
Et forslag til Organisering af lokale netværk 

Tekst af Inger Davidsen, initiativtager til netværksgruppe i Fredericia Forh. Viceborgmester i Fredericia, 

kulturudvalgsformand og medlem af komi- téen for Bjørn Nørgårds mosaikudsmykning i Christianskirken. 

Medlem af Por- temento  i  Fredericia  (udsmykningsudvalg  for  havnen  i  Fredericia), Tidligere næst-

formand i Musicalakadamiet og Fredericia Teater samt Medlem af inden- rigsministeriets 

landdistriktgruppe. 

Der bør etableres lokale netværk i de byer og områder, som ”Life-boats” besøger og lægger til ved. Det er 

vigtigt, at det er lokale interesserede, der bemander netværksgrupperne. 

Netop den lokale interesse og det engagement man derved opnår, betyder et stort ejerskab til den 

kunstneriske oplevelse, det er at få besøg af ”De sejlende Skulpturer”. 

Det er også de lokalt funderede medlemmer af netværksgrupperne, der har kendskab til kulturlivet præcist 

på deres sted, og derfor har de en enestående mulighed for at bestemme, hvordan lasten af Længsel, Liv og 

Minder skal præsenteres. 

Hvert enkelt lands netværksgruppe arbejder således suverænt på besøget af ”Life- boats” netop hos dem. 

 

Opgaven for netværksgrupperne bliver: 

 At være ansvarlige for forløbet af de sejlende skulpturer, gerne i samarbejde med kommune, stat 

eller erhvervsliv på det pågældende sted. 

 At indsamle penge for at få besøg af ”Life-boats”. 

 At organisere den kunstneriske performans på stedet. 

 At organisere følgebåd til sejladsen hos dem. 

 At referere direkte til styregruppen for godkendelse af det planlagte besøg. 

 At være behjælpelige med idéer, også til ansøgning af midler til selve produktionen. 

 

ad. 1 

De planer, der ligger for sejlturen med ”Life-boats” på nuværende tidspunkt, omfatter: Danmark, Tyskland, 

Polen og Norge. Det er oplagt, at der vil komme flere lande til. Den lokale netværksgruppe oprettes af 

interesserede personer – gerne med kendskab til, kulturlivet, erhvervslivet eller havnerelaterede 

virksomheder. Netværksgruppen kan f.eks..    tilbyde erhvervslivet kunderelaterede oplevelser med ”Life-

boats” og på denne måde skaffe midler til besøget af skulpturerne. Det lokale kulturliv får en enestående 

mulighed for at præsentere sig på en anderledes måde for byens indbyggere, og der er ingen krav om, at 

det udelukkende skal være professionelle kunstnere. Børn  fra  dramaskoler  eller  billedkunstskoler  kan  

benytte  denne  unikke mulighed for at lave et anderledes projekt. Lokale bands eller sangere kan benytte 

lejligheden til at give en koncert. ”Life-boats” byder også på andre kunstneriske oplevelser ud over den 

skulpturelle og de medbragte artister. Den norske komponist Geir Johnson komponerer musik til hver ”Life- 

boat”, således at kvindebådene bliver profileret gennem hans lydbilleder, der rummer musikalske  



fortolkninger af de forskellige ”sejlende kvinders” karakter og virke. Kroppen inde i de ”sejlende kvinder” er 

også skulpturelt bearbejdet på forskellig vis. 

 

ad.2. 

Den lokale netværksgruppe sammensættes af interesserede personer fra kulturlivet, erhvervslivet og  

havnerelaterede virksomheder.  Fælles for gruppens medlemmer er naturligvis, at alle har en mulighed for 

at bidrage med idéer og indgangsvinkler til ansøgninger af midler for besøget. Det ville være oplagt at søge 

fonde, offentlig myndigheder samt det lokale erhvervsliv. Også her gælder om det at være hittepåsom og 

kreativ. Ofte er det en god idé at kunne tilbyde noget for de midler man stiller til rådighed, og her er det 

først og fremmest kulturlivet, der får en platform, men også havnerelaterede eller andre virksomheder 

kunne tilbydes et arrangement for deres kunder, af en helt anderledes og unik slags end der ellers er 

mulighed for. 

 

ad. 3 

Det giver sig selv, at de lokale netværksgrupper står for at organisere den/de performancer, der skal finde 

sted hos dem. Skulpturskibene møder jo også havnene med medbragte artister Dette indebærer naturligvis 

et godt og tæt samarbejde med det kulturelle liv på stedet, og som derfor naturligt inddrager ulturudvalget 

i byen som sparingspartner, men igen er det vigtigt at fastholde lasten af de 3 sejlende skulpturer: Længsel, 

Liv og Minder som inspiratorer og idégrundlag for den performans, der skal finde sted lokalt. 

 

ad. 4 

For gennemførelsen af sejladsen til de forskellige steder, som ”Life-boat” skal besøge, er det vigtigt, at 

netværksgruppen stiller en følgebåd til rådighed. Følgebåden skal naturligvis være støttebåd for de sejlende 

skulpturer, både hvad angår hjælp af enhver slags og planlægning af sejlads og rute. Det er oplagt at der 

påmønstrer et antal lokale personer på skibene – gerne med sejlererfaring, som sammen med de øvrige 

besætninger fra forskellige lande gennemfører rejsen til bestemmelsesstedet. Der vil naturligvis til enhver 

tid være en sejlkyndig kaptajn på hvert skib, som sammen med kaptajnen på følgebåden, har ansvaret for 

sejladsen. På denne måde vil der blive skabt netværker, knyttet venskaber og udvekslet kunstneriske idéer, 

som forhåbentligt rækker ud i fremtiden. 

 

ad. 5 

For at kunne planlægge ruterne og få ”Life-boats” ud i de europæiske kanaler og floder og igennem hjertet 

af de europæiske byer, er det nødvendigt, at man sender ønsker om besøg af ”De sejlende Skulpturer” til 

styregruppen. Det er ikke et forsøg på at være bureaukratisk, men alene for at kunne gennemføre sejladsen 

hensigtsmæssigt. Ligeledes vil det  også  være  med  styregruppen  tidspunktet  for  besøget aftales, og det 



er også nødvendigt, at styregruppen har en garanti for, at de nødvendige midler for gennemførelsen af 

besøget er til stede. Der kan ikke endnu oplyses om, hvor stort et beløb man skal have samlet for gennem-

førelse af besøget. Det vil afhænge af en senere udarbejdet sejlplan. 

 

ad. 6 

For  hele  projektets  gennemførelse  skal  produktionsmidlerne naturligvis være til stede. På nuværende 

tidspunkt er skib nr. 1 under fuld bygning og fuldt finansieret. Der er på nuværende tidspunkt sendt 

ansøgninger flere steder om midler til produktion af de næste 2 skibe. Det er derfor vigtigt at understrege, 

at de lokale netværksgrupper er meget velkomne til at komme med gode idéer til fonde eller andre former 

for midler, der ville kunne søges. En  god  indgangsvinkel  eller  et  personligt  kendskab  til  medlemmer  i 

fondskredsen  kan  være  af  stor  betydning  for  et  positivt  udfald  af  en ansøgning. 

 

Det er vigtigt at holde sig for øje, at dette storslåede europæisk projekts primære mål er: 

At møde og udveksle kunst, kultur og venskab mellem mennesker. 


