Vortebider
En af de største
løvgræshopper
i Danmark. Den
lever i lav vegetation i sandede
områder.
Flodguldsmed
En af de lidt
større guldsmede,
som er udbredt i
Vestjylland

Rød
blomsterbuk
Der er en markant kønsforskel,
idet hannen er
gulbrun og lidt
mindre og slankere end hunnen,
som er rødbrun.

Herning Kommunes Jubilæumsfond
Skarrild Borgerforening
Karstoft Borgerforening
Midtjyske Skole- og Kulturfond
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Torntæge

Jordhumle
Dronningen er
ofte et af de
første insekter,
man ser om
foråret Meget
almindelig overalt
i Danmark.

Brun
sandspringer
Løber i varmt
vejr omkring på
sandede skovstier
og andre sandede
steder, hvor den
især er på jagt
efter skovmyrer

Biulv
En gravehveps
der fodrer sine
larver med honningbier, som den
overfalder med
stor behændighed.

Stor sandhveps
Fodrer sine larver
med store sommerfuglelarver.
Den er aktiv
næsten hele året
rundt.

Kobberguldbasse
Denne store
bille ses om
sommeren i
kurveblomster
og skærmplanter
mv.

Skovskarnbasse
Den kan næsten
hele året træffes
kravlende omkring på veje og
stier, og når det
er varmt tillige
flyvende.

Ulden rovflue
En stor rovflue
som kan udsuge
alle mulige insekter, idet den ofte
overmander dem
flyvende.

Skovfirben
Udbredt i lysåbne
skove og på
heder. Kommer frem fra sit
vinterhi allerede
i februar eller
marts.

Hugorm
Føder færdigudviklede unger hen
på sommeren.
Lever især af mus
og firben.

Snog
Udbredt i fugtigt
terræn, især omkring vandhuller
og søer. Lever
især af frøer og
fisk.

Lille vandsalamander
De voksne
salamandre er i
øvrigt på land det
meste af året,
ofte under fugtigt
træ eller sten.

Spidssnudet frø
Ofte har den et
karakteristisk
stribet mønster.
Lever især af
snegle og
regnorme.

Tidsel
sommerfugl
Den kommer
flyvenede hertil
fra Nordafrika i
foråret.

Admiral
sommerfugl
Larven lever på
brændenælder.
Den kommer
flyvende hertil
fra Sydeuropa i
foråret

“Do not worry if you have built your castles in the
air. They are where they should be. Now put the
foundations under them”.
Henry David Thoreau (1817-1862)
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Et udstillingssted under åben himmel
På din vej ad den 2,5 km lange rute har over 60 kunstnere
skabt over 100 unikke værker, og der kommer hele tiden nye
til. Skovsnogen er det første udstillingssted herhjemme af sin
art, hvor eksperimenterende samtidskunst forenes med
friluftsliv og naturoplevelser.

Skovsnogen udfolder sig som en række naturog oplevelsesrum, der bindes sammen af et markeret stiforløb.
Her er aktiviteter som kan spænde fra fysisk udfoldelse til
eftertanke og fordybelse.
Mød ”kæmpebillen” og den store gule snog. Sæt dig på
dørtrinet til Henry David Thoreau’s hytte og nyd den fantastiske
udsigt eller læg dig godt til rette på kig-op-bænken, hvor du
kan opleve livet i trækronerne.

Tag på ekspedition og fantasirejse med hele familien.
Oplev naturen på en helt ny og anderledes måde. Bliv udfordret
på dine forestillinger om naturen,
og hvordan den kan benyttes.
Velkommen til Skovsnogen
En tur for hele familien

deep forest artland

Skov
Snogen

Skulpturkirkegård
Som en særlig afdeling af Skovsnogen er der indrettet en ”Skulpturkirkegård” i den sydlige del af skoven, hvor skulpturer/installationer, der har udtjent deres oprindelige formål kan flytte hen, forfalde og
til sidst gå i et med naturen
Hvor lang tid tager turen
Turen er godt 2,5 km lang, og det tager ca. en time at gå den, alt
efter hvor mange ophold der gøres undervejs.
Forbered dig til turen
Du kan forberede dig til et besøg ved at læse nærmere på vores
hjemmeside www.skovsnogen.dk. Bemærk, at der nogen steder er
tale om et kuperet og, på nogle årstider, vådt terræn, hav derfor
fodtøj og beklædning, der er tilpasset årstiden

Skovsnogen

Om naturen
Skovsnogen udfolder sig i den privatejede Døvling Meldgaard Skov og ligger
i et meget varieret landskab, der er formet af smeltevand i istiden. ‘
Skoven er fordelt i en nordlig og en sydlig del, der ligger på hver sin side
af Døvlingvej. Den sydlige del skråner ned mod en ådal med vandhuller, å
og mose. Den nordlige del udgøres af den meget særegne Døvling Bakkeø.
Denne del af skoven er den mest kuperede.
Fra toppen af bakkeøen, hvor Thoreau’s hytte ligger, er der en sjælden mulighed for at komme op og kigge ud over det ellers flade vestjyske landskab.

Skovsnogen har taget navn efter den store gule snog, der befinder sig
i starten af ruten
Om kunsten
Skovsnogen formidler samtidskunst til nye publikumsgrupper og
give kunstnerne nye muligheder for at skabe og præsentere deres
værker. De fleste værker er skabt netop til stedet og opbygningen
kan strække sig over tid. Så du ved aldrig hvad du får at se når du
besøger Skovsnogen. Kunstnerne har også mulighed for at bygge
videre på værket, også efter det er blevet præsenteret

”Skovsnogen - deep forest artland er altid åbent, altid
gratis, og du er altid velkommen. Bliv venner med
Skovsnogen

Aktiviteter
Vi afholder i løbet af året forskellige former for aktiviteter. Hold dig
opdateret gennem vores side på facebook Skovsnogen
Folkene bag
Skovsnogen bygger på en stærk lokal forankring og vi har et tæt
samarbejde med erhvervsliv og Herning Kommune.
Udover at være et udstillingssted er Skovsnogen også et kreativt
arbejdsfællesskab, startet af billedkunstnerne René Schmidt og Søren
Taaning, som sammen med en skiftende gruppe af kunstnere skaber
projekter i det offentlige rum. Skovsnogen arbejder indenfor
områderne kunst, design, lyrik, folkekunst, by- og landskabsplanlægning.
Du finde mere info på www.Skovsnogen.dk
eller maile os på s_taaning@hotmail.com
Historie
I 2009 efterlyste Friluftsrådet, Arbejdsmarkedets
Feriefond og Lokale og Anlægsfonden projekter,
der kunne skabe rum for anderledes oplevelser i
naturen som en del af et nyt koncept ”Naturrum”. Skovsnogen blev udvalgt til at være et af
tre pilotprojekter og i 2010 blev Naturrum
Skovsnogen indviet. I 2012 blev Naturrum
Skovsnogen udbygget med Skovsnogen
Artspace, der er blevet Danmarks største
udstillingssted for samtidskunst udendørs

About Skovsnogen - depp forest artland
Skovsnogen Artspace is an exhibition space not
defined by walls or ceiling. It unfolds under the
open sky in a West Jutland forest in Denmark.
Here 35 artists has created over 50 unique art-pieces, and the
project is ongoing.

S

Skovsnogen Artspace confronts traditional ideas of the
encounter between art and its audience. It conveys contemporary art to new audiences and gives the artists new opportunities to create and present their works. Skovsnogen Artspace is
a dynamic space which constantly evolves with the seasons
and the construction of works. Because of that, the audience is
often surprised when vistiting; it is never possible to accurately
predict what you are going to see.

Skovsnogen is the first exhibition venue of its kind in Denmark,
where experimental
contemporary art is combined with recreational and nature
experiences. Another unique side of skovsnogen is the the
successful collaboration/foundation. The founders of the
Skovsnogen have been working closely with business,
municipality, associations and local community, and there has
been a kind of partnership, mutual respect and shared
ownership rooted in both the art and the the area.

Thoreau’s hytte
Thoreau’s hytte er noget af det allerførste der blev bygget i skoven. Hytten
er en parafrase over den selvbyggerhytte, som var omdrejningspunktet
for Henry David Thoreau’s litterære klassiker “Livet i Skoven”. Her havde
Thoreau et tænksomt ophold fra 1845-47 i en skov, et stykke væk fra hans
hjemby Concord (USA). Her kunne han få den indsigt i livets fundament,
som han mente, kun naturen og dens uspolerede verden kunne give.
Thoreau troede på, at kontakt til naturen kunne skabe nye refleksioner over
livet i byen. Netop det med at bruge naturen til at tænke over livet i byen
har været et afsæt i udviklingen af Skovsnogen.
I dag eksisterer kun fundamentet af Thoreau’s oprindelige hytte. Den hytte
du finder i Skovsnogen har den oprindelige hyttes mål, så du kan få en
rummelig oplevelse af ”rammerne” for Thoreaus ophold i skoven.
Hvor ligger Skovsnogen
Skovsnogen ligger mellem Herning
og Billund i den sydligste del af Herning Kommune. Skovsnogen starter
Afstande:
ved P-pladsen på Døvlingvej, 6933
Sønder Omme 10 km,Herning
Kibæk (200 m. fra Sdr. Ommevej),5
33km, Billund 34 km, Karup
km syd for Skarrild. 2 km sydvest for
lufthavn 34km, Viborg 78km,
Karstoft og 2 km. Syd for Skarrildhus.
Århus 109km, Odense 151km,
Efter et besøg i Skovsnogen kan det
Ålborg 155km, Hamburg 308km,
anbefales at besøge Skarrildhus og gå
København 309km.
en tur i skov og park.
Følg os på Facebook, tumblr og Instagram
Like “Skovsnogen” eller bliv venner med “Skov Snogen”. Du kan også finde
mere info på www.skovsnogen.dk
Kontakt
Du kan kontakte Skovsnogen på mail skovsnogen@hotmail.com på
vores facebookside “Skovsnogen” eller på vores profil “Skov Snogen”.
Der kan efter nærmere aftale arrangeres guidede ture m.m.
55°55’22.6”N+8°54’28.7”E

Clash
2
- Magnus Fuhr
Bil monteret med to
tons sten. Clash har
tidligere været vist
i Odense og København og skal nu
finde sin sidste hvile
på Skovsnogens
P-plads.
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The sleeping Boy
- Roland Persson
Skulpturen befinder sig i et stadigt mellemrum mellem det levende og det døde.
En yderst levende realisme i pågående
forfald som gør det svært for beskueren at
forstå, hvad man faktisk ser.

8
Dear Mary
- Nanna Lysholt
Hansen
Pinhole fotografi
med udgangspunkt
i den danske
fotograf Mary Willumsens.
13
Hunter
- Christian
Elovara Dinesen

Monumentalt 15
Mellemrum 1:1
- Julie Bitsch
Værket forener
forskellige materialer som voks, træ,
stearin, bronze,
beton med tid,
tanke, handling og
historie
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Plateau
- Malte klagenberg og Laurits
Nymand Svendsen

Thoreau’s
33
hytte (Walden)
- Søren Taaning
Er en parafrase
over den hytte som
var omdrejningspunktet for Henry
David Thoreau’s
litterære klassiker
“Livet i Skoven”
- Svend-Allan 33
Sørensen
På kaminhylden
i Thoreau’s hytte
finder du ”Èn ud af
syv sten hjembragt
fra Walden Pond,
Concord, Massachusetts, USA d.
9/2 2013”

The world as of
yesterday
40
- Anastasia Ax
Denne installation
er af sammenpresset genbrugspapir.
Papiret vender
tilbage til sit udgangspunkt
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Uden titel
- Jesper Dalgaard
I sit værk har
Jesper Dalgaard
fusioneret Skovsnogens muldtoilet
med den klassiske
plakatsøjle

Iron Drop
6
- Louise Sparre
Skulpturen er en
stor 3D rombe
som er lavet af fire
forskellige metal
arter, rustfri stål,
jern, kobber og
messing.
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Produzione
- John Kørner
På afstand ligner
det konturerne af
en fabrik, og røgen
antyder det også.
Men måske er det
også noget andet?

Signaturforklaring
Skovsti
Døvling Bæk
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CONTAINER
- Anders
Bonnesen
Skulpturen ligner
til forveksling en
almindelig affaldscontainer, men……

AW14
(betonflakon)
- Nanna Abell
Skulpturen består
af Aalborg White,
Jernoxid og 8g
tibetansk sort
musk.

61

Giant Beetle
60
- René Schmidt
I den sydlige del af skoven finder du den
store bille der er 3,5 m. høj og svejset
sammen af 1089 trekanter
Vibe50
CowboyensPrærievogn 2015
- Hartmut Stockter
Dette er bindeleddet
mellem landbrug og
vadefuglen viben.

72

Den svære
passage
- Morten Alsinger
er et digt omsat til
en skilteskov, der
blender sig med
skovens træer.

43

Bølgebænk
54
- Lars Worm
Bølgen er tænkt
til at blive brugt.
Hermed en
invitation til på eget
ansvar at kravle
op og nyde åen og
landskabet som
omgiver skulpturen.

Døvlingvej

Parkering
Offentlig badestrand
Shelter
Toilet

HATE
56
- Jes Brinch
Skulpturen danner med et enkelt
visuelt greb grundlag for en værdidebat
Dansemyg64
dansegulv
- Hartmut
Stockter
Dette er en danseplads til ære for
små, ikke stikkende
myggearter, de
såkaldte “dansemyg”
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Nite Dance
-Charlie Roberts
Den amerikanske
kunstner, som er
bosat, har bidraget
med dette værk,
som er skåret ud af
et eksisterende træ.
Et faldet
29
komunalt
monument
- Claus Larsen

32
Fordøjelse
- Malte klagenberg og Laurits
Nymand Svendsen

Fra serien
34
Organism
- Bank og Rau
3 skulpturer fra serien Organism som
de har arbejdet på
siden 2012. Serien
er planlagt til fortsat
at blive udviklet i
Skovsnogen.

Skulptur kirkegården
se mere på web

Parkering
Offentlig badestrand
Shelter
Toilet

Parkering og info
Strand

Shelter

Muld Toilet

The Watching 57
Girl
- Roland Persson
Den svenske
kunstner har modeleret efter sin egen
datter.

44
Porcelænsknoglestige
- Tina Uhrskov
Stigen forsvinder
op mellem bladene. Hverken en
afslutning eller en
begyndelse - en vej

En Halvdel
- Charlotte Thrane
Organiske former
er lavet med industrielle og syntetiske
materialer. Oplev
lyset gennem, underfra eller indefra

Fitness Fitness 28
- Mette
Vangsgaard
Værket tager afsæt
i de steder hvor vi
vælger at bruge
vores fritid.
Men udenfor ligger
skoven

Parkering
Offentlig badestrand
Shelter
Parkering
Toilet
Offentlig badestrand
Shelter
Toilet

HERFRAHERTIL11
- Anne Marie
Ploug
To store flag
symboliserer den
alternative rute.

Skovsnogen - Monstrum
35 m lang. Der er vendt op og ned på
naturens orden. Du oplever pludselig
naturen i samme skala som en lille mus

24
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Sejrsskammelbænk
- Søren Taaning
På toppen af en
bakkekam troner
en tonstung betonsejrsskammel, der
er udbygget med
en 4.,5. og 6.plads

19

Det Tavse Flag
- Sophie Hjerl

PASSAGE
- Malte klagenberg og Laurits
Nymand Svendsen

9

Monetaristisk
59
monument
- Katja LøgstrupHansen
“Hvad der skal ske
med resterne af
industriens bygninger,
når produktionen flytter udenlands?”

Science Fiction 67
- Fredrik Tydén
2015 - Beton og
Decaisnea Fargesii

Her på kortet har vi et udvalg billeder.
Der findes flere større eller mindre
ting undervejs på ruten. Der kommer
løbende flere til. Har du noget, der vil
passe ind i skoven kan du send os et
billede via www.skovsnogen.dk

7
Using Cavity
- Veronica Brovall
De to lerskulpturer
danner en portal.
Using Cavity referer
til et rum i nogens
krop eller alternativt
et solidt og bastant
objekt.

På Dybt Vand 42
- Katrine
Naumann
En åben boks/kube
hvor et kvindehoved kigger op. Ud
af øjnene løber ved
særlige lejligheder
en stadig strøm af
vand

Det Gotiske Skur
46
- René Schmidt
Det gotiske skur er støbt på stedet i
beton, og placeringen i en lille rydning i
egeskoven, skaber et helt særligt samspil
med de slange opadstræbende egetræer

Velkommen til Skovsnogen
deep forest artland

35

Ægte bænk - Morten Alsinger
Ordet AEGTE (ÆGTE) refererer til
naturen som oprindelig, en konstant, en
sandhedsværdi

39

Cabin-in The
Woods
-Anna Bak
I værket
”Hytten i skoven”
har Anna Bak
genbrugt træet fra
ca. 100 euro-paller

66

Parst or The
Present
- Malwina Agata
Migacz

Parkering
Offentlig badestrand
Shelter
Toilet

