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Fuglafjørður, 20. februar 2020 

nyt, aug. 2020 

 

 

OPEN CALL    

Mindesmærke over kvinder, der er døde i barselsseng 

Over hele verden er kvinder gennem tiderne døde i forbindelse med graviditet og fødsel. Det er også 
tilfældet på Færøerne, hvor infrastrukturen indtil for få generationer siden gjorde det svært at få hjælp i 
tide, når fødselskomplikationer opstod. De fleste familier kan stadig berette om slægtninge, som er døde i 
barselsseng, og hvordan det har påvirket familiens historie og trivsel i generationer. Tiderne har ændret sig, 
også på Færøerne, som idag er et moderne samfund, men historierne om de døde kvinder har været med 
til at forme folket og fortjener at blive husket. 

Der findes mange mindesmærker på Færøerne, men ingen af dem er til minde om kvinderne, der måtte 
lade livet for næste generation. 

Tre kvinder i byen Fuglefjord har taget initiativ til at give historierne et fysisk udtryk, og Fuglefjord 
kommune har vist økonomisk velvilje samt stillet et grønt område til rådighed midt i byen. Området er 
hjemsted for fællesaktiviter såsom fællessang, leg, gudstjenester og koncerter året igennem, og ønsket er, 
at mindesmærket skal være der, hvor det daglige liv i byen leves – det liv, kvinderne ikke fik mulighed for at 
være en del af.  

 

DET PRAKTISKE 

Oversigtsfoto med markeringer af området, som kommunen har tildelt projektet, er indsat herunder. Der 
gøres opmærksom på, at der kan forekomme justeringer i forhold til placering, endvidere at det 
forberedende arbejde og klargørelse af terrænet vil ske i samarbejde med Fuglefjord kommune. 

Vi udbyder hermed opgaven til kunstnere i norden, og forventer at kunne finansiere hele projektet indenfor 
en ramme af max 700.000,00 Dkk. 

Tidsfrist for indkomne forslag: 1. oktober 2020 

Tilbagemelding: 20. oktober 2020 

Kunstværket forventes færdigt: 1. september 2021 

Sted: Miðstaðarlundin i Fuglafjørður, Færøerne 

Forslaget skal indeholde:  

- Beskrivelse af mindesmærket  
- Skitser eller lignende af forslaget 
- Budget 
- Beskrivelse af kunstneren eller kunstnergruppen 

 Indsendes i Word, PDF, jpg eller Powerpoint. 
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Kunstneren stilles frit i forhold til materialevalg og udtryk, men udvalget forbeholder sig ret til ikke at vælge 
nogle af de indkomne forslag. 

Forslaget skal sendes til minnismerki@fuglafjordur.fo  

Projektet er blevet til i samarbejde med LISA – det færøske kunstnerråd, og fagfolk er med til at vælge 
blandt de indkomne forslag. Udvalget består af: Én repræsentant fra Fuglefjord kommune, én af 
initiativtagerne og én fra LISA. 

Initiativtagere: Anne Mette Greve Klemensen, sognepræst, Poulina Abrahamsen, jordemoder og Brynhild 
Næs Petersen, kulturmedarbejder. 

 

KONTAKTINFO 

Mail minnismerki@fuglafjordur.fo  

Adresse Ennivegur 15, FO-530 Fuglafjørður, Færøerne 

Info https://fuglafjordur.fo/mentan/minnismerki/ 

Telefon +298 211311 
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