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Her kommer Campingkvinn
- Det er unikt, sier Japans ambassadør i Danmark, Masaki Okada til Afte
Fantastisk! smiler konen Keiko.

http://www.aftenbladet.no/kultur/2008/article635278.ece
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STRAND: Skuelystne på strandstopp i Blokhus ved Jammerbukten. Foto: Jonas Haarr Friestad

Dan Tagesen

Publisert 05.05.2008 11:17 - Oppdatert 06.05.2008 14:59

HANSTHOLM: Vi er i gågaten i
Hjørring på Nord-Jylland i Danmark.
Marit Benthe Norheims fem rullende
campingkvinner har sitt første stopp
på veien til kulturbyåret i
Stavanger.

Sist

Blant hundrevis av nysgjerrige i
gågaten også Japans ambassadør i
Danmark, i Hjørring egentlig for å
åpne en japansk kunstutstilling.
En knapp time tidligere hadde
Norheim og hennes mange
medhjelpere kjørt campingkvinnene
i posisjon hjemme i Bjergby litt øst
for Hjørring:
«Flyktningkvinnen», «Bruden»,
«Campingmama», «Maria
Beskytteren» og «Sirenen». Alle
plassert bak hver sin bil og
underveis med kurs for Stavanger,
der de mobile kunstinstallasjonene
presenteres på Domkirkeplassen i
morgen.
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BRUDGOM: Toårige Laugee Vogdrup fra Hjørring ser
på brudebilder. Foto: Jonas Haarr Friestad

Men først har campingkvinnene blitt trukket tvers over Jylland, tatt ferjen fra
Hanstholm til Egersund, overnattet på campingplassen på Tengs, kjørt
Drik
riksvei 44 nordover, og overnattet på campingplassen på Ølberg.
beger
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MUSIKK: - Vet du hva jeg kaller
kortesjen? URO-patruljen, underlige
rullende objekter, sier komponist og
Ultima-sjef Geir Johnson til
Aftenbladet. Han har skrevet
musikken du kan høre inni
campingkvinnene.
Arkitekten Søren Gerner Nielsen er
kjøresjef og opplyser at kortesjen
har fått grønt lys av politiet bare
hastigheten ikke overstiger 30 km/t
og mellomrommet mellom
campingvognene er minst 100
meter.
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EGERSUND: Campingkvinnene kom med ferja til
Egersund i går kveld. I formiddag drar de over
Jæren med kurs for Stavanger. Foto: Jonas Haarr
Friestad
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- Men den korrekte betegnelsen på
oss er ikke registreringspliktige
påhengskjøretøy, smiler Gerner
Nielsen.
Campingkvinnene ruller ut fra
Stenshede, gården der Norheim og
hennes billedhogger-mann, Claus
Ørntoft både bor og har sine atelier.
Et utrolig syn mot de grønne
markene og den blå himmelen.
Og det synes de også i kunstnerens
hjemby, Bjergby. Masse folk langs
veien som vifter med det danske
flagget.
- Dette hadde jeg ikke ventet, det
var utrolig rørende, sier Norheim.
VELSIGNELSE: Første stopp
Hjørring, og her fikk
campingkvinnene sågar sin
velsignelse av prost Lars Eric
Stephansen. Han holdt også en
inspirert tale om kunstverkene.

Red

KLAR: Marit Benthe Norheim med siste finish i
Landrover- speilet før avreise. Foto: Jonas Haarr
Friestad

CAMPINGKVINNER
Fem campingvogner der ulike kvinnetorsoer vokser ut av taket slik at
vognene fungerer som kvinnenes skjørt.
FLYKTNINGKVINNEN: Inni dekket av
relieffer fra skolebarn i Stavangerregionen og flyktningkvinner.
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BRUDEN: Full av bryllupsfotografier inni.
CAMPINGMAMA: Tapetsert med bilder fra
campinglivet.
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MARIA BESKYTTEREN: Den døde Kristus
er modellert på golvet i vognen.
SIRENEN: Har frittstående figur på
golvet. Alle vognene er utstyrt med
musikk av Geir Johnson. Offisiell åpning
på Domkirkeplassen tirsdag.

- Ja, vet du hva, biskopen i Aalborg,
Søren Lodberg Hvas var på besøk
hos oss forleden. Da han kom inn i
«Maria Frelseren» brast han ut i
gråt, sier Norheim.
Bruden er tapetsert med
brudebilder på veggene innvendig,
og Susanne Mortensen leter etter
kjente sammen med datteren Sofie.
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- Jeg vet min venninne befinner seg et eller annet sted her, men har ikke
funnet henne ennå, sier Mortensen.
Det er jo ikke bare musikk inni vognene. Hver vogn har et indre som
harmonerer med tittelen på kunstverket. Flyktningekvinnen er for eksempel
full av relieffer som er laget av 400 skolebarn fra Stavanger-regionen.
STRAND: Vi ruller videre mot det kjente turiststedet Blokhus, der
Campingkvinnene blir plassert på stranden og åpnes for publikum en times
tid. - Dette er stas! smiler formann Kim Bennike i utvalget for barn og kultur
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i Jammerbukten kommune. - Vi
satser mye på kultur i vår
kommune og synes det er flott å få
besøk av et så storstilt
kunstprosjekt som dette, sier han til
Aftenbladet. Alle bange anelser om
transportproblemer blir gjort til
skamme. Kjørelederen har klokelig
valgt å holde seg til mindre veier i
området. Alt går som smurt.
Send
Aftenblad
feiringen
bidra.

Også feriesentret Klim Strand får
besøk av kortesjen. Her ferierer
2500 mennesker på det verste,
men det er langt færre her nå enn i
høysesongen.
DRAMATIKK: På Klim Strand får vi
litt dramatikk. En av vognene kiler seg fast under et stråtak, men med
forsiktig manøvrering kommer vognen uskadd fra episoden.

Altfo

Eieren av sentret, Jan Jepsen, har skjønt at det er journalister i følget, og før
vi vet ordet av det står vi på terskelen til en knallvarm sauna.
- Vi har investert 27 millioner kroner i en nytt wellness-senter, sier han stolt.
Ved kaffebordet etterpå dumper Aftenbladet ned ved siden av Elisabeth
Gerner Nielsen, som var kulturminister i Nyrup-regjeringen fra 1997 til 2001
og som har sittet 12 år i Folketinget for Radikale Venstre. Hun er sjåfør i
lederbilen, en knallrød Alfa Romeo.
FOR ALLE: - Det jeg liker best med Benthe, som hun kalles i Danmark, er at
hun ikke er redd for å forklare sin kunst. Og hun lager kunst for alle, ikke
bare for eliten, sier Gerner Nielsen som nå er leder av Designskolen i
Kolding.
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Vi nærmer oss målet for første etappe, Hanstholm Camping. Havskodden
kommer sigende, og temperaturen halveres til sju grader.
- Jeg er bare glad, glad, glad! oppsummerer Marit Benthe Norheim den
første dagen før hun tar med seg soveposen inni en av de bestilte
campinghyttene. En ekte campingkvinne bor jo ikke på hotell!
– Kl

Langt mindre innholdsrik søndag for kortesjen; ferje til Hanstholm og
innsjekking på Tengs campingplass i kveldstimene.
Men i dag det on the road again. Og de fem campingkvinnene med Jærhavet
i bakgrunnen blir minst like flott motiv som vognene mot dansk raps-åker.
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