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Et utsmykningsarbeid av billedkunstner Marit Benthe Norheim
i samarbeid med over 2300 skolebarn i Skien.
Et prosjekt av og med StøpeSkien,
Kulturavdelingen - Skien Kommune, Ibsenforbundet ,
Pedagogisk Senter og Porsgrunds Porselænsfabrik.
Støttet av Norsk Kulturråd.
Andre bidragsytere: Sparebankstiftelsen Nor, Den kulturelle skolesekken,
Skien Kommune, Skiens Investeringslag, Skien Bys Vel, Ibsenforbundet.

Prosjektet har sitt utgangspunkt i Ibsens Lille Eyolf og skal resultere i
en stor skulptur av Rottejomfruen laget av Marit Benthe Norheim.
Med i prosjektet er 2318 skoleelever fra Skien som skal være bokdetektiver, se forestillingen Rotte på loftet, være med på teatersport,
få skolebesøk av kunstnere og ikke minst lage sitt eget relieff av et
øye i porselen. Alt dette for å få innsikt i Henrik Ibsens liv og
dramatikk, men like mye for å være deltagende i
et samtidskunstprosjekt.
Relieffene som barn og unge lager, skal etter at de
er brent og glasert på Porsgrunds Porselænsfabrik, modelleres inn i betongskulpturens
overﬂate. Rottejomfruen vil bli funksjonell
på den måten at barn kan klatre opp
midtveis og skli ned innvendig i skulpturen.
Rottejomfruen blir en permanent utsmykning, og vil bli et ruvende
landemerke for byen. StøpeSkien ser det slik at Ibsenformidling til barn og
unge får en ny dimensjon med dette kunstverket. Formidling av Ibsens dramatikk skal by på undring og nysgjerrighet, og i tillegg til barndomshjemmet Ibsen Venstøp vil denne skulpturen vise vei til Ibsens spennende og dramatiske
univers.
For fremtiden vil dette kunstverket innby til byvandringer, seminarer, kurs og konferanser med fokus nettopp på
kunst, Ibsenformidling, utsmykning av offentlige uterom osv. Rottejomfruen vil få en unik plassering, rett ved vannet
i et sentrumsnært friluftsområde. Dette stedet er knyttet til byen gjennom en allerede eksisterende kultursti. I tillegg
til dette vil skulpturen bli svært synlig fra vannveien, Telemarkskanalen og ikke minst innkjørselen til byen fra vest.
Fotograf Tom Riis og forfatter Tore Tveit følger prosessen. Deres dokumentasjon vil komme ut i bokform ved prosjektets slutt.
Prosjektet har egen nettside: www.rottejomfruen.no
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Prosjektbeskrivelse, StøpeSkien v. Helle Riis
Utgangspunkt
I 2006 er det hundre år siden Henrik Ibsen døde, noe som vil markeres stort nasjonalt. Henrik Ibsen bodde sine
15 første år i Skien. Her gjorde han ’livsviktige’ erfaringer som senere ble nedfelt i dramatikk som spilles over hele
verden. Da lille Henrik bodde på Venstøp i Skien, måtte han bo på loftet, nesten alene. I den andre enden av loftet
bodde faster Plough som med stor sannsynlighet er modellen for rolleskikkelsen Rottejomfruen i stykket Lille Eyolf.
Med dette prosjektet vil vi i samarbeid med kunstneren Marit Bente Norheim lage et skulptur-klatre-stativ for barn og
unge, utformet som en Rottejomfru. En slik ﬁgur vil vekke nysgjerrighet hos barn og unge. Dette rare mennesket med
rotteaktige egenskaper som drar rundt fra hus til hus og spør om de har noe som ”nager og gnager”.
Det er noe fascinerende og skremmende på en gang.
Bakgrunn
StøpeSkien har som mål å gjøre Henrik Ibsens liv og diktning mer tilgjengelig for barn og unge. Gjennom en bevisst
og kvalitetsorientert formidling vil man på sikt oppnå at barn og unge får både kunnskap om dikterens liv og ikke
minst verker. StøpeSkien har tro på at en av de viktigste læringsstrategier er gjennom aktivisering og personlig deltagelse. Særlig har vi erfaring med at estetiske læringsprosesser stimulerer både reﬂeksjons- og handlingsevnen hos
barna. Konsekvensen kan være naturlig kunst og kulturinteresse hos de unge. En spennende måte å gjøre dette på er
å la elevene i skolen få et direkte møte med kunstneren, som setter i gang en prosess med elevene. En prosess som
er like viktig som produktet, selve utsmykningen.
Prosjektet
StøpeSkien/Kulturavdelingen har som mål å få laget en skulptur av Ibsens rolleﬁgur Rottejomfruen. Vi ønsket oss et
samarbeid med en kunstner som uttrykker seg i skjæringspunktet mellom det ﬁgurative og non-ﬁgurative, og som
er vant til å arbeide i ’størrelse XL’. Kunstneren Marit Benthe Norheim fra Skien, bosatt i Danmark ble forespeilet
oppdraget og tente på prosjektet. Det hører med til historien at hun har gjort et lignende prosjekt i Sæby i Danmark,
hvor hun laget en nesten 7 m høy gallionsﬁgur av ’Fruen fra Havet’ som Ibsen skrev mens han var der.
For at skulpturen skal appellere til barn i størst mulig grad er det viktig at sansene blir aktivert. Berøring er en viktig
sans mht til skulpturer. For barn er det å berøre helt naturlig, noe de gjør automatisk. Som oftest er det sånn at
kunstverk bare er til å se-og-ikke-røre. Med et ’skulptur-klatre-stativ’ gir vi barn og unge mulighet til å gjøre det som
er viktig for dem, nemlig å ta på, røre ved, og klatre på. Eksempelvis kan man klatre opp rottejomfruens rygg/kjole for
så å skli ned igjennom hennes kropp, og komme ut mellom føttene.

Hvorfor Rottejomfruen?
Rottejomfruen er en skikkelse som både fascinerer og skremmer på en gang. I Ibsens drama er hun en gammel dame
med rotteaktige trekk som går fra hus til hus og spør om det er noe ‘som nager og gnager her’. Det siktes til rottene,
men Ibsen spør også indirekte om det er noe som nager og gnager i menneskene. Skikkelsen og stykket er tragisk,
men på samme måte som folkeeventyrene kan virke rå og brutale har de samtidig noe som appellerer til oss. Vi vil
ha eventyrene slik, vi vil ikke bli spart for noe, og det vil heller ikke barna. Og det er ganske ufarlig, for det ligger en
egen beskyttelsesmekanisme i litteratur og fortellertradisjon. Beskyttelsen ligger i at råskapen er foredlet gjennom
kunstneriske uttrykk. Det er ikke slik at det grusomme skjer oss - eller er en del av oss, men vi hører, leser og ser det
kun visualisert for vårt indre øye. Den gamle mesteren Aristoteles, som også Ibsen nok hadde lest, sa at menneskene
oppsøkte tragedier for å oppnå en renselse, katharsis. Ved å se tragisk teater lever publikum seg inn i konﬂikten, og
går løftet ut som menneske.
På en måte kan man si at Rottejomfruen også ville ”rense”, og fri menneskene fra det som var vondt. Ved å klatre eller bestige Rottejomfruen kan vi se på det som en symbolsk handling hvor barn og unge legger fra seg det som nager
og gnager. Når de sklir ned og av, så kan vi tenke oss at de har lagt igjen ’det nagende og gnagende’.
Ved å reise et monument over Rottejomfruen, som barna selv har medvirket til gjennom tematisk arbeid, vil de få
et nært forhold til kunstverket. Det hele er egentlig en lang skapelsesprosess, fordi det ut fra et kunstverk skapes et
nytt. Fra ord til leire på et vis, eller fra et drama til skulptur.
Vi tror at Henrik Ibsen som barn hørte eventyret om Rottefangeren fra Hameln, og har sikkert vært fascinert av det.
Det er mye likhet mellom skikkelsene Rottefangeren og Rottejomfruen.
Plassering
Skulpturen blir visuelt slående i sin utforming, og plasseringen er derfor av vesentlig betydning. Skulpturen er tenkt
i nærheten av det våte element, og hva er vel mer passende enn Bakkestranda hvor barn og voksne ferdes både
sommer og vinter. Stedet er også riktig mht at Rottejomfruen i Ibsens skuespill er knyttet til vannet, det er der hun
drukner ’gnagerne’. Bakkestranda har blitt en yndet sted for tur, bading og rekreasjon, og vi tror en storslått skulptur,
godt synlig fra vannet ville være med å gi stedet et særpreg.
Hvorfor utsmykning for barn og unge?
Møte med en kunstner vil gi elevene et tettere forhold til kunstverket
En skulptur for barna i det offentlige rom vil kunne bli et symbol og et varemerke for byen de vokser opp i.
En skulptur for barna vil kunne være med på å skape identitet og tilhørighet til nærmiljøet.
En skulptur som er laget på barns premisser vil kunne fange oppmerksomheten, stimulere fantasien og ikke minst
vekke nysgjerrigheten for Ibsen og hans dramaer på sikt.
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Samarbeid
Kunst og kulturinstitusjoner spiller en sentral rolle i samarbeidet. Pedagoger, lærere, kulturformidlere og kunstnere vil bli presentert for ideen i kunstverket av kunstneren selv. Deretter vil det legges til rette for ulike prosjekter over tema fra skuespillet, hva er det som ’nager og gnager i oss’? samt beslektede temaer. Det vil bli lagt opp
til utstillinger, verksteder, teater og foredrag for alle aldersgrupper, men først og fremst barn og unge.
Erfaringer kan utveksles over internett. Vi har vår egen hjemmeside; www.rottejomfruen.no
Vi vil også lage en forbindelse til den danske Ibsenby, Sæby, hvor M.B. Norheim har laget Fruen fra Havet.
Kanskje kan klasser dra på skoletur til hverandres byer. Mange vil kunne ha glede av skulpturen, historien og
dramaet for fremtiden.
Skulptur-klatre-stativet vil kunne inngå i en fremtidig Ibsenformidling til barn og unge både lokalt og regionalt,
slik de andre Ibsen-severdighetene gjør.
Opplevelse og læring i andre arenaer:
Teater Ibsen, eksempelvis forestillingen Rotte på loftet og teatersport for de eldste.
Biblioteket, hjelp med støttelitteratur for beslektede temaer, utstillinger i Barnas Foaje fra skolene m.m.
Fremdriftsplan:
2003 – Modell i målestokk 1:25 ble utviklet, tema presentert for alle parter
2004 – Modell i målestokk 1:4 ble utarbeidet, ide og tenkning rundt skulpturen, påmelding til prosjektet,
organisering av skolearbeidet, samarbeidspartnere
2005 – Kunstner arbeider med den endelige skulpturen, både i Dk og Norge ,
2318 elever lager øyne i samarbeid m. Porsgrunds Porselænsfabrik og Gita Norheim.
2006 - Prosjektet munner ut i utstillinger, teaterforestillinger og dans med høydepunktet på selveste
Henrik Ibsens fødselsdag - 20. MARS - AVDUKING AV ROTTEJOMFRUEN

Design: G.S.Norheim

Organisering
Det overordnede ansvar for prosjektet ligger hos Skien Kommune og StøpeSkien. For gjennomføring av prosjektet er det nedsatt en arbeidsgruppe som består av representanter fra de ulike instansene.

Marit Benthe Norheim´s idébeskrivelse
til “Rottejomfruen”, Bakkestranda, Skien.
Skulptur i betong,
m. Innstøpt porselen, høyde ca 7.00 m.
“Rottejomfruen”
Da jeg ble spurt om å tenke ut en skulptur basert på
“Rottejomfruen” i Ibsens skuespill, “Lille Eyolf”, ble jeg
både tent og betenkt. Etter å ha lest stykket ﬂere ganger,
funnet frem til analyser av det, og snakket med mange
som har lest Lille Eyolf, ble jeg imponert over motet
Helle Riis fra StøpeSkien viser, ved å velge et så konfronterende tema til en varig utsmykking av Skien.
Hun tar konsekvensen av at kunst skal være med på å
ﬂytte grenser, den skal utfordre likegyldigheten, være
med til å utvide bevissthetsnivået og pirre nysgjerrigheten, slik Ibsen gjør det til fulle. Ved å gå inn på Ibsens
tema, uten å illustrere, men røre ved hans historie,
både gjennom direkte arbeid med barn og unge, samt
assosiasjonsskapende gjennom skulpturens utforming
håper jeg å få til et uttrykk, som gir opplevelsen av å se
mer enn det man ser med det blotte øye.
“Rottejomfruen” opplever seg selv som rottenes befrier.
Men hun har også lokket en tidligere kjæreste på sjøen,
i tillegg til Lille Eyolf, som er en ung før-pubertær gutt.
Hun har noe dragende over sig, og denne kvinnekraften vil jeg skal være synlig i ﬁguren.
Eyolf drukner, men vann i bevegelse er brukt som
symbol på nye begynnelserRotta skal være med, som en del av henne, men samtidig adskilt, som en avhengighet; her kan man også
komme til å bevege sig inn på historien om “Skjønnheten og udyret”. Rotta er jo et av de mest hatet og
avskydde dyr i vår kultur, men kvinnen er på dets side,
og er dermed selv også stigmatisert. Tvetydigheten i
ﬁguren skal bli en utfordring for både barn og voksne å
gå inn i.
Deltagelse av barn og unge.
Helle Riis har snakket om aktualiteten i stykket, i
forhold til foreldre og den oppvoksende generasjon i
dag, hvor mange fristende stimuli erstatter nærheten,
og medfører destruksjon på lengre sikt. Dagens prioriteringer og egoisme, avmakt osv. er områder som kan
belyses i gjennomgangen av “Lille Eyolf”, og det å prøve
å fatte hva han ville med “Rottejomfruen”

Modell 1:25

Platte med Benthes tegning
av Rottejomfruen
laget på PP
Modell 1:4

Ibsen kommenterer aktørenes øyne ﬂere ganger i
skuespillet. Han refererer også til symbolet
“onde øyne”. Stykket tar for sig tema som ansvar
og konfrontasjon, men handler også om lidenskap,
sjalusi og misunnelse. I ﬂere kulturer plasserer man
et glassøye på strategiske steder, som symbolsk
beskyttelse mot ubevisst ondskap. Utfra innholdet i
“Lille Eyolf”, hvor mye handler om å se og bli sett,
vil jeg at de deltagende barn og unge skal modellere øyne. Objektene, som formes som relieff i
porselen, skal støpes inn i min skulptur, slik at den
blir full av øyne.
Hjemmesiden www.rottejomfruen.no har en ﬁn
side om forskjellige uttrykk hvor øyner inngår, som
f.eks. øyeblikk eller øyet som “sjelens speil”
Idé og intensjoner er beskrevet i modellene, først i
målestokk 1: 25, deretter i 1:4.
Nå er jeg i gang med den 7m. høye skulpturen i
mitt verksted; hvor jeg skjærer til ﬁgurens former,
så detaljert som mulig i isopor. Så skal den fraktes til skulpturens endelige plassering i deler, som
limes fast på stedet. Deretter festes armeringen
utenpå ﬁguren, som så dekkes med et rustfritt nett,
som betongen sprøytes inn i, og utenpå, i forhold
til riktig overdekning. Så modellerer jeg og mine
assistenter, alle detaljene i betong, og legger inn/limer vått i vått, alle barnas porselens objekter.
Detaljer innenfor selve modelleringen vil bli annerledes i den store ﬁguren. Både på grunn av
størrelsen, men også fordi jeg trenger den direkte
kontakten med skulpturene jeg arbeider på, uten
å skulle følge modellen nøyaktig. Jeg ønsker alltid
å kunne bruke ting som kan oppstå underveis i
prosessen. Modelleringen direkte i betong, gir også
et annet uttrykk i seg selv.
Rottejomfruen skal utføres i en grå betong, som
er blandet og tilsatt riktig forhold sement, sand og
tilsetningsstoffer, som kan tåle de værharde betingelsene i Norge.
Jeg har over 20 års erfaring med betongmodellering og store offentlige utsmykninger.
For ytterligere informasjon: www.norheim.dk

I Sæby var barnas utgangspunkt
“beskyttelsesﬁgurer”.
I Prosjekt Rottejomfruen er det
øyne som skal være tema for
barnas relieffer

Fruen fra Havet, Sæby.
Mer på www.norheim.dk

