
Kjære alle gode Life-boats støttespillere og bidragsytere 

Nå er det jeg drømte om helt tilbake i 2008, og det så mange har 
vært med til å drømme videre om – og handle på – blitt virkelig! 

De tre skulpturene ble, som de fleste av dere jo vet, sjøsatt  den 
18. juni i Aalborg, etter en meget hektisk og intens ferdig-gjø-
relsesperiode, både rundt apteringen og fortetning/impregne-
ring, og med bruk av en masse ekstra hender.
 
Det er aldri skjedd før at tre skulpturer i betong kan seile, med 
alt det innebærer – men det gjør de!!
Den 4 måneder lange Jomfrureisen i Limfjorden og langs den 
jyske østkyst er overstått, med kompetente frivillige som skip-
pere og besetning . De bæredyktige elmotorene, med 84 gjen-
brukbare batterier, fungerer godt.
De seilende skulpturene har hatt over 30 stopp i forskjellige 
havner, hvor 17 av dem har vært offisielle havnebesøk, med 
frivillige til å åpne og invitere folk inn i kvinnenes indre. 
Europeiske Kulturhovedstad Aarhus 2017 har vært verts-
kap og gitt kunstformidling et godt ansikt, gjennom alle de 
frivilliges innsats og vi er blitt overveldende godt mottatt! 
  
Grunnen til at jeg har kunne kaste meg ut i dette – som har 
vokst og vokst underveis i prosessen, er min betongkonsu-
lents ord; om at alt kan la seg gjøre, bare man kan innrøm-
me og forstå sin egen begrensing som en ressurs! -Fordi man 
så må finne den ekspertise som kan det man ikke selv kan, 
og at det finnes alltid noen som elsker å løse de oppgaver 
som man ikke kan løse selv. Det gjelder bare å stole på dem. 
  
Jeg har vært så heldig å finne en masse mennesker som både 
kunne og ville!! – Som både kan og vil!!
Det er etterhvert så mange jeg skulle takke; for både å være med 
i planlegningen, i fundraising og finansiering, i produksjonen, 
på støpefestene, til aptering, til prøvesjøsetning og sjøsetnin-
gen, til koordinering av Jomfruseilasen, til å seile skulpturene, 
til alt arbeidet på alle havnene, til vedlikehold og justeringer, 
til dokumentasjon og historiefortelling, både på film, fotos og i 
ord. Det gjelder både de som har vært ansatte i prosjektet, alle 
de som har vært frivillige krefter og de som har bidratt med 
sin betalte ekspertise, både i privat og offentlig regi. Jeg tør ikke 
nevne noen med navn, av frykt for at noen navn ikke kom med. 
Jeg håper at dere vet selv hvor høyt jeg setter deres innsats. 
  
Alle har arbeidet sammen for å få dette til. Det er jeg så takk-
nemlig for, spesielt i disse tider, hvor fellesskapet virkelig trengs 

å vektlegges. Vi klarte dette sammen!! Og klarer forhåpentlig 
å seile skulpturskipene sammen i mange år framover.
 
De tre Life-boats skulpturene ligger nå i Marselisborg Lyst-
båthavn, for å være med på det offisielle åpningsarrangemen-
tet til Aarhus som Europeisk Kulturhovedstad den 21. januar 
2017. Se mere om åpningen på www.aarhus2017.dk
 
Den 22. januar er alle velkomne til åpning av en utstilling på 
Kvindemuseet i Aarhus, om prosessen rundt Mit skib er ladet 
med Minder, med historiene til gallionsfigurene hun bærer 
på ryggen. I den forbindelse vil boken som omhandler det-
te; Skibet er ladet med Minder, fra Aalborg Universitetsforlag 
bli lansert på engelsk. Boken ble lansert på dansk i Biffen på 
Nordkraft i Aalborg i november. 
  
Med bakgrunn i erfaringene fra Jomfruseilasen, arbeides det 
nå på å finne finansiering til, - og en måte å utvikle organise-
ringen av de fremtidige mange reiser.
Underveis, både i produksjonsprosessen og i løpet av seilasen, 
er det oppstått flere prosjekter av andre kunstnere, basert på 
møtet med Life-boats, som vi håper kan inkluderes og brukes 
fremover.
Aarhus, som Europeisk Kulturhovedstad er også vertskap for 
seilasen i 2017. Reiseruten er ikke ferdig fastlagt, mange vil ha 
besøk, både i Danmark og i flere andre land, men mye skal gå 
opp, før dette kan settes på plass.
 
Etter 2017 blir Aalborg hjemhavn for Life-boats, og det ar-
beides på å finne en modell for bruken av skulpturene. Så vi 
trenger fortsatt mange gode, kloke og konstruktive hoder og 
hender i dette omfattende prosjektet, som bare såvidt har be-
gynt sine reiser!
Som mange av dere vet, var jo skulpturene grå, etter støpning 
og modellering, men da jeg fikk vite at krigs skipene er grå, ble 
det siste fortetning og detaljeringslaget modellert i hvitt, som 
jo er fredens farve.
 
Fortsatt velkommen til å seile med.
  
De varmeste hilsner, med ønske om et Godt Nytt År.
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Den 22. november 2016 udkom bogen Skibet er ladet med minder - 
Fortællinger om kvindeliv på tværs af grænser. Rammen for bogen er 
de 18 kvinder der er portrætteret til galionsfigurer til ”Mit skib er er ladet 
med Minder” Den 22. januar lanceres bogen på engelsk i forbindelse med en 
udstilling om galionsfigurer på Kvindemuseet i Aarhus. 

http://www.aarhus2017.dk
http://kvindemuseet.dk/udstilling/skibet-er-ladet-med-minder/
http://kvindemuseet.dk/udstilling/skibet-er-ladet-med-minder/
http://www.life-boats.com

