
foreningen for Frederiks-
havn og omegn kan ikke ac-
ceptere, at Elling Ås udløb 
uddybes. 

Det sætter en foreløbig 
stopper ikke bare for uddyb-
ningen, men for kommu-
nens samlede plan for over-

svømmelsessikring af Elling.
En plan, som ellingboerne 

venter utålmodigt på at se 
realiseret. 

I Elling blev villakvarteret 
ved Vestergårdsvej og dele 
af Tuenvej i oktober 2014 
oversvømmet, da store ned-
børsmængder fik åen til at 
svulme op. Mange var bag-

efter tvunget ud af deres 
ødelagte huse i månedsvis.

Siden har kommunen ar-
bejdet med en række forslag 
til forebyggelse af nye over-
svømmelser.

Et af dem er at uddybe åen 
på en 1 km lang strækning i 
engene øst for byen ned til 1 
meter under havniveau. 

Det skal forbedre afstrøm-
ningen til havet.

Fra å til sø
Det er så voldsomt et ind-
greb, at lystfiskerne har 
trukket i nødbremsen og på-
klaget kommunens tilladel-

ser til ”klimatilpasningen”, 
herunder også diger, til Na-
tur- og Miljøklagenævnet.

- Uddybningen vil være 
ødelæggende. Gennem-
strømningen nedsættes, så 
denne del af åen bliver en 
slags sø, siger biolog Kaare 
Manniche Ebert, Danmarks 
Sportsfiskerforbund.

- Ved højvande vil der 
strømme vand ind i åen fra 
havet. Faunaen i åen foran-
dres, herunder insektlivet.

Samtidig vurderer sports-
fiskerne, at uddybningen er 
en unødvendig del af det 
samlede projekt, fordi effek-

Lystfiskere anker    uddybning af Elling Å
KLIMASIKRING: Planen, som skal 
sikre mod nye oversvømmelser,  
sidder fast i klagemøllen

Af Jane Bünemann  
og Kim Dahl Hansen (foto)
jane.buenemann@nordjyske.dk

MYGDAL: Billedkunstneren 
Marit Benthe Norheim trip-
per i disse dage rundt i sit 
værksted. Fuldstændig som 
en vordende mor, der har alt 
gjort klar til den kommende 
fødsel. Forberedelserne er 
gjort, og nu kommer forløs-
ningen snart.

- Jeg er så spændt. Jeg har 
aldrig i mit liv været så ner-
vøs før. Det er helt vildt, ly-
der det fra kunstneren.

I otte år har hun arbejdet 
på at realisere den vanvitti-
ge drøm, hun havde en nat: 
at bygge tre kvindeskibe, 
der skal sejle ned gennem 
Europa og udveksle kulturer 
og historier med de menne-
sker, man møder undervejs.

Lige så skørt, det lød, lige 
så ihærdigt og vedholdende 
har Benthe Norheim arbej-
det med de tre store beton-
skibe, og 18. juni skal de sø-
sættes i Aalborg.

Lige nu er hun i sit stille 

sind ved at tage afsked med 
dem.

Men foreløbig skal det sid-
ste skib, ”Minder”, ud gen-
nem den smalle åbning i 
værkstedet.

- Det er så mærkeligt. Så 
bliver her helt tomt, og der 
er ikke mere for mig at gøre, 
siger Benthe Norheim.

Hun er kunstnerisk færdig 

med ”Minder”, som symbo-
liserer den ældre kvinde. 
Skibet står foreløbig state-
ligt i værkstedet med 19 ga-
lionsfigurer skuende ud 
mod alle sider. De 19 figurer 
er portrætter af kvinder, 
som alle er over 70 år, og 
som har levet et liv, hvor de 
har mødt mindst to forskelli-
ge kulturer. Alle de navngiv-

ne kvinder er interviewet af 
journalist Marianne Knud-
sen og professor i sociologi 
ved Aalborg Universitet 
Ann-Dorte Christensen. De 
dramatiske livshistorier vil 
til efteråret udkomme som 
en bog.

Inde i skibet er der to figu-
rer, som ikke er galionsfigu-
rer, men de er et vigtigt min-

Stille afsked 
med kunstskibe  
før rejsen
MYGDAL: Billedhugger Marit Benthe Norheim har gjort, 
hvad hun skal med Life Boats - nu er resten op til  
ingeniører og teknikere

14 BI-Centeret, Brønderslev.
Brønderslev-Støvring, 
jyllandsserien, herrer, 
fodbold.

16 BASbio, Brønderslev

Kung Fu Panda 3.
19 BASbio, Brønderslev

Carol.
19.30 Kino Hjallerup

De standhaftige.

DET SKER I BRØNDERSLEV KOMMUNE

10  Aasted Kirke.
Konfirmation.

11  P-pladsen, Skiveren.
Vandretur. Arr.: Natur-
styrelsen Vendsyssel og 
Kystmuseet Skagen.

14  Lyngså Kirke.
Koncert med Visens 
Venner.

15-18  Skagen Bryghus.
Mathiez Band (rock og 

pop).
16  Helligåndskirken.

Tilbedelse / Messe.
20  Frederikshavn Kirke.

Koncert med Dorthe 
Gerlach og Lydkantens 
Talenter.

20  Maskinhallen.
Koncert med Gregers 
og Attention Please.

DET SKER I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

17  Sindal Camping.
Fest og øl-smagning 
med The Irish Water-
falls.

19  Bingohallen.

Bankospil.
21 Fishermans Rest, Nr. 

Lyngby.
Country Ejnar.

DET SKER I HJØRRING KOMMUNE  { Født i Norge i 1960.

 {Uddannet på Vestlandets Kunstakademi, Bergen, og senere på 
Royal Academy of Art, London.

 {Bosat i Mygdal i Vendsyssel siden 1997.

 {Arbejder i beton.

 {Har udført en lang række udsmykninger i Norge - blandt andre 
skulpturen ”Rottejomfruen” i Skien, 2006.

 { I Sæby står ”Fruen fra Havet”, 2001, og i Sindal står ”Tilrejsen-
de” fra 2006.

 {Specialist i mobile kunstværker i flok: ”Rullende Engle”, 2000, 
”Campingkvinder”, 2008, og de tre sejlende skulpturer, ”Life 
Boats”, der søsættes 18. juni 2016 i Aalborg.

BLÅ BOG
MARIT BENTHE NORHEIM

Af Jakob Gammelgaard
jakob.gammelgaard 
@nordjyske.dk

BRØNDERSLEV: Fagforbun-
det FOA mødtes torsdag 
igen med Brønderslev 
Kommune om besparelser-
ne på ældreområdet. Det 
blev imidlertid et kort mø-
de uden nogen afklaring. 

- Vi havde et positivt og 
konstruktivt møde. Kom-
munen meddeler, at de nu 
vil til bunds i sagen og få et 
endeligt overblik over mu-
lige omplaceringer, fratræ-
delser, og hvor mange det 
så til sidst bliver nødven-
digt at afskedige, siger for-
manden for FOA Vendsys-
sel, Birger Thomsen. 

Borgmester Mikael Klit-
gaard (V) sagde onsdag til 
NORDJYSKE, at det ender 
med ”forholdsvis få afske-
digelser”.

Brønderslev Kommune 
har trukket kraftigt i land 
siden et møde 12. april, 
hvor FOA fik den opfattel-

se, at det var 38 stillinger, 
der skulle nedlægges og 
spares i alt 12,8 millioner 
kroner, som er dobbelt op i 
forhold til det vedtagne 
budget. 

- Vi er blevet mere rolige, 
men det er vigtigt at un-
derstrege, at de store tal ik-
ke var noget, vi greb ud af 
den blå luft. Det var rent 
faktisk det, vi fik præsente-
ret af kommunens embeds-
folk, og som vi derfor selv-
følgelig forholder os til, si-
ger Birger Thomsen.  

Han henviser til, at for-
mand for ældreomsorgs-
udvalget Gitte Krogh (V) 
siden har beskyldt LO og 
FOA for at føre skræmme-
kampagne. 

- Nu må vi se, hvad det 
lander på. Der sker ikke 
noget på personalefronten, 
før vi har haft endnu et 
møde med kommunen. Og 
der er foreløbig ikke fastsat 
en dato, siger Birger Thom-
sen.

Hver en sten 
vendes

Formand for FOA Vendsyssel Birger Thomsen (tv.) afviser 
skræmmekampagne.  Arkivfoto: Kurt Bering
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Øjnene - lavet af glasmager Peter Kuchinke - pudses af kunstneren 
Benthe Norheim. Det er i skibet Liv, der er klar til søsætning 18. ju-
ni.  

De to figurer på ”Minder” sym-
boliserer ægteparret Inge og 
Ole Davidsen, der druknede 
ved Grønland. 

Benthe Norheim tager i disse 
dage en stille afsked med Life 
Boats, som 18. juni skal søsæt-
tes i Aalborg.  

Lystfiskere anker    uddybning af Elling Å
ten på vandstanden i åen er 
lille.

Kaare Manniche under-
streger, at lystfiskerne kun 
er imod uddybningen.

De ønsker ikke at sabotere 
kommunens andre klimatil-
pasninger ved Elling Å.

- Men det er det, de gør 
ved at anke, siger Per Seve-
rinsen, medlem af den loka-
le ågruppe i Elling.

Ked af at stikke kæp i hjulet 
Kaare Manniche oplyser, at 
lystfiskerne i høringsfasen 
om pakken af dispensatio-
ner og tilladelser til klimatil-

pasning opfordrede kom-
munen til at behandle tilla-
delsen til uddybning sær-
skilt. 

- Vi er kede af at påklage 
den samlede afgørelse, siger 
han, for sagsbehandlingen i 
Natur- og Miljøklagenævnet 
kan vare halve og hele år.

Kommunens miljøafde-
ling lavede imidlertid en 
samlet afgørelse om digean-
læg, uddybning, rørlægning 
af vandløb med mere med 
en stribe tilladelser og di-
spensationer efter naturbe-
skyttelsesloven paragraf 3 
og 16, åbeskyttelseslinjen 

og vandløbsloven. Derfor er 
den samlede pakke indan-
ket.

Kommunen låst fast
Da klagen har opsættende 
virkning, er kommunens 
handlemuligheder låst fast. 
Natur- og Miljøklagenævnet 
kan dog beslutte, at klagen 
kun skal have opsættende 
virkning for de forhold, som 
er påklaget . Nemlig uddyb-
ningen.

Biolog Marianne Sallov 
Kristiansen, Frederikshavn 
Kommune, har udstedt de 
kommunale tilladelser og 

dispensationer, og hun vil 
foreslå ankenævnet, at kla-
gen kun får opsættende virk-
ning for uddybningen, så di-
gebyggeriet kan komme i 
gang. 

Der er imidlertid indgivet 
endnu en anke af en beboer 
på sydsiden af åen. Også 
denne anke låser kommu-
nen, i hvert fald midlerti-
digt. Anken vedrører som 
sportsfiskernes den samlede 
kommunale pakke af di-
spensationer og tilladelser, 
men er uden nærmere be-
grundelse.

 { I oktober sidste år besluttede Frederikshavns tekniske udvalg at 
gennemføre en række tiltag for at forebygge oversvømmelser 
langs Elling Å.

 { Et af tiltagene var uddybning af åen til kote -1 (1 meter under 
havets overflade) på en 1 km lang strækning øst for Skagensvej.

 {Virkningen af uddybningen og andre tiltag var inden analyse-
ret i en rapport lavet af konsulentfirmaet Alectia.

 {Uddybningen vurderes at reducere vandstandsstigningen 
umiddelbart vest for Skagensvej med 8 cm ved ekstrem nedbør.

 {Ved Vestergårdsvej, det i 2014 hårdest ramte område, er virk-
ningen blot 1-3 mm.

FAKTA
UDDYBNING MED MINIMAL EFFEKT

 » Nu tror jeg, at jeg er færdig 
med min mobile periode.
MARIT BENTHE NORHEIM, 
billedhugger og kunstneren bag Life Boats

de for Benthe Norheim og 
Life Boats-projektet. Det er 
ægteparret Inger og Ole Da-
vidsen, Fredericia, som om-
kom ved et bådforlis i 2014 
ud for Illulissat på Grøn-
lands vestkyst. Inger David-
sen blev den første formand, 
da den selvejende instituti-
on Life Boats i 2012 blev 
etableret.

- De har betydet så meget 
for projektet, at det var na-
turligt, at de skulle med som 
beskyttere, siger Benthe 
Norheim.

Ude på gårdspladsen i 
Mygdal kan hun se de to øv-
rige skibe: Under en kæmpe 
presenning står ”Liv” - den 
gravide kvinde. Det skib er 
stort set klar til søsætningen, 

for det har allerede været i 
vandet og bestået sin prøve.

Skibet ”Længsel” står på 
en blokvogn og venter læng-
selsfuldt efter det første mø-
de med bølgerne.

Tilbage er nu kun at få 
monteret ledninger og 
skibsmotorer og få det hele 
testet.

Der begynder så småt at 

falde ro over billedkunstne-
ren og det lille husmands-
sted med værkstederne. De 
sidste otte år har stedet væ-
ret rammen om det store ar-
bejde med de tre skibe.

Mange interesserede 
sponsorer har været på be-
søg side om side med endnu 
flere frivillige, som har hjul-
pet med snart det ene, snart 

det andet. Alle tre skibe er 
håndstøbt af flere hundrede 
frivillige klappere.

- Jeg har drømt, at jeg skal 
lave en stor skulptur, der be-
står af en masse små skulp-
turer, der skal symbolisere 
alle de mennesker, der har 
været med i dette projekt. 
Jeg har haft så travlt, så jeg 
slet ikke har haft tid til at 

takke hver enkelt. Men det 
er helt fantastisk, så meget 
hjælp jeg har fået. De sidste 
år er bare gået så stærkt - 
først med Campingkvinder 
og så med skibene. Nu tror 
jeg, at jeg er færdig med min 
mobile periode, mener 
Benthe Norheim.

Skibet ”Minder” er på vej ud ad den smalle åbning fra Benthe Norheims værksted.  


