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Norsk vendelbo fylder 50
Af Jane Bünemann
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Marit Bente Norheim, bil

ledkunstner, Houenvej
52, Mygdal, fylder lørdag 29. maj
50 år.
Marit Benthe Norheim er nord
mand, men ikke desto mindre en
af de kendteste kunstnere i Nord
jylland. Med sin egen smilende
imødekommenhed og sine helt
specielle betonskulpturer går hun
lige ind i folks hjerter.
I barndommen boede hun med
forældrene i Indien i en del år, og
efter gymnasiet blev hun uddan
net på Royal Akademy of Art i
London.
I 1990'erne mødte hun billed
kunstneren Claus Ørntoft på et
nordisk skulptursymposiom på
Grønland, og siden oktober 1996
har de boet sammen på gården
Stenshede i Vendsyssel. Her har
de to billedhuggere hvert sit store
atelier.
Marit Benthe Norheim har
mange værker i Norge - blandt
andre kæmpeskulpturen Rotte
jomfruen i Skien. Det var også til
den norske by Stavanger, hun la
vede den rullende installation
Campingkvinder. Da Stavanger i
2008 var Europæisk Kulturho
vedstad, rullede de fem camping
kvinder ind i byen.
I Danmark blev Marit Benthe
Norheim rigtigt kendt i en større
offentlighed, da hun i 2001 lave
de den næsten syv meter høje
skulptur Fruen fra Havet, som
står på havnen i Sæby. Samme år
lavede hun 16 mobile skulpturer,
Rullende Engle, som også besøg
te Sæby - foruden London.
De fleste af Marit Benthe Nor
heims skulpturer er placeret
udendørs - blandt andre Bevinget

Marit Benthe Norheim fylder lørdag 29. maj 50 år. I dag åbner en udstilling med forarbejder til den sejlende installation Life-Boats. 
i Skovsgård ved Brovst og de otte
skulpturer Tilrejsende i Tårs. I fo
redragssalen på Affaldsselskabet
Vendsyssel Vest i Hjørring har
man en af de få indendørs skulp
turer. Her lavede hun vægud
smykningen Lednings-gobelin af
brugte ledninger og andre gen
brugsting.
Den seneste installation, som
Marit Benthe Norheim arbejder

på, skal blive sejlende. Det er in
stallationen Life-Boats, som be
står af tre sejlende kvindebåde i
beton. Foreløbigt er der kun mo
deller af skibene, men om nogle
år skal de i fuld størrelse sejle fra
Sæby via København ud på de
europæiske floder. Her skal både
ne lægge til i en række byer og
indgå i en kulturel udveksling
med kunstnere og musikere på

stedet.
I dag lørdag åbner i Utzon Cen
ter, Slotspladsen 4, Aalborg, en
udstilling med kunstneriske og
skibstekniske forarbejder til LifeBoats. Udstillingen åbnes af tidli
gere rektor ved Det Kongelige
Danske Kunstakademi Else Marie
Bukdahl og Elsebeth Gerner Niel
sen, rektor på Designskolen Kol
ding. Sopran Siri Torjesen synger

Cykelstjerne med
mudret eftermæle
¤

Bo Hamburger, en af

Danmarks mest vin
dende cykelryttere, fylder
mandag 40 år.
Bo Hamburger vandt op
gennem 1990'erne semi
klassikeren Flèche Wallon
ne, VM-sølv, en etape i Tour
de France, kørte en dag i
gult og blev en samlet num
mer 13 i det franske etape
løb.
Men Hamburger bliver
mest husket for den epo-hi
storik, der klæber sig til nav
net, og som har givet ham et
langt mere mudret eftermæ
le end andre dopingryttere
som Bjarne Riis, Brian Holm
og Jesper Skibby.
I 2001, da karrieren var på
vej ned, blev han testet med
en ny epotest, og både A- og
gennemsnittet af to B-prø
ver viste for høje blodværdi
er. Hamburger nægtede dog
at have gjort noget ulovligt

og blev efterfølgende fri
kendt, fordi de to B-prøver
gav forskellige resultater.
Under VM i 2003 blev han
udtaget til en ekstra doping
test, fordi hans hæmatokrit
værdi lå på 49,36, og græn
seværdien var på 50. Den ef
terfølgende test viste dog ik
ke spor af epo.
I 2005 skrev avisen Jour
nal du Dimanche så, at en
test fra 1999 siden har vist
sig at indeholde spor af epo.
Det afviste Hamburger lige
ledes dengang.
I sin bog "Den største pris - 
en cykelrytters bekendelser"
fra 2007 erkendte Hambur
ger dog, at han kontinuerligt
brugte epo, men kun fra
1995 til 1997. Samtidig ind
rømmede han at have for
søgt sig med væksthormon i
1996.
Både Ekstra Bladet og Jyl
lands-Posten bragte efterføl
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"Talking/Singing" af komponist
Geir Johnson, som har skrevet
musik til adskillige af Marit Bente
Norheims skulpturer - også LifeBoats.
Marit Benthe Norheim modtog
for nylig midler fra Det Obelske
Familiefond til projektet LifeBoats.
Udstillingen i Utzon Center kan
ses frem til 1. august 2010.
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Min kære elskede mand,
vores kære far
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gende historier om, at Ham
burger forsøgte at introdu
cere epo på Team Memory
Card-Jack & Jones forud for
Touren i 2000. Hamburger
benægter dog også den hi
storie.
Efter endt cykelkarriere
blev Bo Hamburger maler
mester i Vangede, et job han
siden har forladt til fordel
for en cykelforretning, han
er medejer af.
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er stille sovet ind
Nørresundby, den 18. maj 2010
Ghita
Anne og Louise
Bisættelsen ﬁnder sted fra Nørresundby Kirke
tirsdag den 25. maj kl. 13.00

Vores kære bror, svoger og onkel
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er stille sovet ind
Nørresundby, den 18. maj 2010
På familiernes vegne
Brødre, svigerinder, niecer og nevøer

Vores kære svigersøn
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Bo Hamburger - 40 år mandag.

sov stille ind
Nørresundby,
den 18. maj 2010
Birthe og Finn
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