
OVERLEVERINGER
19 TALENDE GALLIONSFIGURER, PÅ RYGGEN AV 

”MITT SKIP ER LASTET MED MINNER”

Dette skulpturskipet flyter på magen, med gallionsfigurene i menneskestørrelse, på ryg-
gen, så de kan holde utkikk i alle retninger. Det skal bygges på mange sammensatte 
forestillinger om kvinnen. Kvinnene skal være over 70 og ha en historie som innebærer 
det å ha reist og bodd i andre land enn sitt eget - og av forskjellige årsaker. Vi vil bl.a. 
intervjue flyktningekvinner, og innvandrerkvinner fra så mange forskjellige kulturer som 
mulig - bosatt i Europa. Intervjuene skal handle om tilhørighet og identifikasjon og gjø-
res tilgjengelige for publikum, inne i skulpturen. Det skal være både markante kvinne-
skikkelser og mer anonyme representanter for historiene. 

LIFE-BOATS prosjektet har gjennom hele op-
bygningsprosessen, både fysisk og idé -
utviklingsmessig, tatt andre veier enn jeg hadde 
tenkt - og ført med seg uventede utfordringer 
på mange plan.

Gallionsfigurene som skal være en del av det 
tredje skulpturskipet, har vært det elementet 
som foreløpig har gitt mest oppsøkende arbeid, 
ettertanke, nye prosesser og samarbeider hele 
veien igjennom, også mens det overordnet har 
handlet om å finne finansiering og rent faktisk 
bygge de andre to.
Jeg startet realiseringen av de tre seilende 
skulpturer med den unge; ”Mitt skip er lastet 

med Lengsel”, så jeg ikke ble fristet til å sjø-
sette kun et skip. Fordi den unge, som er vakker 
ren og lengselsfull ikke skal representere kvin-
nen alene. Hun inneholder jo kun de begynnen-
de aspekter av livet og det feminine. Det var 
også en utfordring å finne uttrykket/fryse fast 
et uttrykk, som skulle kunne bære så mye kon-
fronterende kropp, uten å være en fristerinde, 
fordi uskylden er der, alvoret og fremtiden. Alt 
syns i så stor målestokk. 

Den gravide er for meg som kunstner og mor, 
helt annerledes enkel å forholde seg til med 
minner i egen kropp, fra to fødsler og kroppen 
som fruktbart redskap.

MODEL AV ”MIT SKIP ER LASTET MED LENGSEL” I 1:5



Men det tredie; ”Mitt skib er lastet med Min-
ner”, ser jeg meget frem til gjennomføringen 
av, - for der er erfaringens mange fasetter, 
som jeg som 53-årig kjenner selv. Jeg har all-
tid vært fascinert av eldre kvinner, og denne 
skulpturen gir mulighet for å gå inn i mange 
vinkler og retninger/ historier samtidig.

Denne skulpturen får den minste kroppen som 
skrog, fordi hennes kropp, i seg selv, ikke skal 
bære fortellingen på samme måte som de an-
dre to; som viser stadiene og tilstandene i kraft 
av sine positurer og bevegelser. ”Mitt skip er 
lastet med Minner”, skal være bærer av 19 an-
dre kvinnehistorier.

Da jeg forsøkte å komme frem til hva Gallions-
figurene skulle representere, hadde jeg en ide 
om at de skulle kunne være”viktige” kvinner, 
førende enten historisk sett, eller nålevende, 
markante skikkelser som ville gå inn i historien. 
- En slags kvinne-helte-forbildeskikkelser- fra 
alle de land vi skulle seile igjennom i Europa.

Etterhvert kom jeg i tvil, kanskje skulle det være 
mytiske kvinnefigurer, som jo mange av de gal-
lionsfigurene vi kjenner fra gamle skip er byg-
get over. Skikkelser som ofte ga en håpefull 
symbolsk, beskyttende betydning og mange 
ganger også en rettesnor.
Etter å ha arbeidet med å finne de rette kvin-
nefortellingene, som skal være appendikser til 
den overordnede åpne rammefortellingen Life-
boats, -  er 8 ut av de 19 
talende gallionsfigurene funnet.

De foreløpige 8 gallionsfigurene
representerer:

1. DANMARK. (Gallionsfigurportrettet er fer-
dig og klar til å monteres på ryggen av Min-
ner”)
Else Marie Bukdahl (76). Else Marie er dansk 
og bor i Danmark, men har reist og reiser hele 
tiden, med Danmark som base.
Hun er en ”kunstens missionær”, som virkelig 
tror på kunst/kulturutveksling som et redskap 
til å forbedre verden. Hun er verdensborger 

og globetrotter og utbreder aktivt budskapet 
om å kommunikere gjennom kunstens ordløse, 
men samlende univers, som hun fortolker og 
formidler på mange språk. Hun er utvalgt som 
en av verdens 20 viktigste kvinner, har mottatt 
adskillige æresordener fra mange land osv. 
men setter medmenneskelighet og generøsitet i 
høysetet.Som tidligere leder av Det Kongelige 
Danske Kunstakademi i over 20 år, samt adskil-
lige verv i bestyrelser ol. har hun et meget stort 
nettverk av ”give and take”. 

Derfor er hennes symbolske portrett laget som 
en søyle, med hennes ansikt uten alder, påhver 
side. Det ene skuer tillitsfullt opp mot himmelen, 
som det åndelige menneske hun er, det andre 
ser ut og frem. Kroppen består av et mylder av 
ansikter, som bobler og dekorasjoner. - Alle de 
menneskene som er en del av henne og hun er 
en del av.

FÆRDIG GALIONSFIGUR AF ELSE MARIE BUKDAHL



2. KROATIA. (Gallionsfigurportrettet er ferdig 
og klar til å monteres på ryggen av Minner”)
Mira (75). Hun er flyktning fra Kroatia og øn-
sker å være anonym. Hun har kommet til Dan-
mark i to omganger. Den første gang opplevde 
hun en meget stor gjestfrihet og generøsitet fra 
dansk side. Hun bodde her med sin familie, som 
også ble en integrert del av det danske. Men 
da de kom tilbake 2. gang, ti år senere, et-
ter et opphold tilbake i Kroatia, opplevde hun 
et helt annet Danmark. Hun ble forespeilet tre 
uker på Københavns flyktningemottak, i Sand-
holmleiren. Det ble til 3 år, med hele familien. 
Danmark ble også vanskelig å trenge inn i ig-
jen, da de fikk opphold her. 

Mange år med fremmedfiendskhet hadde satt 
sine spor, opplevet hun. Selvom hun nå har fått 
røtter her og en rolle hun er godt tilpass i.

Jeg har laget hennes portrett basert på orde-
ne; Smerte og Tilgivelse, som var ordene 
DR Journalist Marianne Knudsen brukte for å 
beskrive henne, før jeg møtte henne selv. 
Skulpturens ansikt er preget av smerten. Ryg-
gen har en lang rekke strakte armer med akti-
ve hender. I magen og bakhodet, har jeg laget 

åpne tomme områder, basert på den norske 
sanger og forfatter Alf Prøysens sang: ”Du skal 
få en dag i morgen, som ren og ubrukt står, 
med blanke ark og farvestifter til...”.

FOTOS FRA BESØK AV NOEN AV GALLIONSFIGUR KVINNENE, I VERKSTEDET I MYGDAL

FÆRDIG GALIONSFIGUR AF MIRA



3. TYSKLAND. 
Ruth (86) er tysk, men har bodd I Norge, gift 
norsk, etter krigen, og bor nå i Danmark.

Ruth bruker sin tid på å skrive og holde fore-
drag om at vi ikke skal glemme! - At den 2. 
Verdenskrigens grusomheter har skjedd og at 
hun var et vitne til det. Som datter av en tysk 
politi, som ikke var nazist, ble hun sendt med 
familien til Polen da hun var 13, og opplevde å 
bli forhatt og isolert. Hun fikk vite av sin far at 
det de var med til, som tyskere ikke var riktig, 
men at han var nødt til å være der, for å redde 
familien. Hun så på et tidspunkt inn i de vakre, 
brune øynene på en ung gutt bak piggtråds-
hegnet i en ghetto,og ville snakke med ham. 
Men får vite at hvis de snakker sammen, vil han 
bli skutt, sikkert også hun.

Hennes symbolske portrett har store åpne øyne 
og et stort øye i brystet, hvor pupillen er en 
skygge av en liten jente med stivt strutte-skjørt. 
- Etset inn som et negativt relieff på den ene 
siden, og positivt relieff på den andre siden.

4. UK.
June Boyce Tillman (70). June er engelsk, rei-
ser verden rundt, men bor i London.
Hun er anglikansk prest, komponist, feminist og 
professor på Winchester University, UK. 

Vi møttes til et seminar i Bangkok, Chulalon-
gorn University, hvor jeg presenterte Life-
boatsprosjektet, i forhold til ”social partici-
pation within arts”. Hun er en sammensatt og 
sprudlende person og formidler, som også rei-
ser overalt med sine engasjerte foredrag. Da 
jeg spurte om hennes forhold til andre kultu-
rer enn sin egen, sa hun umiddelbart at det å 
reise og forholde seg til alle verdens forskjel-
lige kulturer, var meget ubesværlig, i forhold 
til forskjellene og vanskelighetene rundt det å 
bevege seg i det engelske klassesystemet. Hun 
fortalte kort om sin prosess fra oppveksten i 
en liten bondefamilie, til utdannelsen i Oxford, 
som kvinnelig prest og Professor.

Hennes symbolske portrett inneholder mange 
forskjellige elementer. Hennes fremtoning fy-
sisk, understreket av måten å kle seg på, min-
net om en frodig afrikansk dukke. Skulpturen 
får veldige og tette former, relieffer av trom-
mer og sirkler, flere aktivehender, og hoder 
som vender både opp mot himmelen, men også 
direkte i møte med beskueren.
Mangfoldet og frodigheten skal understrekes.

SKITSE TIL PORTRÆT AF RUTH SKITSE TIL PORTRÆT AF JUNE



5. SYD AFRIKA 
Helmi Tranter (71). Helmi er dansk, har bodd 
mesteparten av sitt liv i Syd Afrika, men bor nå 
i Danmark.
Hun flyttet til Syd Afrika med sin familie da 
hun var 11 år. Hennes far var smed fra Ska-
gen. Overgangen til livet under apartheid var 
meget vanskelig å finne seg til rette i. Helmi 
fortalte om en situasjon som har preget henne 
siden: Om da hun snakket med en gartner på 
vei til skolen, og han ble pisket for det. Hun 
fikk beskjed om at hvis hun gjorde det igjen, 
ville hun også bli straffet og hva som ville skje 
med ham, ville bli meget verre. Neste gang hun 

gikk forbi ham, så hun derfor ikke på ham og 
beveget seg hurtig videre, mens han hvisket et-
ter henne; ”I thought you were different!” Dette 
har sittet i magen hennes siden. Det var først 
da hun hørte Ruth fortelle om sin ungdom som 
ufrivillig del av den tyske besettelsesmakt i Po-
len, at hun kunne slippe sin dårlige samvittighet 
og se opplevelsen som en overordnet under-
trykkelseshistorie, som hun ufrivillig ble en del 
av - men også et vitne om. Helmi var en kjent 
fotomodell i 60 årene i Syd Afrika, og levde et 
turbulent liv der, før hun på sine eldre dager 
kom tilbake til sine røtter i Danmark.

Hennes portrett blir utformet som en meget 
kvinnelig og vakker figur, men med hodet vendt 
opp til himmelen, uten jordforbindelse. Portret-
tet holder armene i en umulig sirkulær, men be-
skyttende posisjon, rundt et åpent hull i hjerte-
regionen.

6. GRØNLAND. 
Juliane (71). Juliane er grønlandsk, men bor i 
Danmark.
Hun er datter av en prest på Grønland. En re-
spektert familie, som gir henne en god opp-
vekst og utdannelse. Så gifter hun seg med en 
dansk mann, flytter til Danmark og opplever å 
bli sett på som mindre begavet, fordi hun ikke 
snakker et flytende dansk, og hun er dessuten 
stille av natur. Mannens foreldre og hans kol-
leger i banken, gir henne en følelse av min-
dreverd, selvom hun har arbeid i sosialvesenet. 
Hun skiller seg fra ham. - Da vi møttes, var det 
sammen med Ruth, Helmi og Mira, som alle var 
mer verbaliserende enn henne. Min oppfattelse 
av Juliane som person, er at hun har en meget 
intuitiv og lyttende tilgang til tilværelsen.

Derfor er hennes portrett basert på den Grøn-
landske tupilakks åndelige og kraftfulle tilste-
deværelse, hvor menneske og åndevesener ofte 
smelter sammen, og har en bestemt betydning i 
forhold til spesifikke situasjoner.

Skulpturen skal ha flere åpne innganger; være 
både lukket inne og samtidig lyttende åpen.SKITSE TIL PORTRÆT AF HELMI



7. FRANKRIKE
Arlette Andersen (87) er fransk jøde. men gif-
tet seg med en dansk mann og bor i Danmark.
Hun overlevde Auschwitz og har fangenumme-
ret tatovert på armen. Hun ville ikke snakke om 
dette, og skjulte historien så godt hun kunne, til 
hun var over 50. Hun ble på et tidspunkt bedt 
om å holde et foredrag om det og innvilget, 
fordi hun kunne merke en begynnende glemsel 
om krigens grusomhet. - Og har deretter, lik-
som Ruth, holdt flere hundre foredrag, ofte for 
unge mennesker. 

Skissen til Arlettes portrett er nettopp ferdig. 
Jeg spurte henne om det var iorden å bruke 
hennes fangenummer, inngravert på skulpturen. 
Det sa hun ja til. Hun fremtoner både skrøpelig 
og sterk. En liten, nydelig dame med en stille, 
men konfronterende insisteren. Dette har jeg 
forsøkt å fange inn, ved å gjøre kroppen liten 
og hodet stort. Armen med nummeret er stor, på 
baksiden, så man kan lese det inne i båten

Møtet med henne, og tidligere med Ruth, gjor-
de at vi i sommer besøkte Auschwitz. For å for-
søke å få en eller annen glimt av en forståelse 
for det som er fullstendig uforståelig.

Det å invitere kvinner inn fra Europa, - fra den-
ne aldersgruppen - for å snakke om tilhørighet 
og identitet, gir selvfølgelig den 2. verdenskrig 
ansikt. Den er nærmere enn jeg hadde tenkt, 
når jeg begynner å forholde meg så direkte til 
Europa og en felles historie. - Om det å krysse 
grenser gjennom Europa.

Personlig er jeg også meget opptatt av emnet 
om tilhørighet og identitet, fordi jeg har bodd 
mye lengre utenfor Norge enn i Norge, men 
opplever at jeg likevel har behov for å iden-
tifisere meg som norsk. Jeg aldri har følt meg 
mer norsk og trenger tydeligvis til den slags 
tilhørighet. Iallefall når jeg ikke er i landet. Når 
jeg kommer til Norge opplever jeg meg likevel 
ikke som norsk, på den måten jeg tror at jeg 
er det. 

Dette er et tema i vår globaliserte verden, som 
jeg tror er viktig å forstå fra innsiden, - for at 
vi kan forholde oss fredelig til hverandre, med 
respekt for de forskjellige tilhørighetsforhold. 
Og for å finne muligheten til å se kulturforskjel-
lene som ressurser, som jeg tror vi kan, hvis vi er 
trygge nok på våre egne identiteter.

SKITSE TIL PORTRÆT AF JULIANE

SKITSE TIL PORTRÆT AF ARLETTE



SKITSE TIL PORTRÆT AF META

Den 8. gallionsfigur er derfor, i kraft av min 
reisende oppvekst, naturig nok min mor:

8. NORGE. 
Meta Norheim (79). Hun er norsk og bor i Nor-
ge, men har reist og bodd i mange andre land 
i mange år. Som min mor, er hun en stor del 
av ídeens opprinnelse. Hun kommer fra en liten 
fjellgård i Telemark og mistet sin mor da hun 
ble født. Derfor har det å være mor og mor-
mor vært meget viktig i hennes liv. Min far var 
sivilingeniør, fra en arbeiderfamilie på Vest-
landet i Norge og ville tidlig ut å reise. Det ble 
til lange opphold både i Iran, India og Afrika. 
Mine søstre og jeg fikk vår tidlige barndom i 
kulturer som har preget vår måte å oppfatte 
og forstå verden og oss selv på. Mamma er 
maler og reisene har gitt henne en åpen måte 
å forholde seg til livet på, som hun også viser 
i sin kunst. Gjennom en symbolsk bruk av alle 
slags vekster, forholder hun seg til aspekter 
rundt f.eks.fruktbarhet, kjærlighet, alderdom. 
Hun er et forbilde for meg, og en opplagt gal-
lionsfigur. 

Jeg har tegnet skissene til denne figuren som en 
fruktbarhetshistorie. Litt som en russisk dukke, 
hvor hun har oss tre døtre hengende på krop-
pen. Vi har hver våre respektive barn hengen-
de på våre kropper. Slektens gang.

Marianne Knudsen DR har samarbeidet med 
Life-boats prosjektet over de siste årene, både 
i å finne og intervjue gallionsfigurene, til bruk 
inne i ”Mit skib er ladet med Minder. Hun har 
ferdigredigert noen av intervjuene, til audio 
postkort, som skal kunne høres når man trykker 
på hver symbolske portrettfigur.

Ann-Dorte Christensen, professor i sociologi 
ved Aalborg Universitet, har bestemt seg for å 
gå inn i et samarbeide omkring utvelgelse og 
oppsamling av viten omkring de ”19 talende 
Gallionsfigurene”. Hver av kvinnene vil dermed 
få dybdegående intervjuer, satt inn i en forsk-
ningsmessig sammenheng. Hun er spesielt inte-
ressert i dette samarbeidet i forbindelse med 
at det i 2015 er 100 år siden danske kvinner 
fikk stemmerett. 

Alle kvinnene som til nå er valgt som gallions-
figurer, vil meget gjerne møtes igjen, og har 
alle meldt at de føler det som en ære at deres 
historier vil fortelles etter deres død.

OPTEGNING AV GALIONSFIGUREN META NORHEIM



Portrætterne af galionsfigurerne på ryggen 
af Life-boat ”Mit skib er ladet med minder” 
er baseret på livsfortællinger og symbolske 
portrætter af 19 kvinder over 70 år. De ud-
valgte kvinders liv er kendetegnet af flerkultu-
relle erfaringer indhentet gennem migration og 
bevægelser på tværs af landegrænser. Kvin-
derne kommer fra forskellige samfundslag og 
kulturer. Hver livsfortælling er unik og rummer 
egne erindringer om styrke, smerte og længsel. 
Men der er samtidig tale om et møde mellem 
forskellig kvindeliv på fælles rejse, der tilsam-
men repræsenterer en fortælling om mangfol-
dighed og diversitet. 

Ruter og rødder er en metafor, som understre-
ger, at mobilitet og bevægelse sker i et samspil 
med de rødder, man har med sig skabt gennem 
et livsforløb. Tilknytning til steder og til men-
nesker er lagret i den enkeltes erindring. Men 
erindringer tilskrives hele tiden nye betydnin-
ger og meninger, når de gentolkes i andre lo-
kaliteter og i mødet med nye mennesker.  

Som klassisk symbolsk udtryksform har galions-
figuren været skibets beskytter. Dette skib får 
19 beskyttere. Udover at tage vare på skibet, 
fungerer de kvindelige galionsfigurer i kraft 
af al deres forskellighed som beskyttere mod 
snæversyn, undertrykkelse og intolerance. De 
repræsenterer ikke forskellige nationer, men er 
i stedet ambassadører for det transnationale 
og for de kulturelle møder på tværs af lande-
grænser.

FOTOS FRA BESØK AV NOEN AV GALLIONSFIGUR KVINNENE, I VERKSTEDET I MYGDAL

Ruter og Rødder
- Migrationsfortællinger og kulturelle bevægelser

Ann-Dorte Christensen, Professor, Ph.D. Director of  Doctoral School of  Social Sciences Department of  
Sociology and Social Work Aalborg University

GALIONSFIGUR AF ELSE MARIE BUKDAHL OG MODEL 
TIL MINDER, UDSTILLET PÅ KVINDEMUSEET, ÅRHUS


