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Rift om kommunejob
CENTRALISERING: Mindst tre nordjyske kommuner ønsker at føre tilsyn med andre kommuner
Af Mogens Møller
mogens.moeller@nordjyske.dk

NORDJYLLAND: Udsigten til en række
nye job får mindst fire nordjyske
kommuner til at lægge billet ind på
at blive tilsynsmyndighed for en
lang række sociale botilbud og institutioner.
- Når tilsynsopgaven nu skal placeres hos en enkelt kommune i regionen, er det da mest oplagt, at

det bliver Aalborg, siger Tina
French Nielsen (V), der er formand
for ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg Kommune.
Hun argumenterer blandt andet
med, at Aalborg ligger centralt i regionen, og at kommunen som
langt den største i forvejen har
samlet en masse ekspertise.
Hjørring Kommune er bestemt
også interesseret.
- De 30-35 job, som følger med

tilsynet, vil vi da gerne have hos os,
siger borgmester Arne Boelt (S).
Han mener, at Hjørring Kommune bør have gode kort på hånden i
kampen om at kapre den nye centrale tilsynsmyndighed.
- Vi har allerede noget tilsvarende i Vendsyssel, idet vi samarbejder med Frederikshavn og Brønderslev kommuner om det nuværende tilsyn, og det fungerer godt,
siger Arne Boelt.

Jammerbugt Kommune og Thisted Kommune vil også gerne være
hjemsted for den nye tilsynsmyndighed, som der skal være én af i
hver region.
Blandt de kommuner, der er i
tænkeboks, er Mariagerfjord.
- Vi skal i hvert fald vide noget
mere om, hvad det indebærer, før
vi beslutter, om vi er interesseret,
siger borgmester Hans Chr. Maarup (S), der tillige er formand for

det nordjyske kommunekontaktråd.
De 11 nordjyske kommuner vil
drøfte placeringen af den nye tilsynsmyndighed ved rådets næste
møde 11. november.
- Måske kan vi snakke os frem til
at pege på én kommune. Ellers ligger afgørelsen hos socialministeren. Hvis det bliver løsningen, vil
det også være helt i orden for mig,
siger Hans Chr. Maarup. Side 8-9

Glad dronning
fik tre løver
Af Jane Bünemann
jane.buenemann@nordjyske.dk

AARHUS: Dronning Margrethe II var helt tydeligt

meget glad, da hun i går eftermiddags afslørede
tre store skulpturer i Marselisborg Slotpark. ”3 løver og 9 hjerter” hedder skulpturen, som er udført
af den nordjyske kunstner Claus Ørntoft, Mygdal.
Billedhuggeren var derimod meget nervøs, men
efter afsløringen var han også både glad og lettet.
- Sådan en afsløring er som en eksamen. Jeg har
arbejdet på det her i fem år, og det har været en
stor opgave, men nu kan jeg sænke skuldrene, lød
det fra Claus Ørntoft.
Skulpturerne er Aarhus Bys gave til hendes majestæt i forbindelse med 70 års dagen for to år siden. Hun havde selv ønsket at få den nordjyske
billedhugger til at se på parken, og lige fra dag ét
havde Claus Ørntoft en idé om, at det skulle være
en løve.
Direktøren på kunstmuseet Aros, Jens Erik Sørensen, er begejstret:
- Det er noget af det flotteste, jeg har set. Det er
svært af lave løver, og00043
han har ikke bare lavet én,
men en hel gruppe. Det giver haven
00043
karakter.

Side 16-17

Dronning Margrethe beundrede efter afsløringen en af de tre løver, som den nordjyske kunstner Claus Ørntoft (tv) har udført. I baggrunden, næsten
skjult, ses tidligere Aarhus-borgmester Nicolai Wammen og nuværende borgmester Jacob Bundsgaard (th).
Foto: Scanpix

HUSK! Fradrag for beskæring inden 31.12. se www.gugplanteskole.dk
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Grøn Koncert til Aalborg 21. juli

Kultur 17

Poetry of Earth på Huset

MUSIK: Så er turnéplanen til næste års grønne koncerter fastlagt. Aalborg bli-

KONCERT: I marts udgav gruppen Poetry of Earth debut-dobbeltalbummet af

ver fjerde stop på turen, der starter i Kolding 18. juli og rammer Trekanten
ved Hvorup Kirkevej i Nørresundby 21. juli. Musikprogrammet er endnu ikke
offentliggjort, men billetforsalget starter 2. december i Føtex og Bilka.

samme navn. Onsdag 31. oktober rammer de Huset i Hasserisgade, Aalborg,
hvor de spiller sange fra albummet, der rummer engelske og danske digte sat
i musik - en sammensmeltning af udvidet jazzkomposition og -improvisation.

Blå Bog
BillEdhuggER Claus ØRNTOfT
{ Født 1959 i Silkeborg.
{ 1978-1979: Kunsthåndværkerskolen i Kolding.
{ 1982: Elev hos Gestur Thorgrimsson, Island.
{ 1985-86: Elev hos Erik Varming.
{ 1983-1987: Det Fynske Kunstakademi, Billedhuggerskolen ved
Sys Hindbo.
{ Seneste større værker:
{ 2001-2002: ”Indadvendt Stranding”, Dødemandsbugten, Ny
Hellesund, Norge.
{ 2002-2003: ”Spændingsfelt”, Banegårdspladsen, Hjørring.
{ 2003: ”Morgenstund”, Årøsund Havn.
{ 2003-2004: ”Bugvendt”, Vrå Skole. Gave fra Ny Carlsberg Fondet.
{ 2005-2007: ”Drømmeren”, doneret til Kristiansand, Norge, af
Falconbridge.
{ 2009: ”Ulvetid”, Nørre Uttrup kaserne, Aalborg.
{ 26. oktober 2012: Afsløring af værket ”3 løver og 9 hjerter” i
slotsparken, Marselisborg Slot, Aarhus.
{ 15. november 2012: Afsløring af relief på Hospice Djursland.
{ Bosat ved Mygdal uden for Hjørring.

AfSlørIng:
Billedhugger
Claus Ørntoft, der
bor i Mygdal ved
Hjørring, har lavet
skulpturer til
Marselisborg
Slotspark

Skulpturen ”3 Løver og 9 hjerter” ved afsløringen fredag i Marselisborg Slotspark i Aarhus.
Foto: Scanpix

Begejstring over
skulpturgave
ROs: Publikum blev med det samme grebet af de tre
nye løver i slotsparken

Claus Ørntoft med modeller af løverne, som dronning Margrethe
fik i går.

Af Jane Bünemann
jane.buenemann@nordjyske.dk

Dronningen får tre løver
Af Jane Bünemann
og Bente Poder (foto)
jane.buenemann@nordjyske.dk

D

ronningen skal have
en løve.
Sådan tænkte billedhugger Claus Ørntoft, da
han første gang stod i parken ved Marselisborg Slot i
Aarhus. Dronning Margrethe havde bedt ham se på
parken for at få ham til at lave en skulptur til stedet.
Løven var det første Claus
Ørntoft tænkte på, og tankerne blev ved at kredse om
løven.
- Jeg har i mine arbejder
altid været optaget af de romanske stenmestre, som
blandt andet lavede granitkirkerne, døbefonde og relieffer. Med kristendommen
kom løven ind som fortælling og sindbillede på store
kræfter, der er svære at styre. Løven kan være et billede

på Kristus, men det kan også
være et billede på kaosmagten, forklarer Claus Ørntoft.
Han udarbejdede forskellige løsninger på opgaven til
dronningens park i Aarhus,
men løven blev ved at rumstere.
- Da jeg fik kombineret det
hele med de tre løver i det
danske rigsvåben, løste jeg
alle de krav, jeg havde til opgaven, fortæller Claus
Ørntoft om sin skulptur ”3
løver og 9 hjerter”.
Én løve er oprejst, en anden langstrakt og den tredje
er krummet. De er udhugget
i blå rønnegranit, og på
græsset mellem løverne ligger de ni hjerter, som er udhugget i rød granit.
Fem års arbejde
Med gårsdagens aflevering
af skulpturen, som er dronning Margrethes gave fra
blandt andre Aarhus Kom-

Udstilling om processen
AArHUS: I forbindelse med afsløringen af Claus Ørntofts

skulpturinstallation ”3 løver og 9 hjerter” i Marselisborg
Slotspark arrangerer Amalienborgmuseet i København
en særudstilling, der beskriver projektets vej fra de første løse skitser til de imponerende 1:1 modeller, som
skulpturerne er hugget efter.
Udstillingen åbnes fredag 2. november klokken 15 og
kan ses i København frem til nytår. Siden vil den blive
vist andre steder i Danmark.

mune i forbindelse med 70års dagen forrige år, kan
Claus Ørntoft endelig slippe
de tre løver efter fem års
favntag.
Det er nemlig fem år siden, en hurtigtalende kvinde med nordsjællandsk accent henvendte sig til billedhugger Claus Ørntoft.
- Hun ringede flere gange
og sagde, at hun repræsenterede et privat kunstudvalg. Jeg følte mig sikker på,

at det var alvorligt, men jeg
skulle til Kina for at arbejde.
Imens ringede kvinden
igen til hjemmet i Mygdal,
hvor hustruen, billedhuggeren Marit Benthe Norheim,
tog telefonen.
- Kvinden spurgte efter
Claus, men han var jo i Kina.
Så spurgte hun, om Claus
kunne have tid og lyst til at
lave noget for dronning
Margrethe, fortæller Claus
Ørntofts hustru.

Parrets dengang ti-årige
datter ringede straks til Kina
for at fortælle, at dronning
Margrethe havde ringet.
- Da troede jeg, at det var
telefonfis, siger Claus
Ørntoft.
Det var det dog ikke.
Dronning Margrethe havde set flere af Claus Ørntofts
værker, og hendes repræsentant ringede til Mygdal,
fordi dronningen gerne ville
have ham til at se på slotsparken i Aarhus.
Resultatet blev afsløret i
går.
Der gik lidt tid, før arbejdet kunne gå i gang, da opgaven voksede, og den fulde
finansiering først skulle på
plads, men de sidste to år
har Claus Ørntoft arbejdet
koncentreret på værket.
Glad for det rå landskab
Claus Ørntoft er fra Midtjylland, men har de sidste 21 år

boet i Vendsyssel.
Hjørring Kommunes
kunstudvalg fik allerede i
slutningen af 1980’erne øje
på den unge kunstner og
købte hans værk ”Vædder og
Volut” til byen. Ved afsløringen fik Claus Ørntoft øje på
Vendsyssel, og nogle år senere slog han sig ned på landet uden for Hjørring.
- Jeg kan godt lide det rå,
åbne landskab her i Mygdal.
Jeg synes, at det passer godt
til tonen i det, jeg laver, siger
Claus Ørntoft.
På gården har han et stort
værksted, og hustruen har
sit. Sammen er det en hel lille virksomhed, hvor der er
tre ansatte og i perioder flere. Begge billedhuggeres
værker sendes - også - ud af
Vendsyssel til resten af Danmark og Norge.

Claus Ørntoft bor og arbejder
på et tidligere landbrug i Vendsyssel. Her har dronning Margrethe i al ubemærkethed besøgt ham.

Billedhuggeren Claus Ørntoft har altid været fascineret af løven
som symbol. Så naturligvis skulle dronning Margrethe have en.
Det blev så til tre.

»

Jeg kan godt lide
det rå, åbne landskab her i Mygdal. Jeg
synes, at det passer
godt til tonen i det, jeg
laver.
clAus ørntoft, billedhugger

Dronning Margrethe ønskede sig et værk af billedhuggeren Claus
Ørntoft - og i går fik hun en hel skulpturinstallation til slotsparken
ved Marselisborg.

Da Dronning Margrethe II i går eftermiddags personligt afslørede tre løver i skulpturen ”3 løver og 9 hjerter” i Marselisborg
Slotspark, lød der begejstrede udbrud lig
dem, der kommer, når det største fyrværkeri
fyres af. De 3-400 fremmødte kunne lide
det, de så.
Kunstneren bag værket er den nordjyske
kunstner Claus Ørntoft, Mygdal. Og han var
også tilfreds.
- Det virker, som det skulle. Da jeg kom
hjem efter at have stillet dem op, kom jeg
pludselig i tvivl om, hvorvidt de nu stod helt
rigtigt. Men de står, som de skal, sagde han
efter afsløringen.
Men mest glad og tilfreds er formentlig
dronningen, der i sin takketale sagde om løverne:
- De går mig til hjertet. De vil føle sig hjemme her. De vil nok skæve op til de tre artige
løver oppe på gavlen af slottet, som sidder
og ærgrer sig over, at de skal sidde stille.
Hvis man ser de her løver i måneskin, vil
man måske opdage, at de har flyttet sig lidt.
De tre løver i forskellige stillinger står på
græsset i et afsnit af parken.
Direktør på kunstmuseet Aros, Jens Erik
Sørensen, mener, at de nye skulpturer tilføjer parken noget væsentligt:
- Det her haverum har længtes efter noget.
Med skulpturerne har rummet fået karakter, og løverne er fantastiske. I bevægelse og
med forskellige tyngdepunkter. De forbinder historien og nutiden.
Efter afsløringen tog en glad dronning en
ekstra runde til de tre løver for at beundre
dem og berøre dem lidt. Med fulgte de man-

Dronning Margrethes glæde over skulpturen var
åbenlys.
Foto: Scanpix
ge inviterede gæster - blandt andre de sponsorer, som har gjort det muligt at få skabt
kunstværket.
Det ser ud, som om de tre granitløver leger
i græsset, og dronningen sagde, at hun glædede sig til at se sine børnebørn lege med løverne.
Allerede få minutter efter, at dronningen
var gået med sine gæster til reception på
Marselisborg Slot, havde andre børn indtaget skulpturerne.
Når ikke kongefamilien selv er på slottet,
er parken åben for offentligheden.

»

De går mig til hjertet. De vil føle
sig hjemme her. De vil nok skæve op til de tre artige løver oppe på
gavlen af slottet, som ærgrer sig
over, at de skal sidde stille.

dronning mArgrEtHE

