
LØSKØBELSESSTENEN på Bogø 250 års jubilæum

 
Idé til udsmykning: 

Søsten og marksten med Bogøs historie gemt i sig, indsamles af øboerne, gamle som unge, med 

interesse i projektet MINDESTEN - LØSKØBELSESSTEN. 

Der i gennem styrkes fællesskab og sammenhold, når alle inviteres til at bidrage og få en fælles 

oplevelse og et godt samtaleemne. Stenene monteres på den store ”Løskøbelsessten” med afsæt i 

et nutidigt udtryk med vægt på relation og dialog. En uforgængelig del af Bogø, ”mindesten” 

udvalgt af Bogøboerne.    

Små og store sten fra 1 kg op til ca. 15 kg. Varierende former og farver. Smukke sten, specielle 

sten, sten med en historie.                                                                                                                                

50-70 sten i alt afh. af størrelse.  

Vi kan finde oplysninger om stenenes oprindelse ført her til i istiden, hvilken type granit, gnejs, 

porfyr, kalk de tilhører og hvordan de er blevet dannet i tidernes morgen.  

 Et ”Karmærke”/ initial / logo/ symbol håndhugges ind i nogle af de største sten. Stenene 

registreres med navn på dem der har indleveret, tilhørende historie og findested samt placering på 

den store sten. Info samles i et web-katalog og kan evt. også udkomme i en trykt udgave afhængig 

af pris.  



Værket ønskes udført i samarbejde med de mange foreninger på Bogø, men også gerne 

skoleklasser, ungdomsskolen, børnehaven, forretninger, virksomheder og privat personer.           

(Det er kunstnerens afgørelse, hvilke sten der er bedst egnede til udsmykningen samt, hvor de 

placeres på den store sten.)  

Det historiske perspektiv.  

En sten er ET MINDE, et løst stykke geologisk historisk materiale opstået for millioner af år tilbage, 

men også historisk anvendt som råmateriale i bondestenalderen til bygning af Jættestuer, senere 

brugt til huse, veje, broer, kirker, diger. 

”Sten på sten” en GEOLOGISK SANSDWICH. At lægge sten på sten, er at bygge op langsomt, solidt 

og grundigt, trin for trin i fællesskab.  

Tidshorisont: 

Det er realistisk at udføre værket på en uge, og der vil være tid til dialog med publikum.                                          

Arbejdet med MIMDESTENE og LØSKØBELSESSTENEN kan udføres i al slags vejr. 

Arbejdet kan forenes med publikum uden gener fra voldsom støv, støj og stenslag, som normal 

stenhugning afstedkommer. Kræver kun strøm til slagboremaskine. 

Med dette udsmykningsforslag tilføres stenen nogle helt nye elementer og øboerne inddrages 

aktivt i processen og lærer noget om både kunst, historie og øens geologi.  

Praktisk udførelse af projektet:  

De fundne sten monteres på den store sten som symbol på sammenhold, samarbejde, tilknytning.                 

Når ugen er omme danner de en helhed af mange forskellige sten fra hele Bogø. 

 Stenene forankres med rustfristål 6 mm – 16 mm og vejrbestandigt lim, ved at bore hul i 

henholdsvis den store og den lille sten og montere et stykke rustfri stål.  Større sten forankres med 

to stålstænger.  

 

Pladsen omkring MINDESTENEN 

”STÅSTEDER - STANDPUNKTER”   

3- 4 store kampesten på 800-1000 kg placeres i græsset, nedgravet, ca. 60-70 cm højde, så man 

kan stå på dem og skue ud over Grønsund. Evt. øst- vest- nord- syd. 

STANDPUNKTER placeres i forhold til TÆNKEBÆNKE og indgår på smukkeste vis på pladsen 

omkring LØSKØBELSESSTENEN.   

 

Med venlig hilsen  

Billedhugger Stinne Teglhus, Grønhøjvej 6, Kjul, 9850 Hirtshals  

Tlf. 23 72 64 19  

Næstformand i Dansk Billedhuggersamfund   WWW.stinneteglhus.dk  

http://www.stinneteglhus.dk/


 

 

 

 

 

 


