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Hand len i top mø de
KON FE REN CE: Kom mu nens han dels stands for en in ger går som de før ste 
i lan det sam men om at ska be vinderkulturer i alle byer

BILLEDHUGGEREN MARIT Benthe Norheim, Mygdal, er i fuld gang med et nyt og meget stort projekt. Sidste år lavede hun kørende skulpturer, Campingkvinder, men i det 
næste projekt skal skulpturerne sejle.  Hun arbejder netop nu på at projektere tre skibe, som hun kalder Livbåter. De er udformet som kvindekroppe, og de skal om tre-fire år 
sejle fra Sæby over København til de europæiske floder, som studeres på kortet hjemme i Mygdal. Mange har vist interesse for at støtte idéen. Foto: Henrik Louis

BENTHE NORHEIM I GANG MED TRE SEJLENDE SKULPTURER

VRÅ: Der arbejdes 
fortsat intenst på 
en genåbning af 
slagteriet i Vrå. Der 
forhandles med 
flere interesserede 
købere, oplyser 
talsmanden for 
ejerkredsen.  Side 5

Stadig håb 
for slagteri

LØNSTRUP: Søn-
dag lykkedes at få 
en ny bestyrelse på 
plads, der er klar til 
at drive biografen 
videre i samme ånd 
som hidtil.  Side 2-3

Cafe-Bio 
fortsætter

HJØRRING: Mens 
unge og ældre slik-
kede sol på bæn-
kene i gågaden, gik 
en større flok bytur 
der, hvor det gamle 
og nyere Hjørring 
mødes.  Side 4
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» Jeg håber, at folk vil 
opleve, at irrationelle 

og måske vanvittige pro
jekter kan virkeliggøres. 
At tro kan flytte bjerge.
Marit Benthe norheiM, Billedhugger

Foto: Henrik Louis

af Jane Bünemann
og henrik Louis (foto)
jane.buenemann@nordjyske.dk

MYGDAL: Da billedhugger Ma
rit Benthe Norheim sidste 
forår sendte fem kørende 
Campingkvinder af sted til 
Europæisk Kulturhovedsta
den Stavanger, troede vist 
ingen, at hun kunne finde på 
vildere projekter. Men jo. Nu 
er hun i fuld gang med et 
projekt, hvor hun vil sende 
tre sejlende skulpturer ud på 
de europæiske floder.

Den sejlende skulpturelle 
installation kalder den nor
ske billedhugger for Livbå
ter/Lifeboats, altså på 
dansk redningsbåde.

Idéen kom til hende i en 
drøm:

 Det var dengang, jeg hav
de svært ved at få alle tilla
delser i hus til at køre med 
Campingkvinderne på lan
devejen. Så drømte jeg en 
nat, at campingkvinderne 
sejlede af sted. De flød bare 
ganske roligt af sted på en 
flod. Bagefter kunne jeg ikke 
slippe tanken om de sejlen
de skulpturer og fortalte min 

mand om det.
Ægtefællen, billedhugger 

Claus Ørntoft, kunne åben
bart heller ikke glemme det, 
for en søndag morgen strøg 
han ud af sengen og ind i stu
en, hvor parret har et stort 
Europakort hængende.

 Så råbte han til mig, at jeg 
bare måtte lave de både og 
begyndte at vise mig, hvor 
de kunne sejle hen, fortæller 
Bente Norheim.

I gang gik billedhuggeren 
så. Hun er nu så langt, at idé
en er veludviklet og de første 
små modeller i voks er færdi
ge. Benthe Norheim har for 

nylig fået tilsagn om økono
misk støtte fra Hjørring og 
Frederikshavn kommuner 
samt Region Nordjylland, så 
nu kan hun begynde det 
egentlige forprojekt med at 
bygge modeller i målene 
1:10 og få samarbejdet i 
gang med skibsingeniørfir
maet og Brøndby Bådbygge
ri, som skal stå for de tre ski
be, som skal bygges i ferro
cement.

inspireret af konebåde
Benthe Norheim er inspire
ret af de grønlandske kone
både, som sejlede rundt mel
lem bostederne og fungere
de som datidens internet.

 Jeg vil lave tre både, som 
er formet som en kvindefi
gur, forklarer Benthe Nor
heim.

Bådene bliver forskelligt 
udformet, men alle cirka 3,5 
meter høje og 12 meter lan
ge. Der skal bygges en køl 
under dem. De skal være 
motordrevne med en form 
for miljøvenligt brændstof.

Kunstnerne har undertit
len "Lastet med" på de tre fi
gurer. 

Skulpturer 
skal sejle
KUNST: Billedhuggeren Marit Benthe Norheim
har udviklet en flydende vandreudstilling

BiL LeDhUG GereN MeD modeller af bådene. De rigtige bliver 12 meter lange og kan sejle. 

Den første er Lastet med 
Længsel og er en kvindefi
gur, der ligger på siden. Den 
skal indeholde en skattekis
te, hvori folk kan aflevere 
gamle kærestebreve eller 
breve med håb og længsel.

Den anden båd er Lastet 
med Liv. Her flyder kvindefi
guren på ryggen  hun er 
gravid. Til den båd er det 
tænkt, at børn og unge fra de 
lande, der får besøg, skal 
modellere selvportrætter, 
som skal sættes fast, når bå
den kommer frem.

Den sidste båd er udfor
met som en kvindekrop, der 
ligger på maven med en 
masse galionsfigurer på ryg
gen. Den er Lastet med min
der. Udgangspunktet er tid
ligere tiders galionsfigurer, 
som repræsenterer forskelli

ge opfattelser af kvinden. In
den i båden vil der være små 
hylder, der skal fyldes med 
små objekter og souvenir fra 
rejsen.

Den norske komponist 
Geir Johnson skal kompone
re musikken til bådene, lige
som han har gjort til tidlige
re værker af Benthe Nor
heim.

Bådene skal begynde rej
sen i Sæby, hvorfra der sejles 
til København og så ned gen

nem Europa. Undervejs skal 
der finde en multikulturel 
udveksling sted.

Benthe Norheim håber, at 
folk, der ser de sejlende 
skulpturer vil få en god ople
velse:

 Jeg håber, at folk vil ople
ve, at irrationelle og måske 
vanvittige projekter kan vir
keliggøres. At tro kan flytte 
bjerge, siger hun.

Samtidigt giver projektet 
mulighed for at samtids

i Tre måneder skal Benthe Norheims tre både sejle rundt på Euro
pas kanaler.

» Jeg tror på, at der 
vil kunne rejses 

midler til det. Jeg kan 
mærke, at alle folk 
tænder på idéen.
Marit Benthe norheiM,
Billedhugger
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HÆDER: Marit Benthe Nor
heim har fået tildelt et hæ
derslegat fra Marie & Victor 
Haagen Müllers Fond. Det er 
et legat, som ikke kan søges, 
men man skal foreslås til det. 
Legatet overrækkes 30. april 
2009.

Foto: Henrik Louis

Af Jane Bünemann
jane.buenemann@nordjyske.dk

NORDJYLLAND: Der er fælles 
nordjysk opbakning til Ben
the Norheims Livbåter. Fre
derikshavn og Hjørring 
kommuner har begge støttet 
forberedelserne med et be
løb og senest har Region 
Nordjylland givet midler, så 
den egentlige projektering 
kan gå i gang.

 Jeg er så lykkelig over at 
have fået midler til forpro
jektet. At få så markant støt
te føler jeg som en stor om
favnelse og en anerkendelse 
af mig og det jeg står for, si

ger Benthe Norheim.
Hjørrings kulturformand 

Michael Karlborg (V) glæder 
sig over projektet og over, at 
man er enige om at støtte:

 Det er så dejligt, at vi på 
tværs af region og kommu
ner kan støtte det her pro
jekt, som kan blive virkeligt 
stort, siger udvalgsforman
den.

Benthe Norheim, der bor i 
Mygdal, er nordmand, og 
hun har også fået støtte fra 
Den Norske Ambassade i Kø
benhavn.

Nu skal de tre både projek
teres, og der skal findes mid
ler til gennemførelsen.

Nordjysk støtte

MYGDAL: Benthe Norheims 
fem Campingkvinder er klar 
til en ny udstillingsrunde i 
begyndelsen af maj.

Netop nu klargøres de, så 
de 2. maj kan køres til Århus. 
Herfra skal de med fragtskib 
til Reykjavik på Island, hvor 
de specielle, rullende skulp
turer skal med på Reykjavik 
Art Festival.

Fra Island går turen til Sil
keborg, hvor de skal være 
med, når Kunstcentret Silke

borg Bad 16. maj åbner ud
stillingen "Exile". 

Her medvirker Benthe 
Norheim i et tæt samarbejde 
med blandt andre Gerda 
Thune Andersen. Benthe 
Norheim har lavet en helt ny 
skulptur  en kvindebåd  til 
denne udstilling.

I sensommeren skal Cam
pingkvinderne sandsynlig
vis til Nordnorge og måske 
Rusland.

Næste udstilling

Marit Benthe Norheim er født i Norge 1960.{

Har siden midten af 1990'erne boet ved Mygdal.{

1981-1987: Uddannet på kunstakademier i Norge og England.{

Udsmykninger i Vendsyssel: Fruen fra Havet, Sæby, 2001. Led-{
ningegobelin, foredragssalen på AVV, 2004. De tilrejsende. Tårs, 
2006.

Har blandt meget andet også lavet Rottejomfruen - en syv me-{
ter høj skulptur med indbygget rutschebane, Skien 2006. 

Sidste år udstillede hun Campingkvinder, fem rullende kvinde-{
skulpturer.

Blå Bog
BiL LED HuG GER MA Rit BENtHE NOR HEiM

2. MAJ ruller de fem Campingkvinder igen på landevejen. Denne 
gang på vej mod Island. Foto: Jens Fogh-Andersen

MA Rit BENtHE Norheim med en lille voksmodel af Livbåten Lastet med minder. 

kunst kan komme steder 
hen, hvor man ellers aldrig 
ville have en chance for at 
opleve det. Undervejs skal 
folk på rejsen involveres.

Samtidigt med, at forbere
delsesfasen går i gang, be
gynder Benthe Norheim at 
søge fonde og andre interes
serede om midler til selve 
gennemførelsen af projek
tet.

 Jeg tror på, at der vil kun
ne rejses midler til det. Jeg 
kan mærke, at alle folk tæn
der på idéen.

Når pengene til det store 
projekt er på plads, vil der gå 
totre år, før bådene er klar 
til søsætning.

 Det bliver nok til somme
ren 2012 eller 2013, siger 
den norske kunstner, som 
bor i Mygdal.
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