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Kjære alle støttespillere for Life-boats
Nå skriver jeg for å oppdatere - i håp om at I fortsatt vil være med til å holde Life-boats drømmen levende.
For vi har jo enda ikke fått oppfylt målet; om å seile ut på de Europeiske kanaler og floder...
Det har vært 10 utrolig spennende, slitsomme, men i siste ende - virkelig givende år!! Vi klarte det sammen
- alle sammen!- som de fleste mente var umulig; å få de tre skulpturene i betong til å seile fra sted til sted,
med budskapet om at ’’vi er alle i samme båt”
Life-boats, som handler om samhold og samarbeid og som har bevist at det var mulig å gjennomføre drømmen så langt, - ønsker igjen å sette gang i sine bæredyktige elektriske motorer og batterier!
Aarhus2017 gjorde de to første reiser i Danmark til et av deres viktige prosjekter, i forbindelse med den
Europeiske Kulturhovedstadsperioden, og har gitt oss en flott rapport om hva Life-boats har vært med til.
Etter at de gav stafetten videre,
har Life-boats ligget stille og
hvilet seg på og ved Stigsborg
Brygge, Nørresundby, Aalborg,
som jo er deres hjemhavn i en
periode. (og gitt alle oss involverede litt hvile også)
DSILB (Den Selvejende Institution Life-Boats) og bestyrelsen for Støtteforeningen for
Life-boats, har vært med hele
veien, på smukkeste vis både
ved å finne finansiering til produksjon og organisering. De utvidet sin periode for Life-boats med et år, ut 2017, så de kunne gjennomføre
de to intense danske seilaser, i samarbeid med Aarhus Europeiske Kulturhovedstad. Det er derfor opprettet en ny selveiende institusjon, Life-Boats Seilende Skulpturer (LBSS), som sammen med en ny oppstartende bestyrelse for Støtteforeningen, arbeider på å finne en ny form for organisering av arbeidet som
kreves for å finne nye midler å seile for. Selvom det jo er frivillige som seiler og vedlikeholder, så kreves det
bl.a. finansiering til havneutgifter, kost og losji og til noen som kan koordinere og lave ansøkningsarbeid
fremover. Det er jo et håp og ønske at Life-boats vil brukes av mange fremover i de neste mange, mange år.
Det har vel aldri vært mere bruk for dialog på tvers, enn det er nå! De hvite skulpturene er jo en slags
fredsbevarende styrker i fellesskapets ånd, som kan seile fra havn til
havn og fra land til land.
Det er så deilig at mange seilere skriver til oss at de gjerne vil kontaktes, når vi har klarere planer for nye seilaser! Tusen takk for det!! Vi
er så glade for at I vil med igjen!!
Boken som ble laget: ”Life-boats. From Dream to Dream”, av Støtteforeningen og Vendsyssel Kunstmuseum, redigert av kunsthistoriker
Marie Kierkegaard, er et godt vitnesbyrd over prosjektets tilblivelse
og jomfruseilaser. (Vi har alle tekstene på dansk på hjemmesiden)
Boken er også et nyttig dokument i denne fasen, som handler om å
skape gode og handlekraftige relasjoner i Europa, for å kunne gjøre

seilasen mulig. Inger Grund Petersen (fra LBSS og Støtteforeningen for LB) har, i regi av Aalborg Kommune og
Region Nordjylland, besøkt flere av byene langs de Europeiske kanalene, som ønsker besøk av de seilende skulpturene. Arbeidet nå, handler som sagt om å finansiere organsieringen, så disse kontakter kan bli en del av nettverket
vi trenger, for å gjennomføre den Europeiske reisen.
En annen grunn til at det har vært godt at skulpturene har ligget stille i sommer, er alvorlig sykdom hos både
Flemming Sten og Jens Skovrider. Heldigvis er operasjoner og behandlinger overstått, med meget gode resultater,
for begge to! Så vi håper at de begge, som også er i LBSS, snart er tilbake med full kraft!
På en måte var det synd at Life-boats ikke fikk seile i denne fantatiske sommeren, men samtidig er vi alle rundt
dem glade for at de ikke kun fikk seile i en så stille og fin sommer, for de to foregående somre med mye dårlig vær,
gav dem mulighet for å teste hva de kunne som funksjonelle skip!!! De var mer sjødyktige enn vi hadde håpet og
trodd! Flere av de frivillige har gjort noe av det vedlikeholdet som trengs, for å holde båtene igang og klar til nye
seilaser, og det siste som skal til, blir gjort løpende - for å gjøre dem seildyktige igjen, etter to års meget intens
bruk, hvor iallefall 250 000 mennesker har vært inne i de tre skulpturene på deres havne besøk.
Prosjektet har gitt mange ringvirkninger; selvom de ikke fysisk seiler ut i verden nå, så har de likevel gitt forespørsler om foredrag - og dermed formidling om prosjektet på flere plan - mange steder, også utenfor Danmark.
Bl.a.i USA, hvor California State School of the Arts i Los Angeles har gitt Claus og meg foredrag/ workshops. Her
er link til et vakkert dikt som ble skrevet om Life-boats av en av elevene, etter foredraget om dem;
www.life-boats.com/2018-arrangement-kalender. Men også på Helsinki og Gøteborg Universitet, sammen med
Ann-Dorte Christensen - og vi er bedt om å snakke om Life-boats og Mit skib er ladet med Minder, på Det Danske
Institut i Athen i mars.
Jeg fikk nettopp en telefon fra Stockholm, hvor en journalist ønsker å skrive om Life-boats til det svenske sjøfartsmagasin! Og British Airways Sun Air flymagasin har i deres siste nummer brakt en
artikkel om Life-boats Drøm om å seile på de Europeiske kanaler.
Vi håper at denne vinteren vil by på muligheter for å finne midler til denne seilasen. Hvis noen har gode ideer til hvordan vi kan
skaffe midler til seilasene - så tar vi imot alt med takknemlighet!
Formann Leif Stiholt i LBSS samler opp og er igang med oppfølging av flere gode forslag.
Igjen vil jeg, som kunstneren bak, si takk fra hjertet - og at selvom jeg etter boklanseringen følte at det var ”Mission completed” - så banker hjertet for at neste del av Drømmen skal kunne gjennomføres!!! Derfor trenger vi
Life-boats Støtteforenings medlemmer. Håper vi kan finne en ny giv, en ny kraft, til sammen å satse på en reise
i kunstens og fredens tegn. Politikere og bevilgende myndigheter reagerer meget positivt på at det er over 500
mennesker, som har vært med til å få dette til så langt. Hvis alle er med videre og vi kunne finne flere medlemmer
som viser at de tror på fortsettelsen, så kan vi få til en reise på kanalene - et eventyr, som jo medlemmene fra Støtteforeningen gjerne kan delta aktivt i!
Hvis noen ikke har fått boken, så er det et gratis eksemplar til alle som deltok i seilasen for Europeiske Kulturhovedstad Aarhus2017, som frivillige i 2016 og 2017. Den kan hentes hos Susanne i Aarhus.
Ellers vil vi selge den til en favorabel pris til alle medlemmer - Kanskje det kunne være en julegave ide? Det er en
smuk billedbok og mange gode artikler fra forskjellige involverte i Life-boats fra 2009-2017.
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