
 

Tappernøje den 5. august 2019 

Ny skulptur på Snesere Kirkegård 

 
I 1999 tryllede kunstneren Allan Bo Jensen en flot skulptur ud af et dødt elmetræ på kirkegården ved Snesere Kirke. 
Skulpturen fik navnet Peters Fiskefangst. Den blev nærmest et vartegn for både kirke og by, og den blev beundret af 
folk fra nær og fjern. 

Efter 19 år havde borebiller, bænkebidere og hvepse ødelagt skulpturen, og den måtte desværre fældes. 

Frivillige, med Vibeke Skou og Annette Borbjerg Jensen i spidsen, gik så i gang, med mandat fra menighedsrådet, til at 
indsamle, og vi er alle mægtig glade for, at vi nu er så tæt på at være i mål. 
Gerner Wolff Sneedorff, Engelholm sponserede derefter en 5 tons tung egestamme, og den bliver rejst midlertidigt 
bag præstegården overfor kirkens parkeringsplads. 
I løbet af Mandag den 19. august vender Allan Bo Jensen så tilbage på dette sted med sine motorsave for at afsløre 
for os, hvilken skulptur der gemmer sig i den kolossale  stamme. 
Alle er velkomne til at kigge forbi og følge det spændende arbejde, som er planlagt til at vare en uge. 

 
Onsdag den 21. august kl. 19 holder Allan et foredrag i Snesere Kirke, hvor han vil fortælle om sit specielle arbejde, sin 
kreative forretning på Egelund og nogle af de spændende ting, han har oplevet gennem årene.  
F.eks.: Sneskulptursymposier i Canada, træskulptursymposier rundt i verden, klatring i verdens største træer, bygning 
af mongolsk yurt og meget andet. Allan medbringer diverse mindre ting, der kan illustrere det, han fortæller om. 
Entré 20 kr. for foredrag og et glas vin/ vand. 

 
Hvis alt går efter planen, bliver skulpturen løftet på plads på sin sokkel ovre på kirkegården i løbet af fredag den 23. 
august. Snesere sogns Menighedsråd vil senere arrangere en officiel afsløring af den spændende figur. 
 

Af de 55.000 kr., som den nye skulptur koster, har Næstved Kommune (Center for kultur og borgerservice) givet 
20.000 kr, og derudover har lokale sponsorer velvilligt bidraget både med kontante beløb og/eller med arbejdskraft, 
materialer, kraner, lastbiler, stilladser, gravemaskiner m.m.  

Foreløbige sponsorer: 
Tvedemose, John Kunze, Bygma A/S, Anker Damgaard Paulsen aps, Lokalrådet for Everdrup/Snesere/Tappernøje, 
Snesere Bylaug, Claus Østerby kloak, Holbøll A/S, Palles Kraner aps, Jan og Brian Andersen, Anette Borberg Jensen og 
Anders Flackeberg. Desuden er der indkommet anonyme pengebidrag, og vi modtager stadigvæk gerne bidrag, da vi 
ønsker at kunne sætte lys på skulpturen. 

 
På menighedsrådets vegne 

Hassan (Hans-Ole) Nielsen 

22419742 

hopn@me.com 

Links til kunstneren, med fotos:  

http://skulpturvaerkstedet.dk/om-skulpturvaerkstedet/ -  http://skulpturvaerkstedet.dk/wp-
content/uploads/2016/11/Peters-den-sidste-olie.jpg 


