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Jeg har da hørt folk mumle
lidt ved bageren om, at revyen
i år vist var en af de bedre.
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1200

publikummer
(næsten) overværede
de seks forestillinger
af årets revy i Vrå.

Lisbeth bak, formand for Vrå amatørteater
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Telefon 99203333 E-mail frederikshavn@nordjyske.dk
Adresse Tordenskjoldsgade 2, 9900 Frederikshavn

De tyske turister bliver væk
Årets Vrå-revy er set af op mod 1200 publikummer.
Arkivfoto: Kurt Bering

fra revy-komik
til dyb alvor
af thomas Nielsen
thomas.nielsen@nordjyske.dk

VrÅ: Vrå Revyen i Hønsehuset er nu overstået.
Med knap 1200 publikummer til de seks forestillinger har der stort set været udsolgt, så formanden
for Vrå Amatørteater, der
står bag revyen, er naturligvis ikke til at skyde igennem.
- Jeg har da hørt folk
mumle lidt ved bageren
om, at revyen i år vist var
en af de bedre, lyder det fra
Lisbeth Bak.
Nu skal revy-holdet puste ud, inden man begynder at spekulere på
2013-udgaven.
I mellemtiden skal der
ske andre, spændene ting
på de skrå brædder i Hønsehuset.
Vrå Amatørteater har således hyret Jesper Frydkjær, som blandt andet instruerer sommerspil i
Hjørring, til at stå for en
forestilling.
Det ligger fast, at stykket
skal handle om Anne Frank
- den jødiske pige, der
skrev dagbog, da hun og
resten af familien måtte gå
under jorden under 2. ver-

denskrig.
- Den historie er altid aktuel. Der er altid nogle, der
er på flugt i verden på
grund af race eller religion,
siger Jesper Frydkjær.
Han indkalder til et stormøde i december i Vrå, så
folk, der er interesserede i
at medvirke, kan melde
sig.
Scenen i Hønsehuset hører ikke til blandt de største
i Vesteuropa, så der venter
formentlig både publikum
og medvirkende en intens
oplevelse. Jesper Frydkjær
leger i øvrigt med tanken
om at lave en slags totalteater i Hønsehuset, så publikum allerede ved indgangen bliver mødt af personer, der repræsenterer
stykket og den tid, det omhandler.
Vrå Amatørteater vil formentlig tage kontakt til
nogle skoler, så eleverne
kan se teater, der omhandler et vigtigt emne, som også er pensum.
Når forestillingerne i Vrå
er færdige, så kan Jesper
Frydkjær se frem til næste
”dramatiske” opgave, idet
han er instruktør når Hjørring Sommerspil opfører
My Fair Lady til sommer.

BOrerIG effekT: Feriehusudlejning
frem trods 13 procent færre
overnatninger af Hirtshals’
største turistgruppe
af Poul Christoffersen
poul.christoffersen@nordjyske.dk

HIrTSHALS: I de to sidste år

har Hirtshals Turistbureau
haft en lille fremgang i antal

ugentlige udlejninger af feriehuse, men samtidig har
andelen af tyske turister været faldende.
I år endda markant med en
nedgang fra 78,7 procent til

oktober, fortalte han.
Men det er ønsketænkning, for foreløbig er der ikke flere borerigge, som skal
til Hirtshals.
Modsat fik turistbureauet
en større provision hjem i år
ved den øgede booking af feriehuse i højsæsonen som en
følge af boreriggen.
I forhold til 2011 fik turistbureauet omkring 80.000
kroner ekstra i kassen.
Det var også væsentlig år-

sag til, at regnskabet på
bundlinjen end med et plus
på 38.000 kroner.
Det påvirkede ikke regnskabet, at sæsonen på Hirtshals Camping som så mange
andre steder var dårligere
end sidste sæson.
Her var forpagtningsafgiften til turistforeningen stort
set den samme, selv om antallet af overnatninger faldt
med 9,4 procent.
- Da bortforpagtningen er

en vigtig indtægtskilde vil vi
følge udviklingen nøje, tilføjede Jørgen Christensen.
Det er første gang i en længere årrække, at turistforeningen fik et positivt årsregnskab, men der er ingen
hævede arme af den grund.
- Vi kender godt den verden, vi lever i. Turistbranchen er fortsat under pres,
og hver dag er en udfordring, understregede han.
Der var fornylig Danmarkspremiere på hjertestart på skolerne på Bangsbostrand Skole, nu har alle
kommunens 20 skoler meldt sig til at gennemføre hjertelungeredningskurser: Foto Kim Dahl Hansen

Alle skoler vil
lære at redde liv

SÆrUDSTILLInG: Publikum kan frem til 13. januar se arbejdsprocessen bag
tilblivelsen af Claus Ørntofts kæmpestore løveskulpturer til dronningen
af Ole Jensen
ole.jensen@nordjyske.dk

Interesserede og andre nysgerrige har nu mulighed for at få
et nærmere indblik i, hvordan billedhugger Claus
Ørntoft i Mygdal ved Hjørring har udtænkt og skabt de
AMALIenBOrG/MYGDAL:

tre kæmpestore løver i granit, som Dronning Margrethe fik overrakt i Marselisborg Slotspark 26. oktober
som en forsinket 70 års fødselsdagsgave af Aarhus
Kommune og en række fonde.
For på Amalienborgmuseet nabo til dronningens resi-

Anne frAnk

Kilde: www.denstoredansKe.dK

Giant medvirkende til, at andelen af danske overnatninger steg fra 14,7 procent sidste år til 25 procent i år.
- Det gav nogle problemer
med at få logistikken til at
passe, at boreriggen var der
midt på sommeren. Men vi
fik tingene til at gå op. Den
rig, som vi fik sidste år, kom
sidst i april, og vores ønske
er at vi næste gang har en borerig inde i april, maj og juni
og derefter i september og

Tre granitløver nu på
Amalienborgmuseet

fakta
{ I marts opføres et stykke om Anne Frank i Vrå - stykket instrueres af Jesper Frydkjær.
{ Anne Frank, egl. Annelies Marie Frank, 1929-1945, pige af
tysk-jødisk herkomst. Efter Adolf Hitlers magtovertagelse i
1933 besluttede Anne Franks far at udvandre til Amsterdam
med sin kone og to døtre.
{ Anne Frank måtte pga. jødeforfølgelserne i Holland under
2. Verdenskrig sammen med den øvrige familie gå under jorden fra juli 1942.
{ I august 1944 blev familien angivet og borttransporteret.
Anne Frank døde i kz-lejren Bergen-Belsen i marts 1945.
{ Hendes dagbog fra denne tid blev udgivet. Den beskriver familiens frygt og besværligheder under den illegale tilværelse i
Amsterdam, men er også et meget åbenhjertigt udtryk for en
pubertetspiges usædvanlige livsglæde og mod på tilværelsen.
{ Anne Franks dagbøger har fra tid til anden været anklaget
for at være fiktion og for at være forfalskede, bl.a. fra nynazistisk side, men anklagerne har aldrig været bevist.

65 procent.
- Vi er lidt bekymrede over,
at den tyske andel falder så
meget, og vi vil løbende følge udviklingen. Til gengæld
har vi haft en meget tilfredsstillende udlejning i forbindelse med, at der i sommer
var en borerig i Hirtshals,
sagde Jørgen Christensen
ved generalforsamlingen i
Hirtshals Turistforening.
80 dage med at levetidsforlænge boreriggen Maersk

Arbejdsmodellen af den 3,65 centimeter stående løve fylder godt
op i museumssalen.
Privatfoto

dens er der i perioden fra 3.
november og frem til 13. januar etableret en særudstilling, der ifølge kustoderne
allerede er blevet et stort hit
blandt publikum inklusiv
udenlandske.
Gennemgang af arbejdsproces
Udstillingen viser både
Claus Ørntofts langstrakte
arbejdsproces over fire år
med kunstværket fra ideskitser på papir og i ler til skabelsen af de tre løver og ni hjerter med Rigsvåbenet som inspirationskilde samt de modeller i forskellige størrelser
helt op i størrelsesforholdet
1.1 af løverne, han undervejs har udført som en nødvendig del af arbejdsprocessen.
På samme tid viser en videofilm på en halv times va-

righed, hvordan selve den
omfattende modellering i
hans værksted er foregået og
afstøbninger i glasfiber af de
færdige løvemodeller i fuld
størrelse, der efterfølgende
er fragtet til Kina.
Her er de benyttet som arbejdsmodeller for de kinesiske stenhuggere, der har udført det praktiske arbejde
med at grovtilhugge de tre
løvefigurer for Claus Ørntoft
i blå kinesisk granit, fordi
det ikke var praktisk muligt
at skaffe så store enkeltstykker på Bornholm.
Efterfølgende blev de med
skib sendt retur til Claus
Ørntoft udendørs huggeplads i Mygdal, hvor han selv
stod for den afsluttende tilhugning af granitskulpturerne for at få det helt rette
ønskede udtryk frem i løver-

Udstillingen rummer også modeller af løverne i et mindre målestoksforhold.
Privatfoto

HJERTESTART: Ældste elever og medarbejdere på kursus
Af Marianne Isen
marianne.isen@nordjyske.dk

På væggene hænger kopier af adskillige af billedhugger Claus Ørntofts skitser af løveskulpturerne i de
forskellige faser.
Privatfoto
nes kropssprog.
Amalienborgmuseet har
til huse i Christian 8.s palæ
på Amalienborg Slot, og
særudstillingen kan ses frem
til 13. januar 2013. Der er
åbent dagligt mellem klokken 11 0g 16, dog lukket på
mandage.
Også et hit i slotspark i Aarhus
I Marselisborg Slotspark har
de tre løveskulpturer, hvoraf
den største har en totalhøjde
på 3,65 centimeter, siden
den officielle gaveoverrækkelse til dronningen 26. oktober også her været et stort
tilløbsstykke.
Det har betydet, at græsarealet omkring de tre løver
i slotsparken i øjeblikket næsten er totalt opløst i pløre.
Dette forhold afslører på
samme tid, at løveskulpturerne også er yderst populære blandt de besøgende
børn. For både ryggen af den
krumme og den springende
løvefigur er tildækket af

Også i Marselisborg Slotspark valfarter publikum til i øjeblikket for
at se de tre kæmpestore løveskulpturer af granit med en vægt på
mellem fem og seks ton hver.
Privatfoto
jordrester af fodtøj fra børns
klatreture oven på dem.
Rundt omkring de tre løveskulpturer er de ni hjerter
i Danmarks rigsvåben placeret gravet ned med overfladen i flugt med trætæppet.
De er udført i rød granit og
måler 80 x 70 x 6 centimeter.
Desværre har publikumstilstrømningen betydet, at
en af dem allerede en måned

efter gaveoverrækkelsen til
dronningen er knækket midt
over.
Marselisborg
Slotpark,
Kongevejen 100 - 8000 Aarhus, er i øjeblikket åben for
publikum mellem klokken 9
og 16, dog helt lukket mellem 14. december og 3. januar 2013 grundet dronningens planlagte juleophold
på slottet.

FREDERIKSHAVN: Flere og flere
arbejdspladser i Frederikshavn Kommune får gang i
hjertelungeredning og fornylig startede TRYGFonden
et nyt landsdækkende initiativ, hvor eleverne i 7-9.klasse skal gennemgå det samme 30 minutters forløb som
de voksne.
- Og vi er meget glade for,
at alle 20 skoler i Frederikshavn Kommune nu har sagt
ja til at bruge TRYG Fondens
læringssæt til at undervise
eleverne, fortæller projektleder i ”Parat til Hjertestart
Jyta Popik.
- Det er et supergodt signal
at Frederikshavns skoler har
taget imod tilbuddet om at
få både personale og elever
uddannet, siger hun.
Over 4000 voksne har allerede været på kursus, og
vil kunne redde et menneske, der har fået hjertestop
både med hjertemassage og
ved at bruge hjertestarter.
Alle kommunens folkeskoler, fri- og privatskoler i
kommunen samt én efterskole har fået TrygFondens
klasse læringssæt via Parat
til Hjertestart.
De voksne medarbejdere
på Frydenstrandskolen har
fornylig gennemgået kurset.
Senere er det så meningen,
eleverne også skal lære hjertestart.

110 medarbejdere på Frydenstrandskolen får her undervisning af
projektleder Jyta Popik fra Parat til Hjertestart.
Privatfoto

»

Vi er meget glade
for at 20 skoler
har sagt ja til at bruge
TRYG fondens
læringssæt.

Jytte POPIk,
leder af projekt Parat til hjertestart

Det fortæller afdelingsleder på Frydenstrandskolen
Birgitte Hansen.
110 medarbejdere var
mødt op sammen med medarbejdere fra projekt ”Parat
til hjertestart”.
Stemningen var god og der
blev grinet højlydt.
- Det ser lidt komisk, når så
mange voksne ligger på knæ
med enden i vejret og puster

luft i en plastikdukke. Samtidig var der også alvor i at lære om overlevelseskæden fra
der ringes 112, til personen
kommer i behandling på sygehuset, siger hun.
Alle fik et læringssæt med
hjem, som indeholder en introduktionsvideo og en genoplivningsdukke, så de både
kan genopfriske kurset
hjemme og familien kan lære hjertelungeredning også.
Det har den åbenlyse fordel,
at skulle en personale fra
skolen få hjertestop hjemme, så har familien lært hjertelungeredning.
- På Frydenstrandskolen
har vi hjertestartere både på
Abildvej og på Buhlsvej, og
nu ved alle medarbejderne,
hvordan de skal bruge hjertestarterne, hvis uheldet er
ude, oplyser afdelingsleder
Birgitte Hansen.

