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KULTURFÆRGEN OM:FORM

EVALUERING AF AKTIVITETER STØTTET AF KULTURKANTEN
Denne rapport præsenterer aktiviteter på Kulturfærgen OM:FORM i 2014/2015 støttet
af kulturKANten. Projektet holder til på den tidligere Limfjordsfærge ’Plagen’ og drives
af en frivillig forening. Aktiviteterne er afholdt i sommeren 2014 og forår/sommer 2015.
Projektet sammenbragte brugere og aktører på tværs af geografi, generation og kunst
former og på denne måde undersøgte projektet færgens potentiale som sammenbind
ende element.

Visuelt præsentationsmateriale

Igennem nedenstående link findes billeder
fra projektets arrangementer under Aalborg
Regatta juni 2014, Udstillingsåbning maj
2015 og Tall Ships Races 2015. Der findes der
udover billeddokumentation for det indhold,
foreningen planlagde at medbringe på Kul
Tour de Limfjord; Kunstinstallationen ’Listen’
udviklet i samarbejde med studerende fra Art
and Technology, AAU, en eksperimenthave
for dyrkning over og under vandet udviklet i
samarbejde med Limfjordsrådet og forening
en Maritime Nyttehaver og en udstilling om
Pinen og Plagen og KulTour de Limfjord, ud
stillet på dækket af Plagen som formidlings
platform på touren og dokumentation af
arrangementer under Aalborg Regatta. Des
uden findes en større udgave af kortet, der er
inkluderet i skemaet under punktet ’Hvordan
har projektets regionale udbredelse været?’.

https://www.facebook.com/media/set/?set=
a.849262578498074.1073741859.3618247839
08525&type=3

Derudover findes et udvalg af avisartikler og
links til tv klip produceret i løbet af projekt
perioden.

Kort beskrivelse af projektets forløb
herunder kronologi

https://drive.google.com/folderview?id=0B7
8bNLNcSYTmfjlwcXZhenJ2YnNzajJCWWox
NXJWc2doWUhDbmxJMERjS240MWdMa0
UzV1U&usp=sharing
Yderligere billedmateriale findes her:
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Program for Kulturfærgen OM:FORM som 6.
scene til Tall Ships Races findes her:
http://tsr15.dk/program/
Øvrig medieomtale:
Forberedelser
til
Aalborg
Regatta,
TV2
Nord
http://www.tv2nord.dk/
arkiv/2014/6/13?video_id=47923&autoplay=1
(04:50)
Live under Tall Ships Races, TV2 Nord: http://
www.tv2nord.dk/arkiv/2015/8/2?video_
id=55283&autoplay=1

Projektet tager udgangspunkt i færgens
potentiale som sammenbindende og genkendeligt element i Limfjorden. I projektet
omformes færgen til ramme om mødet med
Limfjorden som sammenbindende kraft i
Nordjylland. I projektet fungerede færgen
i juni 2014 som kulturel ambassade for hele
regionen ved havnefronten i Aalborg igen

nem en række kulturelle events, der samler
aktører fra hele Limfjordsområdet. Arrange
menterne foregik under Aalborg Regatta, en
årlig havnefest på havnefronten i Aalborg.
Her indgik Kulturfærgen OM:FORM som ’lille
scene’, som et nyt forsøg på at introducere en
intim, alternativ ramme om events på havn
en. Arrangementerne løb i perioden 17. - 22.
juni og formålet var her, at samle kulturaktør
er fra hele regionen på skibet og på denne
måde præsentere fjordens mangfoldighed
og muligheder på et centralt, urbant område
ved fjorden, hvor flere tusinde mennesker
kunne få indtryk af, hvad fjorden byder på og
herved inspirere borgere i den østlige del af
Limfjorden til at besøge steder i den vestlige
del og på denne måde være med til at skabe
større mobilitet i regionen.
Arrangementerne var særligt fokuseret
omkring kystlandskabet igennem fotoud
stillinger, installationskunst, workshops,
billedkunst og i de musiske indslag. Der var
desuden flere tiltag under temaet ’Smag
på fjorden’, der gav smagsprøver på lokale
råvarer og restaurationer. Se det fulde pro
gram på Google Drive i linket øverst i denne
rapport.
I år to af projektet skulle færgen ud i fjorden;
til Løgstør, Thisted og afslutningsvist Nykø
bing. Turens formål var at udforske fjordens
betydning for byerne og at søge at koble by
ernes borgere tættere til Limfjorden og skabe
kulturelle forbindelser på tværs af fjorden og
regionen. Ved bevillingstidspunktet blev pro
jektet af KulturKANten skåret 60.000 kroner i
forhold til det ansøgte beløb, hvilket betød at
projektet skulle finde en betydelig medfinan
siering til bugseringen. At denne post skulle
hvile på en medfinansiering skabte natur
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Historien og Pinen og Plagen
Det er ikke muligt at bestemme, hvor gam
melt færgestedet ved Pinen og Plagen er,
men i mange hundrede år har færgestedet
udgjort en vigtig forbindelse mellem Viborg
i syd og Thy i nord. Overfarten blev place
ret på et smalt sted med meget strøm, så is
ikke voldte store problemer om vinteren. Her
kunne kvægavlere på Sydmors komme sydpå
til de store markeder omkring Viborg (Ander
sen 1974). Overfarten foregik først i primitive
både af udhuggede træstammer og senere
i rofærger, hvor folk måtte sidde tæt sam
men på en farefuld tur over fjorden – en tur,
der må have været en pine og en plage. Hver
side havde en kro og krofatter var stærkt in
volveret i overfarten. Derfor indstillede han
tit og ofte færgefarten, så passagerer måtte
udholde den pine og plage det var at over
natte på de dårlige kroer. I 1873 fik overfar
ten en dampfærge, der var mere moderne
og komfortabel. Samtidig flyttede man over
farten fra det historiske overfartssted til en
forbindelse mellem Glyngøre og Nykøbing
øst for Sallingsund. Her kom snart efter en
jernbane, så datidens foretrukne transport
middel kunne fragtes over sundet. Dog fik de
Danske Statsbaner (DSB), der drev færgerne,
problemer med den stigende bilisme – her
kunne bilister let vente i timevis, da passa
gertog og godstog havde fortrinsret. Oven i
det skulle man dengang betale ikke mindre
end 23,50 kr. for at komme over. ’Pinen og

Plagen’-overfarten lå øde hen indtil 1923,
da Motorfolkets Færge genoptog færgedrif
ten på dette sted – her med bilfærger som
konkurrent til DSB. Selskabet blev startet
af lokale ildsjæle, hvis utilfredshed med den
lange ventetid for bilister ved DSB’s færger
havde fået dem til at starte deres eget fær
geselskab. Næstefter Storebælt forbindelsen
var overfarten den mest brugte i Danmark
og helt sikkert den mest legendariske (Skive
Kommune 2012). Initiativet blev en kæmpe
succes, og frem til 1978, da Sallingsundbroen
blev indviet og bilister fik fast forbindelse til
Mors, sejlede de fem søstre Pinen, Plagen,
Sallingsund, Gammelør og Legind Bjerge i
fast rutefart. Plagen blev, ligesom sine sø
stre, bygget på Søren Larsen og Sønners
skibsværft i Nykøbing Mors i 1958.
Fortællingerne om disse transportmidler har
haft stor betydning, ikke blot for den legen
dariske rute Pinen og Plagen, men også for
stedet omkring denne overfart, eksempel
vis Pinenhus, mindemonumentet for Pinen
og Plagen og løbeklubben Pinen og Plagen.
Færgefarten har desuden også givet afsmit
ning på dansk kultur, blandt andet i Steen
Steensen Blichers digt ”Kjærlighed i Pinen”
og er inkluderet i Gyldendals leksikon (Gyl
dendal 2012).

Øverst: Søsterfærger på stribe ved ’Plagen’
Midt: Færgerne sejler i pendulfart mens
Sallingsundbroen er under opførelse (foto øverst
og midt: Morsø Lokalarkiv)
Nederst: Mindesten over Pinen og Plagen ved
færgelejet i dag

Stemningsbillede fra Aalborg Regatta 2014
Afrapportering
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ligvis allerede på dette tidspunkt et usikkert
grundlag for at bugseringsopgaven, og der
med touren, kunne gennemføres. I november
2014 anmodede foreningen pr. mail kontakt
person Ulla Tjell om udskiftning af Thisted til
Aalborg på ruten. Revision af ruten var be
grundet ved manglende samarbejdspartnere
i Thisted (da Alive festivalen ikke ønskede at
sprede deres aktiviteter til havneområdet
under festivalen) og at den reviderede rute
ville betyde færre bugseringsomkostninger
og dermed flere midler til kultur. Ændringen
blev godtkendt skriftligt af Ulla Tjell på vegne
af KulturKANten. Grundet frafald af medfi
nansiering til bugsering forsvandt dele af det
økonomiske grundlag for projektet i vinteren
2014/15. Medfinansieringen frafaldt grundet
havneloven og flere større sager mellem Aal
borg Havn og bugseringsselskabet Svitser
(Mærsk ejet). Havneloven foreskriver, at et
havnebugseringsselskab skal give tilbud på
bugseringsopgaver til markedspriser og ikke
til halv pris, som Kulturfærgen OM:FORM var
blevet stillet i udsigt. Et tilbud til halv pris ville
være konkurrenceforvridende i forhold til an
dre selskaber og dermed i strid med havne
loven. Kulturfærgen OM:FORM forsøgte her
efter at finde alternative bugseringsselskaber
og fik tilbud fra flere. Disse selskaber kunne
give en bedre pris, men stadig væsentligt
højere end hvad der var bevilget fra Kultur
KANten og deres tilbud ville kræve en medfi
nansiering på minimum et beløb tilsvarende
KulturKANtens bidrag til opgaven plus hvad
der måtte komme af ekstraomkostninger
grundet vejrforhold eller andre forsinkelser.
Da ét af disse selskaber ved tidligere bugse
ring i juli 2014 havde udrettet større skade på
skibet (herunder sejlet skibet på grund og på
sejlet en granitkaj) vurderedes disse billigere
selskaber ikke egnede til en teknisk sværere
opgave som denne. Her skulle skibet lægges
til ved kajen i Løgstør og Nykøbing og manøv
reres i et havnebassin (Nykøbing). De billige
re selskaber bugserer primært jernpramme
og andet transportgods og ikke mere skrø
belige fartøjer som Plagen. Foreningen tog i
april 2015 kontakt til kontaktperson Ulla Tjell
for møde om situationen. Foreningen havde
på dette tidspunkt brugt cirka et halvt år på
at undersøge forskellige bugseringsselskaber
for at finde en løsning. På mødet med Ulla
Tjell blev det besluttet, at der skulle findes et
alternativ til turen til Løgstør og Nykøbing,
da en ekstrabevilling til en forsvarlig bugse
ring blev vurderet for stor for KulturKANten
og at en medfinansiering af den størrelse ville
blive svær at opnå på så sent et tidspunkt.
Administrativ Styregruppe i KulturKANten
valgte at afvise denne beslutning og anmo
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dede Kulturfærgen OM:FORM om et revide
ret tilbud på bugseringsopgaven med hen
blik på ekstrabevilling. Politisk Styregruppe
afviste denne anmodning om ekstrabevilling
sidst i juni 2015. Der var altså ikke politisk vilje
til at bevilge mere end 60.000 kroner (1/3 del
af budgettet) til bugsering, en post der over
stiger dette beløb betragteligt. Mobiliteten
og den regionale udbredelse af projektet har
syntes vigtig for KulturKANten, men samti
dig har kun en lille del af bevillingen kunnet
reserveres til bugsering og manglen på andre
tværregionale finansieringskilder har gjort
det svært for foreningen at rejse den nødven
dige medfinansiering. Derfor kom projektet
ikke til Løgstør og Nykøbing som planlagt,
men gennemførte aktiviteter på det første
planlagte stop på touren ved Limfjordsbroen
i Aalborg i forbindelse med Tall Ships Races
31. juli – 4. august 2015, hvor Kulturfærgen
fungerede som sjette scene for alternativ og
eksperimenterende musik af nationale og in
ternationale kunstnere.

Hvordan har projektet bibragt til opfyldelse af indsatsområdets mål?
(Indsatsområdets mål er fremhævet med
fed) Projektet har søgt at skabe flere kulturbrugere ved brugen af en tidligere Limfjords
færge som dragende element. Nysgerrige
nordjyder er blevet lokket ombord for at se
hvad den gamle Plagen, som nogle af dem har
sejlet med siden de var børn, nu bliver brugt
til. Og når de er kommet ombord er de blevet
mødt af kunst, musik, performances, madop
levelser og meget andet som de måske ikke
normalt ville have opsøgt i de kulturhuse,
koncertsale, biblioteker og andre steder, der
normalt præsenterer denne type indhold.
Projektet har vist at skibet har bred appel og
kan drage flere forskellige aldersgrupper og
kulturbrugere - fra børnene, der vil op og ’sty
re’ skibet, til unge, der bruger tagterrasser
og kroge på dækket som hænge-ud steder
til den ældre generation, der har sejlet med
færgerne. Projektet er altså med til at demokratisere kunst og kultur i Nordjylland
gennem øget tilgængeliggørelse, hvor den
gamle færge danner ramme om mangfoldig
kultur og kulturel udveksling imellem alders
grupper, samfundslag, kulturgenrer og livsti
le. Den maritime kulturarv kan bruges som
inviterende og dragende element, idet man
ge, særligt i den nordlige del af Jylland, har
et særligt forhold til færgerne og der dermed
knytter sig særlige fortællinger og fjordkultur
til færgerne, der på denne måde vækker nys
gerrighed. Kulturarven formidles, men ny

tænkes og mangfoldiggøres i ombygningen
og et varieret indhold. Igennem tanken om at
samle Limfjorden og Nordjylland ombord på
skibet som en ambassade synliggøres nordjysk kvalitetskultur i kontrastfulde arenaer,
partnerskaber og sammenhænge, hvor der
involveres på tværs af geografi og på tværs
af genrer, faggrænser, brugere, udøvere og
professionelle. Dette ses også i projektets
brede samarbejder imellem musikforeninger,
kunstforeninger, udøvende kunstnere, event
foreninger og steder samt offentlige institu
tioner som biblioteker og regionale initiativer
og private aktører som restauranter og andre
virksomheder (se under Arrangørkreds/sam
arbejdspartnere ovenfor). Disse mange ak
tører sammenstilles i foreningens events og
dette skaber synergier på tværs af geografi
og genrer. Denne sammenstilling skabte ek
sempelvis multisensoriske oplevelser af Lim
fjordsområdet skabt af sammenstilling af fo
toudstillinger af Limfjordens kystlandskaber,
landskabsinstallationer, Limfjords-Shantikor
og Muslingekogeskole i rammen af en vug
gende Limfjordsfærge.

Hvilke blivende effekter tegner sig for
projektet efter dets afslutning. Fortsætter projektet efter endt støtteperiode - og i så fald hvordan?
Bevillingen fra KulturKANten har været med
til at forme projektet, at udstikke en ret
ning og sikre økonomi til gennemførelse af
projektets første aktiviteter. Projektet fort
sætter sine aktiviteter og fokuserer fortsat
herefter særligt på fjorden og dens betyd
ning for byerne omkring den. Dette udfoldes
igennem nye arrangementer inden for de tre
temaer:
Dyrk Fjorden – der konstrueres et flydende
dyrkningslandskab, der skal formidle ’fjorden
under overfladen’ og inspirere fjordbyernes
beboere til dyrkning i fjorden
Dette tema blev udført igennem udførelsen
af en eksempelhave for dyrkning over og un
der vandoverfladen. Eksempelhaven er mobil
og var tiltænkt til at komme med på touren
til Løgstør og Nykøbing som en inspiration til
fremtidig brug af fjorden. Haven var opstillet
under første stop på touren, Tall Ships Races
2015, med en tilhørende formidlingsplanche
(se billeder igennem link øverst i denne rap
port).
Brug Fjorden – fjordens materialer, biologi
ske såvel som fysiske, kan finde nye anven
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delser i byboernes hverdag; eksempelvis ga
stronomisk, men også som brugsobjekter og
kulturarv, som gamle færger, kan danne ram
mer om nye kulturprojekter i byerne
Temaet blev udfoldet igennem udstillingen,
der var tiltænkt som formidlingsplatform
for projektet og KulTour de Limfjord. Udstil
lingen blev brugt ved udstillingsåbning og
under Tall Ships Races og er nu permanent
på skibet, så også fremtidige besøgende kan
læse mere om projektet og KulturKANtens
indvolvering (se billeder igennem link øverst
i denne rapport).
Mærk Fjorden – temaet undersøger flydende
miljøer, der udfordrer kroppens forhold til
vandet under og over overfladen i en under
søgelse af byboernes sanselige kontakt til
fjorden
Temaet blev udfoldet igennem samarbejde
med bachelorstuderende fra Art and Tech
nology. Samarbejdet resulterede i en instal
lation og rapport om tankerne bag. Installa
tionen består af et vindue imod fjorden, hvor
brugeren kan interagere med et sigtekorn.
Alt efter hvor sigtekornet befinder sig frem
kommer forskellige lyde fra fjorden, såsom
bølgeskvulp, kor der synger ’Blæsten går frisk
over Limfjordens vande’, interviewklip om
forholdet mellem borgere og fjord m.m. In
stallationen var tiltænkt den ene tagterasse
på Plagen og skulle fragtes med til Løgstør
og Nykøbing. Installationen arbejder med en
fremmedgørelse (defamiliarization) af fjord

en og forsøger på denne måde at skabe en
nysgerrighed og sanselig kontakt til fjorden.
Installationen blev afprøvet på havnefronten
i Aalborg i maj 2015 (se billeder igennem link
øverst i denne rapport).

Hvad gør dette projekt særligt interessant og/eller anderledes? Hvad er
dets eksemplariske værdi for andre?
Er der tale om en kulturel udviklingsopgave af national betydning?
Projektet understreger vigtigheden af den
maritime kulturarv og potentialet i udtjente
transportmidler som mere end blot et mid
del til at komme fra A til B. En færge som
denne er forbundet med vigtige oplevelser
og fortællinger og har for mange udgjort en
livline til omverdenen. Denne atmosfære
manifesteres i materialer, udstyr, skiltning
og andre spor og forstærkes igennem ud
stillingen om Pinen og Plagen på dækket
og fortællingen om projektet Kulturfærgen
OM:FORM. Gentænkningen af kulturarv som
ramme om kulturelt indhold behøver ikke at
handle om store kraftværker som Nordkraft,
men kan også være meget mere jordnært og
hverdagsnært for den almindelige nordjyde
som en gammel færge fra Limfjorden er.

Kommer der noget ud af projektet,
som ikke var forventet på forhånd?
Skibet har igennem projektperioden haft
tre forskellige placeringer ved havnearealer

i Limfjorden. Disse tre typer af havnearealer
går igen i hele fjorden og sågar i resten af
landet. Arealerne er: Østre Havn, en tidligere
industrihavn under omdannelse, Kajen ved
Utzon Center, et nyt kulturhusområde i hjert
et af en større by og området ved Limfjords
broen, et trafikrum der afventer omdannelse
men ligger midt i byen. De tre forskellige
kontekster har skabt meget forskellige kul
turbrugere. Østre Havn var forbeholdt de
eventyrlystne, der ville bevæge sig ned på et
aflukket, mørkt og svært tilgængelig havne
område/byggeplads for at opleve en markant
anderledes kulturarena. Besøget ved Utzon
Center var kortvarigt og intenst. Her blev
projektet for første gang præsenteret for
den brede offentlighed. Besøget afprøvede
skibet som ’Plug-in’ element, et pludseligt
opstået miljø, der forbinder kajarealer og
vandflade og som vækker interesse i kraft
af besøgets tidsbegrænsning. Besøget ved
Limfjordsbroen er af længere varighed og
her blev skibet placeret midt i strømmen af
mennesker på vej mellem Aalborg og Nørre
sundby og det faktum at arrangementet trak
besøgende fra hele landet gav skibet et nyt
publikum og samtidig også en del besøgende
fra blandt andet Mors, mennesker der har
sejlet med Plagen hele deres liv. Skibet har
altså haft meget forskellige betydning, funk
tion og målgruppe som kulturarena på de tre
lokationer. Ideen om en mobil kulturarena i
en kulturarvsramme kan også give inspirati
on til andre dele af landet (jf. punktet ovenfor
om national betydning).

Udstilling om Pinen og Plagen og foreningens aktiviteter støttet af KulturKANten

Afrapportering
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SAMARBEJDE OG
UDBREDELSE

Hvordan har projektets regionale udbredelse været?
Kulturfærgen OM:FORM har fungeret som
ambassade for Nordjylland i forbindelse med
Aalborg Regatta 2014. Ideen har været at
invitere bredt blandt musikere, billedkunst
nere, landart og madoplevelser i samarbejder
på tværs af regionen. De inviterede aktører
arbejder alle indenfor temaet vand/kystland
skab for på den måde at binde oplevelserne
sammen med en maritim ramme og projekt
ets idé om Limfjorden som en sammenbind

ende kraft i regionen. Som det ses på kortet
nedenfor har projektet dermed haft stor re
gional udbredelse og forhåbentlig inspireret
besøgende på skibet til at rejse ud i regionen
og opleve de steder, de inviterede aktører
præsenterede. Arbejdet med Limfjorden
og dens potentiale som sammenbindende
kraft for kunst og kultur samt hverdagsbrug
af vandet blev videreført i år to igennem te
maerne Dyrk, Brug, Mærk (se mere under
’Blivende effekter for projektet’). Se kort over
samarbejdspartneres geografiske placering
nedenfor.

EGHOLM FESTIVAL

FESTIVALFORENING PÅ LIMFJORDSØEN EGHOLM
WORKSHOP MED PRODUKTION AF TING TIL FESTIVALEN
OG AFHOLDELSE AF KONCERTER

MIKAEL K OG KLONDYK

BAND
SANGE OM PERSONER OG STEDER I LIMFJORD

LAND-SHAPE

REGIONALT LAND ART PROJEKT
KICK-OFF MØDE FOR PROJEKTET, PECHA-KUCHA PRÆSENTATION
OG UDSTILLING AF MATERIALEPRØVER FRA KYSTLANDSKABER
VED LIMFJORDEN

S

M

S

GUNN W JENSEN

SØ

BILLEDKUNSTER
UDSTILLING AF KYSTLANDSKABER OMKRING THY VED
VESTERHAVET OG LIMFJORDEN,
BLANDT ANDET SURFERKULTURER

F

M
HE

HANS HENRIKSEN

FOTOGRAF
FOTOUDSTILLING AF LIMFJORDENS KYSTLANDSKABER
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BUNKERLOVE

KUNSTNERGRUPPE
LANDARTINSTALLATIONER, WORKSHOPS OG
FOTOUDSTILLING FRA BUNKERLOVE FESTIVAL

KE

DSOMRÅDET

‘PLAGEN’ SOM LIMFJORDSAMBASSADE

RASMUS KLUMP

RESTAURANT
PANDEKAGESMAGNING OG SKATTEJAGT FOR BØRN
VED RASMUS KLUMP RESTAURANTEN I HALS

SMAG PÅ FJORDEN

MUSLINGEKOGESKOLE VED ‘BRANDING LØGSTØR

SANGE FRA FJORDEN

ØMANDSVISER FRA LIMFJORDSMUSEETS 20 MANDS STORE SHANTYKOR

FJORDKUNST

MALERWORKSHOP OG UDSTILLING AF KUNST MED AFSÆT I LIMFJORDEN,
ERUNDER MUSLINGER VED KUNSTNER BIRTHE KJÆRSGAARD

Afrapportering
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Er der etableret nationale og/eller
internationale samarbejdsrelationer
med projektet?
Og hvis ja, forventes disse samarbejdsrelationer da videreført og i givet fald hvordan?
Der er skabt et stort antal regionale samar
bejder (se punktet Arrangørkreds/samar
bejdspartnere), men i år to er der også skabt
forbindelse til nationale og internationale
kunstnere. Under Tall Ships Races fungerede
skibet som scene for alternativ musik. Heri
indgik anerkendte musikere indenfor den
eksperimenterende Freejazz genre, blandt
andet Thomas Borgmann trio fra Tyskland
og Frode Gjerstad fra Norge. Fra Colombus,
Ohio i USA havde Kulturfærgen OM:FORM
besøg af rockgruppen Toggle. Af nationale
musikere kan bandet Papir og Merigold fra
København også nævnes, de arbejder inden
for genrene psykedelisk rock og americana/
folk. Duoen To\To bød også på en intens kon
cert midt på dækket siddende overfor hinan
den, deres musik er inden for genren elektro
slagtøj. Koncerterne var arrangeret i samar

bejde med pladeselskabet Danish Vaishyas
og har åbnet Kulturfærgen op som et spil
lested for anerkendte nationale og interna
tionale kunstnere. Dette samarbejde kan
videreudbygges fremover og bringer flere
kunstnere fra andre dele af landet og udland
et til Nordjylland.

Hvor mange har været berørt af projektet/har været involveret i det/har
set det?
Listen over involverede kunstnere, forening
er, institutioner og virksomheder findes un
der punktet Arrangørkreds/samarbejdspart
nere. Arrangementerne har været velbesøgt
i både 2014 og 2015. Herunder var der fyldt
skib (150 personer) hele aftenen tirsdag, fre
dag, lørdag og hele dagen søndag under Aal
borg Regatta og hele dagen fredag, lørdag
og mandag under Tall Ships Races. Skibets
centrale placering ved Utzon Center og se
nere ved Limfjordsbroen har skabt stor til
gængelighed og synlighed, hvilket har været
afgørende for projektets succes. Ud fra sam
taler med de besøgende var Tall Ships Races

særligt besøgt af nordjyder fra hele regionen,
særligt fra Mors, der gerne ville se hvad Pla
gen nu bliver brugt til, men også resten af
landet. Her var den producerede udstilling
om Pinen og Plagen og projektet guld værd,
idet vi som forening kunne bruge den til for
midling af projektet. Det anslåes at projektet
i bevillingsperioden har været besøgt af om
kring 20.000 personer men set/passeret af et
langt større antal.

Hvor har projektet været omtalt?
Nordjyske (Reportage under Aalborg Regatta
2014 samt i januar 2015 som optagt til som
merens arrangementer og i foråret 2015 om
kring OM:FORMS fjordhaveeksperiment),
TV2 Nord (forberedelser til Aalborg Regatta
og live fra tagterassen under Tall Ships Ra
ces), P4 Nordjylland (som optagt til Aalborg
Regatta).



Kulturfærgen OM:FORMs placering i sommerhalvåret 2015
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ERFARING OG NY
VIDEN

Hvilke særlige erfaringer er indhøstet som andre, lignende projekter vil
kunne drage fordel af?
At arbejde med kulturarenaer på vand er
særdeles og konstant udfordrende i forhold
til myndighedsarbejde. Selve skibet skal god
kendes af Søfartstyrelsen i forhold til skibets
flydeevne og fordi færgen er konverteret til
’husbåd’/’flydende forsamlingshus’ er det
lokale beredskab og den kommunale byg
gemyndighed ansvarlige for godkendelse af
ombygningen af skibet og driftsikkerhed i
forhold til adgangsveje og personantal.
I forhold til arrangementerne inviterede vi
åbent ud i forbindelse med Aalborg Regatta
og blev overvældet over de mange tilbage
meldinger. Det skabte dog også udfordringer
i forhold til at skabe et sammenhængende
arrangement og til tider konflikter imellem
udstillere, da pladsen på skibet blev trang. En
læring kan være at kuratere indholdet mere
stramt og efter et mere snævert koncept.
Omvendt gav de mange aktører en mang
foldighed og dynamik i løbet af Aalborg Re
gatta.

Er der særlige forhold eller problemer
forbundet med denne type kulturprojekt, som andre, der vil lave noget
lignende, i særlig grad skal være opmærksomme på?
De tekniske og sikkerhedsmæssige forhold
skal godkendes i hver havn, hvor skibet læg
ger til, hvilket har været en betydelig op
gave for foreningen i forberedelsesfasen til
touren. Der skal findes en passende place
ring i havnen og sikres tilstrækkelig dybde
på sejlruten, det lokale beredskab skal lave
en ny brandgodkendelse af skibet, det lo
kale bevillingsnævn skal tage stilling til al
koholbevilling, der skal sikres strømtilslut
ning, vandtilslutning og kloaktilslutning på
kajen. Alt dette forsøgte foreningen at søge

hjælp til hos den lokale kulturkonsulent ef
ter vejledning fra KulturKANten. I Løgstør
fungerede dette samarbejde rigtig godt og
her blev foreningen desuden også sat i for
bindelse med lokale kulturaktører, der kunne
bidrage med indhold under besøget. I Ny
købing fungerede samarbejdet dårligt, der
var stort set ingen respons på henvendelser
eller svar på konkrete opgaver og tekniske
spørgsmål. Kun én gang var der forsøg på at
løse udfordringer i forbindelse med besøget,
da projektlederen klokken 16 modtog invita
tion til et møde klokken 10 i Nykøbing dagen
efter. Med så kort varsel og på en almindelig
arbejdsdag havde foreningen naturligvis ikke
mulighed for at stille med en repræsentant.

Den viden og erfaring, der er akkumuleret via projektet, hvordan opsamles og videreformidles den?
Erfaringer og oplevelser fra Aalborg Regatta
er præsenteret i udstillingen, der blev åb
net 8. maj og også blev studeret flittigt af
gæsterne til Tall Ships Races. Kulturfærgen
OM:FORM indgår desuden som case i Ph.d.
projektet ’Limfjordens Havnelandskaber’ på
AAU som et eksperiment, der arbejder med
at samle en region igennem brug af kulturarv,
kulturelle samarbejder og vandet som sam
menbindende element. Viden fra projektet
er desuden formidlet igennem flere medier,
herunder i Nordjyske og TV2 Nord.

Eventuelle bemærkninger til projekt
ets regnskab
Yderligere information til noter i regnskabet
(angivet med (#)) (denne tekst figurerer lige
ledes i regnskabet)
»» (1) Foreningen blev nødsaget til at
dække forsikring af lydudstyr og erstat
ning af ødelagt udstyr i forbindelse med
optrædende kunstnere under koncerter
ved Aalborg Regatta 2014.
»» (2) Projektlederen for projektet har
været ansat én dag om ugen i periode
1. januar til 1. september 2015 som for
beredelse af touren. Arbejdsopgaverne
har blandt andet bestået i kommunika
tion og møder med kulturkonsulenter i

Afrapportering

de enkelte kommuner, med repræsen
tanter fra de enkelte havne i forhold
til tekniske forberedelser til touren,
forhandling med bugseringsselskab
er og forsikringsselskaber i forhold til
bugseringen, samarbejdsmøder med
kulturaktører i de enkelte kommuner,
forberedelse af indhold til touren her
under udstilling og fjordhaveprojekt og
mange andre forberedelser til touren.
Stillingen har betydet at projektleder
en har måttet gå ned i tid på sit andet
arbejde fra fuld tid til 30 timer med en
tilsvarende lønnedgang. Foreningen
har med bevillingen fra KulturKANten
dækket dele af projektlederens løn. Po
litisk styregruppe i KulturKANten valgte
at afslutte projektet i slutningen af juni
2015, på trods af indstillingen fra admi
nistrativ styregruppe om gennemførelse
af projektet. Projektlederen har herefter
forsøgt at genoprette sin fuldtidsstilling,
men dette kan tidligst ske med virkning
fra 1. september 2015. Det har desuden
været nødvendigt at have en projektle
der i forbindelse med afrapportering og
regnskab i juli og august måneder. Da
KulturKANtens politiske styregruppe
valgte at afslutte projektet på så frem
skredent et tidspunkt i forløbet er for
eningen afhængig af bevillingen for at
dække lønudgifter til projektlederen i
perioden. Foreningen egenfinansiere
den resterende del af projektlederløn
nen, hvilket beløber sig til 20.750 kr.
»» (3) Som beskrevet i afrapporteringen
fik foreningen tilladelse af KulturKAN
ten til at ombytte Thisted med Aalborg
på ruten (se mere under ’Kort beskrivelse
af projektets forløb’ i afrapporteringen).
Efter denne tilladelse besluttede for
eningens bestyrelse, at der skulle afsø
ges muligheder for en central placering
til Tall Ships Races, der kunne sikre pro
jektets synlighed og samtidig være et
formidlingsrum for KulTour de Limfjord
i foråret og sommeren inden afrejsen.
Aalborg Kommune indvilgede i at give
projektet en placering ved Limfjords
broen mod at foreningen selv bekostede
bugseringen. Foreningen valgte at takke
ja til aftalen, da dette vurderedes som
en mere synlig og lettere tilgængelig
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placering end byggepladsen Østre Havn
og at placeringen var egnet til optaktsar
rangementer frem mod touren og kunne
fungere som første stop på touren.
»» (4) Inden den politiske styregruppe
lukkede projektet i slutningen af juni
2015 havde foreningen allerede fået
trykt og leveret en udstilling om Pinen
og Plagen og foreningens aktiviteter
i KulturKANtens regi. Udstillingen var
tænkt som en formidling af projektet,
som vi kunne bruge på touren for at
fortælle om historien og hvad vi vil med
projektet. Denne skulle altså bidrage til
indholdet ved besøg i Løgstør og Nykø
bing. Udstillingen blev indviet med live
musik til fernisering på Plagen 8. maj
2015 som optakt til KulTour de Limfjord.
Udstillingen blev stadig brugt i stort om
fang i løbet af Tall Ships Races og var en
vigtig platform for formidling af projekt
et. Samtidigt var der brugt midler på en
lille eksempelhave, som skulle udfolde
temaet ’Dyrk fjorden’ og give inspiration
til i fjordbyerne til at bruge fjorden på
nye måder.

Stemningsbillede fra Aalborg Regatta 2014

Ovenstående midler er altså anvendt som
forberedelse til touren og til produktion af
indhold til denne inden KulturKANtens poli
tiske styregruppe på et meget fremskredent
tidspunkt i forløbet valgte at afslutte projekt
et.

Billede fra vandsiden ved Kulturfærgens besøg ved Utzon Center

Kulturfærgens placering ved Limfjordsbroen i sommerhalvåret 2015
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Stemningsbillede fra Aalborg Regatta 2014

Egholm Festival

Stemningsbillede fra Aalborg Regatta 2014
Afrapportering
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LandSHAPE udstilling

Fotoudstilling for kystlandskabet i Nordjylland

LandSHAPE Kick-off møde og workshop
14

Smagsprøver ved Muslingebyen Løgstør

Koncert med R. Noor

Aktiviteter på Kulturfærgen OM:FORM 2014/2015 støttet af KulturKANten

Søsætning af eksempelhave for dyrkning over og under vandoverfladen

Kunstinstallationen ’Listen’

Børnedag med Rasmus Klump tema

Kunstinstallationen ’Listen’

Koncert med Ekstra Store Grønlandske Rejer
Afrapportering
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Mobilitet Der Skaber Lokal Værdi?

