
FØLG EN KUNSTNER. SVEN BOVIN 

Sven Bovin, (1915-2000), er den kunstner, der i dag (2011) er repræsenteret med 

flest værker i Hjørring Kommune. Han blev uddannet stenhugger og kom til at bruge 

sit håndværk i en lang, lang række kunstneriske sammenhænge. Han skabte både 

friskulpturer i granit, portrætbuster i bronze og mindestene med eller uden 

bronzerelieffer. Uanset motiv var hans kunst altid præget af en redelig naturalisme, 

hvor genkendelighed og materialets kvaliteter gik op i en højere enhed. 

I sine stenskulpturer ”lyttede” Bovin til stenen og huggede de former ud, som 

stenen gemte på. Et af hans specialer var tunge dyr som mammutter, næsehorn og 

flodheste, som han fandt ved at se på de grove natursten, han havde til rådighed. 

Motivet blev simpelthen valg efter stenens form.  

I sine portrætter var Bovin naturligvis meget mere bundet af opgaven, og han 

modellerede figuren op i ler eller gips, før den blev støbt i bronze. I disse værker 

kunne han drage nytte af sit fine håndværksmæssige talent, der gjorde det muligt at 

skildre både fysiognomi og karakter. 

Bovin, Sven: Tre generationer, 1988. Plejehjemmet Havgården, Brændingen, 

Løkken 

De tre generationer i tæt sammenhold afspejler det, der betyder allermest for 

plejehjemmets beboere: Familien, nærheden og trygheden. 

Bovin, Sven. Trafikminister Ths. Larsen, 1944. Borgergade, Vrå 

Ærværdige borgere, egnens store sønner, venner og slægtninge, man kunne være 

stolte af. Mindestene over datidens kendisser, meningsdannere og magthavere ses i 

næsten alle danske byer. Thomas Christian Larsen (1854-1944)var uddannet smed 

og var trafikminister i 1909 og igen i årene 1910-13. 

Bovin, Sven: Hinkepigen, 1971. Jernbanegade / Østergade, Vrå 

Den lille, legende pige er et eksempel på Bovins enkle formsprog. Pigen er helt 

opslugt af sin leg, og den ro og harmoni, hun udstråler, giver skulpturen en 

tilsvarende atmosfære. 



Bovin, Sven: Næsehorn, 1973. Tårs Skole, Vrejlev Klostervej, Tårs 

Næsehornet står tungt på sin plads og overskuer legen i skolegården. Børnene kan 

trygt kravle på dens ryg, dyret er for længst blevet fortrolige med dem. 

Bovin, Sven. Frihedsmonument i Boleje, 1945. Bolejevej / Skærumvej, Lendum 

Mindestenen er sat over de tre danske frihedskæmpere, der døde i ildkamp med 

tyske besættelsessoldater ved Boleje i maj 1945. Relieffet er på en gang enkelt og 

rørende. 

Bovin, Sven: Harerne, 1980. Lendum Skole, Enghavevej 2, Lendum 

De bløde harekillinger er symbol på foråret og barndommen. Bovins skulptur er 

dermed en både sød og charmerende parallel til skolebørnene, der både skal 

beskyttes mod og lære at begå sig ude i den store verden. 

Bovin, Sven. Etatsråd Jørgen Wendelboe Larsen, 1940.  

Ved Skovpavillonen, Nejstvej, Tolne Skov, Tolne 

Jørgen Larsen var en af egnens betydningsfulde borgere, der iværksatte en lang 

række initiativer, bl.a. plantning af Tolne Skov. Som tak rejste en kreds af borgere 

mindestenen for ham her midt i skoven. 

Bovin, Sven. Fiskermindesmærke, 1951. Kirkegården, Kirkevænget, Hirtshals 

Drengen lægger en buket blomster på graven for en af sine kære, der er omkommet 

på havet. Inskriptionen under drengen fortæller om savn og realisme i en barsk 

hverdag: ”Til minde om Jer – som blev derude.” På de øvrige sten ses navnene af de 

over 50 hirtshalsboere, der siden 1905 er omkommet på havet. 

Bovin, Sven: Søhest, 1972. Hirtshals gl. Rådhus, Jørgen Fibigersgade, Hirtshals 

Søhesten er en af havets underlige skabninger. Med trutmund og krølle på halen 

minder den om et væsen fra en anden planet, også selvom den er hugget ud i hård 

granit. 

Bovin, Sven: Fiskerdrengen, 1982. Kystvejen / Havnegade, Hirtshals  

Den unge mand, der skuer ud over havet, er en kendt historie i Hirtshals, hvor 

generation efter generation har været afhængige af arbejdet på søen. Bovins enkle 

formsprog forstærker indtrykket af en ung mand, der ved, hvad fremtiden bringer 

ham.  


