
En smuk og imponerende oplevelse
Mange mennesker mødte op på
havnen, da de tre sejlende skulp-
turer af kunstneren Marit Benthe
Norheim ankom fra Hals og lagde
til kaj i strålende solskin lørdag 
d. 22.juni først på eftermiddagen.
 Asaa Havn havde stillet kaj-
plads og el til rådighed for de 
tre skibe, der var ladet med hhv. 
længsel, liv og minder.

Og Samrådet Østkysten havde 
ved hjælp af Lene Dokkedal og
Sven Baadsgaard sørget for over-
natning og forplejning til de ca. 
10 medvirkende. Asaa Borger-
forening donerede 2500 kr. i 
tilskud til forplejningen, og ved 
ankomsten uddelte SparNord 
fonden 10.000 kr. til projektet, 
foranlediget af Samrådet.
 Dagen efter, ligeledes i det 
smukkeste vejr, dannede skibene
ramme om den årlige strand-
gudstjeneste, der i år var henlagt
til selve havnepladsen med ski-
bene som umiddelbar baggrund.
 200 mennesker deltog i den 
festlige gudstjeneste, hvor sogne-
præst Jeanette Nymann Geller 
på fremragende vis inddrog ski-
bene i sin velkomst og prædiken 
over evangelieteksten om Jesus, 
der stiller stormen på søen.

 Alle dage frem til den 28.juni
var der lejlighed til at gå ombord
i og studere de fl otte skibe. Og på
kajen ved hvert skib kunne man
læse kunstnerens spændende for-
klaring til skibenes udformning.
  "Skibet er ladet med længsel" 
indeholdt en forseglet skattekiste,
hvori man kunne lægge person-
lige breve, digte og lignende om 
drømme håb og længsler. Kisten 
vil aldrig blive åbnet!
 "Skibet er ladet med liv" fore-
stillede en gravid kvinde med 
kvindens mave som kahyt. I 
maven malede eleverne fra Asaa 
skole selvportrætter i forbindelse
med deres temauge.
 Sidst, men ikke mindst, var 
"Skibet er ladet med minder" med
19 galionsfi gurer, symbolske 
portrætter af nulevende kvinder 
over 70 år fra forskellige kulturer, 
der som fælles træk har forholdt 
sig positivt til andre kulturer.
 At besøget også var en oplevel-
se for besætningen, understreger 
denne hilsen fra Inger Grund Pe-

tersen, der er projektkoordinator 
for Life Boats projektet:
 ”Det var en fantastisk fl ot mod-
tagelse, vi fi k på havnen i Asaa. 
At opleve det positive sammen-
hold og ildsjælene i den lille 
hyggelige by, samarbejdet med 
præsten, skolen (en engageret 
ledelse, lærere og ikke mindst de 
knap 90 skoleelever), Spar, Tho-
mas Pedersen og Per Hylander 
har været forbilledligt.

 At komme til et fi nt hus med en
skøn have og god sengeplads 
gjorde opholdet til en særlig 
oplevelse. Der var endog et fyldt
køleskab, så vi kunne gå hjem og
spise frokost hver dag.
 Og endelig var der cykler, som 
blev nydt som transport til både 
havn og Dronninglund Kunst-
center mm.
 Der skal derfor lyde en KÆMPE
tak fra både sejler crew, land-
krabber og fra kunstneren Marit 
Benthe Norheim, som alle har 
oplevet Asaa som et godt sted 
at være – og et godt sted mod 
hjemvé. ”

Per Hylander


