
Hygum Kunstmuseum, hvor skulpturinstallationen med arkivet 
“Ved tro skal vi sejre” ses midt i billedet.



Denne og modstående side:
Skulpturinstallationen med arkivet 
“Ved tro skal vi sejre” 
set forfra og fra siden.







Øverst: 
Telefax fra Udlændingestyrelsen med teksten:
Pressemeddelelse
Udlændingestyrelsen har idag meddelt arbejds - og opholdstilladelsen til Færøerne til to 
kroatiske familier.
Udlændingestyrelsen 8 juni 2000

Modstående side:
Øverste hylde med Anna Leigaards brev til politiet, Holger og Grethe Iversens collage, faxen 
fra Udlændingestyrelsen og Kim H. Andersens mobiltelefon.

Nederst: 
Kim H. Andersens mobiltelefon med tekst.



Anna Leigaards brev til 
den ukendte betjent.



 LCD-skærmen viser udvalgte klip fra Villy Pedersens videooptagelser, der er taget under 
flygtningenes ophold i Lemvig. På skærmen ses et klip fra Vesterhavet.

Avisudklip fra Lemvig Folkeblad 18 februar 2000



Bibel skænket af Kim H. Andersen og Hans Holmsgaard med understreget tekst 
 (Johannes evangeliet, Kapitel 13, vers 34.)







Øverst: 
Vædderhorn fra Færøerne af Jacob Pauli Olsen med følgende tekst:

Disse spiralformede horn kommer fra dyr. der lever på stejle klipper i den færøske natur, hvor 
klimaet er barskt, koldt og floraen er sparsom.
Chancen for at overleve en vinter er ikke særlig stor, medmindre vædderen formår at holde 
sammen på flokken.
Spiralformen symboliserer en samvittighedsproces - den sorte og den hvide - der til evig tid 
vil stille mennesket i dilemmaet:«det gode. som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg 
ikke vil, det gør jeg« (Rom 7,v 9)
                                     HVORFOR...?
                                                                       Jacob Pauli Olsen

Modstående side øverst:
Hylde med Tanjas indgraverede glas, Jacob Pauli Olsens vædderhorn, Johannes Hansens 
krucifiks og en planch fra Hans Holmsgaard.
 
Nederst:,
To glas med indgraveringer af Tanja med teksten: 
»Ved tro skal vi sejre« og »Tak for alt hvad I har gjort for os«. 
Afskedsgave til Leif Bork Hansen. 



Nederste hylde med indrammet takkebrev fra den serbiske Patriark Pavle til Pastor Leif Bork 
Hansen, med  tekst på serbisk og engelsk. 

Takkebrevet og de to glas med indgraveringer er skænket af Leif Bork Hansen.

Modstående side: 
Takkebrevet fra den serbiske Patriark Pavle til Pastor Leif Bork Hansen på engelsk.





3. Vi kæmpede sammen

1. De krydsede vores vej

2. Vi troede på dem
    Vi udøvede civil ulydighed

Billedcollage ved Holger og Grethe Iversen ophængt i glasmontren på bagvæggen.



4. Vi vandt friheden

5. De lærte os 
    a) hjælpsomhed
    b) gavmildhed



Nederste hylde: 
Foto og tekst af Tove og Jens Thygesen:
TAUNUS TIL SYN. Det var et kærkommment beskæftigelsesarbejde for Dule at svejse den 
røde taunus til syn under familiens ophold på Ny Bloksgård i 1999 og 2000. 


