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I vår tid, hvor holdninger, tilhørighed og positionering bliver brugt som magtmidler, ser jeg 
det som en af kunstens vigtige opgaver at etablere dialogsituationer.

I en stor del af min kunstneriske produktion, har jeg forholdt mig til kvindefiguren. Som 
kvindelig kunstner ser jeg repræsentationen af kvinden i det offentlige rom – ud i fra et kvin-
deligt ståsted, som vigtigt; med stikord som frugtbarhed og beskyttelse. 

Samtidigt har bevægelighed / mobilitet og fleksibilitet – det at kunne transportere sig, både 
fysisk og mentalt, blevet stadigt vigtigere ingredienser: - Menneskets overlevelsesdrift, evne 
til foranderlighed, til at flytte på sig og genopbygge har altid fascineret mig. 

Jeg er optaget af kunst som er sat ind i/ eller er del af en sammenhæng, og som man kan 
opleve på mange plan, ikke bare gennem intellekt og tanke. Derfor har det at arbejde i det 
offentlige rum optaget mig stærkt. Det at iscenesætte en historie, - mine egne udvalgte dele 
sat i forhold til det stedspecifikke - har været en drivkraft i store dele af min produktion.

Social delagtighed fylder meget i min idéopbygning, både gennem direkte involvering, hvor 
f.eks. indsamlede fotos og symboler modelleret i porcelæn (ud fra et tema,) er inkorporeret 
i skulpturens udformning. Men også i fysisk at kunne indtage skulpturerne: ved at sidde på 
dem, skubbe, trække og køre dem, rutsje igennem eller som i projekt Life-boats; sejle i dem! 
Et andet aspekt er musik og lyd. I flere af mine projekter har jeg haft samarbejd med kom-
ponist Geir Johnson.  
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Life-boats
-en sejlende skulpturel installation i beton
med inkorporeret musik af komponist Geir Johnson. 

Life-boats er tre sejlende skulpturer i beton, (12m lange) som sejler 
med skippere og besætning, og med grønne og bæredygtige el-
motorer som fremdrift.

De er et tredelt portræt af kvinden i almengyldige stadier og til-
stande, og bliver ”flydende kulturhuse”, der skal sejle i Danmark og 
på Europas kanaler, der naturligt fører dem igennem hjertet af de 
Europæiske byer, som jo er bygget op omkring de gamle vandveje. 
Projektet vil ikke forholde sig til de respektive landes egne græn-
ser, men først og fremmest binde deres byer sammen igennem en 
kulturel udveksling - der altid har været en del af Europas historie. 
Projekt Life-boats vil handle om møder og udveksling. Om at turde 
bevæge sig i ukendt terræn og skabe nye forbindelser.

Så længe mennesket har bevæget sig på vandet, har man haft 
behov for symboler på beskyttelse. Galionsfiguren som værn mod 
ukendte farer, har altid været en påmindelse og indrømmelse af, 
at man har behov for det irrationelle og det åndelige aspekt. Ga-
lionsfiguren har i dette tilfælde overtaget og blevet båden, i stedet 
for kun at holde udkig i boven.

Life-boats opsøger selv sit publikum. De er et kunstværk man også 
kan opleve tilfældigt, når de sejler forbi. Man kan gå ind i dem, og 
opleve deres indre installationer, både af kunstnerisk og skibstek-
nisk art, når de lægger til ved de forskellige havne. 

Den 8 år lange proces har involveret professionelle skibsbyggere 
og andre håndværkere, betoneksperter, skibsingeniører, tonekunst-
nere, scenekunstnere, kunstnerkollegaer, studenter og et stort antal 
frivillige støttespillere fra mange kulturer. Øjnene er lavet af glas-
mager Peter Kuchinke.

Vandet, skibet -og det at sejle, indeholder mange symboler som for-
holder sig både til livet og lidenskaben, genfødsel og død, kamp, 
overvindelse og kommunikation på mange planer.
Hver skulptur har sin egen identitet og fortælling som deres udvendi-
ge fremtrædelsesform og deres indersider forholder sig til. Publikum 
skal, i de byer hvor skibene lægger til, kunne gå ombord i dem og 
opleve skulpturernes indre installationer

Skulpturgruppen; Life-boats overordnede tema er kvinden i de tre 
faser af livet. Undertitlerne er:

Mit skib er ladet med Længsel, Liv og Minder
 
www.life-boats.com





HÅBETS HELTINDE OG GRÆDER SKELETTER FLOATING ART - CRY ME A RIVER, VEJLE 2019

Foto Davis Stjernholm

Håbets Heltinde
og græder skeletter
Udstillingsværk: Floating art - Cry me a river, Vejle 2019

Projektet består af to betonskulpturer skabt af Marit Ben-
the Norheim med et lydværk af Tonje Terese / MIRROR-ship
Håbets Heltinde: Beton, solenergi-globe, gamle fiskekug-
ler i glas. H190cm, B60cm, D110cm. Græder skeletter: Be-
ton med ind støbte plastskeletter H110cm, B47cm, D12cm

”Flere af udstillingens værker tager udgangspunkt i den alternative verden, 
der findes under vandet, hvor havdyr lever i harmonisk væskende samhø-
righed, østers ubesværet skifter køn og søstjerner sanser igennem central-
nervesystemet.
Det gælder eksempelvis det ret rørende dobbeltværk Håbets heltinde og 
Grædende skeletter, der er et samarbejde imellem den norske billedkunst-
ner Marit Benthe Norheim og hendes datter, komponisten Tonje Terese.
Værkerne tager autobiografisk udgangspunkt i Tereses sygdom, der i en 
periode gjorde det umuligt for hende at komponere og fik hende til at føle 
sig som den havfrue, der havde solgt sin stemme og blev fordømt til at leve 
en tavs og afskåret tilværelse under vandet. To betonskulpturer, en havfrue, 
der flyder på vandet og en grædende kvindefigur på land, kalder igennem 
et lydværk imod hinanden og fortæller en følelsesladet historie om de tavse 
stemmer i vores samfund og håbet om en bedre, mere rummelig verden 
under havoverfladen.”
Uddrag fra Kunstkritikk.dk -26.09.19, af Louise Steiwer



Rullende Engle
- bestående af 16 menneskestore engle i beton,
modelleret over skraldespandstativer. 2000 -

Englene fik hjul, så de kunne bevæges. Komponist Geir 
Johnson lavede lyde, som summer fra højttalerne ind-
støbt i hver engel, baseret på insekter og fugle, så de 
danner sin egen lydverden.
Disse engle er i 2020 blevet brugt af bl.a. Kunsthaus 
Dresden, som Fredsengle i mindemarkeringerne rundt 
75 året for bombingen af Dresden og kapitulationen i 
1945.
De har også været med til at tænde lysene på det norske 
juletræ på Trafalgar Square i London, som tak for hjæl-
pen under krigen. De har trillet gennem Oslo centrum 
og åbnet Jakob Kulturkirke, samt Vestfoldfestspillene 
i Norge.  I Danmark har de besøgt Vendsyssel, Aarhus 
Domkirke og danset med pensionister i Holstebro, i regi 
af Odin teateret. 
De har besøgt  Wick i Skotland, sunget og trillet i Chu-
rch of St. Martin in the Fields og Salisbury Cathedral, UK. 
På store dele af denne rejse fulgte  Det Norske Solist kor 
med, for at fremføre korværket ”Rolling Angels” som Geir 
Johnson skrev til skulpturerne. 

Engle er et universelt og folkeligt symbol, som alle har et 
forhold til på forskellige plan. Det har været spændende 
og lærerigt at lave et foranderligt værk som dette, hvor 
folks deltagelse og involvering har været altafgørende 
for at kunne bruge dem i det offentlige rum. De er blevet 
trukket og puffet gennem byer af både unge og gamle. 
Deres rejser har også vist mig flere kulturers forskellige 
forhold til engle som symbol, og reaktioner på engle-
skulpturernes indgriben i det offentlige liv. Nysgerrighe-
den har været rettet ind mod sammenhængen mellem 
det åndelige aspekt og de forskellige landes kulturer, 
både indholdsmæssigt og historisk. Englene iscenesæt-
ter konfronterende og udfordrende situationer ved sin 
blotte tilstedeværelse, og kan opholde sig i et hvilket 
som helst rum, både inde og ude. Omgivelserne foran-
drer på mange måder karakter ved ankomsten af en så 
stor engleflok.





The Carrier
og The Caretaker
To menneskestore engle i beton, modelleret 
over skraldespandstativer. Dresden, Tyskland 2020

Værket Rullende Engle var inviteret til Dresden i Tyskland 
for at være en del af mindemarkeringen i anledning af 75-
års dagen for bombardementet af Dresden den 13. febru-
ar 1945.
To nye engle The Carrier og The Caretaker blev lavet til og 
for Dresden og vil blive der permanent. De bærer i deres 
arme og på deres vinger mindet  om de døde  i Shoah i an-
den verdens krig i Europa, og den stadig fremherskende 
krigsvold/krigshandlinger mod folk overalt i verden.

”De to engle, der skal blive, er den, der bærer, The Carrier, og 
den, der tager sig af, The Caretaker.
- Begge bærer sorger, kan man sige,og alle engle tager sig 
både af dem, der er levende og dem, der er døde”

Marit Benthe Norheim



Stille tilstedeværelse
Et reflektionrum til Steg for Steg, Lesja, Norge 2018.
3x4 meter - aluminium.

Plassene skal være spesielle uterom å bruke i våre kurs og 
prosesser. Alle stedene har også en historie fra gården. 
Det er bortgjemte perler i kulturlandskapet som vi har 
hentet frem igjen.

I utgangspunktet tenkte vi at plassene skulle ha et kunst-
verk å sitte ved. Gjennom prosessen med kunstnerne har 
dette utviklet seg til noe langt mer spektakulært og ene-
stående.

Kunsten og plassene er blitt ett og deltagerne kan både 
sitte på kunstverket og gå inn i kunstverket. Du kan for-
holde deg til kunsten som en samtalepartner, et berø-
ringspunkt i følelsene. Kunstens styrke er å gi innsikt i oss 
selv og våre omgivelser med et språk vi ikke alltid har ord 
for. Stille tilstedeværelse rommer denne dimensjonen. Du 
går berørt fra refleksjonsplassen.

Ola Jordhøy og Ingunn Hagen, Steg for Steg



Kildekonens grotte
(ca. 30m2) En kunstnerisk bearbejdning.
Søndermarken, København 2013 

Kildegrotten er, i forbindelse med projekt LIV & LYS, blevet gen-
skabt og nyfortolket af billedkunstner Marit Benthe Norheim, i 
samarbejde med lydkomponist Tonje Terese.

Søndermarken blev forvandlet til en romantisk landskabshave i 
1780´erne En tid med stor fascination af antikkens Rom og Græ-
kenland. I den antikke poesi fandt man inspiration til at dyrke 
naturens kilder som besjælede steder, hvor man efter lang tids 
ensom meditation kunne opleve mysterier. Derfor begyndte man 
at opføre grotter eller mindesmærker ved kilderne og forvandle 
dem til kultsteder.

Kildegrotten, opført i 1787, er det ældste af Søndermarkens beva-
rede bygningsværker fra romantikken. Den romantiske digter Oe-
hlenschläger beskrev den som en fortryllet fehule med glitrende 
krystaller og malmstykker.

Med tiden er både grottens pragt og den naturlige kilde forsvun-
det. Marit Benthe Norheim og Tonje Terese har taget afsæt i kilde-
vandet som symbol, og i historien om den fattige kildekone Marie 
Villads, der solgte vand og egne digte fra Kildegrotten. ‐Gennem 
mosaik, skulptur, lys og lyd, har de fortolket Maries liv og tekster. 
Musikken består af 4 forskellige værker, i en cyclus på 30 min.

Det svulmede som et kildevæld,
igennem de spændte aarer

Hvor kom det vel fra
Jeg ved det ej selv

- det kom jo med smil og taarer

(Marie Villads 1832-1908)



Søjlefolk - Balancegang
5 brugte lygtepæle med figurative afslutninger, udenfor 
hovedindgangen til Tjørring nye skole og daginstitution, 
DK. - En bæredyktig skole, formet som en stjerne, ved Friis 
og Moltke arkitekterne. 2011

I en opvækst og uddannelse, skal man balanceree mellem 
mange tilstande, indtryk og mennesker. Man skal lære at 
tage chancer, men samtidig at have både kontrol og dici-
plin for at opnå de mål man sætter sig. Det er jo naturligt 
for børn og unge at afprøve grænser på forskellige måder, 
derfor har jeg placeret nogle af figurerne på kanten.

Jeg ønsker at søjlefigurerne skal være åbne i sine for- 
tællinger, og kunne fremkalde mange slags associationer. 
Mine stikord under udførelsen af figurerne: Stjerne – him-
mel – søjler – børn – leg - balance - og det at strække sig. 
Søjlerne, set fra afstand, giver figurerne et eget platou – 
sin egen verden/sted - med himlen som baggrund.

Skulpturerne kan opfattes på lang afstand og er repræ-
sentative for hver ”stjerne – arms” funktioner, efter sam-
taler med skolen. Figurerne på toppen af søjlerne er pro-
portioneret så de skal være nogle man skal komme tæt 
på for at se detaljerne.  – De er ophøjede uden at være 
helte – men med et indhold som forhåbentlig giver stof 
til at tænke selv.
Søjlerne fungerer også som sokler – som løfter op – og 
så er det man løfter op viktigt. Hvilken fane vil man hol-
de højt? I krig, kampe og i diverse optog /protetioner af 
religiøs og politisk karakter, har man op igennem tiderne 
ofte båret flag, faner eller ”standarder”. Symbolerne/bille-
derne som blev valgt til at repræsentere den respektive 
event, skulle give stolthed, mod og styrke til de deltagen-
de, og samtidig kunne give dem en identitet.



campingkvinder 
-en rullende skulpturel installation med inkorporeret 
musik af komponist Geir Johnson. 2008 -

Projektet er skabt i forbindelse med den Europæiske Kulturhovedstad 
Stavanger2008, og er et fem-fassetert kvindeportræt. Aalborg Univer-
sitet har brugt dem som ”kreative læringsrum og forskningslaborato-
rier” i 3 år.

Den bærende idé og samtidig den indre armering til opbygningen af 
betongskulpturerne, er funktionelle campingvogne, fra 60-70-tallet. 
Campingvognene fungerer som figurernes skørt. Man kan entre de 
4m. høje Campingkvinder. Inde er rummene bearbejdet på forskellige 
måder, -flere af dem med social involvering. 
 
Campingkvinderne er i kørbar stand, de ankommer bag hver sin bil og 
har været på lange campingturer, på kryds og tværs i Norge, Danmark 
og Island, siden de blev skabt i 2008.

Flygtningekvinden er på vej forover- vagtsom og sårbar. Hun har et 
erfaringens rum inde i, som også blir et slags beskyttelsesrum. Indsi-
den er dækket af en porcelæns-mosaik skabt af  ca 400 børn i sam-
arbejde med flygtningekvinder, med flugten som tema. Hvad ville de 
tage med hvis de pludselig skulle flygte?

Bruden – fremtoner både romantisk og erotisk. Ægteskabet er jo en 
ramme i alle kulturer, om det at opfylde jorden og blive mange. Hun er 
fyldt med indsamlede bryllupsfotos, fra alle slags brylluper, både lokalt 
og fra mange andre dele af verden, som skaber et tapet inde i hende.

Maria Beskytteren relaterer til middelalderbilledet på Jomfru Maria:- 
Hvor hun viser brystet frem til Kristus på Dommens dag, for at minde 
ham på at han har ammet ved hende, og beder om nåde for de men-
nesker hun har gemt i sin kappe. Hun bærer også smerten ved at miste 
et barn, inde i hende ligger den døde Kristus, modelleret ind i gulvet, 
omkranset af 20 mennesker- og åndevæsener.

Sirenen frister og forfører og nyder sin kvindelighed. Denne kraft som 
både tiltrækker og frastøder og som bekæmpes på forskellig vis i for-
skellige kulturer- og har gjort det til alle tider. Inde i Sirenen er både 
tag/vægge og gulvet dækket af rosa beton, med aftryk af mange folks 
hænder. Centralt i hendes indre rum står en fritstående figur i statisk 
position. - Et menneske/foster/fallos.





Mor og Datter, lavet til vrå udstillingen 2011 , beton, jern og fundne dele af landbrugsredskaber.  højde 150 og 205cm



Familiealbum
Installation fra Vrå udstillingen 2010

”Benthes værker er på en måde naive, hvilket for mig vil 
sige, at de ejer en hjertets renhed, en mærkelig poesi, som 
er ualmindelig i kunstverdenen i dag.

Hun har i dette billedsprog vist flyvende, sejlende, 
kørende kvindefigurer, der i tableauer fortæller historier 
om essentielle menneskevilkår.

På Vrå Udstillingen 2010 udstillede Benthe Norheim i et 
lille rum, hvor en kvindefigur rejste sig op som af en skygge 
eller en forfader eller formoder på gulvet. Figuren var skabt 
i cement, et foretrukket materiale, i al dets upretentiøse 
fremtræden. På væggene vistes dét, man kan kalde et 
anegalleri af kvindens slægt, personportrætter, fra de 
mest fromme, sjove, melankolske og spørgende, til dem, 
der næsten udelukkende var gengivet som en cementklat, 
som om de ikke havde efterladt noget spor eller nogen 
erindring hos nogen. – Det er disse fortællinger fra en 
kendt, men måske noget overset verden, som en skæv 
skulpturel fortæller som Benthe Norheim fremdrager og 
beriger vores verden med.”

Lene Rasmussen, december 2010



Slægtstræ/Aftryksportal
Hospice Djursland, Rønde, Danmark 2009

”Slægtstræet” er et udtryk for mit ønske om at lave en 
skulptur som vil favne. Man skulle ikke møde en ensom 
figur ved indgangen til Hospice Djursland. Jeg ville un-
derstrege det at man er del af en større helhed, uanset 
hvor alene man føler sig, - At man egentlig er en bygge-
klods, et element i en større sammenhæng. Alle er født ud 
af nogen og ind i en verden som hele tiden er i forandring.

”Aftryksportal”. På samme måde som skulpturen på 
forsiden forholder sig til ankomsten, omfavnelsen i byg-
ningens arkitektoniske bevægelse og intimiteten i rum-
met, skal skulpturen på den anden side af bygningen 
forholde sig til en fantastisk udsigt. Den er en portal, som 
man fysisk kan bevæge sig igennem.Skulpturen kan op-
leves som en silluet, med to kvindefigurer i profil og hul-
rummet imellem dem som en figur. Mindet om – længs-
len og savnet, men også gennemgangen til nogen andet. 
Håbet og det uvisse. 

Citat fra Hospice præst; Hanne Marie Houkjær: 

”Når jeg ser Slægtstræet”, tænker jeg: Vi er her på forskellige 
steder, til forskellig tid. Men vi deler vilkår. Vi er i grunden så 
ens. Har så meget tilfælles. Vi har hinandens liv i vores hæn-
der, vi forbinder os og bevæger hinanden. Jeg kan ikke lade 
være med at røre ved den. Og blive berørt. Og det er vel i 
grunden det livet handler om. - At røres, bevæges og elske. 
Om Aftryksportalen: De læner sig op ad hinanden i sol og i 
blæst. Men nu har de vendt sig om og går hver sin vej. Måske 
er de bare på vej ud i hverdagen en ganske almindelig mor-
gen. Måske ses de aldrig mere på denne jord. Men aftrykket 
af den anden er prentet dybt ind i dem. Det aftryk forsvinder 
aldrig. Vi ser det så tydelig. Vi ser deres kærlighed og deres 
sorg, som handler om det samme. Tilknytning”.



3 Gratier, H:240cm. Beton. Fra Vrå udstillingen, Danmark 2007



Bevinget
Skovsgård Multihus, Brovst 2007

Højde ca. 1,80 meter, siddehøjde ca. 0,60 meter,  læng-
de lår-knæ ca. 1,20 meter.  Beton, keramik og asfalt. 

Skulpturen ”Bevinget” består af tre siddende kvinder i be-
ton, som man kan kravle op og sidde på.
Proportionerne gør, at en voksen person vil kunne føle sig 
som et barn.
Hver af kvindefigurerne har sin ”skyggeform” som gen-
tager lårenes former, udformet i rød gummiasfalt. Ved at 
skyggeformene ser ud som kronbladene på en blomst, og 
selve figurerne; i kraft af størrelsen og formen i forhold til 
skyggerne, ser ud som støvbærere, er indholdet allerede 
lagt:
Blomsten med det livsbejaende og glædesspredende, 
formildende aspekt af livet og væksten. Det mest sårbare 
i blomsten bliver de frugtbare kvinder, med gode sidde-
skød. Digtere og billedkunstnere har til alle tider brugt 
blomsten som billede på forskellige tilstande, knoppen 
som symbol på ungdom, blomstringen på frugtbarhed, 
afblomstringen på alderdom, vissen blomst, på døden 
osv.

300 børn og unge fra Skovsgård skole, har deltaget i 
skabelsesprocessen med samme principper som i pro-
jekterne ”Fruen fra havet” og ”Rottejomfruen”. De arbej-
dede med bevidstgørelse i forskellige fag omkring tema; 
”rødder/tilhørighed - kontra - vinger/visioner”. Så blev de 
300 deltagende børns keramikrelieffer af alle mulige slags 
vinger, modelleret ind i kvindernes maveregioner.

Maven er et sted hvor følelserne sidder på mange forskel-
lige måder. Alle har bogstavelig talt haft rødderne til livet 
i en kvinde, kommer ud, og får forhåbentligt udviklet vin-
ger til at flyve videre selv.



Menneskestillads
2004-2005, beton og stilladselementer, 5 x 5 x 6 meter

”Menneskestillads” er bygget op over et funktionelt stil-
lads. Det fungerer både som armering og ramme. 36 be-
ton figurer, ( hver ca. 2m. høje), er modelleret direkte over 
de lodrette stillads stænger og bliver dermed de bærende 
elementer. På denne måde vil konstruktionen kunne til-
passes forskellige steders karakter og arkitektur.

Menneskets overlevelsesdrift, evne til foranderlighed, til 
at flytte på sig og genopbygge har altid fascineret mig. 
I ”Menneskestillads”  har jeg kunnet gå ind i disse tema-
er, fordi stilladset giver en logisk indgang til at lede med 
dette. Væsnerne vil kunne bytte plads indbyrdes og f.eks. 
vende op eller ned næste gang.

Jeg arbejder ofte i serier, hvor figurerne på afstand kan 
opfattes som ensartede, men ved nærmere betragtning 
opdager man individualiteten, og hvordan forskelle på-
virker forholdene imellem dem.



Spaserende
Bratsberg Brygge, Porsgrunn, 2005, 6 figurer i beton, 
hver ca 2,6 meter høj 

Denne serie, opstod som en åben gruppe figurer, - som 
mennesker når de mødes helt tilfældigt. Den nogenlunde 
ensartede flok, er det man ser i første øjekast. Kommer 
man nærmere, opdager man forskellighederne. Jeg hav-
de som udgangspunkt vældig enkle titler på hver af dem, 
som f.eks. forelskelse, generationer, hun, han etc, men op-
lever at brugerne har taget dem til sig efter kort tid, og 
givet dem egne kælenavne.

Skulpturerne er placeret med afstand imellem, og mon-
teret direkte på flisebelægningen, så de bliver en naturlig 
del af Bratsberg Brygges nye torv, som om de spaserer el-
ler opholder sig der, på lige linje med folk i området.

Ved hjælp af størrelsen, rager de over den menneskelige 
befolkningen og har sin egen kontaktflade.



Lednings-gobelin
Foredragssalen på AVV (Affaldsvæsenet Vendsyssel, 
Danmark) 2004

Brugte ledninger, og afbøjningsspoler. 24m2
 
Udgangspunktet for ”Lednings-gobelinet” var oplevelsen 
af, at se sorteringsarbejdet i AVV’s genvindingsanlæg, 
hvor ledningerne fremstod for mig, som en slags nav-
lestrenger for vores moderne civilisation. - Navlestrenge 
til alle vores ”livsvigtige” organer; som holder os varme/
rene/mætte/oplyste og pengestærke. 

AVV repræsenterer en ægte Klods-Hans mentalitet. At 
skabe noget ud af ”ingenting”. Alt det som er nøjagtigt 
beregnet og sat sammen, for at få vores liv til at fungere, 
bliver lige så nøje pillet fra hinanden i genvindingsanlæg-
gene, for at tilføre, i stedet for at forurene, skabe nyt af 
gammelt.

”Af affaldsprodukter har Marit Benthe Norheim således 
skabt et kunstværk, der er ladet med poetiske associationer 
og som visualiserer de almengyldige værdier, der bør være 
en ledetråd i vort liv. Hun har tilført fabriksmiljøet en magi, 
der pirrer vor trang til at  skabe nye sammenhæng i vort liv 
og fortællinger om det.” 
Else Marie Bukdahl Dr. phil. Rektor for Det Kongelige Danske 
Kunstakademis Billedkunstskoler





Fruen fra havet
Sæby Havn, Danmark, 2000-2001, beton, 6,85 meter høj

Hun har to forsider, skuende udover havet, samtidig med hun 
ser ind mod land.

Skulpturen er relateret til hovedpersonen i skuespillet ”Fruen 
fra havet”; af Henrik Ibsen, som han skrev i Sæby. Her omtales 
havet som et billede på de mørke kræfter i og udenfor en selv, 
hvor vores kvinde blandt andet ser sig selv ”som en havfrue 
skyllet på land -”

Den anden kvinde er jomfru Maria, som i Sæby Kirkes kalkma-
lerier fra middelalder, holder sit blottede bryst frem til Kristus 
på dommens dag. Hun har mennesker gemt i sin kappe og 
beder om beskyttelse og nåde for disse arme mennesker hos 
sin søn som har diet ved hende. Sæby blev i middelalder kaldt 
Mariested. 

Men udgangspunktet er først og fremmest ”Galionsfiguren”, 
som så længe mennesket har bevæget sig på havet, altid har 
været med som en beskyttelse mod ukendte farer. 

905 børn og unge i Sæby, blev bedt om at tænke sig en fare-
fuld situation og derefter lave deres egne beskyttelses- sym-
boler i keramik og glas.  Det blev til alt fra engle og djævle, 
til pizza og mobiler, play-stations og portræt af kæledyr eller 
forældre. Disse relieffer er modellert ind som mosaik i kappen 
til skulpturen ”Fruen fra havet”.

” Marit Benthe Norheims store skulptur ved havnefronten i Sæby 
– Fruen fra Havet, der blev skabt i 2001 – er et eksempel på, hvor-
ledes en monumental skulptur kan skabe et helt nyt byrum, give 
et sted en iøjnefaldende ny profil og byen et markant varetegn. I  
Fruen fra Havet  er det lykkedes Marit Benthe Norheim at knytte 
digtning og skulptur, religion og kunst, børn og kunst sammen på 
en både betagende og original måde”. 

Else Marie Bukdahl,
Dr. phil. tidligere rektor for Det Kongelige Kunstakademi



Rottejomfruen
Bakkestranda, Skien, 2003-2006, beton, 7 meter høj

Lavet i forbindelse med 100-års jubilæet for Henrik 
Ibsens død 

”Rottejomfruen” er en skikkelse i Henrik Ibsens skuespil ”Lil-
le Eyolf”. Hun er en rottefanger, som ser sig selv som rottens 
befrier og går fra hus til hus for at se, om der er nogen som 
nager eller gnaver. Hos familien til Eyolf er der ingen rotter, 
men den lille dreng på 11 år er klemt mellem forældrene i et 
konfliktfyldt ægteskab. De overbeskytter og overser Eyolf. 
Rottejomfruen ser, hvem lille Eyolf egentlig er, og giver ham 
nye muligheder, som Ibsen symboliserer ved, at han drukner; 
omsluttes af vand, som billede på forandring, renselse, nyt liv.
Rotter er nogen af de mest afskyede i vores kultur. Ved at 
”Rottejomfruen” tager deres parti, fremstår hun som en slags 
beskytter for de udstødte.
Jeg har også monteret en rutsjebane inde i hende, så børn 
kan klatre op på hendes ryg, bevæge sig igennem, rutsje 
igennem rotten og det, den repræsenterer og komme hel-
skindet ud på den andre side. Inde i henne kan man høre Geir 
Johnsons komposition ”Rejse mellem latter og gråd”
Fordi stykket handler så meget om at se/ og blive set, eller 
ikke se/ ikke blive set, har 2300 børn og unge lavet øjne i por-
celæn, som er lagt ind som mosaik i hendes krop.



Damer i blæst/
Gallionsfigurer
Til treforedlingsbedriften Union/ Norske Skog, Skien 1996 

5 figurer fordelt på to rensetårn. Højde 6 m. Beton

Skulpturerne er tænkt som en arkitektonisk del af to in-
dustrielle rensereaktorer. Bedriftens ønske var at skabe 
et positivt fokus på deres dengang nye biologiske rens-
etanke. Dette tilbyg fremstod som fabrikkens flagskib, 
både indholdsmæssigt og arkitektonisk/visuelt på grund 
af bygningernes konsoller. Jeg valgte at lave en frugt-
barhedscyklus bestående af kvindelige gallionsfigurer 
i forlængelsen af konsollerne, så de bliver en del af byg-
ningen. Som det kendte folkelige symbol gallionsfiguren 
er, hvor den til alle tider har beskyttet mennesket på dets 
farefulde færd på ukendt farvand, beskytter betonkvin-
derne den biologiske, livmoragtige rensetank. Hver af 
skulpturerne har sin historie tilknyttet processen, samti-
dig som de er tænkt som en slags åndelige ”pin-ups” med 
indhold, - i et meget mandsdomineret fabriksmiljø, hvor 
området rundt om udsmykningen var arbejdsmæssig i 
brug døgnet rundt. I tillæg til at de ansatte har vist stor 
entusiasme for deres damer, fik bedriften sin egen side 
på Miljøverndepartementets hjemmeside, for både visu-
elt og forureningsmæssigt at have højnet miljøet i Skien. 
Norsk form og industrimagasiner, både nationalt of inter-
nationalt, stod side om side med gratulationer og ros.

For mig var det fantastisk at opleve den betydningen dis-
se irrationelle skikkelser fik i en så rationel funktionel sam-
menhæng. Nu er fabrikken desværre lukket. I den vanske-
lige lukningsprocessen, sagde flere af fabriksarbejderne 
at: ”Unionsdamerne vores får de ikke ta fra os”!

De blev også udpeget i en Telemarksavis som en af 7 un-
derværker i Telemark! Derfor har de ladet rensereaktorer-
ne med gallionsfigurerne stå, og forsøger at finde ny brug 
til bygningerne.





Medaljens forside
Frisklivcenteret, Porsgrunn, Norge 2003

Hver ”bue” er 3.20m. lang.  Materialet er hvid beton 
og brugte medaljer.

”At turde er at miste fodfæstet et øjeblik.
At ikke turde er at miste sig selv.”

Citatet (omskrevet i flere omgange fra Søren Kierke-
gaard) er udgangspunktet for skulpturene til indgangs-
partiet i bygningen som rummer idræt, kultur og helse. 
Figurens forsider er fulde af medaljer støbt ind i beto-
nen som en mosaik. Så de fremstår som en slags lokal 
“heltehistorie”. Folk i området blev opfordret gennem 
pressen til at levere alle typer medaljer. Der blev givet 
alt fra svømmeknapper til verdensmesterskabs- og 
krigsdeltagermedaljer . 373 til mænd og 75 til kvinder. 
(Medaljehistoriene er arkivert) Et viktig minde fra min 
opvækst i Skien er “Verdenskongen” som var (og er) med 
på alle festlige anledninger med en uniform tætpakket 
med medaljer fra alt som er muligt at opdrive medaljer 
for. Hans værdighet og stolthed under tyngden af alle 
disse påskønnelser sætter Janteloven i relieff. 
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