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LØGSTØR: Tre sejlende 
skulpturer formet som 
kvindekroppe i tre forskel-
lige stadier i livet: den un-
ge, den gravide og den 
gamle. 

Den slags ser man i sand-
hed ikke hver dag, men i 
Løgstør er muligheden der 
fra 7. til 11. juli. 

Muslingebyen i det vest-
himmerlandske er nemlig 
ét af i alt otte steder i Lim-
fjorden, hvor der hen over 
sommeren er chance for at 
betragte de såkaldte Life 
Boats - skabt af den norsk-
fødte billedkunstner 
Benthe Marit Norheim.

Arbejdet med de tre sej-
lende skulpturer har strakt 
sig over en periode på otte 
år, og ideen er bl. a., at de 
tre Life Boats skal være 
med til at skabe opmærk-
somhed om Aarhus som 
Europæisk Kulturhoved-
stad i 2017.

- At skulpturerne kom-
mer sejlende til dig, og 
publikum kan komme om-
bord besøge dem, betyder 
at kunsten møder menne-
sker der, hvor de er. Det be-
tyder, at vi kan dele noget 
uventet i det offentlige 
rum. Alle deler de samme 
biologiske forudsætninger 
for at være menneske. Der-
for bør vi også kunne kom-
munikere med udgangs-
punkt i det, der forbinder 
os, siger kunstneren selv 
om det utraditionelle 
kunstværk.

Udstillingen af de tre sej-
lende skulpturer kommer i 
Løgstør til at indgå som et 
ekstra programpunkt i for-
bindelse med årets Muslin-
gefestival. 

Skibene kommer efter 
planen til at ligge i havnen 
i Løgstør i hele perioden 
fra 7. til 11. juli.

Der er plads til 10-12 
publikummer af gangen, 
og med til oplevelsen hører 
også den norske kompo-
nist Geir Johnsons musik, 
som er særligt komponeret 
til Life-boats.

Fredag 8. juli inviterer 
Løgstør Skoles Skolefri-
tidsordning ”Bøgen” til 
åben institution ved både-
ne. I den forbindelse er alle 
børn velkomne til at kom-
me og deltage i de kreative 
aktiviteter, som ”Bøgen” 
stiller an. 

Den officielle velkomst 
fredag eftermiddag tager 
Signe Nøhr, næstformand i 
kultur- og fritidsudvalget, 
sig af.

I umiddelbar forlængelse 
af velkomsten er der ”For-
tælleværksted”, arrangeret 
af Vesthimmerlands Biblio-
teker - og med deltagelse 
af en række ”fantastiske 
kvinder” fra lokalsamfun-
det, der hver især vil for-
tælle historier om deres 
eget liv - og om området, 
hvor de har valgt at slå sig 
ned.

Sejlende kunst  
i Løgstør Havn

Sådan nogenlunde kommer det til at tage sig ud, når de tre sej-
lende skulpturer, skabt af norskfødte Benthe Marit Norheim i 
den kommende uge sætter kursen mod Løgstør.  
 Foto: Malene Pedersen

VESTHIMMERLAND

Byrådsmedlem Signe Nøhr (K) 
byder officielt de tre sejlende 
skulpturer velkommen i Løg-
stør fredag eftermiddag.  
 Arkivfoto

HORNUM: En benzinautomat på Uno X- tanken på Aal-
borgvej i Hornum blev natten til fredag kl. 00.50 øde-
lagt. Politiet efterlyser vidner, der har hørt eller set 
noget, da der ikke er videoovervågning af tanken.

Benzinautomat ødelagt

Af Rasmus Skovbo  
og Claus Søndberg (foto)
rasmus.skovbo@nordjyske.dk

HOBRO: Hobro IK havde fre-
dag eftermiddag inviteret 
klubbens fodboldfans til DS 
Arena til en hyggelig og sjov 
eftermiddag med forskellige 
aktiviteter, og den invitation 
sagde flere hundrede yngre 
fans ja tak til.

Først blev spillertruppen, 
som den ser ud nu, præsen-
teret på grønsværen foran 
fans og sponsorer på tribu-
nen. Derefter gik børn og 
forældre ned på banen for at 
hygge sig med Hobro IK-spil-
lerne.

Her fik børnene målt, hvor 
hårdt de kunne sparke en 
bold i mål. Andre forsøgte at 
blive målkonger ved at score 
på målmændene Jesper 
Rask og Alexander Nybo. 
Der var også to baner, hvor 
børnene lagde en vældig 
iver i at spille mod og med 

Hobro-spillerne og vise, at 
de er klar til at tage over på 

holdet en dag. 
Tiden blev også brugt på at 

få taget selfie og få skrevet 
autografer på trøjerne. 

Spillerne legede med fans

Der skulle selvfølgelig også tages masser billeder af fans sammen med Hobro-spillerne. Her var Quin-
cy Antipas en eftertragtet herre.

Af Lasse Damsgaard
lasse.damsgaard@nordjyske.dk

LØGSTØR: Siden familien 
Graulund fra Løgstør i 2008 
og 2009 sejlede fra Lim-
fjordsbyen til Kap Verde ved 
Afrikas vestkyst over Atlan-
ten til Caribien og tilbage 
igen, ja, da har det ligget i 
kortene: De vil jorden rundt 
i SY Barolo.

I denne weekend indleder 
familien eventyret, der er sat 
til at vare tre år.

Det er planen, at SY Barolo 
letter anker i dag, går gen-
nem Kieler-kanalen og her-
efter videre ude på verdens-
havene.

Huset hjemme i Jernbane-
gade er sat til salg - og indbo 
solgt.

Helle og Hans Graulund 
har sagt deres jobs op og fa-
milien yngste, Heine, har få-
et skolebøger med under ar-
men fra Løgstør Skole til fle-
re års lektielæsning.

- Vi har inderst inde vidst 
det, siden vi i 2009 kom 
hjem fra vores første tur over 
Atlanten, så vi har brugt ti-
den på at spare op, fortæller 

Hans Graulund, der regner 
med det koster i omegnen af 
10-15.000 kr. om måneder 
at holde familien og båden 
sejlende i de kommende tre 
år.

Sidst havde familien Grau-
lund de to døtre Henriette 
og Heidi med - men de er nu 
flyttet hjemmefra. Derfor er 
det kun yngste skud på stam-
men, Heine, der tager med 
forældrene jorden rundt.

Til gengæld bliver der 
plads til et par gaster. 

To har allerede indtegnet 
sig til at gå med over Atlan-

ten fra Kap Verde til Caribien 
sidst på året.

Specielt at sælge ud
- Det har været lidt specielt 
at sælge vores ting, men det 

er jo sådan det er. Vi havde 
håbet på, at huset også alle-
rede var solgt. Vi synes, det 
er et dejligt hus, som vi har 
brugt megen tid på at sætte i 
stand, men det bliver jo nok 

Løgstør-sejlere jorden    rundt på tre år
LØGSTØR: Familien Graulund  
tager igen ud på nye eventyr  
ombord på SY Barolo

Helle Graulund er også en yderst habil sejler.  Privatfoto

 {SY Barolo er en Bavaria 39 Cruiser. 

 {Båden er bygget i 2005 og søsat førstegang 16. Juni 2006, 
hvor familien Graulund fik den leveret i Flensborg.

 {Ombord er Hans Martin Graulund, der har sagt farvel til jobbet 
teknisk chef ved Lykketronic A/S for at begive sig ud på jordomsej-
lingen. Med er hustruen Helle Mirjam Graulund, der har sagt far-
vel til et job på ældrecenter Bøgely i Løgstør, samt sønnen Heine.

 { Første del af turen går ned langs Europas kyst til Madeira, de 
Kanariske øer samt Kap Verde-øerne og over Atlanten til Caribien, 
hvor vinteren tilbringes. Herefter går båden gennem Panama-ka-
nalen og ud på Stillehavet, syd om Afrika over Atlanten til Syda-
merika og op langs Brasilien til Caribien. Sidste etape er tilbage 
over Atlanten til Danmark.

 {Man kan følge turen på hjemmesiden: www.sy-barolo.dk

FAKTA
SY BAROLO, MANDSKABET OG RUTEN

» Vi har inderst  
inde vidst det,  

siden vi i 2009  
kom hjem fra vores 
 første tur over  
Atlanten, så vi  
har brugt tiden 
på at spare op.
HANS GRAULUND


