2 Vendsyssel

NORDJYSKE Stiftstidende Torsdag 18. oktober 2012

Vendsyssel

Tyveri fra traktor

SINDAL: Der er stjålet en Brenderup trailer i Islandsgade i

TÅRS: Natten til tirsdag var der indbrud i en New Holland traktor, der var efterladt
på en mark ved Morildvej ved Tårs. Der er stjålet to projektører, en radio og en
værktøjskasse fra traktoren. Fra en ulåst garage ved en ejendom på Hjabelundvej,
ligeledes ved Tårs, er der stjålet et minianlæg. Det er også sket natten til tirsdag.

Samvirke udlover
10.000 kr. i dusør
esben.pedersen@nordjyske.dk

HJALLERUP: Teltstænger
med mere for langt over
100.000 kr. er for to uger
siden stjålet fra markedspladsen.
Politiet og Hjallerup
Marked frygter at de sælges til omsmeltning.
- Vi får brug for teltstængerne til foråret, så vi håber
da at få dem tilbage. Derfor
udsætter vi nu en dusør på
10.000 kr., fortæller formand for Hjallerup Samvirke, Jens Aaen.
Teltstængerne er hentet
ad flere omgange, viser
overvågningsbilleder fra
markedshallen.
Jens Aaen regner med, at

Helt bevidst går der en gangsti
mellem de tre løveskulpturer i
Marselisborg Slotshave.
Privatfoto

»

Vi får brug for
teltstængerne til
foråret, så vi håber
da at få dem tilbage.
Derfor udsætter
vi nu en dusør
på 10.000 kr.

Af Lars Høj

fØDSElSDagSgaVE: Tonstunge
stenskulpturer
af Claus Ørntoft
overrækkes
officielt til
Dronning
Margrethe II
i Marselisborg
Slotshave
26. oktober

de fylder et par lastbillæs.
Hjallerup Samvirke lover
også frit lejde.
- Det er vigtigt for os at få
dem tilbage, så vi gør en
indsats for, at det lykkes, siger han.

POLITI bRøNDERSLEV

Værdier stjålet
MYLUND: Der er begået indbrud i en ejendom på Mylund-

{ INDBRUD I STERUP: Der er begået indbrud i en garage på
Brødholtvej i Sterup.
En rude er knust, og derved kunne døren åbnes inde
fra. Der er stjålet et el-hegn. Indbruddet er sket mellem 5.
oktober klokken 13 og 16. oktober klokken 17.40.
{ KNALLERT STJÅLET I BRØNDERSLEV: På Brønderslev Produktionsskole i Søndergade er stjålet en knallert 30.
Da den blev fundet igen, er de to sidespejle afmonteret.
{ TYVERI FRA LASTBIL I BRØNDERSLEV: En el-hammer af mærket Bosch GSH 22 er stjålet fra ladet på en lastbil, der var
parkeret i Ingemannsgade i Brønderslev.
Tyveriet er sket mellem mandag 8. oktober klokken 22
og tirsdag 9. oktober klokken 6.30.

Tre kongelige løver er klar
Af Ole Jensen
ole.jensen@nordjyske.dk

MYGDAL/AARHUS: Efter næ-

sten tre års ideudvikling og
praktisk arbejde er billedhugger Claus Ørntoft i Mygdal ved Hjørring nu blevet
færdig med udformningen
og tilhugningen af tre kæmpestore tonstunge løveskulpturer, som Dronning

Margrethe skal have opstillet i Marselisborg Slotshave.
Tirsdag blev de tre færdige
skulpturer udført i blå bornholmsk granit transporteret
på lastbiler fra Nordjylland
til dronningens sommerresident i Aarhus.
Her blev de i løbet af dagen med hjælp af en stor
kran placeret oven på ny-

støbte punktfundamenter i
slotshavens græsbelægning.
Hele
arbejdsprocessen
skete i nøje overværelse af
Claus Ørntoft. De tre løveskulpturer blev efterfølgende hurtigt tildækket af presenninger.
Gaveoverrækkelse 26. oktober
For det er først fredag 26.

{ RIDSE I BIL I SERRITSLEV: På Underårevej ved Serritslev er
der lavet en lang, dyb ridse i en parkeret bil. Det er sket
mellem mandag klokken 22.30 og tirsdag klokken 9.

POLITI FREDERIKSHAVN

Påkørte parkeret lastbil
SÆBY: En 60-årig mand fra Sæby-kanten overså i går en
parkeret lastbil i vejkanten på Solsbækvej i Sæby.
Efter sammenstødet, som den 60-årige slap fra uden
skader, forsøgte han at flygte i bilen, men blev tilbageholdt af vidner, som havde set sammenstødet.
Politiet tog manden med til en blodprøve, da man har
mistanke om, at han måske var beruset ved påkørslen.

Tyveri fra udhus
FREDERIKSHAVN: I tidsrummet søndag til onsdag har der
været indbrud i et udhus på Lyngmosevej i Frederikshavn. Tyvene har klippet en hængelås over og stjålet tre
orange Helly Hansen-redningsveste og en Husqvarnamotorsav.

Store planer
og små fortællinger
IVÆRKSÆTTER: Birte Overlade har været folkeskolelærer i mange år
- nu udgiver hun bøger til de mindste

JENS AAEN,
formand for Hjallerup Samvirke

vej i Jerslev.
Der er stjålet en hvid pengekasse, der indeholdt et mindre kontant beløb samt diverse smykker og en bærbar
computer af mærket Acer.
Et vindue er brudt op, og det er sket mellem 9. oktober
klokken 10 og 15. oktober klokken 12.30.
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Trailer stjålet
Sindal. Det er sket mellem mandag klokken 19 og tirsdag klokken 19. Traileren er forsynet med en rød presenning og den har registreringsnummer: SL 38 99.

Telefon 99245111 E-mail hjoerring@nordjyske.dk
Adresse Frederikshavnsvej 81, 9800 Hjørring

Af Esben Heine
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Først fredag 26. oktober bliver de tre løveskulpturer afsløret for dronningen og offentligheden.

lars.hoej@nordjyske.dk

HØRMESTED: 49-årige Birte

Overlade har netop udgivet
sin første børnebog ”Jeppe
og oldemor læser”, der henvender sig til børn i alderen
to til fire år.
Bogen har hun udgivet på
sit eget, nyetablerede forlag,
Forlaget BO, og tanken er, at
der skal udkomme yderligere 15 bind i serien i takt med
at de første bind bliver solgt
- og der kommer lidt penge i
kassen.
Bøgerne henvender sig
mest til institutioner, og er
skrevet ud fra et ønske om at
stimulere samtalen mellem
voksen og barn. Princippet i
de små historier er, at der ikke kun er tale om oplæsning,
men at historierne sætter en
lille samtale i gang mellem
barn og voksen.
Skriveformen hedder dialogisk læsning, og har til formål at give børnene et bedre
sprog.

oktober om eftermiddagen,
at den officielle overrækkelse af dronningens 70 års fødselsdagsgave foregår med en
del forsinkelse under stor festivitas.
Det vil ske med deltagelse
af hovedpersonen selv, der
lander i helikopter i Mindeparken, der er nabo til slotshaven.
Bag den usædvanlige fødselsdagsgave står Aarhus
Kommune og en række fonde, virksomheder og organisationer.

Helt elementært
Et typisk opslag i den første
bog viser et fotografi af Jeppe, der som to-årig sidder og
læser en lille bog.
Teksten lyder som følger:

Fri fortolkning af rigsvåben
I sin udformning har Claus
Ørntoft benyttet en fri fortolkning af Danmarks Rigsvåben, der både indeholder
løver og hjerter.
De tre løver er udført både
som stående, langstrakt og
krummet skulpturer og vejer
hver især flere ton.
De ni hjerter bliver placeret i græsset mellem løverne
og er hugget i dyb rød granit
på omkring halvanden meter i diameter af Claus
Ørntoft.

Her er der helt åbenbart
lagt op til en snak mere end
blot oplæsning. Og udgangspunktet er børnenes helt
nære univers, som de udvikler sig fra.

Jeppe holder bogen i hænderne. Hvor mange hænder
har Jeppe?
Hvor er din hånd?
Hvor mange hænder har
du?
Hvor sidder hånden?
Jeppe læser i bogen. Hvad
mon Jeppe læser?

De tre skulpturer vejer mellem fem og seks ton hver og er udført i
blå rønne granit.

Jeppe, en levende model
De små fortællinger handler
alle om Jeppe, der i den virkelige verden er Birte Overlades egen søn. I dag er han
19 år, og har accepteret at
skulle illustrere sin mors
drøm om at blive børnebogsforfatter.
Samtlige illustrationer er
nemlig fotografier af Jeppe,
da han var to til fire år - og

De små børnebøger er Birte Overlades hjertebørn, som hun glæder sig meget til at sende ud i verden.
Foreløbig i enkelte bogbutikker, på Hjørring Bibliotek og fra sin hjemmeside.
Foto: Bente Poder

»

historierne er bygget op omkring de gamle fotografier.
- Jeg tog vel et par tusinde
billeder af Jeppe, da han var
i alderen to til syv år, så der
er nok at tage af, siger Birte
Overlade, som i første omgang havde omkring 50 historier, der er skåret ned til
de planlagte 16 bøger.

Hvis jeg skal være
helt ærlig, ville
det passe mig fint med
et job i en tøjbutik
og udgive børnebøger
ved siden af.

15 års erfaring fra folkeskolen
Oprindeligt er Birte Overlade lærer i folkeskolen, hvor
hun blandt andet underviste
i dansk - men i 2002 skete
der noget.
- Jeg følte, at jeg gav og gav
og nåede et punkt, hvor jeg
simpelthen var færdig. Der
var ikke mere at give, siger
Birte Overlade, som forlod
faget for at prøve andre udfordringer.
Et par år senere døde hendes mand, hvilket for alvor
fik Birte Overlade til at tabe
den røde tråd i livet.
- Jeg følte, at jeg havde mistet alt - job, mand og identitet. Og hvem er man, når alt
er væk, spørger hun i dag retorisk.
Krisen fik Birte Overlade til
at skrive - i første omgang
om sit liv og kun til sig selv,
men hen ad vejen dukkede
historierne om Jeppe op.
Godt hjulpet på vej af danskstudiet på Aalborg Universitet og en sommervikariat i en

Jeppe dukkede op, kom også
tankerne om at de skulle udgives. Men hvordan?
Den slagne vej er normalt
at sende sine historier til en
stribe etablerede forlag i håbet om, at de vil stå for udgivelsen, trykning, markedsføring og hvad der ellers hører sig til - men den vej tiltalte ikke Birte Overlade.
Hun ville selv og søgte
Hjørring Erhvervskontor for
at få iværksættervejledning.

Skolelærer på skolebænken
I takt med at historierne om

BirTe OverLAde, forfatter

- Det er et rigtig godt forløb, hvor man bliver tvunget
til at gennemtænke sig idé til
bunds - med masser af rådgivning af fagfolk uden at
det koster en formue, siger
Birte Overlade, som er meget begejstret for forløbet.
Og i dag er den første bog
altså på gaden som et første
skridt i Birte Overlades langsigtede plan, der ikke nødvendigvis indbefatter et job
som lærer på et gymnasium
- trods danskstudiet på universitetet.
- Hvis jeg skal være helt
ærlig, ville det passe mig fint
med et job i en tøjbutik og
udgive børnebøger ved siden af, siger hun.
Man kan læse mere om bøgerne og Birte Overlade på
adressen: www.forlagetbo.
dk

Alle illustrationer i bøgerne er fotografier af Birte Overlades søn,
Jeppe, da han var to til fire år. I dag er han 19 år og har accepteret
at blive model for sin mors historier.
Foto: Bente Poder

