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SINDAL: Ma rit Ben the Nor
heim, i man ge år bo sat i 
Myg dal, er utro lig glad for at 
mod ta ge Spar Nords kul tur
pris for Hjør ring Kommune.

 Jeg var mål løs, da jeg fik 
det at vide. Jeg troe de ikke, 
at det kun ne være mig, de 
men te. Spe ci elt for di, jeg er 
nord mand. Jeg har nu vir ke
lig en fø lel se af at være ac
cep te ret som en, der hø rer 
til. Det var me de helt vildt, 
si ger Ma rit Ben the Nor heim.

Gen nem sit ar bej de er hun 
for længst ble vet én af vor 
egne. Blandt man ge lokale 
pro jek ter, kan man pege på 
fi gu rer ne i Tårs, ud stil ling 
på Vend sys sel Kunstmuse
um og kæm pe skulp tu ren 
Fru en fra Ha vet, som står på 
hav nen i Sæby.

Hen des ny este pro jekt Li
feBoats, skal bru ge mo del
ler i 1:5, som skal ud stil les til 
maj på Utzoncentret i Aal
borg.

Mo del ler ne kræ ver mil li
me ter nø jag tig ud skæ ring af 
metalspanterne. Det er præ
ci sions ar bej de, som mest res 
på Scanfiber Com po si tes A/
S på Niels Bohrs Vej i Sin dal. 

 Jeg har tid li ge re ar bej det 
sam men med Sin dal Smed je 
og de an be fa le de Scanfiber, 
si ger Ma rit Ben the Nor heim, 
som på "skæ rings da to en" 
mø der op sam men med pro
jek tets kom po nist Geir John
son.

Produktionsteknikerne 
Kim Jen sen hæ ver stål pla
den og læg ger den på plads i 
skæ re ma ski nen, som skæ rer 
su per præ cist ved hjælp af en 
høj tryks vand strå le!

 Hvis man fore stil le de sig, 
at det var en vand pis tol, vil le 

den kun ne sky de strå len en 
ki lo me ter ud på et se kund, 
si ger Kim Jen sen.

Den ne dag bru ges en blan
ding af vand strå le og me get 
fint rød ligt au stralsk sand.

Hvor for   skæ re med vand 
og sand? I mod sæt ning til 
ek sem pel vis la ser, var mer 
vand strå len ikke ma te ria let 
op. Det øger præ ci sio nen af 
ud skæ rin gen, at ma te ria let 
ikke ænd rer sig un der skæ
rin gen.

Kim Jen sen har fået teg
nin ger ne af LifeBoats span
ter ne fra Ma ri ne De sign i 
Drag ør, men har på com pu
te ren ret tet dem til, så ud
skæ rin ger ne lig ger hyper tæt 
og lig ner et pus le spil. 

 På den måde spa rer kun
den stål og vi kan lave det i 
en ar bejds gang, for kla rer 

Kim Jen sen.
Der ef ter er det bare at 

over fø re udskæringsmøn
stret til kontrolpulten, som 
sty rer selve skæ rings pro ces

sen.
 Vi du selv tryk ke på start

knap pen, spør ger pro duk
tions tek ni ker John ny Mor
ten sen.

Dét vil kunst ne ren hel le re 
end ger ne!

 Det er en fan ta stisk spæn
den de pro ces, si ger Ma rit 
Ben the Nor heim.
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