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Skulptursporet  

         - et skulptursymposium  
 

 

Løskøbelsesjubilæum for 250 års frihed og fællesskab på Bogø 
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RESUMÉ 
Indsættes 

BAGGRUND OG TILBLIVELSE 

I 1660 blev enevælden indført i Danmark ved et statskup. Landet lå i ruiner efter kostbare og opslidende 

krige med Sverige. Derfor indkaldte Frederik 3. stænderne for ved hjælp af besparelser og 

skatteforhøjelser at finde en løsning på landets dårlige økonomi. 

Ved stændermødet deltog repræsentanter for den adelige, gejstlige og borgerlige stand, men ingen fra 

bondestanden. Behovet for reformer og en ny forfatning blev drøftet. En kreds af gejstlige og borgere 

foreslog kongen at ændre forfatningen, så regeringsmagten blev gjort arvelig. Forslaget var 

revolutionerende, fordi kongerne hidtil var blevet valgt og i praksis var afhængige af det adeligt 

dominerede Rigsråd. Den gejstlige og borgerlige stand støttede forslaget om at indføre 

arvekongedømme, idet de mente, at de ville få bedre forhold ved at blive regeret af kongen end af 

Rigsrådet. Adel og Rigsråd var imod, fordi de derved ville miste en betydelig del af deres indflydelse. 

Det endte med, at adelen blev truet til at tilslutte sig arvekongedømmet. 

Stænderne kunne ikke blive enige om indholdet i rigets nye forfatning og gav derfor kongen 

bemyndigelse til at udfærdige regler om kongemagtens indhold og om arvefølgen. I 

Enevoldsarveregeringsakten fra 1661 gav Frederik 3. sig selv uindskrænket magt som enevældig konge 

af Guds nåde. Med statsomvæltningen blev den magtfulde adels politiske magt knækket. 

Fra 1348 til 1769 var Bogø krongods. I 1769 købte Bogøs beboere øen af kongen for 18.456 rigsdaler. 

For Bogø kirke og kirketiende betaltes derudover 1.920 rigsdaler, og beboeren af Bogø Mølle fik møllen 

for 61 rigsdaler. Købet blev finansieret ved at fælde Bogø Vesterskov, der var på 148 tdr. land. Træet 

indbragte ved salget 17.000 rigsdaler og blev anvendt til skibsbygning i København. 

Den 22. september 1919 blev der opsat en mindestenen i Bogø Østerskov, da det var 150 år siden Bogø 

overgik til selveje. I den anledning var der samlet ind til et smukt mindesmærke, der rejstes på en åben plads 

i skoven omtrent ved indgangen.  

Stenen var i mandshøjde, af bornholmsk granit og bar indskriften "Til Minde om Øens Løskøbelse. 

20.9.1769. Frem, Bondemand, frem". Foroven var stenen forsynet med et relief, forestillende en gammel 

hjulplov. 

I 1959 blev der begået hærværk mod stenen og resterne forsvandt sporløst. I 1960 blev der sat en ny 

mindesten – denne gang som en natursten med indskriften ”minde om øens løskøbelse” og med øens 

karmærker – som er de mærker gårdene anvendte som identifikation. 

Bogø har en tradition for mindestene og skulpturer. Således er der foruden Mindestenen for løskøbelsen 

bl.a. også en mindesten for 1 maj 1945 -  også rejst af øens befolkning, en mindesten for Christian og 

Anna Wad (Bogø Kostskole) og skulptur af C. Berg (Bogø Navigationsskole). 

Anledningen er således konkret 250-året for øens løskøbelse, men nutiden/samtiden kalder også på 

reflektioner over frihed og fællesskab – også i en skulpturel form og gerne i ikke-virtuelle og dermed 

flygtige gestaltninger. 

FORMÅL MED SYMPOSIET 
Formålet er: 
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1) Der rejses nye mindesten i anledning af 250-års jubilæet for Bogø´s løskøbelse – alle værkerne 

placeres med udsigt, og med en betydelig offentlig/trafikmæssig aktivitet.  

2) Der skabes kunst – både offentligt og i det offentlige rum – ”ON LOCATION” og med tilhørende 

oplysninger og fortællinger på alle platforme, brochurer, podcasts m,v, 

3) Der skabes nutidskunst inden for en ramme af:  selvstændighed, frihed & fællesskab 

4) Der samarbejdes imellem lokalbefolkningen og en række udøvende kunstnere – en kunstdialog. 

5) Der skabes turist/besøgsgrundlag – som supplerer og understøtter eks. Vandreruten ”Camønoen”, 

som har både rute og ”Camønostop” på Bogø, samt Cykelruten ”Berlin – København”, der går over 

færgeruten på Grønsund med færgen ”IDA”. 

PROJEKTINDHOLD 
 

• Der udarbejdes en projektbeskrivelse – kunstnerisk ramme for værkernes ide. 

• På baggrund af en række velegnede steder – udvælges der i en dialog imellem lokalbefolkning og 

konsulenter de endelige placeringer. Der forefindes på Bogø store og centralt placerede blokke – der 

vil kunne inddrages. 

• Der opstilles egnede sten/blokke på de udvalgte punkter/steder på Bogø – anslået 5 – 6 sten. 

• Den enkelte sten/blok stilles til rådighed for den udvalgte/deltagende billedhugger. 

• Til hver sten/projekt dannes en kunstdialoggruppe – bestående af lokale Bogø´ere og/eller skolens 

elever (emneuge?), som indgår i en dialog med den tilknyttede billedkunstner omkring projektet og 

som også vil være en ”praktisk hjælpergruppe” f.eks.til hjælp med oprydning m.v. 

• De deltagende kunstnere indlogeres samlet – således at der kan opnås en symposie-effekt – med en 

debat og oplysningsaften i Bogø Forsamlingshus – spisning arrangeret af ”BogøKøkkenet” – 

Arbejdstitel : ”Billedkunst som kommentar på fortid, samtid og fremtid”. 

• I forbindelse med festlighederne får kunstnerne én arbejdsuge – på stedet – til at færdiggøre deres 

værk. 

• Værkerne ”afsløres” via festlighed m.v. og hvor hvert enkelt værks afsløring sker i et samarbejde 

imellem kunstner og kunstdialoggruppen. 

Som forlæg/inspiration kan peges på ”Sculpture Trail – Lultzhausen” – der ligger i Naturpark Öewersauer. 

http://www.naturpark-sure.lu/cms/pages/files/00113.pdf 

MÅLGRUPPE 
Offentligheden 

LOKAL FORANKRING OG FRIVILLIGE 
Projektet ejes af ”Portalen” (www.bogø.eu) som er én af Bogø´s mange, mange foreninger og vil blive 

realiseret i samarbejde med bl.a. Lokalrådet, Bogø Lokalhistoriske Forening, Grundlovsforeningen, 

Bylauget, Hattedamslauget samt de foreninger, der vil blive inddraget ift. at de stiller arealer til rådighed til 

Skulptursporet, samt Statens Kunstråd og Billedkunstrådet i Vordingborg Kommune.  

Det skal bemærkes at det på Bogø - på ingen måde er vanskeligt at mobilisere, inddrage og få deltagere til 

projekter og initiativer, der gavner og rækker ud mod fælleskabet og lokalsamfundet. Dette har også været 

grundlaget for at Bogø igennem flere omgange er nomineret – og har vundet – diverse landsby- og 

lokalsamfundskonkurrencer, såsom Årets Juleby, Årets landsby m.v. 

https://www.tveast.dk/vis-mig-din-landsby/vis-mig-din-landsby-direkte-fra-vinderlandsbyen 

http://www.naturpark-sure.lu/cms/pages/files/00113.pdf
http://www.bogø.eu/
https://www.tveast.dk/vis-mig-din-landsby/vis-mig-din-landsby-direkte-fra-vinderlandsbyen
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PROJEKTMETODE 
Der vil være fokus på en høj grad af samarbejde imellem lokalsamfund og kunstner – målet er dels et 

medejerskab og dels en værksmæssig sammenhørighed med den kontekst som værket vil stå i – og virke 

sammen med. 

TIDSPLAN 
Januar 2019  

Ansøgning – 24 januar – Statens Kunstfond - Kunst i det offentlige rum. 

 1: ansøgning om midler til konsulentstøtte 

 2: ansøgning om midler til Symposiet, materialer m.v. 

April 2019 

Bevilling modtages 

Styregruppe dannes – rammer afdrøftes og konkretiseres – møderække fastlægges 

Deltagende kunstnere udpeges/inviteres 

Maj 2019  

Placeringssteder fastlægges og klargøres 

Juni 2019 

Sten opsættes 

Juli 2019 

Kunstnerne kan udarbejde skitser m.v. 

Møder med den tilknyttede lokale dialoggruppe 

September 2019 

 Kunstnerne installeres – og arbejder on-location 

 Værkerne afsløres/indvies 

SAMARBEJDSPARTNERE 

Lokale foreninger: Portalen, Grundlovsforeningen, Grundejerforeninger, Lokalrådet, 

BogøKøkkenet, Bogø Lokalhistoriske Forening. 

Statens Kunstråd 

Vordingborg Kommune 

Vordingborg Kunstråd 

ORGANISATION OG LEDELSE  
Projektejer: ”Portalen” 

Styregruppe: Portalen, Lokalrådet, Vordingborg kommune, Legatudvalget for Billedkunst (Statens 

Kunstfond), Vordingborg Kunstråd 

 FORMIDLING OG SYNLIGGØRELSE  

Projektet vil blive dokumenteret via www.bogø.eu (Portalen). 

Desuden vil andre lokale medier blive inviteret – og få tilsendt løbende opdateringer. 
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Til hver mindesten, vil der blive opsat skilt – og der vil blive udarbejdet brochure – til alle platforme. 

SYNLIGGØRELSE AF DONORER  
Alle donorer vil blive nævnt i prospekter m.v. 

PROJEKTETS RELATION TIL ØVRIGE AKTIVITETER 
I forbindelse med Jubilæet er der nedsat en arbejds- og projektgruppe under Lokalrådet og der foreligger 

følgende planer: 

Fredag: 

Borgmester Michael Smed inviteres til at holde tale ved løskøbelsesstenen. 

Musik i Skovpavillonen. Evt. sammen med Bogø Jazz festival. 

Rollespil.  

 Lørdag: 

Mad-aften – Fællesspisning (Skovpavillionen) 

Musik. 

Revy med "gamle" indslag.  

 Søndag: 

Skolen/IEG evt. opvisning. 

Kirken. 

 Andet: 

Gåbussen - byvandring. 

Mindepark/mindesmærke /plant et træ. 

Kongehuset inviteres 

Udstilling af plakater med gamle motiver der fortæller historien. 

Transformator på Hougårds Banke kunne gøres til "vartegn" over jubilæet. 

BOGØSAMFUNDETS ERFARINGSGRUNDLAG  
 

Bogø lokalsamfund har lang og stor tradition for fælleskabsdannende projekter og initiativer.  

På Bogø er det på ingen måde er vanskeligt at mobilisere, inddrage og få deltagere til projekter og initiativer, 

der gavner og rækker ud mod fælleskabet og lokalsamfundet. Dette har også været grundlaget for at Bogø 

igennem flere omgange er nomineret – og har vundet – diverse landsby- og lokalsamfundskonkurrencer, 

såsom Årets Juleby, Årets landsby m.v. 

https://www.tveast.dk/vis-mig-din-landsby/vis-mig-din-landsby-direkte-fra-vinderlandsbyen 

NYHEDSVÆRDI 
Det anses for nyhedsmæssigt interessant – dels at der er 250 års jubilæum og dels at der arbejdes med et 

sådant kunstprojekt. 

BUDGET 
Indsættes 

KONTAKT 
 John Pedersen, A Johnsons Vej 6, 4793 Bogø By.   Mail jp@johnsonsvej.dk tlf.: 6114 2969 

http://skulptursporet.bogø.eu  

http://bogø.eu  

https://www.tveast.dk/vis-mig-din-landsby/vis-mig-din-landsby-direkte-fra-vinderlandsbyen
mailto:jp@johnsonsvej.dk
http://skulptursporet.bogø.eu/
http://bogø.eu/

