Paper c1ippings from the happening

My inner Beast - A happening in Europe 1993
From 1993 to summer 1994.
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\ "Ja" zum
"Schweinehund"
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Damit iSl nicht tier ..innerc Schweinchund" gcmcint. den es zu bcsicgcn
gi Ir. sondcrn cille Skulptur. die bei cinelll
internationalen
Kunst-Happening ..ubrigblieb". Das '2 Ml:1Cr hohe und 300 kl.! schwcrc Monsler stelIt
cinen MCllscJ~cn miL cincm Scl1wcinskopI" dal' lIno

sollte

nuch

scincm

..Scl1l)prcr". dem f);illl:11 Jens G. Christophersen. aur zlIllchmcnuc InLulcrallz uno Brulalil~il in Europa hinwcisen. Das schwcrc Ding wandcrtc VUIl
Ort zu Ort und wurdc meisl umgehcnd
vom Platz vcrwiescn. SchlieBlich lal1dete es in [Illlsbrllck VO~ dem LandCSlhcatcr, wurde von der Fcucrwchr
abLranponiert lind vcrwahrt und
sehlieBlieh der Staut Innbruck gcschcnkt. Nun Ubcrlc!.!.t dicsc. die Figur
in einer orfentlichen....A nlagc zu plat?"icJ
rcn.
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La statua con la testa di maiale a Milano: identikit dell'anonimo artista

Fra prolJOCnziolle untirazzisul e arte di strudn
ecbi di _wllurtlllJalerjale*; s'j,u/aghi nclle osteric
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La bestia anti-razzistaI
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Milano: sconosciuto ((regala» aila cilla uno slrano monumcnlo conlro 11inlollcranz3

In piazza compare la statua delIa «bestia»
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La bestia que tots portem a dins

DET 'BÆST' VI ALLE HAR INDVENDIG
Dansk skulptør sætt(:r ty.... a skulplw'cr up i EUl'upa lIlud 1'llciSLU(:Il.

lJn escultor dancs rcparteix per Europa vi nt cscultures contra cl racisme
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20 heil f'U nui,.u.und« tro1lSf1Ork1a i .jlblikkd ",ndt i Eu~ huortk onlJ,'inges pd kend~ torve Og pIlU1Mr {(W al $koæ
ckbat om røeWru og intolerollU. BOf oktiOMll står en dad lullS/MY øg 100 /rivilli,e.
FotfJ: Kim RUlle

En svinehund går
gennem Europa
Dansk kunstner får
Europa til at måbe.
Han startede i mor·
ges med at opstille
statuer på kendte tor·
ve og pladser i europæiske storbyer. Sta·
tuerne forestiller
mennesker med svinehoveder.
Af ANDERS W. BERTHELSEN

Svinehunde går gennem Europa: 20 kæmpe llsvinehundc« vil fra i dag uden varsel og i ly af

morket spredes ud over de europæiske stor-

byer. Det er en dansk - indtil videre anonym kunstner, som star bag aktionen, der skal fa
Europas borgere Lil at fokusere pa den indre

svinehund. l mere end et ar har han og omkring
100 frivillige hjælpere arbejdet me<l projektet.

Foto: Kim

RUlle

Kultur, 2. sektion side 6

AMSTERDAM
i dag slår tusindvis af europæere øjnene op til et
hæsliit syn. Statuer. der fDrestiller mennesker med
svineboveder. sættes her til
morgen og de følgende dage
op på kendte torve og ptadser i hele Europa. Bag aktiDnen $~r en dansk kunstner.
som med et folge af frivillige
b;~lpere korer fn by til by
for at sætte fokus på .tden
indre syjnehund~ i os alle.

Aktionen har været forberedt lover et ar. Pa sit værksted i Danmark har kunstneren stobt 20 helt ens slatuer
af slllsanerel beton. Hver
stalue ve;er et ton Di er
over to meter hoj.
I weekenden blev statuerne læuct pa. lastbiler ved
hjælp al en kran. Herefter
au turen til bl.a. Holland,
Belgien. Frankrig, Spanien,
Italien, Tyskland og Skandinavien, hvor statuerne vil
blive placeret i storbyernes
h;erter. Mandag morien
skal Amsterdam, Oslo. Antwerpen o~ Bruxelles efter
planen være forsynet" med
hver lin lvinehund.
Med i arnngementet er
over 100 danske kulturarbejdere, teatergrupper Oll
arbejdsløse, som deltaier
ullliMet.
Diveue fonde og fagforeninlIer har givet tilskud ~
55.000 kroner. initiaUVtlIgeren, der har bedt om fuld
anonymitet, indtil aktionen

er liut, sætter selv 100.000
kroner på højkant. Noget
økonomisk udbytte forventer han ikke. Svinehundene
vill"1Cm!ig blive stiende i de
udvalgte 20byer. til eviaarY
og e;e, hvis eUera byerne vil
have dem.
.Vi aner ikke, hvord~n
myndighederne i de paaældende byer vil realIere pa
vorel pve,Ol siger kunstl\C'"
ren, der indtil videre gMlmer sig bag pseudonymet
.Cogitl)ll, som er latin for
.;ell tænker...
.En svinehWld er et dyr
med de laveste instinkter,.
Ilger hm. .Den vokser &i,
Itor, nar mennesker udlæt·
les for vold. fornedrel5e Oll
rClpckt!es behandling. Svi·
nebunden skal skabe debat
om intolerance og rl-cisme.
Kommer vi aUe til at ae 12.dan ud, nar 500.000 nygtninge slllr ved grænsen Oll
beder om asyl? Hvor lanit
rækker vores humanisme?
Er \'Ores verden blevet for

liUe bl at rumme alle dens
store modsætninger? Det er
~danne sporlsmil. jeg lierne vil h:Jve europa:ere i alle
storbyer til at ucnke over••
siger han. Storb~rne er
valgt, fordi konflikterne her
erSl.Øm.
Kunstværket hedder .My
Inner Beas\.-., Oll kunstneren
har haft sprogekspcner i
sving i aUe involverede lande for at ramme den præcise
oversættelse af den særlige
dalUike vending _Min indre
svinehund... Til den engel·
ske oversættelse har kunstnerenhentet inspIration iJDbannes' Abenbarins, hvor
der opt.ræder et bæst. el
udyr.
Men del er et uskyldigt.
sYinehoved fra det lokale
ltagteri, som har maltet sti
model til kunstværkerne.
der nu mgtes rundt pa tre
lastbiler. Den ene ll1r i løbet
af få dage tilbalte til Danmark, hvor svinehundene vil
blive opstiUeli fire byer.
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MdhuI, blov for meget for byplanbo"VleBterPeter
Martinual,n (SI, Mindre end flt dol,'J1 efter, at kUJ\&tværkel.MyInnerReMl.blev.alopplMdhulpladaeni ,
"køoonhavn:rorlangte borgmelteren betongtiaen nyttet'
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Borgmester fik
flyttet svinehund
KØBENHAVN (RB) -: faldende
påmindelse
1,2 ton svinehund, der om, hvad man måtte
stirrer .tin på Køben, have inden i sig.
havns Rådhus, blev for
Kunstværket er blemeget for byplllnborg- vel sat op at kunstnemester Peter Martinus- ren Jens Galsc:hiot
. sen (5): Mindre end ~. Christophersen-,
der l
degn efter; at· kuns(- kalder: aig .Cogiw.-,·
vll!rket .•MY Inner B..' som betyder .jeg'læn·
as1.oo blev lat op på lUd· ker- på -latin:
~'
huspladsen
il. ~ Den'. københavnske
København, forlanlr-e svinehund er kun en af
borgmesteren belongri· ·20, der 110m en happe.
sen flyttet' - 30 meter ' ning . stilles op
i
længere væk fra ~åd- europæiske storbyer,
~~for' at sæt.te fokus på
. huset.
.
. I går måtte folk'frs lo' 'den stigende intoleran,.
Gadevedligeholdelsen
ee' og forråelse i
flytte den ca. to mell:r Europa, der bl ,a. viser
høje, grå menneske- sig ved den tiltagende
skikkelse med grise- racisme, nationalchauhoved, .A den nu stAr '.'vinillme, forfølgelse af
godt gemt mellem pøl- joder og sndre minori_
llevogne Ol busstoppe· tetsgrupper.., lIDm der
ateder ude af eje ror Pe- sl4ir i en af .Co;ilo.1i
ter MartinuSllen_
hemmelighedsfulde
Med til hililorien hø- presaemeddelelser.
rer, at kommunen ikke
havde bedt om en iojne-
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Jyllanda Posten

D..n It-obenhøunslle ,uinlUhund er blOl In øf iøll
20, d~r er ,tillet op i europctjllt-e'&torb~r Polfoto
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Del fri Aktuelt

Min Indre Svinehund hedder det 1,2 ton ,tore kunstv.rk. .om blev for meget for borgmester.
ll". Foto: Polfoto.
.

.':.'

Borgmester
fI~ede

svinehunden
Nu står den godt·

gemt mellem
pølsevogne og
busstoppe"steder.; i
KØBENHAVN· 1,2 ton

evt.

nehund, der .Urrer atllt på
Københavns Rådhus, blev
for megat ror byplanborg.
mester Peter Martlnuasen
(S). Mlndre end et døgn et·
ter, at kunstværket »My In_
nel' Beash blev aat op på
Rådhuspladsen l Køben_
havn, fOrlangte borgme_
steren betongrløen tlyttet •
:lO meter længere væk fra
rådhuset,
T1d.l.lgt onsdag morgen
måtte folk trB GadevedUge·

,

holdeIsen tlytte den ca, to atsletle fOkus piden stlgen- i
meter heJe, grå mermeakede intolerance og torråelu8
skikkelse med grlaehoved, 1 Europa, der bl.a. viser elg I
så den nu stAr godt gemt ved den tutagende racisme, I
mellem pølsevogne og bus- natJone.lehauvlnlamll, tor.
stoppesteder ude at eje tor lølgelslI al Jøder og a.ndre
Peter MarUnu8llen.
mtnotltelagrupper~.
80
Med lU historien herer, at
der stAr I en af nCOgit.
kommunen Ikke havde bedt hemmelighedsfulde pres
om en løJnetaldende påmln_ . meddelelser.
delee om, hvad man måtte
På t1gurens Bokkel at
have lIlden I sig.
der; nMA Ikke tOåres".,
41
Kunstværket er blevet IBt det gjorde københavnen ~ ~
op at kunstneren Jens Gals- og turisterne da heller Ikk. <O GI
chlet Christophersen, der De nøjede.'l med at gå nm( U; 'g
kalder sig »Coglto_, som
om »dyret",
"1:1 Ql
betyder »Jeg tænker_ på la.
Duerne - de havde danne lJ.
nn.
Blg en mening om tænome 'E UDen københavnske evine_ net - de klattede på svine, ..J
hund er kun en at 20, der hunden.
liam en happening stilles op
l ouropælske storbyer, »for
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Flytter svinehund /o!'!
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1,2 lUns svinehund, der ~lirrer slifl p5 KllhcnhJ\'Os
Rådhus, blev fur mcgc! for bypl;lnh<lf!:;l1lester ['Cler
Maninus,en (S). Mindre l."ud el dllgn dlcr, at kunslværkel .. My Inner BcaS!« blev SOltlp p5 R3dhu,plad»C1l i
Køhcnhllvn, forlang!c borgmcMcrcn bCIOngriscn Oyllel30 mClcr !;cngcrc væk fra ddhu,cl. Tidligt tJI1sdag morgCllll1ll1lC fnlk (ra Gatlc\!Cdligch()1dcL~ell Oyllc dcn gd
Illcnnc,kcskikkdsc mcd gri.~eh"vcd, så den nu 'lår godt
gemt mellem pøhl."vogne og bllsSlopp.:st.:der ude af øje
for Pelcr Maninlls.~c:n, KlIlIslv;crkel Cl' blc\'l."l sal op "f
cn anol1ym kUI1'lner, SOlll kalder ~ig »('ugilO.., ~()Ill hctyder .. jc~ t;cnk.:r~ p~ lmin.

B'otgm~~t~r flytter svinehund

1lorgmester
flyt;ter.
• /01'1
d
svmehun
J,2 Ion syin~hund, der stir·
rer stift pi Københavns
Rådhus. blev for meget for
byPlanborgmeslcr
Peler

Maninusscn (S).

Mindre

end et degn dIer, at kunstværket ,.My Inner Beas!1f
blev sat op på Rådhuspladsen l København, forlangte
borgmesteren belongrisen
flyttet - 30 meler længere
væk fra rådhuset.
Derpå måtle (alk fra Gadevedligeholdelsen
flytte
den ca. IO meter høje, grå
menneskeskikkelse med gri·
sehoved, så den nu står godt
aemt meUem pølsevogne og

~::; A .. '

busstoppesteder ude af øje
for Peter Maninusscn.
Med til historien herer, at
kommunen ikke bavde bedt
om cn iøjnefaldende på·
mindelse om. hvad man
måne have: inden i sig.
Kunstværket er blevct sal
op af kunstneren Jens Gal·
5chiøl Christophersen, der
kalder sig »Cogito«, som
betyder »jeg tænker« på
latin.
Den københavnske svinehund er kun to af 20, der
som en happening stllles op
i europæiske storbyer, llfor
at sætte fokus på den sti-

Af em inskn"puon pd soklen !remgardet, Ilt svinehunden ikke mil fodres.
aende Intolerance Ol rorrå·
else i Europa, der bl.a. viser
si& ved den tillagende racis-

me, natlonakhauvinismc,
forfølaelsc af jøder 08 an·
dre
minoritctsirUpperK,

Holbæk Amts
Venstreblad

Berllnglke ndende

-, • ..,5'f4f"l- VI

Svinehund fjernet

12 NOV. 1993

11 NOV. 1993

.l
Kunstner f rem lyset
·

Ch let

Chri

h

stop ers.en
star hag kunst-aktlQnen )IMin indre Sv1nehund«, som nu er slut.
N '1
d
h
og~ ste er ar
myndighederne dog
sat llsvinehunden« bag
lås og stå.
AF AHDERS W BEllTHELSEN

.

PARIS
Bag kUTlSliktionen "Min
indre svinehund". som siden
I mandags har skabt lorunering i europæiske storbyer,
~lJ.r den 39-arige fynske
kunstner Jens GaJsdutJt
ChristopheT5Cn.
Under
pseudon~met .cogito« har
han ummen med a. 100
frhillige hjælpere placeret
20 ens statuer i storbyer Ira
Oslo til Barcelona. Aktionen
er nu slut. og kunstneren,
der i over et ar har forberedt
~,n
happening og stobt
kunstværkerne ~ sit værksted ved Odense Havn. har
val!:"t at st:! frem.
Tre lastbiler er kon gennem Europa med kunslvær>lerne. der foresliller menneM(ekroppe med svinehoved.
De er støbt i jernarmerel

beton og vejer hver el ton.
Imens har medhjælpere pi
hans værksted forsynet
presse, politi og kommunale
myndigheder med a. 4.000
telefax-meddelelser.

100.000 kr. af
l
egen onune
Projektet har kostet kunstneren ca. 100.000 kroner af
egen lomme.
.De eur~'7iske frihedsog demokrntHdealer er truel,. lyder hans motiv.•Ud·
bryder der borgerIailI i Rusland eJler nægter Afrika at
sulte længere, vil horder af
flygtninllestilJe krav om at fa
del i Europas kaie. Spørg,..
~et er~, om den europæiske humanisme 1wl holde
stand. eller om vi udsa::ttes
for rateoptojer som i andre
verdensdele.
Undergangssignalerne er der allerede i
form af ekstreme hojregrupper i Europa,. mener den
fynske kunstner.
Vil 20 svinthllndt tt:ndrt
den IIduiltling?
.Nogle vil selvfolgelig
bare ga lorbi statuerne og
synes måske, de er morsomme. Jes tror dog. al andre vil inddrage statuerne i
samfundsdebatten. Jeg lntroducerer et heil nyt, ret
dansk begreb i den europæ-

iske debat. Begrebet .mln
indre svinehund" findes iklce
pi. andre sprog. Det nænne-

ste, tea har kunnel komme
en oversællelse. er .My In·
ner ~sl...
Alle sutuer er sal op pi
kendte tOfVe Di pladserl Europ~-meninoglebyererde
fjernet igen. l Bruxelles tog
politiet hurtigt affære oa .arresterede.. svi~ehunden. der
var pukeret nudt pi den fine
gamle. Grand PlSte. .Den
kan VIrke stedende pi vore
borgere. Derior har vi sal
den i lukket depot,. liller
politiet i Brw:eJles.
I Odense fjernede kommunens folk bæstet efter kun en
halv timu ophold fonon ridhuset. Menonsdag e{tenniddall ombt'5temte Odense
KommW'le sig og tillod en ny
opsætning ~ pladsen Klin-genberg. J København blev
svinehunden citer et døgn
flyttet væk Ira sin centrale
placering loran ridhusel til
el mere anonymt sted mel·
lem polsevoRne.
Svinehundene blev mandag. tirsdag og onsdag plateret i Ant....erpen. Bruxelles,
Paris, Gen~ve, L~'on, Mar·
seilles, Barcelona, Amsterdam. Bonn. Zurich, Milano,
IMsbruek. Milnchen. Berlin.
Oslo, Stockholm. Kobenhavn
samt i Odense. Arhus Og

Svinehund flyttet
KOBEI\'HAVN, 1.2 ton J\·inehund. der stirrer s~if~ pt
KllbenhllVn5 Rldbu.s. ble\" for meget for b}'Pl.nbori"
mester Peter MartinussC1l 1St Mindre end el degD cf·
ler. It kunst\'ærket .M~· Inner Belst.. ble\' 'It op pi.
R~dhusplldsen i Kobenhnn. io.h.ngtt' borf:1TlULtreo
betongTisen n~·ttet . 30 meter længere væk fn r'dhu~.

Herning. Kun i Herning er
der garanli for, It statuen
bliver sUende. Her er den

nemlig placeret hos Team
Teatret, tll'r har medvirket i
aktionen.

-------------------',

il

• En my.ti.k .nonym ilV. til OdeNe dukkede i
iir op pi FllkhloVen, men kun Il ntede It le den.
Skulptu:ren 'Min Indre Svindehund' blev fjernet
efter blot en h.lv time, fordi den ukendte giver
h.vde alemt en praktilk detalje, nemlig .t kommunen .kaJ .pori", inden der ml .till.. noret op
roran by.nl rldhus.
Dermtd IIlr Oden.. IIlip af en udamy1minll, .omifolre giveme, der kalder lill 'COlit.o'. Venner' pryder nere europei.ke .t.orbyer, blandt .ndet
Pari., Amaterdam, Brultellt'l Oll Kobenh.vn.
Giverne afslorer ikke, hvorfor Odense er ud,·algt.
men kunltnuln 'Corito', der er lira el anonym lom
vennerno, udtaler i en prellemeddelelee:
- Fonnålet er II.t .It'tte foeUl Il'- den stigende
intolllTallel Di forr"l .. i Europa. Den viler lig ved
tiltlgend. ncilme, !flmmcdhed og ved for!'olllelle
ar minoritet.grupper. Jeg ønlker at påpeg'. at vi
11Ie har et pITlonligt anlYar for disse tondenaer hos
Ol ulv Og vora medmennuker. Vi har a!le hver
voru indre Ivinehund.

/01'/

Den 39-årige fynske
kunstner Jens Gals-

~ .. ',.

Tid:igt onsdag morgen målte folk lrl G.de,·tdlipholdeisen fl~·tl.e den ca. lO meler hoje. p' melUlukeskikkelse med grisehoved. si den nu attr godt ~mt
mellem polse"ogne og busstoppesteder ude .1 øje for
Peter Mutinussen.
Med til hisLOrien horer. at kommunen ikk. havde
bedt om en iøjnell.ldende påmindelJe om, hud mUl
mitte ha\'e inden i sig.
Kunst'·lCrket er blevet sat op af kunstneren Jena
Ga.lschh~t Christophersen. der kalder lig ..Cogit.o.., som
betyder ..jeg lænker.. pi latin.
Den kobenha,...,ke svinebund er kun en sf 20, du
som en happening stilles op i europæiske atorbrer, "for
at 5~ttf fokus på den stigende intolerince os forrielse
i Europa. der bl.a. \"iaer sig ved den tiltogende rlosme,
nationalchau\"inisme. forlol~lae af joder ol:! andre 0'1/,
noritetsgrupper•. som der alU i en af ~Cogito ..s hern·
meJighe<:lsfultle pressemeddelelser.laBI

~

Jydske Vestkysten
Esbjerg

v,
-r ..

11 HOV, 1993

. Svinehund for tæt på

I C> I 'I

1,2 too svinehund, der stirTer slifl pi. Københavns R~d
hus, blev for meget for byplanborgmester Peler Martinuslen (S). Mindre end el dogn efter. at kunsh'ærket
.Mr IMer Beast" blev sat op pi. JUdhu,pl~dSt'n i København. forlangte borgmesteren betongrisen flyttet - 30
meter lamgere væk fra r~dhuset.
Tidligt i g~r morgen m~tte folk fra Gadevedliileholdels'"n nytte den ca. to meter høje, gr~ menneskeskikkelse
med grisehoved. så den nu star godt geml mellem pelsevogne og busstoppesteder ude af oje for Peter Martinussen. Den koben haITIske svinehund er kun cn af 20, der
som en happeninG slilles op i europæiske storbyer.
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Den Indre
svinehund har
plaget det
ganske Europa
de seneste dage.
Der er tale om
en happening,
der sætter fokus
på intollerance

Anu/erdam samt 19 andre

Slorbyu som

dtndo.nsukWta11ltrs
pro/w mod dtn stigcn.ck

Eu.ropo.
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Svinehunden
flyttet
væk fra
rådhuset
KOBENHAVN (RB).

1.2

ton svinehund, der stirrer
slift på Københavns Radhus,
bIc\' for meget for b)-plan·
borgmester Peler Martinus-sen (Aj. Mindre end et døgn
efter, at kunstvzrket "My
lnner Beast« blcv sat op på
Rådhuspladsen i Købenba~"fI,
forlangle borgmesleren belongrisen flyttet - 30 meu:r
l:tngere væk fra rådhuset.
Tidligt onsdag morgen
malte folk fra Gadevedlige-

Af Max MeJgaard

holdelsen flytte den ca. to
meter høje, grå menneskeskikkelse med grisehoved, så
den nu sth godt gemt mellem
pølsevogne og busstoppesteder ude af øje for Peter
Martinussen.
Med til historien hører, at
kommunen ikke bavde bedt
om en iøjnefaldende p1Imindelse om. hvad man måtte
have inden i sig.
Kunstværket er blevel sat
op af kunstneren Jens Gals-

chiøl Christophersen, der
kalder sig "Cogito«, som betyder "jeg tilCnker« på latin.
Den københavnske svinehund er kun ~n af 20, der som
Cl' happening stilles op i europæiske Slorbyer, ..for at sætte
fokus på den stigende intole·
rance og forråelse i Europa,
der bl.a. viser sig ved den
tiltagendc racisme, nationalchauvinisme. forfølgelse af
jøder og andre minoritetsgrupper«, som der st.ol.r i en af

• Dt>n indre svinehund
har slået til. Overalt i Europa for at det ikke skal
være logn.
Dt>t hele startede i Antwerpen i mandags. Da
indbyggerne i byen vågnede. var det til en helt ny
skulptur på Groen Plaats i
byen. En skulptur på godt
to meter i hl'jden. Lavet i
brunfarvet, stJ.larmeret
beton. Forestillende en
gris. Skulpturen blev stillet op klokken 5.25
Et kvarter senere slog
svinet til i Oslo. hvor Eidsvollpladsen blev udsmykket med et svin. Og efter
yderligere 35 minutter
blev Amstederdam ramt.
Lidt i otte blev en skulptur
B~~~~~iJ.å Place Monet i

..Cogito«s hemmelighedsfulde pressemeddelelser.
På figurens sol.:kel st.ol., der:
.Må il.:ke fodres«, og del
gjorde københavnerne og tu·
risterne da heller ilr.ke. De
nøjedes med at gå rundt om
»dyret_.
Duerne· de havde dannet
sig en mening om fænomenet
. de klallede på svinehunden.

/

Om eftermiddagen ramte svinehunden Bonn. Pa-

_.\fin indre s~·mehund. heddPren happening. som i lobet ol ugens tre fOTste dO/!e romte en
I7I-ll$se swrbyer i Eu.ropa. Her er svinet fra Kobenhavn.
ris (Bastillepladsenl og
Stockholm.
Tirsdag gik det helt gah.
Da blev der opstillet svi·
nehunde ferst i Geneve og
siden i Kobenhavn, Zuricho L)"on. Odense. Mar·
seille. Arhus. Herning og
Milano.
Blandt de store, bety·
dende byer i Europa er
efter Stiftstidendes underso&elser kun Aalborg
sluppet helt fri.

Men Stiftstidende kan
også afsløre, at bagmanden er kunstneren Jens
Galschiøt Christophersen
fra Odense.
. Der kommer ingen svi·
nehund i Aalborg. for~l
ler Colette Markus. Hun
er gift med kunsteren. og
hun forklarer, at de mange Skulpturer har til for·
mål at sætte fokus på den
stigende intolerance og
forråelse- i Europa.

. Dt>t er min mand. der
selv har finansieret projektet, siger Colette Mark-

u,_

- Vi havde satset på, at vi
kunne få hjælp fra forskellige fonde. Men da
skulpturerne skulle sættes
op anonymt. var der ingen. der turde stolle.
• Skulpturerne er stillet
op af en masse mennesker.
Vi har været flere end 100
involveret deri. Vi har

haft tre ruter i Skandinavien og to i Sydeuropa,
hvor vores hjælpere har
kørt rundt lil byerne og
stillet dem op. l alt har
30-40 mennesker kørt
rundt med skulpturerne.
Men der har også været
masser af andre mennesker indblandet. Vi har
'haft tolke til at oversætte
teksten, der er indgraveret
på messingpladerne på
skulpturerne. Og der har
været folk på kontoret, til
at faxe nyhedsbreve ud til
pressen, siger Colette
Markus.
Hun kan endvidere oplyse, at skulpturerne i
skrivende øjeblik kun er
blevet fjernet to steder: l
Bruxelles og Odense. På
Rådhuspladsen i Kobenha,'n er den 1.2 ton tunge
svinehund blevet flvttet
30 meter. så den befinder
sig uden for byplan borg.
mesterens synS\'idde.
I Odense er den flyttet
med den begrundelse. at
der ikke var sogt tlllladelse til opsætningen 14 dage
forinden. Her blev skulpturen fjernet på mindre
end en halv time.
Umiddelbart efter at de
enkelte skulpturer er blevet stillet op, har happe·
. ninggruppen sendt et brev
til byernes borgmestre og
politi. Heri forklares meningen med projektet. og
der anmodes om. at svinehunden får lov al stå i
mindst 14 dage.

/
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Hvad giver os danske- det på l(1kaJbef(llkningen, en J: 5 meter, end atværetijemme
. re ret til i ramme
heleide i )(lkalavisen var ..It i oit ~t lan~ hos familie, ven•d
hvad man havde hørt og set ner og LomgIVelser, man !<en.
a I~or og u eD; at
til et ny(asylcenter. Og dHeo der og holder al? De tager jo
blinke, at afvise 220
ugtl før Borgermadet!
ikke hjem før, bare fordi vi
flygtninge der har
1 = bi:~k~~(I~~~ bi:/d;re~e:tu';::~n~~::
forladt ~~ og nu stå:r. . ~ ~Ofbeskyldi:liogsr, stod det dog re fortvivlet eod den er i fClTVeved vores grænse med . klart, at bavde det været op jen. og passer næppe ind i det
det eneste håb _ at vi" til am.a'rkaner:ne at. beslutte, billede vi så ge~e vil !:,ive af
· I de?
. bvol'Vldt der skal ligge asy- D\l.IUllATk - nemhg at 'Il er et
vil hJæ
pe m.'
lcenter på Enl:"ej eller ej -ja, åbent og kllerant 8IlIlIfund.
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.HVAD ER DET for nogle
mennesker? Hvor kommer de
fra? Vi vi] gerne bavejugDlllaver, men ikke sådan nogle
fra...fra Gambia (lg sådan....
•Får vi mere politi i omridet? De $tjæler jo, er me~
mminelle end Oli danskere!.Hvor mange børn får de
meOll de er Mr? V~d man de~?
Bliver det gjort op nogen ste-der?
.Hvilke religioner har I
tænkt jer at bringe sammen?
De kummer (IP at slås, det
kan man se på de Mdre centre. Syr munden sammen på
hinanden og alt muligt. I flyt.
, ter bare krigen herop..
: .Hvem skal betale gilde~?
Det bliver vel O! dansksre
som sædvanligt! Ikke noget
Ilt sige til, 8.t de kaD købe nye,
røde cykler og gå i dyrt tlIj,
når de får det hele betalt med
danske skattekronerl_
Vi er til borgermøde på
ager i eD pæn, ny bygning
nærheden af lufthavnen.
er skal - om alt Pr vel ,bne et nyt asylcenter i bl':rndelscn af 1994, med plads
il omkring 220 flygtninge og
L8ylansøgere, altså betydeligt
færre end på bilde Norrøna på
slands Brygge og FloteIlet på
'hriøtianshsvn. Bes1utDio·
n er sådan set truffet,
angler blot en endelig godendelse, men ef\el1lOm grunen ifølge kommuneplanen er
i1uenkt
erhverv~virk.som·
ed. og der derfor er gjort en
dtagel!lll i dette tilfælde _
ovlig når det drejer øig Om
danne sager - skallokalbe-'
llmi.' ngen informeres og hø,- det siger loven.
Og ama'rkanerne blev hørt!
g informeret! Om de blev
eget klogere af det, er en
den Rag. Jeg tror det ikke.
ien jeg håber det.
.
lAN FØLTE sig snydt. beraget og taget ved næsen i
enne sag. Beslutningen var
~Ievet trukket ned (Iver hove-
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årbundrede! Den ene eft.cr
den anden greb mikrofOllen
ogfortalteb.iøtorieromrtlll5ere der tager hjem igen med
lommerne fulde efter tn'! må·
neder, tamiler der står på gadetijørneme med deres splintemye, rede cykler og grinergriner ad de danske~ der har
været dumme nok til at betale dem hele 139,- om ugen! _
og religioIl5fanatikere der
fortsætter deres bellige krig
pi asylcentrene.
JEG FIK DET ærlig talt dårligt. Havde det ikke været for
den balvdel af mødedeltagerne, der udtrykte dere' forargebe over for disse mennl"
sker og de uhyrlige fordomme
de lagde for dagen, var jeg
nok gået hjem med en endnu
dårligere smag i munden og
en fornemmeløe af, at aelv om
vi hjælper nok så mange men·
neøker, mennesker på flugt
fra en forfærdelig dagligdag
og med rædselsfulde (lplevelser i bagagen, mennesker der
naturligvis Ilkal hjælpes, ingen tvivl um d~t. si har vi et
eller andet sted svigtet en
masse andre. Ikke, blot de
stakler der ikke når i sikker.
hed i tide, men også de, der
ikke føler sig menneskeligt
forpligtet til Ilt hjælpe deres
næste.
Hvad giver os danske~ ~t
til, i ramme alvor og uden.at
blinke, at afvise 220 flyguunge der har forladt alt og nu
står ved vares gr1ClUIe med
det eneste håb - at vi vil4jæl_
pc dem? At ,; vil give dem en
nogenlunde tålelig tilværelse
i vores fredelige land, indtil
deres eget er sikkert nak, og
de kan vende hjem igen. Der
er jo intet de bellere vil, end
nemp at vende hjem igen _
når forhaldene tillader det.
Hvordan kan nogen, med
respekt for sig !lCh' og andre,
mene, at de 139.- kr. en vakaen asylansøger modtager om
ugen er alt for meget, og bliver brugt på 10j og nye. rede
cykler, når danskere, der lever for betydeligt mere på bistandshjælp, har svært ved at
klare dagen afvejen?
Hvorfor alrulle det være
bedre at bo 4-5 mennesker I
angst og uvished, ie~l'Wll pil 3

SPØRGSMÅLET ER, om vi
er så tølerante når det komlOer til atykkel. Stod det til
fremskridtspartict, skulle vi
gå til stemmebo"ene i flygtningelindvanrlrer-spørgsmå_
let, og pi den måde afgøre,
om vi er åbne nok til at aocepteTe og leve llammen med
mennl'.'lker, der har en anden
kultur end vi. Heldigvis er
fremskridtspartiets menin.
ger ikke lov.
Heldigvis, fordi det ikke
drejer øig om, hvurvidt vi lige
synu vi har tid, lyst og plads
til at modtagE og hjælpe menneaker der er i nød, men om,
hvurdlUl vi kan gore dette på
den hurtigste og bedst tænkelige måde. Det bor være en
selvfølge at man, som de luole foreninger, ungdomsklubberognllturligvisog:aå mange
helt almindelige ama'rJuu,ere
gjorde det på mødet. giver ud..
tryk for en positiv og med. !
menneskelig indstilling fra
starten, gemmer egoismen af
vejen og gAr ind i e~koIlBtruk
tivt samarbejde med flygmingene og de danske organisati.
Oller, der styrer asylcentrene.
Jovis~, besidder vi alle en
indre svinehund, omcnd den
ikke er lige dominerende. og
desvæm! skal der iEke lIlP.rlig .
meget til at "lI'kke dens
slumrende harme. h,..s noget
eller nogen kommer svinestien for nær. !lien måske skal
den net<lp vækkl'll?
I hvert fald kunne alver•
dens svinehunde l de forlobne
uger. Ile sig selv s~jlet i Sklre
~tatuer placeret som en hap.
peDing i hovedstæder verden
over, og milske blev de så forskrækkede over dcre!l eget
spejlbillede. at de krob sammen og fors"andt?!
Mlln kan jo altid håbe, (lg
imellemtiden .holde ail rnel:et
gang i debatten, st den aldrig
dør hen og bbver ubetydelig.
og dermed danner grobund
for, at racisme og fremmed.
had tager o"er, og vold bliver
gældende udtryksmiddel.
Det meet sggreøsive vores
bol']!:"ermøde på Amager kun·
nc svinge sig op på, var _ heldigvis _ da en tilhører svare·
de et indlæg 101.'('1 ordene:
.Hvaa, hvornar ks' du være
hjemme, hviø du ~

I

Udklip al:
A.rntsa.. lsen Raoders

VESTErmROBt.AOET
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hoppenjn~ Plud5fl/lg lorrige mondog dukkede en slotue op p6 RddhusplodU!n. Den 10resliJIede en
fo meter hej OS dyslert udseende gri" der sfod op i/ørt long
skede/rokka, Nedenl p6 den opsiglsvækkende 'lolue vor
en plokclllll med fn,krlpUonen 'Min Indro'vinehund'/ Samtidig blev t9 ondn: Ji8JIende tONlunge figun:r llilJel op i
,torb~r over hele Europa. KunsIneren len' Gobchiot sldr
bas og hor efltt ,Igende brujl/ co. 100.000 kroner pd df'n
,'onfUedlll happening, hvil /onndl er al Id europæerne lil
al lal/holde del'Cl lrodll/onelle humonllUske grundsyn og
Ikke Slvo efler lor 'den Indro svinehund', ndr f.eu. fJY8'ningespetBsmdl er III debat. (Folo: Jokob Bo).

Kostbar

/

Arhus StiftstIdende

Og" AmlllerdllD1 bar fAet sin egen indre svinehund, der her sea opatlllet pli Dam·pladsen.

13 NOV. 1993

Borgmester flytter svinehund

/17/

Betongris rykker
længere væk fra
Københavns Rådhus
KUNST
KØBENHAVN _ 1,2 tons lvinabund, der alirTer Itift pil Keben·
havn. RAdhus. blev for meget for
byplanbor$ffi;Nter Peter Martinulllen ISl. Mmdr. end et degn dter,
at kunstværket .My 111Il8r Beastn
blev alt op pi RIldhuspllldsen i KøbenhlVD, forlangte borgm~teren

betongriHen flyttet - 30 meter heD· kun in af 20, der som en heppenillg
lItilIes op i europæiske storbyer,
gere væk fra rildhuset.
Tidligt onsdag morgen mltte .for et IIwtte fokulI pil den stigende
folk·fra Gadevedligeholdelsen flyt- intolerance og fortileise i Europe,
te den grA menneskeskiltkel!le med der lIl.l. viler aig ved den tiltageogrisehoved, s6 den nu stAr godt de recisme, naUoneJeh.uvinierne,
gemt mellem pølsevogne og bUI- forfølgelse ar jøder og .ndre minostoppesteder ude ef øje for Peter ritet5gruppern, 110m der IU.r i en af
MartinuSgeO.
"Cøgitona
hemmelighedsfulde
Med til hiatorien hlrer, at ilom· prel9cmeddelelaer.
Pil. figurens IIOkkel stAr der. .MiI
muoen ikke havde bedt om en
iøjnefaldende pllmindelse om, hvad ikke fodru.., og det gjorde .købøobavnerne og turisterne de beller ik·
man mAtte have inden i ,ig.
Kunstværket er blevet sat op al Ile_ De nøjedes med at gl rundt om
eD &nOllym kunstner, 110m kalder dyreL
Duerne· de havde dannet a1g en
sig .Cøgil.ooo, lJOrn betyder .jeg
mening om fænomenet - de sked pil
tømker. pil latin.
_
Den kebeDhlvnske svinehund er .vlnehunden.

Midtjyllands Avis

'010. ...... _

Skulptunn qfstedkom nysgerrige
blikke pd pladsen/oron rddhllSl!t.

Indre 'svinehunde
på Rådhuspladsen

i Amus

'

De neste menne5ker har en indre 5vinehund· Odense-kunstneren Jen5 GabchiØl Christophersen har en hel snes.
~e har l skikkelse ar over to meler
hOJ~ skulplurer 50m en kunslnerisk happenmg o~ politisk manUeslation været
opstillet I 20 Slime byer l Europa l de
seneue daie. Inklusive i Arhus hvor
pladsen roran rådhuset rorleden fik sin
udgave ar IIM!n indre 5vinehund".
. I f~rSle omgang gav kunstneren sig
Ikke ul kende, men 5iden har Jens GidsehiOI ChriSlophersen erklæret sig 50m
manden bag det omrellende projekt, der
er el produkt ar hans rolelle ar håbloshed overror den tihegende europæid;:e
vold og had, 50m han udlrykker del.
Jen5 GelK~jol Christophersen r,:
5treler I ØVrlst, at ..Min indre s
hLlnd.. ikke m,\ rodles!

Svinehund blev forvist
1.2 Ion svinehund, der Slirrer still på Kobenhavns Rådhus, blev lor megel for byplan·
borgmester Peter Martinussen (S). MIndre end et dogn elier, al kunstværket ~My In·
ner 8easl.. blev sat op på Rådhuspladsen I Kobenhavn, 101langle borgmesteren be·
tongrisen Ilyttel- 30 meter længere væk ffa rådhuset TIdligt onsdag molgen målte
folk Ira Gadevedligehotdelsen flytle den ca. IO melor hoje, grå menneskeskikkelse
med grisehoved, så don nu slår godl geml mellem pølsevogne og busstoppesleder.
Kunstværket er blevel sal op al kunstneren Jens Galschlot Chrlslophersen, der kalder sig ..CogIIO-, som betyder ~jeg tænker.. på lelin. Den lulbeohavnske svinehund
er kun en al 20, der som en happening stines op l europæiske stOIbyer, ..Ior al sælle
fokus på den stigende inlolerance og tOrlåalse i Europa", som der står l en af nCogI·
10"S hemmelighedstulde pressemeddelelsor. Polloto

pd

MA IKKE FODRES, l)'cUr oOllCrli,n ,hu/p/uren
'Den indre 'lJinehund', der l/Or til l0lJt fra Odenuhwt.llneren JeM Gallchiodt Chrillopheru" til tyue
EuropæiBkt! byer for al przre lil belJid,therUlI om den
.
lurench lJOld Ol raci,mt, ~u,lI" (ra dtll illare
'lJinehund.
FoUJ.: HOlll ø,~r,aord

"'.";0"
.'Den
.' " '.indre.
. ~sViIiehund'
. ,:, . . . -'\ '.'" !i,~~~
!Dm

Bepbet den
lIvinehund manent appel til' den indre evi'
dlUbr,over.dea otldlkab, der,.(nebund.J..menn..ket:'~I':
~~J:l.~.
lurv l 011111•. En lille djll!vel, vi ~'. Da J~ Qal.chledt Chritto- ,:.
ronelt.r~.t _kjule og bekll!mpe.'f "pheneo .ulM tin .1rulptUJ', der ~
Udtrykket .tammer oprindelii .kuni placeree i tyve europ..
.in. ~. 'Der inne:re 8chwelD. iak, byer KlDl en lntemational
'bUD4 '"6; blev tu-uit" fonte
ku.ft.t..b.appenin;j''f'idN hin ik~
al ioJ!b;ter :'\Ulder ',første vero':!' Ile, at.begT'ebet ikki· ...d,endt·~'
den.akrir Olll ynkelige kujoner" udenfor Danmark, Sverige, Nor-.,
og umandi, optræden. Udtryk- 'I 0l Ty.kland. I· de 'øvrige","
klit bliv endelig .Iået (lUt, da land. der hu modwget'lkulp-,..
Kurt Shumlcher, en tyelr: IOd_h' turen, er budlbbet ødndre ind·)~
damokrat, l et Ivar til nuiltæ-A lYHnde,lonli fii'lf'8l1 e:r uk"endt.·
nI rej,te lig i ripdagen or PA .~.Wr. er Ikulpturen kom-l
"ede: - Hele den national·: mIt Ul at hedde, 'Th.' lnner'~
lOcialiatitke agitation er en per-' Blut'
~
Ml ' .."
o

Zl/tl '73.
MORGENPOSTEN Fyens Stiftstidende 1

lJUI,r.-,

Her står Den indre Svinehund
Felgende byer fik tn
Ikulptut Ineret og for·
liret i dagene 8..11 no,.etober og mocltegl"t i
dag et bre" Ul kwu:tneren:
Antwerpen
0110
Amlterd8.ll1

Svinehunden
glammer
Tyve europæiske
byer fik for to uger
siden 1,2 ton beton
foræret i form af en
rædselsvækkende
skulptur. 'Den indre
svinehund'. Nu får
byherreme brev fra
afsenderen bag historiens største kunsthappening.

AI

LOUISE K.JÆRGAARD

Europa hu In .vlnehund, kunat..happening, et bu"
der glammer &1 Olla til &1 akulpturelU .kaber,
Odenae Ol Ul Bonn til Odenae-kunatneun
Jena
Bueelona. nen lurer in· Galechiødt Chrietoph.nen.
deni &lIe mlnn..ker, alle
Hajlpeninger er omcielt
vegne. Oll den er kommet til er forbi. Men Ivinehunden
tyve europ~i.Ib byer ce- glammer videre. Byetyn!rmen~l i en 2,30 111 hej Oll
ne Ikal til at bdlutte, om
1,2 ton tUJ'lg Ikulptur for It den
~ellvll!Jckendl
minde Ol om tTullen fra IkulptUr ekel hive en pervold, racilme og fucill1'le manent plada i byerne, IlItl·
vorel egen indn lvin. gu lom flæekeevær, Iller
hUJ'ld. Men ikke e.l1e Iteder bures inde. og tiet ihjel.
fir uulpturen lov It .mile '.
.
lit grumme ,mil og nedttir·
re rldhUle ØJ pulamenu- Må ikke fodres
'nen indre Ivinehund' er
bygninger med lit Ipidden·
.n Ikræmmende giaent i
de blik.
I dlr får borgmntrene i lOrt beton. Uden vanel
de byer. der vu m!l for plentede den i løbet al tre
hittoneni I1IlIt omfattende degn eine klo\le i delmelte

al Europa tikket være Jerw Hvil vorel indre IvinllhUJ'ld
Glllchiedt Chriltopheraen fu lov' It \lokII, kan vi
og næsten 100 frivillige i ikke tumle din, oa Il blivlr
hene hlvand.
den en t.ruuel mod hele
Skulpturen er fOnlynet varet kultur oa levemlde,
med en piide, der oply.er liger Jerw Gaachiødt Chriom artlnl herkomst, føde ltophel'lln.
og udbredel,,: 'Dyr med de
!a,:elte in.ltinkter. 10111 bor Buret inde i
I dig og mil og eJle tænken·
de individer. Ernærer .ig Bruxelles
bedit, h\'or meMeaker er
Oden,e var den by, der
voldllli~e og mangler Ilt- rUlerede burtiflt jll den
lpekt lor hininden:. ltan-~uvanleae gllve. løbet al 10
tagl kontrol over hele indi· tia:ter Vllr Svinehunden fjervider, grupper - og i ekelre- net Ul Flakbavm. Nu IW
me tilfælde en hel befolk· den og alor olmt pl bUIp",
ning. MÅ IKKE FOnRES'. ..'tTeme pi Kling'nberr,
- nen Ihl.te advaMlel er men deM Iklltbne p! hllna.
hele IIHnten al mit bud· re .igt er endnu uvil.
Ikab med happeningen. UniOJUbyen BnueU.. neg·

tede pun at I t lin egen
indre lvinebund i ejnene.
Efter en halv' dag blev
,kulpturen fjernet afpolitiet og gemt bort fra offentlighedens opmærklomhed.
- Jeg hu ikke kunnet
følge alle byernet reaktioner, men naetten &lIe Ittder
er akulpturen blevet flytUlt
væk fra byeN helliglte
plade. loran rldhueet eller
pulamentet.l alle d. Iken·
dinemke byer hu men
fundet en midlertidig plide,
hvor lJVinehunden har fAet
lov at atå og bore lin tryne
ind i beviBtdheden pl de
forbiplWlerende, fOrU!ller
Jenl Ga1achiedt Chriltoo
phenen;
Svinebunden..
merl
lengligtecie fremtid alC0ret
al de lokale politikere. I lit
brev til borgrnettrene har
JeJU Galechiedt Chriltophenen opfordret til It fin·
de en permanenet pladl til
Ikulpturen. Alternltivt foretlår han dem et nelgl
lvinet for 100.000 kroner og
give pengene til orytni,,·
tionar, der arbejder med
aamme formli, lom var bag·
grund for kunlt-høppenin·
gen: At bekæmpe vold og
raciame.
- Jeg tror, ikke der mange af de tyve indre lvine·
hunde tilbage i Europu
gider om bITe ~t ir. Men
provokationen vil Imrevel
leve - på mUI~er, i folk.
bevidsthed og i kunlthil~
rien, liger Jent Glllchiecil
ChristQpbel'lien.

Buxellu

Maneille
kh~

Bo~

Parie
Stockholm
Gen6ve
Kobenhavn
Ziirich
Lyon
Odelllle

Herning
Milena
Barcelona
InNlbruck
~fiinchen

Berlin

Iltulpturen Itillet Ojl på
- Bllginb Plade. vil viltre
pI_daen.
en hel rirti, ~Icerinr If
Ond det omkring Blå· Ikulpruren. I det omrlde
rårdt Plldl blU" flere gflnie' har den indre lvinehund
været centrum for raci- ofte vilt, hvor ltor den har
Ititlle optøjer og vold. Her- vokøet lig. ner vil din fl
fri utllprlng den fremmed- den ojlmærklOmhed, den
fjendtlige gTUppe 'Gmnjak. fortjeoer lom illultrltion
kerne' og her har politiet af den meninll,lo1 vold og
Ol BZ-b.vlltll:elten bekæm. raeilme, liger kUJ'lltneren
pit hinanden med brosten, Jent Glltcbiødt Chrit~
køller Ol fintominsigter.
phtnlJtn.
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SvinehlUld som kælenayn

Blågård vil have
en Svinehund ,.
Kebenhøvnl 'indre Ivin.
hund' kan Ir.omme til It Id,
hvor bæatet aftelt og mut
har vilt Bit grimme alllietBeboerforeningen omkring
BIlgård Pladl i Købenblvn
har ytret ønske om at fl

'''-----------Morgenaylun
Jylland. Po.ten

"

II'. Hoppe. BmlcS"lIej JI.
Braorond.•i.:nVt!',.;
Ifol.le en \"U1tt:ær og primitiv spro.lbtu~ er ordel ·S\;nehund- et sk-.:ld!lard. der
brug~s om el ondt menm~·
ske.
Jyllands·Poslen brini/er
9;11 til tor... r. et fotogrOlfi OIf
en skulptur prællel at den.
ne \'r.lJll;tonlslIUm•. Dcr tao
les i den It'dS:;Illende artikel
om r:ldsme ~ t~mmed.
had, hd1kel forekommer
ren bl-,rebston·lrrinlt.
Hos dyrt"nc findes ineen
ondskab.
DC'r slagles i Danmark arligl ca. 18 mllllooC'r S\'in,

hvorved dcr frembnnJ!e~
ca. 16 milliarcier kr. l ek,·
portindtægtcr og l·... 2';".000
arbejdspladser.
Hunden omtal~~ Ufll' ~om
menoeskeLs bedst{· I't'n.
Del ville dC'rfor vært'
mere lugisk al omt<tW,' vore
medskabninj:(er S\'lnel med
taknemlighed o~ humlen
m('d kærlighed.
$ild;mne
O\'ervl'JeJscr
burde fort' til cn a·ndn.·l
sproc.btul:,. hvon'oo l,cna:\··
of'lsen svinehund htuJte~
som Cl kælt'na\11 for Cl s;r,r·
lilli \'ærdifuldl mcnnC'sk~ i
~lC'dC'\ tor som nu al 1":1.'1'\' ct
nL'j!utWllndl'l ~ka..lds"rd.

lJERIHNG OLi\DET

Udklip af:

17 NOV. 1993

A.lborg SllttsUdende

20 NOV. 1993
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~.medNatcate'.

Oll &jr:nr:n 1= f~ hm /ønø,.tJ pØ kalr:rrq""k4br:r: Hall har
':!"SQ t:llfortitl I ~'onlwølrcMn. og har hjlJf~I..bl7u/_n llled de
!O b:-IOIUhlpllUt'r. dr:rslår i EUIOpos hOI'f!tlsl«tkr- og f Jfembt,.
(FoIO: VdtfV)

IISv inehund
på teaterbesøg
ll

.' HerningjQr skulptlUe1l1ov at blive stående
~tmenneskrlrq:nrnkke·OE:

triJdlovcd! Dtt erOdrn-.
Jrlll GallddeC'
::brlltopherJtIlI bud pi t-.
kulptu.rrl protest mod ncbar og Intølrranct.
OstykktrafslapenulIupla~rel NlIdl om i Europa'. boedstæderogstOlbyer-pluset
'r\J,,:elt ekscmplat foran Team
.c.'ltrcl i Bclhani:lg3de, Her.
ling.
,runden lil, al. Herning ocsl
;li flet en -Svinehund·, fin-:'S i Jens Galsthim Chrislopcrsens la:lte tilknytninC ril
cam TeatreL
ier har han tidli&e~ udSIfllel,
;:. for nyll, var Team Teatret
1C~llemmand, da direkUl'rOyc
=, Melie Mode, kn e
.ulpturet1 ·Colene", der i et
.; lid havde 113ft -husly· i ~
relS foyer.
"Il",

.~kD/I$mCf"C:1I

Te.:uns adrninislralive leder,
Ole Stjersen, bar øgs! væ~l
aklivt inVQlverel i skabelsesprocessrnomkring ·Den indre
SvinehlUld", som tf de 20
d,;\llplw-er$ fulde tilel. Med en
fonid indenfor belonbr.uichen
kunne han give j;ode råd om
belOllbl3ndincen til de 1,2
Ions runp: skulplWel".
! Hemill{! Bf ·S\inehundc:nlov at blive stiende, for T~
Tea!rel ejer nemlig SNIlden,
bvor skulpturen er pll~rel. l
kunstnerens hjemby, QdeMt;,
turde kommunale myndighedel" fjernel den sbilplllf, Jens
GalschiOl
ChriSloph~
havde "for-.:ret" byen.
O~ i Koben!lal'Jl, h\'Or 'SVlnehunden- i MilenS mulrn ae
morke var anbr.lgt pi lUdhus·
pladsen fOBll Kobenhams
R!dhus,
~ ogst! sarget
foral ffiden WJnefald~ndep~
teSI~s~ulplUl" n)'llel hl el millo
dIe "'JlleF.1.ldende lied.
(FOII);VdrWI

3
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tw.

Sviriehund
erpå tilbud
Af Mn Melgurd

• Kob en hund. Kob en
rigtig svinehund. Ja faktisk kan man fA selveste
den indre svinehund på
tilbud nu. Hvis det ,hd er
det, man har lyst til.
For to uger siden opstillede den odenseanske
kunstner Jens Galschiødt
Christophersen 20 svinehunde l 20 europæiske
storbyer i 13 lande.

ik~: ~~lth:~n~n~:kt1s~

havde han 100 hjælpere i
sit korps.
Mens
svinehundene

blev opstillet. likkede der
samtidIg tclefa);er ind hos
de respektive byers borgmeslre og politimestre.
• Lad svinet stJ.. I dl't
mindsle i IO uger, led opfordringen på faxen
Nu er de to uger gået. Og
hvad skal der si ske.
I dIsse dage er Jens Galschiedt ved - igen - al skrive til de 20 borgmestre.
Denne gang sporges de,
om de ønsker at behnlde
deres .vlnehunde. Del mil
de hjertens gerne. Men vil
de al med dem, skal de
kontakte spasm,geren [ra
Odense. Han vil d i givel
fald sælle svinene p~ auk-

Pd det riglvøritrtde prngrnm ,Idr ogliå 'Tango a la Mande'.

tion. Og ovenikudet fra
hve" lands svinehunde·
salg Ikal d uddeles som
kunsl.legater.

I Danmark blev S\'inene
opstillet loran rldhusene i
~ebenhavn, Odense og
Arhus samt foran Team
Teatret i Herning.

I

Jens Galsehiødt har
brugt omkring 100.000
kroner af egen lomme på
al lave .Den indre svinehund., som angiveligt er
den storsle kunsthappening nogensinde. Men!n·
'len med dH hele var at
proteSl(ore med stigende
racisme og Cremmedhad/

Efter en meget lang
sommer- og efterår&ferie inviterer Bad·
st.uens atter til Natcafe - her blandes
galgenhumor, giftige
gags og galskab med
poesi, kunst og t.an·
ker til eftertanke.
Al
LENE KRYGER
Blodlt som man havde op{i.
vet hAbet om at bore og.e
mere til Badstuellll mined,

lige natcare, dukkede der rl
brev op om foninkrl . .
ton·premiere.
Prltci. som i foråret.lb
Badituens besynderlige tjener.tab dlll"1lne op til N.tc.fe drn første tonda, i
hver mined. Pi an.rkttilk
vis blander arrangorerne
enertænksonune, provokerende eller potti5ke hialorier llJed gag. af enhver art,
kun.tneriske Øf mUJilke
ind. lag og trylleri.
Førog under fOrelJtillin_
gen IOrger MIDJen C.~
riIlg fnr serveringen, der
garanteret hverken fOrtllår
lydefrit eller høfligt. Til

gengæld sørger Heft Mul·
ler og hans trorut.e mbLollipop, Frk. Knud.aen, Hr.
Hansen og Tholllllc:n - for
at pauserne mellem de en·
kelte indslag ikke bliver
kedelige. RYif,et vil vide, at
Hen Miiller har kludret
med lleStebogen, si han er
kommet til at rtliC:f"Yere et
afhjnrneoordc:ne til en rU'·
ma-juleforkOllt..
Blandt denne rdnecb
medvirkende er Per Otto
8erung, der W1derholder
med portør·modemilti.k
poesi, Paul Becker og Susanne Rasmuuen daMer
'tango li. la mande' OS en

trup af hAndplulr.kedll.$lan.
.ere opfø1'(!r Svantsøen.
Under titlen 'Mod'landf..
kamp under kriSen' ron..:l.
Jer Christian Hanun om
sinr oplevelur 10m ._boter
undner bl!U!tte15en. Endelig præs.enterer kunttneren
Jell& Galschint Chri.lophersen ,in elirOp.olllllpæn.
dende nappenins 'Min in·
dre 8vinehund', Et .yolilJl.
opger med rasciame os nt·
tiona!chau...inilme.
Nat.caIeen begynder tondll.( kl21
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Væk med

/c/,/

Forsker går i rette med den indre svine.RB·;nt,rvi.UI øf
Ihll,;1I Krirh //1111.1'''

Tilhængern. und,kyl·
det. fotk.lllJ'er oll' fonvlIJ'er.
mens de udriber modstanderne til .t vlllre reel·
Slet uden .t~'t pi. den indre
$\inehund. ModstllldetM
foler siR forfulgt af ,am·
",ensvlllrscl,Clr. lobbyer og
remte-kolonner.•om kun
vil dele ud .f andre folb
sk.tlepenge. Ol tom Ikke
fatter .•t de har anbragt en
tikkende bombe under de
\'eJlI'tværdige dansk. vær·
dier. IFrit fra bORcn ~B.·
nardkultur. If Tcrhm
Rugber8 RasmUHen m.n.)
S.ldan tegnedl Ironterne
sig i debatten cm Dan·
marks flygtninge og Ind·
"Indrere ved indaangen til
90;eme. I dIg kt.n man
ston se~ skrive den l&mme
irontberetning.

Ufarlige
. Men vore. mu.limlke
lnd"andrere og fI)'gtning1!
hverken farlige eUer 1pI!"
riel~ gl\'TIlill' for den dan·
~ke kultur. De er Banske
:J.!mindelige mennesker.
der udger et ,oelal~ problem. Og det mi \i preve
at lose. ~len det krle'·er. et
;xilitikeme helder op med

<'t

t~~~e~~e~~;tl~t:~t.
;,ing lor de nye dansk.re.
Det mentr meUemclt·
kenderen cg inugrltionsforskeren eand. mig.
Tcrbtn Rugberg Humus.;\. til diglig \·idenøke·
:~lib medarbejder ved
':em..r for MeUemosUtu·
il!'t pi Odense Univlrs!·
~et.

Rugbera: Rnmussen er
en al dem. der IT' for In hu-

hund og misforstået sentimentalitet

TT"

~Bfl~r:n t~:rvd:

pi øin egen mAde. Og han
helder sig Ikke tUbep fre
at sige de ting. der Ur an·
dre Ul et eli lYV kcn for
sig. Ellen lir vi aldrig den
ibne oj;' terligt debat. vi
hllt brug for .•rltltettr han.
Hm mener l.eks.. It det·
i et lcrsøg pi .t forsvare
vores mutlimtke indvandrere og flygtninge mod
kritik - er ttbeligt .t fcregøgle 1I0gen. Ilt de med dete$ kultur atyrker det moderne Danmark.
- Velmenende dentktre
hæ<·der. at mu,Ul'lUIkt ind·
vendrere kan IØllI vor"
samfund bedre. At de lkal
fastholde der... cp.....ndeljge
kultur og familiemcnstre.
lcrdi det kan vlIlre let'
ningt'n pi det moderne
lamfund. problemer med
druk. selvmcrd og 1kiJ·
smisser. Men det er ncget
sentiment.&lt vrevl.

rede indvandret. gnid- .
ninBslølt hcldu fut i sider al dcru oprindelige
lIultlU'.
Problemct er Inuere, et
d. fIfIste muslimske indvandrln Cl flygt.tlinge in·

-""'~

cp tlI det moderne sam·
funds ,kiftendl kr.v. En
yeluddannlt muslim ken'
der den vllllige t&llkeganll
og vil ltlll.te lig uden &tOni
prtlbltrner pi arbejdsmarkedet· hvil hen ellers
kan cYervinde danske arbejdsgiveres modvilje mod
.t ansætte _morltledet arbejdskraft•.

Og hv.d si med dan·
,kern.? Hv.d sltal de yde?
De ekal Vllltl villige Ul et
bruge d. peDgII. det koater
et givelndvlDdrere og
flygtninp de bedste betingelser fcr It integren
.ig. O. l evria:t respektel"ll
due, kultur cg mede dem.
10m de meder an~ danIkue. StWo d. semme
krav Ul dem. JOrn de stiller
til andre. opfordrer Rugberg Rumunen.

Intet at byde på
- Islem har Ikke Ilcget et
tilb)'de et II.ITlf\md lOIIl
det duske. DØD enkelte
mU"lim. den enkelu ind·
vlllldrer. klJl hev. muMr
at b}'de på. Men 10m !rul.
tur. som livfItU.•om eD
mide at enlkue v.rdeD pi.
de hllt IsII.lTl ikke noget
\'æ5eotligt at bldrege med
pA VOl"l!! breddegrider.•
Hen tager ,Ietligt al· lo"
sl.&nd fra det It.a!rlct
'
mandsdom1øerede mut'
limske familiemønBUt.
hvcr manden Indupr en
klar position ov.r Irvioden.
Det mcneter dr ikke A'Odt

RUlXIuuell. De Ikel VEte
effeklIve og fleblbJe. de
Iltal kurtol pllJllægge cg
behet.ke ~ lXIoderne teknolcgier. Det kan lyde tyak
cg tril\' men hvil de ikke
cpcu de f.nliihedu. vil
de fer altid Vll!l'e llst fllSt
pi bundln el det danske

i spænd lDed

el

moderne
samfund. krev cm te1vsuelUligl mænd CII kvin·
der. der fonnlr deres Igen
tilværelse.
Fct.t kunne fonne lin

egen tUvEnl.M mi enhver
indvandret cg n)'gtning
VEni l atand til It tilegne
sig den danske Ol den
vestlige verden. mide It
tænke pl mener Rugberg

Han lXIeDIt. et Danm.ark
her alvorlige· men ikke
u1ØMIi~ . aociale problemer med .ine fremmede.
Problemer. '010 vi Ikkø
kan lose. hvil de ~nye dan·
skenl_ i fu!d udJtrll!lming
oprethclder deres oprindelige kultlU' cg dermed holdet fISt j en tankegang.
der mlske nck er frugtbar
i et trlditiocelt semfund.
Men lom gir det SVlert for
den enkelu indvlUldrer et
opbygge en indi'iduet moderne belvidnhed. ,om gør
ham i ,tand tlI et begi sig
pi lig1! fod med andre den'
sllert.
Isltm et ilt.ktl lig seJv et
problem. Det er bide en
d)'ntm.lsk oa: tilpasnings'
d)'gtig rllialon. understrepr Tcrben Rugberg
Rumu...n ca: pApeger. at
men~ al de bedst int.e.l:fl!"

r:~hU;=~~~~tO~~:r-

FIen: slø1.v er tkr uiJt j,,'ert:SSl![or m jlenllollml opstilling o[J~
Galschiot ChriJtophermu rvi"ehuntk-s/otutr. FOIo: Kim HUM

Blågården ønsker
en svinehund
Statuen JlMin indre
svinehundu på Rådhuspladsen får pennanent

Klassisk racisme
Torbøn Rugberg RumUIMD etvilu. Ilt den
k.llll5l.1lt r.asme har gjort
sit indtol i DtnIIIlltk. men
pipeger. at d.t er blevel
mere relpekubelt sl frem·
Icrt frernmedfjendtlJg1!
1)'05punktllr. Men det er
hverken vlllrd at bt\lge tid
ellet tIIsoUfcer pi at beo
IIl1lmpe h.jl'1lrediJ<ale grupperl angreb pi de frem·
mede. mener han. Ressour·
cerne .kal 'e1ttes ind på et
10H: det IOCltJe probielXI.
10m Ind\'lndrerne cg
fi)·gtningen. kEmpet med.
og ru.u dem tlI fuld integntlon.
• Men hYl. vl skal gore
det. ti er det p' tide Ilt se
problemerne i ajnene og
BOn! endaUgt op med elle
Hntimlnl.&le foresLilling1!r
om ektctlske. nuttede og
hjeelpelou Indvendrere og
flygtninge. Den <"i\dflll'else
hn vl lJtke bygS'" vores integl'ltion.politik pi.

placering i KobenhavD,

sandsynligvis i Korsgade på Norrebro.
AF ANDERS

~
Udkltp af:
Velle Amts Folkeblad (V)

23wnv

1QQl

VI'. BtRTlIELSEN

ODENSE{KOBENHAVN
.Min indr~ svinehund_ far lov
til at øffe pennanent. Lig~
siden den fynske kunster J~ns
Galschiot Christcphersen l
begyndelsen af november
læssede 20 svinehunde-staluer af i de europriske storbyer. har myndiahedeme diskuteret, hvad de skulle stine
op med den uventede 'lave.
Kcbenluvns Kommune ser
positivt ~ en petmanent pla,e:"ing. men ikke ~ Radhuspladsen. hvor den Iltar nu.
~Det ville \'ær~' kedehRt blot
Itt sætte den i et depol. Vi vil

gerne haye den staende fremme i bybilledet.ø siger Jane
Wils. Magistratens 4. afdeling.
Beboerforeningen Bh\g;l.rden pa Nørrebro lur søgt
kommunen om lov lil al overtage I;lyen Ol; placere dCIl på
en privat J::rund ved Korsgade. Her skal den dal;ligt minde beboerne l det iOOv;ndrelll~gede kvaner om at
holde dereli e&en inllre svinehund i IYe,
Statuen af en mermeskekrop med lvinehovede. udført
ijemarrneret belon. er i nogle
europziske Itorbyer bleyet
.allholdt. cg 'linlerneret_ hos
det lOkale politi eller brandvæsen. Andre Iteder sUr den
stadig {remme. bI.l. i Odense.
Arhus og Oslo.
Og~
Helliinglr Gymnasium oli: kunstforenmgen i
Hjørring har kontlktet kunstneren med h.enblik pilt oyer·
taGe en s\inehund.

Viborg Slifls FOlkeblad
(V)
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Vor indre svinehund
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26. NOV. _ En kunnner, tn ideali,tiek doMlt kunatnu,
baT .tltUet .f llntiroci.U.ke lu~ IlnbrtK\ Ionitunge
Ikulp.t.urer lDed lvinehovllder i 20 europæilke al.Orllyer i
et fOIll.g pi at rAbe mIlnnenene op, all.li! dem med den
indre Ivinehund i .i.. lian aiGer: .En .vinehund. er et
dyr med de leve'lII inJIti.u:ter, Ol den vou.er tie Mtor. nir
menneali:er udsætUll for vold, fomedn'l.. og reapcktl..
beh.ndling_, os.tilJer l~rpOl!let, Om vi .lle kommer
til .t ae .aden ud, nir 500.000 l1)'&:Ulinge atir ved
JT1IenKn og bilder om uyl.
Med hYld fiklfir h.n ud .f ein -hippenme.? Knap
nok en rimelig ntediedaknin" DC burde ikke netop en
ddan ebtrtordinJICr indutl intereuere medierne, bl...
'IV! Var det ikke rimeli&:!., .t vi fik .t vide, huilh lande
der for -ikke.t virke .tldende pi VOfU bot-gere. tierne.
de .kulpturt.n. De ltiord' det i Bruxelles, her vi de flet
.t vide, men hvor ellel"l?
I Danmark ayder o, pnor ,,"mmedhedet - op! - et
fremmedhed, der, nir det er mildut. il:lloreru de ikkedllllllll-udteende, ment mauer af menneskeT er ·IUre-..
fordi de fremmede .n....r. pi lIIe. oeeulrllmisteru beIP"Idt med de .. mme ..dilli.ke overgreb. aom vi i læn.
gere tid her aet det i (cka. ""lltJand.
Der er - vi.tnoklmuli~ - nOlet gelt i den danlke
l1ygt.{linre.....yl.Jindvflndrerpolitik. men er der nogel
odiMt i. al mennC6ker. dcr ef en eller enden erond h.r
det Ill.idt i dCrH eGet land. rribcr eh.nren'!' I DanmaTk
og SveriGe \"tr det f.eu i btgyndelilen at !rhund~llt
ret almindeligt. at udvandrt lil Amerika e.t f' det
bedro!
Alle mi I/CTe at Ind8e, et verden er under forandring
{det hllr den for øvrigt altid vIereL, men mA.ke ikke !lå
voldsomtaom i d.gl - indse. at det Danmark og deL Europ., vi voluede op i, ikke bliver _det Ilamme_, lom vore
llemebøm kommer tile.t opleve. Og det m! vi .Ile acceplere. - og hjælpe, hvor der er behov for del. Lad il<ke
dcn fynake kunatnera advarende RÅB være forgævCIIog tak, Fordi han råhle op.

ror

Bir/M Aci:er, ørnebjergV<i 3f:, 2600 Gloltrup

Mellneskeskikkefsen med grise110ved er pli der
senesre saL op i 20 europæiske byer.

Den indre svinehund
væk fra rådhuset
1,2tonssvinehund,dcrslir. ner. som kaldcr sig -Coeirer stin på Kubenhovns Io., som lx-tyder -jeg læn.
Rddhus, blev fur meget for
ker. på latin.
byplanborgmcsler
Peler
Dcn københavnske svi.
MlIrtinuucn (SI. Mindre nehund er kun en af 20, der
cnd cl II ugo encr. Ul kUllSl· ~om en happening stilles op
værket _My Inncr Bellst.
i europæiske stmbyer, -for
btev sat op pA IlAdhusplnd· al sll'lle fokus på dcn sti.
6cn i København, forllln/,lte gende intolerance og forr:\.boreml'stcren ~tongri$en else i Eurllpll. der bl.a. viser
~1~ef~ll-r~~h,:::~~.r længere sigwd den tiltagende racis.
En tidlig murgen i sltlslC mc, nationalchauvinisme,
ugcmå\lefulk fra Gatlcvcd· r"rfllll,;:t'lse af j\Kier og IInJigcholdcl~cn nytte den IIrA ure
minoriletS)lruppcr~,
menneskeskikkelse n\lod SOIll der står i en af _Cogi·
grisl'hoved. så den nu slår lu.s hemmelighedsfulde
godt gemt meJJcnl pulse-- preuemeddclelsef.
vogne
busstnppestedcr
På figurens sokkel slår
ude Bf øje for Peter Marti- der: _Må ikke fodres., og
nussen.
det dorde københavnerne
Med til historien hører, at ol,: tutlslerne da heller ikke.
kommunen ikke havde Dl' nøjedes med at gå rundt
bedt om en iojncfuldende fJm dyrel.
påmiOllelStl arn. hvad rlllln
DUl'me - de hll\ode dannt't
mAut' have inden i si/:.
sie en mt'ning om focnorne-Kunst ..... crket er blevet net· dl' sked på svinchuy
SIltor;:Cll unonylll kunst- den.
/'

O"

/JtI lo mtltr højt Jllin jAr 1bu iiI Ol blil'/! Jtl1tlUk jorO/1 TrolII
Ttolnl.
(Folo: EiKil TJwJIlsm)

.

Blæ'stom
Hernings

: beton~svin
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Århus Stiftstidende
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---"--------.....;.Ydflsvineri på svinehunden

Statue på Rådhuspladsen I Århus har fået svinet frem I en tilskuer
Af Ant' Dybdahl

Serieproduceret skulptur får
lov at blive stående ved Team

Dtt to.mtter Mje betonsvin hansen(V)..
overlever:
Derfor mener Venstre. at at
Skulpturen "Min iDdrt Svine-. budskabet i givet· fald ,kan
humi.rfAr lov til at blive stA· koolRle ud andre steder.
ende foran Team TntreC i Svinet blev sal op i naltens
8ethaniagade.·
mulm og lJI0l'ke uden for
IllemingByrådsokonomhxl· Team Teatret natten til ID.
valg forsogte. Venstrt' forgæ- november.
ves at gennmltrumle en beo 19 andre svin er læsset af på
slutning om, at svinet skal lignende vis i andre storbyer
fJernes.
i Europa.
.
Men nertallet i udvaltlet sag· Kunstneren er Jens Galsd!i"t
de ja til at frede kunstv;erkel. fra Fyn. Han kalder del kunst
Det er Venstre skuffel over.
mod rascisme, som skal sætte
. Vi skal ikke lade en provoke· fokus på den stigende inlole·
rende kunstner tr.rkke her· .ranet i Europa~.
ningenstme nmd! i mnnegl'll. • Men Herning er i hverl. fald
For der er ikke nere $vinehun- • pi lallClkorlet som ~1l1ano,
de i Herning end i andre byer, 'paris, nonn og andre storh~·er
siger byrådsmedltm Ouo Jo· er clel.
skyd·

JlMin Indre Svinehundtt _
Slatuen, som Århus har til
Ians - har ibenbart f.aet svi·
nehunden frem i en af til_
skuerne. I allc tilfælde har
en eller anden møjsommeligl transporteret en spand
rød maling oS lidt svinefo·
der med sis lil R!dhusplad·
seo, hvor Slaluen er blevet
svinastigt dekorerel.
"Min Indre Svinehund\<
er opstillel j 20 stOre euro·
pæiske byer.
Danmark
stir Slaluen i rhus, Aalborg, Kobenhavn - og Herning.
Meningen med s1atuen,
som kunstneren Jens Gal.
schiot
Christophersen,
Odense, har udformel og
opstillel for egen r(llning, er
at provokerc netop Ilden in·
dr~ svinehund", som han
mener, vi allc har gemt i
stOtre eller mindre udsave
under overfrakken,
Del er åbenbart tyHetles
lil fulde· omcnd nok ikke
på den mide, som kunSI,
neren havde foresllllct sig.
- Sjovt nok er akkurat
det samme sket nogcnlunde
samtidig i Kobenhavn, men
eJlers har jeg ikke kendskab
til, Ilt der er blevct bellået
ovcrgreb på Svinehunden.
Joh, i Milano har deo været
spærrel inde flå bran.hra-

1

+

»Mln Indre Svinehund.. , som byradel
snart skol rifgore, om vi sko/ beholde, hor
provokert'1 tn lilJkuer fif hærværk.

lionen et stykke lid, siger
Jens Galsehiot Christopher.
',",

Byridet i Århus har endnu ikke lagel stilling lil. om
"Min Indre Svinehund\< er
af en s.adan kunSlnerisk kvalhet, It byen shl beholde
den.
Galschiot har for knap IO
uger ~ideo skrevet Iii OOrgmeSlrene i de byer, hvor heil
har I.vtl kUn5lhappening'en
med Svinehunden.
Han
spørger i brevel, om byen er
inleresserct i II beholde
kræe( lil evig arv og eje. AI·
(crnalivt opFordrer han byerne til at sælge IlMin Indre
Svinthund.. p' en kunstauklion.
Værdien pr. svinehund
vurderer han selv til omkring 100.000 kr., og pengene beder han byerne give til
(.mde. Foreninger eller enkchpersoner, der vil gribe
fat i vores allesammens in·
dre ~vinehuntlc i ord og
handling.
Indtil videre hllr Galschiøt ikke f'el svar fra oogen
af de 20 byer, men han har
hurt, at en beboergruppe p'
Blågårds Plads i København
har spurgt kommunen, om
de må få svinehunden. Des·
uden har han selv tre købere
på hånden.

-. ~
.,

.

I~
12. december

Svinehundens glammen
giver genlyd i Europa
- Vi oplever i disse Ar en
stigende (omelse i Europa. Grænserne (ar, hvad
man kan tillade sig at '
gøre mod andre mennesker flytter sig stille og ,
roligt, uden vi rigtigt
lægger mærke til det. .
Men t!r vi ikke sagt stop
i tide, er jeg alvorligt
bange for, al problemet' :
vil Lllge magten fra os,
·Det mener den fynske
billedhugger og smyk.·
kesmed Jens Galschi0t
Christophersen, som står
bag den storstilede europæiske kunsthappening
"Min Indre SvinehlUld".

~
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Af Lise T. Chrisliansen
Foto: Alex Tl"\ln

"Art: Dyr med de laveste ;;.
slinl:lcr. Tif"oIdwu: I ,dig
og mil. d,Y", i hvert eneste.
individ af Homo Sapiens.
Ptrbt~f/ngrls/l": Vokser sig
SlOf, når mennesker udsælles
for vold, romedn:t~ 08 re·
spcklløs behandling. Adf~rd:.
Angriber menneskets etiue
vzrdignmdlag, di racisme,
rranmedhad og inlOlertr\CCl
fir overuget. Udbrelklle:
Kan fuldstzndigl lige migIl:n i del enkelte menneske, i
sociale grupper og i ekslreme
tilfælde over hele befolkningen. MÅ IKKE FODRES !"
S!dan Jyder inskriptionen pi.
de tyve svinchunde.sklllptu_
rer, der i sidste mlned blev'

pl.~rel på: tennie plldKr
og torve I tilivarendc Intal
europæiske storbyer.
De IOnstunge U:ulpruref. lom
(muli1leT menneskelignen~

et

skikkebeT med svinehovcder.
var en gave lil de respektive
byu. fri. denl~ifii&\{Sej)2OOiBe:aklion6rnepå den europæiske kunsthapperling "min Indre Svinehund" har været
kunstner JeoalGtlsehiel,Oui;.., ~e\ ~kelligø. I nogle byer blev skulpturen straks Ijernel, i andte byer, såsom OdenslopherJe1l. En IIVf: med ind· Sø, et den blevet Ilyllet til et mere dlsktel sted. I enkelte byer har man blot ladet den slå.
bygget provokation, I dcn
.
Det odensanske eksemplar al racen huserer nu på Klingenberg.
forgangne mincd har "Min
Indre Svinmund"-skulpturtr.· disse Ir. Mindretalsgrupper bange for, al problemel tager skabe debal Oln den likkende
nc da også vakt betydeligiUr· forfølges, fremmedhadet vok. ma~ten fra 0$, siger Jens Gat· bombe. som jeg mener er
Ofe blandt indbyggerne og ser, volden bliver stadig gro· seh!01 Christophersen.
.
indbygget ikonfliklen melpolitikerne i de forskellige vere, og vi er allc medansvar· Han mener ikke, al de yder· lelO europ;l:eme og do: frem·
lande.
lige fordi, vi lader det ske, ligtgående racisliske ~pper, mede i EUlOplI. IIvis vi vil
• Jeg hlvdc pi inlel tidspunkt plpeger han.
der er dukket op i m.nge eu_ undg', .1 bomben eksptode·
forestillet mig, at der villc • Ocr er sket el skred i vore ropæiske lande, udgor tlcn rcr og llIedriJrcr konfrnnlalio·
komme så mange og så slær· moniske værdier. For bare virkelige lrussel. lfolge Jens ncr i slil met! oplojcme i Los
ke reaklioner, som del har 20-30 Ir iiden kunne del for Galsehi01 Chrislophersen, er Angeles for cl par år siden.
va:ret lilfældet. faklisk lir cksempel ikke lade sig gerc, del langl farli$erc. hvis vi ik. mA vi 1I0re el serins! forsog
jeg sladig megen responl pi al Cl menneske fik bank på ke aUe hver Især vedkender p' allose probIcmel. mener
projektel, der nu Br en række ~aden uden, at no~lc greb os vores indre svinehunde, dcn odenseanske kunslner.
udlebere, idet flere forskelli- md. I dag er der denmod in- idet "dyrel" i d fald I1r lov al - Som salli sidder jeg ikkc inge mennesker har henvcndt gen, som tør reagere. Vi er
de med svarene, men jeg ct
sia med el ensko om al bruge bange, kigscr den anden vej ~å~~ci ::gu~~:rtell~~.oD~~:
oVerhcvislOm. at vi på en ",l"svinehunden" i. andre sam· oJ: gAr bort med dårlig sam- for understregcr han. al "Min Ier anden måde btil/er nodltil
menh~ngc, fortæller Jens
Vittighed. Andre eksempler Indre Svinehund" ogsl cr al holJe os scl\' og hinanJ",n .
Galsehiel. ChriSlopherun, pA forrielsen øJ vor kultur så hans egen personlige svine- fasl på de humanisliskc vær. som glæder sig over, al bud· vi, da poliliel sked mod hlInd.
uier, som \lort demokrali er
skabel bag happeningen tilsy- BZ'ere i København og da
basercl pI. Mange mennesker
frygier, al de fremlllcde skal
ncladende er blel/el hol1.
f1yglningelejre blev Slukket i Tikkende bombe
,il•.•. brand i Tyskland. Grznseme
komme og ødela:llge vores
Stigende'intolerance
for, hvad man kan lillade sig - Jeg har på ingen mide on- kultur. Men jeg Iror, al del i
al gDre mod andre mennesker skel at være moralsk pi lin· realilelen er dct. vi gør Ined
• Min hensigt med projektei'· f1yuer si~ slille og roligl, dres vegne med min happe. de frenunede. Jer er den øl·
er, .1 sælle fokus på dcn Iii- uden vi rigligt l~&&er mærke nin~, ligesom Jeg heller Ikke lerllltrsle IruS!i\:1 mod vor
gende Intoler1lntc og forråel· til del. M",n lir vi ikke Sligt anglvcr nogle IDsnlnger Men kultur. sluller Jens Galschiol
~~::.~d~"~'"~d~'::,'~"~'~dCiC'="~""~Ci_~,,:,~p~i~lid~',:.~,,:..cJ~.,~g. 1~,:~I~!__
J,_g_h_1f~_gengæld nnsket al ChriSlnpllCrsen.

Den indre
svinehund
glammer i
Europa
- Vi oplever i disse ~rcn stigende formdsc i Europa. GrXllscrIlC Itlr, hvad man kan tillade 31
gore mod ;Indre mcnncsker flyttcr sig stille og rolibtf, uden vi
rigligllægger mærke til det.
nl:l mener ..kn fynske billedhugger
u!: ~l1lyHe~I1leJ Jens (j~lI~ehi.,1.
Illulldcn b~g den slorsli1cde euro·
ra:i~kc kl,ll1Slh~rpclling

"MUl inJrc

svinchunu...

KUI1Slhuppenil\~en

har VUkl opsigl i
de 20 eruropa:l~ke byer, hvor »Min
indre s\'inehuml« er blevel pra.:sent~··
r",t for pulilikerc 0ll ill.lby&gerc.

Læs side 4

Don fynske biDedhugger og
smykkøsmed sammen med
MMln indro svinehund_o
Folo: A/øx Tran
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EN STATUE I EUROPA
Dtt var i dagene op til kommunalvalget, at man på Berlingskc Tidendes forside kunne se tt billede af Slore sorte
btlonstatuer forestillende
opretstående svin iført lange
pæne overfrakker og halsklud.
Et uh)'ggellgt billede lige før
landtts borgere skulle gå Iii
valgurnerne.

ind i Cl ækelt syn, når man var
på vej hjem lil en fredeliJ; allen
fOraD fjerneren. Det n:ller
selvfølgelig noget i gang.
Efterhånden blev del kendt,
hvem der stod bag projektet.
Manden hedder Jens GaIschiøl
Christophersen, uddannet kleinsmed på Undln'ærflcl, men idag
arbejdende som skulptør. DCI er
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SVINEBUNDEN
Hvad var del der skete,
da Odense Kommune fik
en n:y statue. Hvor kom
den fra, og hvem havde
lavet den'! -Var der
nogen forbindelse til
kommunalvalget? -Gyden
bar snakket med mandeo
bag skulpturen.
Læs side 17

Berlingske Tidende kunne
oplyse, at del Vat en anonym
kunslner, der ha...de la...el s\"'Ulp.
luten, der meget passende "at
hlevet døbl "Min Indre svine·
hund". Som el symbol på den
krybende svinehund, der efterhånden k.m ses lobe rundl i alle
dele af Europa for liden. Tyve
s\'inehunde dmlle opstilles rundl
omkring på centrale pladser i
Europa.
Et par dage senere ...ar svine·
hueden endda ogd. dukket op i
Odense indre b}'. I påTrængende
nærhed af byens rådhus og den
heroiske statue af Knud den
Hellige. Der var lagt op til
konfrootalion. Måske en for·
sl}'rrclse. I hvert fald kunne
man som buspassager brase lige

iøvrigl ham som har lavel skulpturen ·Fordybelsen·, som meget
passende belinder sig på Odense
Universilcls Bibliolek. Dc flesle
mennesker kender denne bC1lre
som menneskehovedel. der er
dybl begravel i en stor tyk bOl!.
[ el lc1efoninlerview med G)'den fonæller Jens Galschiøt
Christophersen. at hanlik ideen
for snan el irs tid siden. -"Del
...ar summen af mange tragiske
hendeIser. der saue de! hele i
gane: Blodbadel i Jugoslavien,
brutaliteten i samfundet, ned·
bra:ndingen af asyla:nlre i
TyskJaud OS". Det er en kraft,
der ligger dybt i os alle!".
Jens GaJschiol Chrislophersen
fonæller ogs.', at det ...ar el renI
tilfzlde, at projektel faldt sam-

men med kommunalvaJgel. Ikr
\"ar ingen sammenhæng.
Der hM v;trtt over 100 frivilliinvolverel i proje\..1CI. Men·
nesker med vidt forskellig bag.
gnmd, der har Mskel al give en
hånd med,
Hele projeklel har da også hafl
sin pris. All i all 150.000 kr.
for 20 massi...e betonslatUer,
Heraf kommer 50,000 kr. fra
forskellige fonde, De resterende
100.000 kr. har Jens Galschisl
måne soge gennem banklån.
Men der ligger intel konunercielt i projektel, Det \'ar en ide,
der måne ud, SI..'Ulpturen er bare
en måde al "Iale" på. Som hlUt
sel... siger, så ef der malIge
.mdre mJ.der at blive rig på end
ved at la\le sJ..'Ulpturer.
~e

I staneo vilJe Jens Galschiet
Chrislophcnen da også have
...ærel lUtonym, da del ...ar sel...e
"sagen", der sl..'Ulle lale. Men
han blev rådet af mediefolk Iii
al stå frem, da pressen ellers
...ille have fundet ud af det. Og
dt! ,'me have været et mediehySled i sig sel....
Tyve sone svinehunde Slår nu
rundt i Europa. I en tid h,'or
Europa er i opbrud - politisk
u\'el som økonomis\.:. DeMe
\.:rise rykker selvfølgelig ved
no~le etiske og morals\.:e fundamenter. Men sporgsmålet er om
kristendonuncn og hele vores
kulIUrgrundlag er stærk nok:
MeMesker hjælper ffiCMcskcr i
nød. ,·S"inehunden må i hven
fald aldrig fodres. Del er det
værSTe man kan gore.", siger
Jens Galschiøt Chrislophersen.
Han har anmodel de forskelli~e
byslyrer. der nu hultr s"inehunden, om al lade den stå i 14
dal!e.
Odense kommune opl}'ste 25,
november, al man sidst på
måneden "'ilIe Lage stilling, lil
h... ad der \lidere skulle ske med
svinehunden.
Peler Weiehel
FOlDS: Michael Lintrup
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'DAMERNES
Jeg ved det godt - dcr er talt polilik nok for i år, da dc:r har \'ærct komnlunakalg. oppositionen har I'ære! helt
rild i dterårskuldcn. 05\'. Jeg ved del
godt. Men bare en lille ting oppe fra

Kontonavns Rådhus, hl'ad?
Den fynske kunstner JeDs Galschiel
Christophersen lavede en happening.
h~n kaldte Min Indre S\·inchund. Han
harde fremstillet 20 mandshøje og aldett~ uhyggdi~c skulpturer af Cl svin i lang
(rakke. ~om bJt'\, sat op på ccmr31e plad·

scr i Europa j en nars mulm og marke.
Såltdcs også foran Kobenh<lvns Rad·
hus. Del forJydc:r. al h)'planborgmester
Peler ManinU$sen godt kunne se del
sjove - lil at begynde med. Men det for·
Irdt"T og~. at han dter kun et dogn \'3f
hlcl'ct så irriteret ol'er den grimme gris,
~l han kumaklerl(' GadevedHgeholddsen med dt'nne ordre: "Nu kan det \,;1:rt' nok! Kor dt't forbandede dyr ovn bag
('n af rolsevognene!~. jeg overlader al
symbolsk wlkning lil læseren. Svi1\('t ur
c1lt'rs nOt i sin l:logt' fukke.
Måske hor kunstneren set dt'n rel3·
fi\, nyudkomnC' bog ~Toi o~ Slil for
~lænd~ af hl.:lg:J.sins hc-rrC'coisindkober
Ole Hoffgaard. El lxrcrigt værk. Her
bn m:ln blandl <Indel se. at fx iakker kan
~dde r.i
rigtij: ~ IO forken~ måder.
For de forkenC' indforC'r forfattcr~ll fol·
}:cndc praktiskC' OctC'gn('!.ser: "dummepetC'r". n:ir jakken ser for stor ud - og "mu·
~;kalsk klo"n". nar d('n ser for lille ud.
ON er Fond! at kunne no{;l(' fagudtryk.
Hvorledes prinsesse Dianas fil'
n('ss-dragl siddet, fik \.j elius forSle·
haoJsindtryk af, da Dailr Mirror offC'ndif:.~i{lrdC' spionfotos fra hendes mus·
kduxnin~ - ta~el af fime5~-ccntret~ ej.
rr. lad nu den smaglose historic h{;l!cnlC'n det er d:! utroligt. som \"C'rden
lOteresserer si~ for den d:lme. Er del
nogct ('rmisk? Oell-Is, og det kan le~
p.:rsonlip bekræfte.
For et ~'kke lid ~iden var 1~ i En~
land op. lraf en krm 32.aris plgc \'ed n:lvn
Chrislin:l Hance. Hun hgner L"ld~' Di i en
sj slarnde grad. at hun len:r af deL Os
IC'\"er fedl - som -ll'lOk·alike~ i {\··shows.
reklamcr ere. .\'lcn cn \Ing er hun endog
megcl tra:! ;:af: Hun f:ir tilbud p;] up 11\
re tusrnd pund fur ~al g:i ud og spl~e~
lllC'd din'rse mænd. "Dcr er inEtcn {\'ivl
um. h"ad de \·il. Del cr sYP~-. ~il:cr den
i:llske prinSC'SSt' ho\·edryslende.
DC'1 "ar i {l\'ri,c:l fnrh!llficndc :lI ~.
h"or sl.l,c:kraitlgt un,c:c Christina ~ignall.'
redc L.:tdy Dl. Fl'lrmcr og træk har hun i
:un·cil'n. men så har hun o{:~: en mana-

en

nc-

h,gmør
Bergma1l

.
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'/"//,

sladder

~~

ger og påklzder (sammc person), der
sorger for f0fSleganss-chokkcl. Der slod
hun, i den anden C'ndC' af lok:Jlet. OIrd
rod, unifonnsinspirert't jakke med sone
kn:lpper og den lille h3t p;\ snt'd. jeg var
solgt på stC'det. sel\' fra yderste ojenk.rog.
Sagen er ja, at Lady Di C'!" et trpemen·
neske. Sådan en slandard-skikkelse, derer
unik og uforanderlig. Vi har dem skam
ogd herbjemmC'. bare se på Rilt Bjmegaard, Suzannc Brogger ellC'!" sangerindcn
Elisabeth. Onc woman. ane look.
For ikke at talC' om den socialdem0kroniske Pia Gjellerup med hendC's hh·
spænde. pageMr og mærkelige kiolcr.
Hun må da værC' for langt ude, har icg
altid Iznkl. Men nej!
Dette blads udelukkende kl"indelige
r('daktarer har det med :Ir fise l'erden
rundltil modemesser. mC'ns viandre sid·
der og skriver i vore anSigTers S\"C'd. Net·
op hiemkommen kunne en af dis$(' np'ske kvinder forklare mig, ;:at Pia Gjellerup-looket ifolge P;:aris bliver dC't hottes·
le na:sl(' år. Skolcpisen vendC'r Tilbage.
dC'n skal Slå på knæstromper. kone skurIC'r, h\'ide underbukser, og ior al del ik·
ke skal "ære lo{:n: Ellillepige-Mrspæn.
de i randeh.1rel. De! I'il alrsa sige. al Pia
Giellerup!?r rundt og er det mC'St ;l\·3Jlt·
gardistiske blandl damkc kvinder fur tiden. Jeg siger lak (or koffciniri kaffe ...
Apropos dette med ;:al ligne ;:andrc hor·
le jes for nylig en ondsbbsfuld bemærkning. M;:an di~kuterede cl"n n~'udkomne
Bille August-bog, hl'or clC'n Osc3r·.\CorendC' instruktor krænger sit li,' ud lil Politik"ns Ninka. Et SlCd fortælle! h:ln om
sin f:tr. hypnotisnren Frilhioff Aulo\usl.
Han \';lr el ~umt mcnneske. Bille M:I\'
ble" uuel med ~srna. h"ide lllænd~.
Samridig har Bille ill lCt-.'1C! unge h'inder
OS hunip sk3ffet si,c: iaderskah. H"r
faldl hemærknin"en: ~Har m:lO hnn !
d(t for? Bille skal passe pJ. al h3n
ikke en dag sImpelt hC'n \';:ag""r op (~ rr
Inttmar Bcrgman!~.
Frithioff ALlgU5t. Billes br. ~Jgdc enpn" : ~jeg bn hrpnntiscre ~lIc. OgS.l
til ~t stiælc. h\'i' II:I" \·il. ~ Han undr l
1984 . .lCl" tror. ;C~ imelra:kker Hille.
Nok af sladder fllr dennc ompll,l:.
jel: tænker altlJ pi. IlI'ad ynre~ hernnlle rockS~nl:eflndc 50S Fenger rnl:Jnj:,
sagde til en :lf Olint· kolleger: ".Ic~ ~llr.
star godl.;:at [~krJ"er tml os. og leg lur·
5tilr OgS3 godl. at (IIlk læser dCI. :-'lcn
jef:, forSI;:ar stadIg lkk". al vi e' s.. f.m·
dens imcressantc. Dr! er ulo,l:l~k."
ja. livet rr ulOj:i~k. Su~. HJn~ on.

,En Iør(lag med··

Johannes

Døberen
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300 kg tung
jernskulptur,
,.Johannes Døberen
med Jesus",
kikkede med på
lørdagens
julehandel fra
trappen til
Vor Frue Kirke
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De store byer har en ..Indre Svinehund... I Svendborg kom Johannes Døberen Q9 Jesus
~ kort gæstevisit

"'"ø.

~:t~?-:.~.

~=ev~~ælb fra s~ere fist
.,Johannes og ~esWl. kun

at blive stående til om
eftenniddll.gen. For ikke
at blive udsat for hærværk
fra naltens julefrokoslgæster.
• Hvorfor kirketrappcn ?
Det er 5eh'felgelig fordi
det er det melt naturlige
lled. Og her vil den også
blive set af en masse
,vendborgen&ere, fortæller John Albjerg.
.,Johannes og Jesus- her
været på vej gennen nere
år. Den oojp'ndte sam en
model i ler og har gennem
tre forsøg vOKsel sig stor.
gOdl tre meter høj. Og
m/tske dukker den op igen
et helt andet sted i byen.
Mr\.sk~ ved (ln eller anden
afbvens institutioner.
. De skal være velkomne
til at få den, men kun lil
låns. For den skal med i
en slOTTE' udstillinG, betror
John Albjerg. H\·ad han
ellers vil sige med lorda·
J:ens lille -happening- fortaber lig IidL l el par kriti·
ske .bemærkninser o

ø.,..

.;"3'< ~;..'"

. f'oto: Hofl.l Stureuon.
• SVENDBORG:
Der
blev gættet på lidt af
hvert, da en mærkelig
fremtoning pludlelig duk·
kede op på kirkelrappen
til Vor Frue Kirke. Men
det var nu hverken en
jonglør eJler en kold jorn.
fru men Johannes Døberen med Jesu. på skuldreoe. Og kuglerne var ikke
deres hoveder, men derimodjorden og universet.
Det var lidl af en kunst
at få den 300 kg tunge
jernskulptur derop. John
Albjerg, der var manden
ball: lørdagens overraskende mdslag pi Thrvet, måt-
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stigende lntolennee og r:ø,cisme, er klar til at gå pi barrikaderne igen.
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JeM GalseNO! Christophersen
ønsket at sætte fokus pA den elendighed, manae af klodens bom
eksisterer under.
-Der dot uae:ligt 40.000 born af
sYidomme, som almindelig me-
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dicin kunne kurere, h\'is den var

tilgængelig,_ siger Jens Galschiot
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hunde som protest mod den
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Skulptøren, dersaUe det halve Europa på den anden ende
med opstilling .tf 20 svine-

Christophersen.
• Dine tra;edier indtræffer.
mens der vedUlges antl·.bortlove.
foretages hjerteoperationer og
genm"mfllres
.fmartineskure.
Det er van\'iri l'et i Cl .lobait per.
spektiv. Jeg ønsker at .bne folks

den, men mon ikke de falder til
ro,_ spørger den danske kunstner.
Flere steder; Danmark kln svi.
nehunden stadl; ses, sclvom dcr
i forste omgang lød voldsomme
protester mod den,
Aktionen har Jens Clllschiøt
Christophersen betalt at egen
lomme. ialt 100.000 kr. Dertil skal
medrecnes et ir uden nzvnev.:r·
dige indlærter. da han forberedte
happeningen.
-Den var anslnngelserne værd,
selvom jeg hll.bede, Ilt Ny Carl·
sbergfondet havde støttet eller
købt en s\'inehund tU Helsingør
Gymansium, som onsker skulpturen. Men jeg fik lIfslas lillejuleaften. Det er jeg vant til. Jell har
aldrig modUlet en øre af det offi•
cielle Danmark eller flet økono-misk hlndsrzknlnll fnl de toneangivende kunSlkrfdse,' siger
den J9-trige odensu.ner.
Jens Galschiødt Christophersen med sin skulptUT "Den indTesvinehund-

Krl'leUgt Dagblad

·LUR'·1993
1<:1\'1

øjne for de pMadoksa1e modsætninger. der hersker i verden, og
forsøget med svinehundene lover
godt.Et konkret udspil fra ku.nstneren om denne problematik er
endnu ikke udarbejdet.
Jens Calschiot Christophersen
Og hans 200 stotter opstillfde pli.
et par dogn i nattens mulm og
morke de to meler høje, 1.2 tons
tunge skulpturer, udfort i stilarmeret beton, pli. centrale pladser.
Ikke alle steder har myndighederne fjernet dem.
.1Vzrtimod. Et brev fra borgmesteren i rcgeringsbyen Bonn
fon.æller. al svinehunden er placeret foran Udstillingsstedet for
Vesttyskland. og i lnnsbruck i
Østrig skal skulpturen maske
være brandstationens skytsengel.
Derimod har jeg i et avisudklip
" ' l Pil trussel fra b'"stvret i Munchen om, al Jeg kan vente en regning for fi~'tnilll:en af s\ indehun-
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Europas indre

Dm Indre srinebundll bIer uden ridere held fors'et
:utlfld i en rækkt europæiskt. storbyer. Foto: Kim Rune

svinehWld

I

F~lJc~~kab

Det hu vtst sig vanskeligt lig koosekvens af den slap
f~ afsat den sabldte skuJp_Den indre svinehU!llk
M.'l det være mig tilbdt at
Den har statt rundt om- loresla den gtJ'WIvendt Oll d0:"lng som manende adl'ilrseJ neret til de ydre svinehunde
,: patriotiske danskere, der i med kors og ~ og st;emer
;ni( Di: talt vover at ytre på.. De vil så kunne anvende
hmring for deres fædre- den som '-.ndrepokal til op:lds omdannelse til et multi- stilling i deres park eller have
::1.isk marked med de kon1lik- som tak fra det tavse Oertal.
~ indtil borgerkrigslignende
Allan jt'll5Ctl,
-tande, der er en uafvendeØsrl!f1odt 19, Vrå.

:

~r.

199;\ ble\' el s\'æn 5.r ror Europa.
rra Del Eump~j~ke
ind i Ikn Europ.ciske Union, Til næste år skal
lrallalcn for al\·or p3. prove i Cll
L:nion. M>m slål::s med sine indre
tnod=tninger s.atnlidi~ med
noch·cndil,!heden af en hiinds·
rotknin~ mod OSI. Men tyve mil,
lioner ;,rbejd~losc finder sig ikke
i h'·ad ~om helsl - mistillid lil del
politiske ~Y5lem har ,·i~l ~i~
hl:mdl andel vcd raciMi.\ke
clI'cl]!fcb oJ; 5li~ende MOlte lil
hojrcfilljen.
~nm ~jk
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D,mskerr/! lt/u Go/scl/ip, CiITI,Wll'iltrItrt .fyrtlif[Kjorrir dro ,nd,,' .fdllrlllmd. Jam
dukked" fJl'.fIrrr Jlrda j tI Euml'a. /,,·(ltmi.fl//(I(/rl ".~ CI.~.~"·.fJwlIl'fm· (Il"('f iHr 1/1
tllfimk!iOlt j Jamfund"l i.',rt tt ;:åtl ud m'tf ud/I("Ildi,t~I'.
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Nu er det sidste chance
for at være med, hvis
De .kender mennesker,
som efter Deres me·
ning bør indstilles som
kandidater til Morgenpostens årlige hæders,titel.

ÅRETS FYNBO
År
ANDERS MOSE POUlSEN
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38 kandidaur er

nu indstillet til Morgenposten

FyeOf Stiftstidendel hædeTlltitel
•
10111 Area Fynbo 1993. Og nu er
det ved at være sidste chance for al
være med. Kender De derfor en fyn •
bo, 10m efter Deres mening bIlr va!re
med pi kaodidatlisten, skal vi have
Deres indstilling pi kuponen p! den.
ne .ide senest tinldag morgen,
Næste sondag bringer vi den sidste
række af indstillede kandidater fOnl.
den en kortfattet liste over dem. der
er indstille~ de foregående søndage.
Derefter er valget op til dommerkomiteen. bestående af tidligere mini.
lter Britta SchalI Holberg, profulOr
MOieD, N. Pedersen og arkitell.t Kri·
stian Inger. Reglerne er jo. It dommerkomiteen har den endelige af_
gørelse. mens indstilliopret~ er
forbeholdt IØndø.gsavisens lælere. Af•
gørelsen bliver præsenterot i aviSen
undag den 30. januar.
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Svinehunden
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'Der er il)lfl!n tvivl OlD. hvem der
skal vllere ÅTels Fynbo. Det Ikal
Ill1vlmeden og billedhuggeren Jeu
Galschiøt CbristopbeneD. Oden.
It, fordi han har gjort Odense og hele
Fyn kendl med sin opstilling af Di!1I
ind,., SVilU1hund i 20 europll!ilke by.
er. Samtidig er der fra OdeOle udgAet
en proU!st til verden mod intolerance,
racehad og fudsme. Det ml væn pi
tide, at han bliver anerkendt lom by_
eos iOn 0i ÅTet.5 FYnbo.'
SAdan hedder det. i ~n blandt min.
Re indstillinger om Jens Gallchiot
Chriltophersen. IndstilingeD kom.
mer fra Erik Hellerup Madsen, Elmebakken Il, Skt.IOemens.
I en anden indstilling fra LtifMik.
kel"D.. Bredstedsgade 11. Oden...
hedder det om 88I1Ul'1e 1uuIdidat:
'Med et pri\'at lån og en god partipp idealisme har hIP.- gjoJ1, opmærk._
~om pil. nogle folgevirlminger af dIn .
vestlige verdens egoistiske tænkern6.
/:Je ved at skabe Di!ri. indre,
" .
Svinehund. Det var'en fantastilk flot
happening, og den var tiltrængt.'
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DS støtter
»Min indre svinehund«
KUflsthappenillg i 20 europæiske storbyer

I

I, V~""h~""m,"d''',m,"·
.

j nc~kcrr:lkke. Mlm vukscr ud af
S{lklcn 0I!U:III1\Cf fl!!urefl .. Min

indre svmchund_. På forsiden
er i meMin~ incJmcjskl ind·
skrifren:
I"dre S\';nthum/: Ps:-,kofOf,isk
bcj:reb. IJclej:ner den del af

I

den mcnnc~ko:lis:e

f'lo') ko:. hnlf

umenrh:~kcliI:hcdcnholder

til.

Lntsttd.· l 1:111\'l:rl mdil'id af
Homo S:lpicns. UllMel r3CC.
IfO eller kon.

'·4·kslhtl;nGtlstr. Ta!!er især
nxrinj: \'cd lU t-li\'e uusal fOf
\·old. hen~yn~loshed. fomed·
rcl~. inlolcranee o~ 3ndcn re·
~flCllh" tl~ llmenneskcli~ he·
handling.
,\'/lJrn:IJ(': Slure \'arialioner.
men k:ln ved rillllj: I\c::h:lllufin!!
\'Ok~ sil: 1.\ ~lor I tlel enkclle
mcnneskc. al \'ur<lcrin~ c\"
n,'n kan hl;\·,· lidI r""T;,·n~d.

f.eks. kan inlolcrunl. hens\·ns·
hl1\hed ol: unlennl·skdip.· :Id·
færd. orlevc~ som Ilnsvllrllg.
fæurclandskærlig og rel(aTdlS
handhnl:'

SmiHl:furc Srredcr sil: i sin
ekslreme form Is;cr inuen for
af!tffi:nscde SOCIale grupper.
men tJiI alle er smiH~1 I stmre
eller mlndrc grad. Cl uer sel
auskilli!!e eksemplerpå.11 den
ekslreme fUlm hnr ovcrtullel
hele befolkninger efler slore
etniske srurpcr.

Btkæmptlse: Bedsl \'cd aUere·
de i barndommen lU udlæne
den for ~bcnhed. sohdarhel,
relrærdl!!hcd. medfoleise o~
:lnllcn re~pcklfuld ug mcd·
mcnfll:skd~ omsor!,:. delle
knn og.s;i ilNC~ ~encr~. men del
kra.·'·cr belyllc1l!,:c un~er. for en
rnnehg pau af cllmlncrtn~ er
n;ie!.
:-':~lhcu'l

"ed al

lmIIdCJ~'\

,k" m... 1 C1\ _m,k "Ul nl..·nnc·

~

skcheucns cliske 0& medmen·
neskeligc forplil:lclsc. når som
helSI den dukkef frem.

l no>'cnll1cr blev 20 ens svinehunde placere, i København,
Odens<: og Århus saml 17
europæiske SI0rl;!:-,er.
Filmproduktions·firmaet
Råfilm har oplaget lokales reaklion på skulpluren. Oplagel.
sen "iI indgå i el TV.program.
som Råfilm viltilbvdenaliona_
fe og inlcmarionaie TV,slalioner.
Kunstneren bag ideen og
sel~e skulplufen ef Jens Gaf·
schiol Christophe~n, lOm
hL". tæller Kongehusel j sin
kundekreds.
O\'er fOf en ansogning om
10.000 kr, har DS ydel 2.000 kr.
tif projektel, som liS!lcr uden
ror r3mmerne for. h"ad DS
norlflilh SImler.
Men DS's forrc,nin&sudvalg
hal lundet ~Min indre s\·ine·
lilUul~ rrel1lr,,~,·n<lc.
WN
Sr'<'la/nl,/g,.'r'rn 2.W.t

MmTJYLLANDsAVlS/WEEKEND •

2•

LØRDAG

15. - SØNDAG 16. JANUAR 1994

1~

Det er vigtigt, at vi hver især kigger på vores egne fordomme. Ellers rykker risikoen for et samfundsmæssigt sammenbrud nærmere, siger billedhuggeren Jens Galschiøt Christophersen, som personligt har"villet provokere Europa til eftertanke. I kæmpehappeningen Min indre Svinehund placerede han 20 tonstunge skulpturer på centrale pladser rundt omkring på kontinentet
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SvinehundenEuropare
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, Erik

Køonted

to

LarM", ',.

-en kold mandq mOlJen
slog den indre aviDehund
til i Europa. nit begyndte i
AntwerpeD 8. november kl
5.25....'
Sådan indled., deD. odcllIeamke kwutner ~eQll Gal·
.cbiøt Christoptiuaen nlv

det, der bal:'efter viste lig
øjensynlig at være den
største .kunsJ,happe.niDg i
Europas historie.
.
Svinehunden, i skikkelse af
en to meter høj, 80rt, jernarmeret beton·skulptur,
kom op i byer 110m GeneVe,

na, Am5tudam og OdenM.
I alt 20 lIkulpturcr VIU' pia·
tuet pil. Itrat.esiskc plad·
ler nwilt om i Europa in·
den for 48 timer.
Ubyuclig og truende au
den
wenne.kellgnlnde
skikkelse med det ar.kyeli-

nøjllN" ub,"clig og afakyelil:' er den intolerance
og fOrTielse, der brt!der sig
eom cn steppebrand i Europa., mener den odensean!lke
ku.o.rtner.

Aktionen var ham perIOnliae bidrag til kampen aiod

~::'=w'IS~C;ji- nr. 1.

_

u~

jo"

5. januar 1994

modh"'En diger stak fotokopier ar
artikler vidner om det ind·
tryk, bappeninrcD har
vakt. ovcr Europa Ol:' "
langt væk 110m i USA. Reaktionerne fra myndigbedeme bar Tæret meget
blandede. l vUse bye~ •. ~m

[eb. Odenae og BoIl.ll ~ har
"Min indre Svinehund-,
IIIIm tiUen er, flet lov at ....
til eft.ertanka..
•
Andre sUder var politiet
på pletten i den tidlige
morgen, 110m vaT de ltaldl!t.
Men vi5&e llteder, 110m foren FN hovedbygnia.gen i
Geneve, atod dell faktiak
fem dage, indell myndighederne fandt ud af, hvad det
~.

~ De kunne ikke riIrt:i& finde ud af, om det var elI pve eller hvad, ler Jena Gal·
lIChiøt Chriøtopheraen ved
tanken om, at alle de politiken og diplomater, der forhandler om fred i det tidligere Jugoalavien, så på du
hver dag i fcm dage, nAr de
gik ud og ind aIFN-bygnin.
gen., hvor fredaIorhandliageme foregår.

4000 stk.
telefaxer

Hele happening'u har
knevet et Iltorl muiinerl.
Alene pl.a.nJ.æ(llingea fylder mindat et ringbind.
Masser af frivillige, der bi·
faldt ideen bar hjulpet
uden at få en krone for det.
Da svinebunden akulJ.e ud l
de 20 europæieke byer, for~
delte de lig på tre hold, der
ft\flod Odenøe aamtidig.
H l'eI1 bold beIltod øf en
tnnsportbil og en !lOve- ol'
forplejni.ngrrocn, O( de tre
bold drog mod henholdavi.l
Skandinavien, Milano og
Ban:elon.a. Selv var Jeta
Galscllillt ChrilItophel"lcn
med på Barcelona-holdet.
Det VIII også et filmhold,
IIIIm

optog det hele. Planen

er en 6ln:I. meD foreløbig
kan man le uddrag af den i

DR.progralDll1et

"Tranai~

eDpn( ijanuar.
Samtidig med at folkene
gik i gang med opstillingen
i de tre filme b,er, udgik

der fra Jena o.løch.lltt
ChriøtopbeneDl vterUted i

&ttoepde ikke mm en
".000 farer til nybedamedier 0i te1earambW'llau.er i
EuropL,
O(
Vle:rbtedetlkontont
var
bemandet dqnet rundt i
de dage.
I det ir, der Iik, fra han fik
ideen, til den bliV ført ud i
livet, søgte Jena Galachi.t
Chriøtophenen adAkillige/
foado om penge til luIppenini'en. Oftut med nep~
tivt ruultat. sm, Freda·
fondM, Fuacbfonden og
Sodal~gen:lcgav dog
ca. 60.000 trooer I alt.
Langt den IUll"IU: bidrag,der er ham -eh.
~ Jeg venia' lidt med at
~gne fæni!( på det, llipr
han og mere end an~er,
et bIlD ikke Wr.
.
• Men i kcmt.a.nter er det
omkring 150.000 kroneri,
mger ban Di fortsætter.

Nødt til at
gøre noget

- M~ den vanvittigt rru.
vi er vidne til l det tidllrere
JUl'OIavien med yoldtagt
Ol KZ-lejre, afbnendiag IC
fb',gtnin,ge!Ut:m i 'l)'Iklaad
0l .. videre, f.lle jtg, at
jti var ntdt til at gllre aoget. Det gjorde mig angst.,
og nAr man tænker udanaB tanker, har man pligt til
at pre noget. MM mA ikke

:~.l.\~r:!k;.~:
Den ,idm idealist u Wu død ,OOna. Dtn OlUnuarub
lru1l8tlU!r JeM Galsehiøt ChrisUJpharun l/U odllOn 01', rør
dm indre 'l/i.neJwnd {ar Ol/magt/.. Dr! /w.r Iwml ham
mindst 150.000 IrroTlUal,ier dn mvUll6._

væIl.lle sig til sådan aoget d har man jo netop ladet
den indre svinehund tere

..

~

- Vi er alle llIlSVarlige for
det øgede fremmedhad og
forfølgelse af mindret:a1agTIIpper. For mig at le ligger dea virkelige fare ikke i
mindretalsgrupper • den
ligger snarere i, at vi ikke
hver især vedkender O! vom indre svinehund.
- De humllJlistia:ke idealer,

voree samfund bygger P....
stAr overfor nogle enorme
udfordringer. Hvid der udbryder
borgerkrig
i
Rueland eller op!tAr hungersnød i Afrika, risikerer

vi, at border af lln:tninre
vil nve et fA del i vor riCd=.
• Hvad gtr vi ..? B,gger en
Verlin·mur?
Internerer
dem? Skyder dem? Er vi
perater til at fOrlvare vom
humani5tilkeldealer _eller
er vi blevet J4 vaat til høj
levestandard, at vi er pa.rate til at ofre vor m.Melke·
lige værdighed Ol ende .om
de røne .vindhunde, 'Pllrger GalIchiøt Cbrietopbtr~~

~
~
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ludselig var de der, dumpet ned
fra himlen, på centrale pladur
rundtomkring i 20 europæiake
6torbyer plWl et par st«!rre danske pro\insbyer. Det \'ar november, og i Bar·
celona akinnede 101en. Længere nordpå i Amaterdam, Berlin og Oslo var
vejret efterångråt, og Iyaet havde om·
trent samme IltoIDghed 10m Ilkulptu-

re".

Min indre Svinehund hilate god·
morgen. Det begyndte i Antwerpen kl.
5.25 mandag den 8. november. De
fønte var på vej til arbejde og ilede
over byens centrale torvepilIda. Her
stod skulpturen: Tb meter høj, 1000
kilo tung, sortladen, udfert ijemarmeret beton. En menneskelignende
sk.ikkelae men afrundet alet fælt ud·
seende svillehoved. 15 minutter .senere slog svinehunden til igen, i 0510, pl
plad&en forM Stortinget, kort tid efter
på Grand Plllce i Bruxelles, pi Dampladsen i Amsterdam og om eftermiddagen i Bonn, Paria og Stockholm.
Altsammen &om en del al den
måske hidtilllteTlite happening i Europa, helt i stil med tidligere danlke
men mere nationalt prægede tnditioner a'a Bjørn Nllrgaard, Jø"ien Nash,
~fich.ael Witte..

Med i Sevilla
For svinehunden var sendt ud på det
europæiske kontinent fra Danmark,
pllTll.1leltomtrent med bacongrise P'
kaI. De første telegrammer fr. prenebureauerne fortalte blot, aten dansk
kunstner stod bag, og der akuile gå
mere end etdogn, før hans identit.et
var afslllret: Jens Galschilll Chrislophersen, ~lvsmed og billedhugger fra
Odense. Aret forinden havde han bl.a
haft en fremtrædende rolle i den
kWlstneriske udsmykning af den danske pavillon ved verdensudstillingen i
Sevilla, og han lavede bl.a ogsA en beo
øtilt gave til Dronning Margrethes 50
4.n flIdselsdag.

Uden livrem og seler
Nu ville han provokere og vække til
eftertanke mod stigende inlolerance,
fremmedhad og forTielse i Europa. I
en tid, hvor kunsten og dens udtryk
tilsyneladende i stigende grad lader
lig kommercialisere og bliver til ud·
sOlykningøbidrag, hvor Inusfornuft. og
forsigtighed eren dyd, valgte Jenl
Gaischiot Chrislophenen atltaste sig
ud i sit store projekt uden hverken liv·
reOl eller seler.
Og sAdan er han, siger bAde hans
omgangskreds og han selv.
HM kan godt li' at snakke, men han
lnakker ikke, nlr der skal han·dles.
Projekt Min indre Svinehund fik
massiv mediedækning over det meste
af Europa og afslorede, at der trods alt
er behov for - og ogsA plads til- histo-

•
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Den farli"e
ytringsfrihed

ritr, 10m ikke kun handler omjulemænd og udulcstilbud.
Jens Galachiøt Chriltopher'Mn havde
p! en meuingplade fonynetsine
tvinebunde med denne: te!tJt.: _Art:
Dyr med de laveste inltinkter. Til·
boldu~: 1dig og mig, det vil sige i
hvert eneIt.e individ af Homo Sapient.
VeutbetingelHf: Vouer lilllor, nir
mennesker udaætlCll for vold, forned"lie og respektløs behlllldling. Ad·
færd: Angriber menneaketa etiske .
værdigTWldleg, Il racilme, fremmed·
had og inlolerance får overtaget. Udbredelse: Kan fuldstændig tage m.gten i det enkelte menneske, i aocinJI
grupper Og i ekltreme tilfftllde over
hele befolkningen.
Mi ikke fodresl_

Hislorien handler bl.1I ogsl om den
farlige ytrinpfrihcd, bvia udtryk !Lan
Cl b!deenkel~ner, institutioner
Og bureluknlier til at gl i lOrt.. SAdlJl
blev der reageret i nosle byer, de pæn·
h~den blev troN. Den .lore Ikulptur
blev lljeblikkeliJl fjernet myndighe.
derne. Dellktte bI.l i Europu kul.
turby 1993, Antwerpen.
Da: det varforslvidt skæbnena ir0ni, funderer Jenø Galschiøt Chrialophenen:
-Jeg har et aviscitat, hvor byent
borgmester i IJIden aammenhæng er
citeret for følgende: .Kultur er el red·
akab til at bekæmpe intolerencen og
den ekatremist.illke højrenøj•. Det var
ord. Ogal i Bruxelles, lnnsbruek og
MiJano blev Min indre Svinehund
hurtigt fjernet og lat bag Ih 0i si'
med den officielle begrundeiso, at der
ikke forlods var IØgt om tilladelse til
atopstiJle den. Til genjaeld nk den lov
til al.U. pl f.eks Basti ie-pladsen l
Paria og ved Brandenburger Tor i Berlin.l andre byer,lyneljeg, fandt poli.
tikeme en profulionelløsning pi di·
lemmaet. Der blev lavet et kompromis, og fikuJpturen blev nyttet til et
mindre illjnfaldende lted.

ar

Min egen angst
Jens Galscbiøt Chrislopherlln:
• Denne happening hu ogd \'ærel
mit ptflonlige Ivar 10m kunstner p6
min tgtn anpt. Krigen i Jugollavien
og helt nystrUngelituationen beflrer
mig dybt. Det hl!' været magtpiliggende for mig at fi udtrykt, It der i
øjeblikket eklilterer en reel fare. Med
de kataltrofer, der nu lurer om hjør·
net i Europu udkanter, kan vi, f.r vi
aner det, blive konfronteret med nogle
enorme udfordringer til de humanisti·
fike idealer, vore. samfund bygger p4.
- Og i den forbindeiIe m6 vi i dag
hver ilSer lperte, om vi er blevet sl
msterialistiske, It VOI'1!IS meeet høje
leveltandll1'tl er blevet Il vigtig for Ol,
It vi ogd vil vlI!re plrltl tillt ofre vores meoneakelige vlllrdighed for den
og ende lom rcne svinehunde. Jeg fiidder ikke inde med Ivaret, dllt klin \;
kun i fællelllkab findl f"m til. Jeg
hlr villet provokere til efu!rt..nkJ.
• Faren, tror jeg, i Europa lige nu
kommer ikke grundlæggende fra de
Im6 yderligtgående, rllciltiske grupper, selvom de aelvfølgellg er et megel
håndfast udtryk for et Ilmmenbrud i
vorn moraløke værdier.
- Faren bliver f\lut riitie alvorlig,
hvis \; ikke hver især vedkender os og
forholder Ol til vorea egne fordomme
og indre svinehund. Får dtn langsomt
lov til at vokse lie stor og ell"entlir P'
troda afvores henligter," tager den
og&! msgtcn,lOm det tidligere er sket
i Europa.

Militær præcision

En kostbar gave
Han forventer ikke at fl sine svinehunde tilbl,e. De ercn gave, og en ga·
ve Ifanleellg værdi, lil de enkelte byer. Hvad der rent faktisk sker med
skulplurerne vil fonnentlig om en
Arnekke blive en opgave for en kunl'
thislorikor at finde ud ar. Og på den
måde fortsætter happeningen.
Jena Galaehiot Chriltophenen er
op' manden, der i løbet Ilde kom·
mende ir lkal oprette 0i drive en
IIIlvImedie Il den rulliske u·bAd, Del
rullende G. leri i Kolding nu tilsyne·
Ildende lall(ff. om lænae har fået
hlodlllg pl kan sendel ud af det tidligere imperium.
Selvom han er proreuionel kunstner
med adskillige bAdeItore og ener·
kendttI opgaver bag sig, klo bln ikke
bliveoptaget i Billedkunllnemll ForbllOd. Kravet fr. SIG' er, at han delta·
ger i censurerede udstillinger. Og det
vil Jenl Galschiøt Chrillophenen ik·

k•.

~:~s~~UiOde~~~:fee~~e~I:~g:~:~a.

Mlin omgangskreds ol:" sine tre inlrn
kISIdesJens Ga1øchiet Christophersen
aldrig Hndet end morfar. Hlln kan ikke
give nogen forklaring pi navnet ud·
over It det ltammer fra bllrndemmen
i Frederikllund, .hvor vi slIesaInmen
gSV hinanden uere navne._ Hsn har
heddet det. liden han vir ni.
I dl' er han 39 mtd stor .ppetit~.
de kunstnerisk Ojj hlndværk$m.sligt. Han er udhert Imed pl Lindeværftet men lever nu .it ar~dsliv i
"lI:rluiud~t i Ejlsko\ 1(!.lIde uet ved
Odenae havn i b,)"I!:TIinger, hvor Fyenl
KonaeTVesfabrik tidligere har produ.
ceretyoghurtfyld. Hans kone er
danak-uneal'$k og hana fasu ledeIIjerne.
. Jeg gar jo nonnalt bart igang med
tingene, og indimellem er det sl min
kone, der bringer mi~ ned pi jorden.
Del er hende, der konigerer 0R 10m
jes Llger diakunioneme med. Hende
lytter jec til.

~:~:edi~s:'J~I~~6'~I~~\~~~C~8to-

Merl end to meter høj og epane er skulpturen _Min indre Svinehund" svær at kom·
me udenom. Kan tage mag1en Idet enkelte menneske, i sociale gnJpper og i ekstreme tiI1ælde også i hete samfund. Må dertor ikke fodres, understreger Odensekunstneren Jens Galschi01 Christophersen.
Pol/oto

For qlvom der er givet enkelte (ooda·
bidratt til hlppe:nincen hlr bellIbene
\anet fra kunnet dække de falr.llske
omkoltningll!r.
• Si i .jebli.klteter jeg igang med at
lave nORle afdc smykker eg mindre
Ikulpturelle tinc,jeg ved kan sæl Res
her og nu, konlt.terer JUli GalschiøL
Chrilltopheraen med el glimt i .jet.

Et arde barokke udsllli afburelukratiernes nidkærhed oplevede det hold
aktivister, som kørte ind i Schweiz
med kun mod plldsen forln FN·byg·
ningen i Geneve. Ved gTlenaell vidste
tolderne hverken ud eller ind Ojj beo
sluttede derfor at give Ikulpturen en
kunsmerisk mundkurv pi. Embods·
mændene plomberede limp~lthen
svinehunden ved at båndlægge den
over snuden.
Tre IS6tbilhold med f.,lgebiler udfor·
te uden uheld, synkront og .karpt ef·
ter planen aflevering8forretningen i
de europæiske byer og rapporterede
aktionødagene 01:111 udsendt 4000 te·

Krystalnatten
Jens Galachiot Christopheraen velgte
ikke noget tUfældirt. tidspunkt til sit
kunltneriake Europa·rtid. Den nat,
de nute IkuJpturer ble\' 0pltillet, VI!'
dct nøjllitigt 55 år siden, Hitler belO'Odte lin ayatemltilke forf.lgel51 af
jøderne.
På Kr)"StalnaUen I'lllerede naziaurne 7500j&dilke forretninger, litte ild
til mere end 250 lynailoger, gennemp·
ryglede lusindvil Bfjødur og lendIAl
endnu nere pi tvangUorbejde.

%.

pheraen havde næsun 100 mennuker
involveret i arbejdet med at live de
mange store Ikulpturer i armeret
jernbeton.
Ogd belonebpefter fra Aalborg
Portland gav gode r6d, ·for konnruktionsarbejdet \'11.1' vanskeligt--, konstaterer han. Distributionen til EuroplI
byer fandt 'ted efter en omtrent militære slagplan. Venner og bekendte, le·
dige og mennesker ijob, re\' nOlle dsge eller hengere perioder ud Ifkalenderen for at deltage i gennemførelsen
af denne happening.
Undervejfi på de europæiske Isnd.
veje var de kun lovet lo ting: En oplevelse og etenkelt vaT'(J'lt måltid mad
dllgligt. Projekut har kostet Odenlekunstneren 100.000 kr. eller mere.

-J.e gir enonnt tit pl kunstudltil·
linger, men jeg glr ligeså til væk igen.
Je~føler mi&" ikke særlig meget i lammenhæng med andre kunatkredae.
Msnge lteder bliver tingene megel
fortænkte og me!l"cl ind.piste. JO,jeg
er skuffet over, at man kerer i ring,
når der f.cks sklllargumenurel for en
lå belkeden tin&" aom f.elul mit tilhonforhold til en organisation lom BilJedkunlterne. Forbund.

Smed pi Lindø
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Odrnlt, .kriller:
Jan Erik Machen skriver i
et læserbrev den 13.januBr, at min skulptur 'Min
Indre Svinehund' er et
pl&giat.
Ma<Uen bBr ganske ret.
Begrebet stammer frø. den
tyske socialdemokrat Kurt
Schumacher, der i 1932 fra
rigødagens talerstol i Wei·
marrepublikken udtalte,
'nuiamen er en appel til
den indre svinehund i
mennesket'. Nazisterne
hæVDede sig senere ved at
mishandle Sehwnaciler i
deres koncentrationslejr,
til han VBr et levende lig.
El\er befrielsen var han leder af det tylke socialdemokrati indtil sin død i
1952.
Siden 1932 har der
"været mange gengivelser
af den indre svinehund.
'F.eks. har Blumenfeldt et
værk fra 19S7 (Diktatonm), der forestiller et menneske med svinehoved og
lejl'llkappe. Jeg vedkender
mle med glæde denne inspiration fra SO'eme gg erkender, at hverken jeg (el~er Bj,m N,rgård og Lem·
men, 50m du skriver), er
ophavsmanden til de f,rste
svinehunde.
NAr jeg har valgt at give
.vinehunden en lang jakke
på, er det ikke på grund af
Lia Nogels flotte skulptur
'll;jolen', men for at alSOciere til de ty.ke SS-officerel'll
læderjakker. I Ivrigt har
mange billedhuggere altid
været fllBciDererle afwj og
draperinger - jeg tmr, at
mindst halvdelen afkWl!lthi.toriens .kulpturer af
mennealr.er har wj på - al
heller ikke her kø.n hverken Lis NDgl!1 eller jeg
påberåbe Ol eneståenhed.
Jeg frakender mig gerne
.tor gl!nialiteL og indrøm·
!Der at være iD.llpireret af
kunatena mange fremtrædelsesformer, og det kan
jeg ikke se noget galt i. Vi
~r alle plagiater afhina.D·
den, ekspreasionisterne af
Van Gogh, kubisterne af
Picaaao og PielUleo af afri-

Svinehunden er
. et plagiat
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Læserbrev i Morgenpo!ttn FytruJ StifbtilUruk

13.jaruw.r.
kanerne. For at udtrykke
det mere poeitivt, kan man
sige, at vi bygger på hinandens erfaringer.
Madsen økriver, at
akulpturen er grim. Ogsl
her er jeg enig. En lvine·
hundergrUn.S~pturen

er udtryk for min egeo
angst, ogjeg lavede den
n.jagtig lådan, at jeg fir
kvalme af at se pl den. Jeg
ville geme have lavet
akulpturen i bronze, som
jeg normalt arbejder i, men
havde ikke råd og valgte
derfor at støbe den i beton, .
hvilket aelvfillgelig har
haft nogle begrænsninger i
forhold til skulpturens
kvalitet. Men i en happe·
ning er det ikke skulptu·
rem; kvalitet, der er af·
gilrende. F.elu. var den ydre skønhed uinterelsant
boa den heat og kvinde,
som indgik i Bjørn
Nørgård. happening pl
Berlen og ved hestealagtningen i .Iutningen af
SO'eme. Det inte~laantAl
var, at han bnlgte dem i
denne aamme.nhteng. På
aamme måde er det ikka
avinehunden pl lQingenberg, der er inteÆlsant,
men derimod, at den lamme skulptur pludselig uanmeldlog lIJ"looymt dukkede
op i Europu storbyer lom
IIJDlbol på den tiltagende
forråelse og ramme i vore.
Icultur. Slculpturen er blot
et nonverbalt Iymbol i den·
ne happening og kun inter_
eumt i sin sammenhæng.
Dette er nok oglå grnnden
til, at IIUlD har valgt at optage den i 'I'y.k1and$
kunauamling i Bonn, hvor
man har opstillel den
udenfor mWleeL.
Jeg er derimod ikke enig

med Madun i, atjeg'.kulle have l.det lvinet opltille
for at fA personlig opm~rk.
tomhed'. Jeg livede h.ppeningen, fordi jer er bange
for fremtideo., og fordi jeg
vilaætte focUl pl, at vore
reaktioner i forhold til de
fremmede kan have alrørende betydning for, om
vi kan bevare dethumøni·
.tiske rrundlag, V1lrel umfuDd bygger pl, eller om vi
vil lade .vinehunden fl
overtaget i os. Hviljer blot
ville have perlOnlil" opmærkaDmhed, havde Jel"
valgt et emne, .om var more populært. F.eka. har det
været nælten umuligt at Il
ltoltte til happeningen, fordi blde formen og fonnUet
var for kontrovsl'llielt. Den·
ne kend&gerning har kostet
mig en 'Ulrre pel'llonlig
bankgæld. I øvrigt har over
100 menne,ker brugt tid
på at l'Uælpe mig med at
gennemfilre hlppeningen,
og jeg betragter dem 10m
•l vidende Ol intelligenta,
at jeg er .ikker pl, øt de og
de mange Joumalilt8r havde rennem.kuet mig, hvil
jeg arbejdede ud fra egen
vindinl"llkyld.
Jeg er lelvfllgelit glad
og ltolt over, al.vinehun·
den har fAet al meget om·
tale. Det har været helt
overvældende .t lave noget, der har kunnet favne
po.itive reaktioner fra ...
fonkellite grupper 10m de
autonome, kirkelige kredle, bjlnunev.,rnet, dameblade og Ne'" Alt bevæeel·

R'

Jan Erik Madstn., Munkef/Ienget 24D, Odenu,
skriver:

Jeg er godt klar over, Ilt
min h.ppening kun er eD
drAbe i havet, meD det er
min drlbe, og den er ærligt
ment.

Thnd.,d.13.01. kunne
man bar l amen læee et
meget vredt le.erbrav al
Jan Erik. Madaen.
M.dicD er vred pA
, Ikulptøren Jena GallehiØt
Chrlatophenen'. 'Den ledre SvU1ehund', kaldt!:
~ denne for et'lrimt plag;i't
Di krllllver dan (Iemet. I lin
'lUJUmentatian benviaer
Mad&en til b'e kunstnere,
aom han mener atu ba,
ideerna til Galtchillt'. lvin·
ehund, Gallchi,t, mener
M.daen, er blot ude eftu
0pmII!rkaomhed ved at pia.
g1el'll.
Svinet Di .vinehundsn
er ofte anvandta symboler,
hvia mUl klirer kunlthi·
.tonen eftu. Kariltaturer
er Uck. et nyt fænomen.
Galachi.t', OP.tillinl al
svinehunden er klanilk,
og derfor ofte let (,r. Men
hvorfor Ikal Svinehunden
al blive? Jo, for i mods8lltning tU de andre mlta!dimllr, der ligeledu er at
finde til offentlig be&kuela.
ved ,amme plads, og som
MaduD mener er 'æataU·
Ika' (Tja, Imsg og behag...),
er Svinehunden et .ymbol
for en vigtig nutidig debat.
PA grund al det ltore
Itykke arbejde, der har Jlgget blg en happening som
Gal.chiet'a, ja, d kan jeg
ikke bebrejde manden, hvil
han hlber pl øt fA lidt opmærkaomhed .elv.
Dette 811Ier jeg dog ikke
10m det v.seDlUgl i denne
debat. Det vælentlia:e er, at
der her er Kion. It iDdl
nykke serieat arbejde for
at løre opmll:rQom pl et ..
problem, der i allerh.jute
(fad er alvorligt. Gallch.iat
Ikal have ro. (Dr at havf
fOT"lllIl. Hvorvidt det har
gavnet noget? Tja. ændre·
de NorgaardJ in.taIlation
noget?
Lad derfor 'Den Indre
Svinehund' bliv. hvor den

...

~

En lkuiptllr, Jena Gal·
Ichiet Chri.tophenen, mener at raci.me og facisme
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lkal der peges pA, 0i han
g.r det med tyve betonafI~bnin'lf, aom han har Ie.det opstille I tyve .Ulm eu·
ropæl.ke byer.
En nffiguremll kan
buet pi Flakhavon i
Odense. Det er en hellan,
vinterfrakke Dled et grise.
hoved ovenpA.
Den har givet kunstneren en hel dej preslllOmtale, men den har ikke gav·
nft kampen mod i.meme.
Skulptolren har formodentlig ladet svinet opstille
for at han, mere end figuren, .kulle blive omlalt.
det fo~ener han heller ik·

ko.

l~pek41r &ren Werner,
B<uhl~n, østre StlllU;lIl,uej 26, Odense, ,Irriver:

Jen.r Galschist Christop·
Mrse.n. Intd sin. •
SViMhurui'.
Foto: Ham øsurglJ(lrd

Den indre avillehund er en
grim ting. Dena udtrykte
billede er grimt, sjovt og tigende. Svin, skulptur, signal og symbol på samme
tid. Bud&k.abet bevafnde
banalt, og tvingende nldvendigt, for dem der aer og
hører. Den aamlede aktion
og iaceneaætteise, med 20
svinehunde. 'lUDtidige tilsynekomst over hele Europa var en formidabel, flot
præstation. Og Galacrnl'lt
Chri5topheraem; og tideDlil
fortjeneste.
På Badstuen har vi haft
et eksemplar atående i forhallen Iliden først i decem-

ber, hvor den dukkede frem
og delto( i en Kaotisk
Nst(cafe). I dag 1'/. m6.ned
efter (orlader den Oll, den.
beatemmelIa er overraakel·
le, nye rejaemll venter,
bardus bevægelse mod for_
domme, fjendebilleder,
fremmedhad. Pl Badatuen
har den været anledning
til beundring og forfærdel·
se, åbenhjertige diskuuionor. flertydige tolkninger,
spejlreflokJIer og lelvbelaæf\el.e. Vi kipper med
flaget, hilser far·vel, dit
svin, og begræder din livanødvfndige tilstedeværelle
i den globale lvinesti.

NAr lagen i det hlle taget bør behandles, al .kyl·
dea det alene rilikoen for,
et skulpturen (Ar lov til at
blive .tiende til offentlig
beskuelse pi en pl.da omgivet a(kunatværker af hej
lIUtetUk værdi.
Skulpturen. den er grim
• den er dlrligt lavet _og
den er et plagiat, denor
skAl den væk og det aldelaa
omgående.
Ideen til udfonnningen
af'oen indre svinehund' er
tydlligvisllnt fra tra
kunltnere med tUknytning
til Danmerk.
Don forlte er Lil Nogel.
'kulptur 'Kjolen' (ra 1971,
.om j Ivrigt kan beS11 lom
bronr.eafSløbning i den permanente aamling pl Fynl
Kun.tmuteum l Jembana-

gade. Deluden har Jem;
Galtchiøt aet over skulder_
ne pl en talentfuld kunlt.ner, den tyake Chriatian
Lemmen fra Karlsnilie,
der 11988 vilte lin 'Dedsfirur' i KIIbenhavn. Et værk,
der aeoere ,r blevet præsenteret på ArhUl Kunslmuseum oJ nu 5t!r i haven
foran Kunstmuseet i Hor·
aen•.
Endelis bar Bjem NIT·
geud i lin .tore installati·
on fra 1976 Thorvaldaens
portrætbwter Wassen;piegel' anvendt udatoppede
(risehoveder. Hven. grisehoved .tod pl en lokkel
med navne af datidens
kendteste politikore.
Baggrunden er såledee
ar finelta oprindelse, mee
Galachiøtt svinehund bliver en umage blanding af
en poltitisk god ug og et
kunstnerisk kluntet udtryk.
MA 'Den indre lIVinehund' fA den foragt som fa·
scisme og raci.me ogd for·
tjener, og ml vi blive al
med alle tre dele al hurtigt
10m muligt.
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DEN INDRE
DANSKE HUND
f J)'llands-PO$t('f'l kommer
formanden for Den Danske
Fon-ning, handebsko!elæÆr Ole Høsselbaleh, ml'<! en
hojsl overTaSkende opl)'5Ding
'l 1987 lioInnl'<!es en for.
ening. som under novnet
o.,n Danske Forening pAtog
sig Ilt bring<' en række ubeh.. geli~ og i de meninW'dannende kredse uonskede
sandheder Om indvondringen til Danmark frem for
oITcnllighl'<!en.'

TIenJ:, er dfl virkdig drl,
louer i fk" (ofl!,"ngf
Og ui, ~m ouid har
al fOlT'lIngeM formdluar at
ffl!fIIal-ie del spirende ffl!m.
d~

'rod.

::,=:::1

fodre dcn i"dre

lkJ hor vi nu (f/rmondf'n$
ord for, øJ eJ.: iUe l/W.
Sd vi må "lI/~ mM Cl!
lotuita/c/'C, Ol det ban u,rit.er

.......

Vi hor lUl bart ,om fru
Jtfl8tn. do hun skulle (or.
.uare .ig
de"ne a"Jrlogc (ro "D~", (ru A"dcne,,;
- Jeg hOf"f'r, Dt gdr og
.preder ryg/Ir om, (II ",i"
mn"d har en vortr på ti~.• l"
mandcnl
- D~I har jl'g o/drl/.' rn~;I.'
,f/ome fru J~'''~e'' I"n~11 _
JrR har bolT .opl, al d..,
fP/e, ~ådtJfl.

",od

En indn: IlJi'll'hu"d, .om rid iUe hM ntJGeI mro ,lm doMh
(on"i"", gI gøre! IfOto; F",n FrandHn)
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Langsomt og tålmodigt er SVINEHUNDEN ved at

-

vriste sit HUNDEHALSBÅND af. Den stikker fjæset
frem overalt i forskellige størrelser. Fra PUDDEL·

kvemmelighedsflygtninge og medmenneskelighed
til et skældsord.
Mange SOMALIERE og JUGOSLAVERE ringer nu

HUNDSUDGAVEN, der skriver indvandrerfjendske

på lille DANMARKS DØRKLOKKE, og det har væk-

læserbreve, til ROTTWEILEREN, der kaster BRAND.

ket svinehunden. Arrigt står den og gør ude i en-

BOMBER mod asylcentre.

treen.

Vi lever i et idyllisk lille land, som taget ud af et

Der er omkring 20 MILLIONER FLYGTNINGE i

H. C. Andersen eventyr. Engang imellem kommer

verden. 19 ud af 20 af dem flygter til et naboland,

virkeligheden brasende ind i vores stuer:

som ofte har lige så store PROBLEMER. Men en Iil.

HUNGERSNØD, NATURKATASTROFER og KRIGE.

le mikroskopisk del kommer altså til Danmark.

Men vi er hærdede TV·kiggere og kan klare det.
Det bliver straks værre, når ofrene kommer op til

vores rille EVENTYR PARKS grænser. så bliver vir·
keligheden lidt for virkelig. Krigsofrene bliver til be-

Vi har et ANSVAR for at behandle dem ordentligt.
Så bagbind din indre svinehund, lås den inde i
kosteskabet og SMID NØGLEN VÆK.

'010 ...... _

Provokerende
Siden novembtr har der stat( tt svin på Rådhuspladsen.
IIMin Indre svinehundll,
10m staluen hedder. eT
skrEmmmdc Ol så provokerende. It nOlen har over·
hældl den med maIini, slått
,,)'kker ar den 08 kastet
aaurkesalal l munden på
den. Tr}'k 16 handler i daa
om svinehundens yndlinas'
offer: Fl)'alninge.
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Svinehunden

Mens EuroplIl og USA 's toppolitikere
våndersig ved tanken om. hvad der \"ilske
i Uu~lund efler u!Lranlltionnlislen VJlldilnir
Sjirinuvskijs sLore ~,..cnnemsl111::'9krllfl \'~

landets forsUl frie parlnmentsvalg, sidder

en kunstner piet værksted i ()(Ilmseog
forbereder:>in helt personlige kamp mod
dt'll ~iger\lJenationaJismeOVToO!ltpå.
Jens Galsduot ChrisUlpherscn har llIl
forestilling om, at upllTJllmenluriske mid·
ler virker, Ol; hM hur nOl,'Ct at hllvcdcn i

~-"--glammer-.----

turer som evnen til lit oms-.cUe sin kun~l
til h6nt.lfa'hl provokutioncr mot.l lIerden:l
urcLlærdibhct.l og den OlIdOlkab, ... i lille hu.~
Når grænserne flyttes
rer kimen lil.
J ens Gllbchiot er indbegrebet uf en humor- Som;eg serd~1.., ligger den \'irkelil,"ll
fyldt WVOfSl11Wld. }o~lm'Ob"e:lidiJ:,'ll.ll.lent.
face ikke i de amå yderligt J:,r;Wlde rocisLi·
der beh~ker ,6\'c\ kunsten at hIVe smukske l:TUpper. nl:rer dukket op i mangellIn·
ke smykker og surrealiølia!<e brom:eskulp- dei f::UroPII i de !lCl\('re år. 5CIv Oln de lJe.
stemter et udtryk loret sammenbrucl i
vore mornbke IIwrdier. !Jen virkelige lare
er, hlIi" ...i ikke alle h...er iSlI,lr lIet.lkl>ndCl"
os vore, indnlllVinehund. Si ~ del muligt
for den at vokae. pi trods IIf IIOres hensigt
- for lil sidst i værste fald hcltlltlllJ:,'C
nJllgten overOS, som detlidligL'tet't sket
i Europas historie.
fo\it ærindt: med pmjekleter illirkelig·
heden.Bt fortælle. Ilt h ...is IIi ikke holder
fllSl i vore J:,'T\Indlæ~ndehumllOi9tiskc
idealer, risikL'tl!l'" ...i at flylteosd mc!.'Ct,
<It vi blivIlT hel· eller hu!lIfascisler. Giv('/'
man kub på humonismen, flyltl.'f man Iling'
soml sillecgllC gramscr ogdcrmoo nyttes
milcp;l;lllne i ens kultur fUlldllll111ntal~.

-Kuns ~enog billedhuggeren Jens Galschiøt
Christophersen fortæller;'hvorfor han lavede
-skulpturen af vor indre
svinehund til Europas
storbyer. og hvordan
han arbejder videre
i kampen mod snigende
intolerance og
fremmedhad

Om at realisere en ide
M uren Il/" fjemLot., men er vi ved at opbyg-

Ke en ny? nel er det spørgsmål Jt>IlS
Gulschiut stiller sig selv
sLi"en<1euru,
mcns Iludst.ee.he mIlnnesker nn:Ler fra !Ior·
gcrkriglln i detlidIigere ,J UgOSI;1 ,·ien. ol,;
nyglninb'CplIlilik ken bliver ~lucliK n~fe
restriktiv. lll1n scr noglcsiua:nul)'.:fIUc
l.cgn l"åsLib'Wde vold ol: nYlllwslisk lerror
il::::uropa.
_llllordan øt:f min frygt ud'! II... ad fult:r
jel: Illsky for1 Ilet IDordeicl; \'IHI slIinchun·
dlln1 Der sLar min angst, udhr}'der hall Ol::
peger p6lx.'ton&'fisen, dllr llll.od sit bloc.h't.ltl
gab ol:" StriUeot.lll tænder blev modet for
de mllnge, hlln 5l-'I1du: ud fra sil værkshod
I:"cnnen\ en ...c1pla.nlalflakti()f\,
- Jl.'gef en underlig person. Mine idl't)r
opslår fuld~llClldil:"sponlunl. og jeg har
en ulrolig f!\'ne Lil Ilt få folk til al knokle
for mig. o,,~å n0I.'~1 dL'" ikke ulllithkll.,rt
llrenige lIIed mig. El eller IIl\1let slL't.I rclkk·
lerer jel.' mAsk.· oJ:,~ii nl'r(,.~ anc t.
- Ollcr 200 hjalp OIig 0100 5I1inl,hundprojcktcL, dels mllrllllsendc brt:... llog prc~'
scOletldelcJscr un på ty~k, fran.sk ogen·
gcl.sk. dels nwd Ilt rrøgtedL'I1lun,,'CIa.st
l,'CfIOOIn Europa ugSlCUe skulpturen~ op
i natLens mulIIl og morke. Ik.sut.lcn ba\"tle
vi et filmhold med p;) hde tUI"L'lI,

moo

Breve fra Berlin
Uu\.oen blllll valgl med omhu. De nesll:!
SLet.lL'f" billY svinehunden .sul up nojal,'1i"
55 år efter MKf)'stalnuttenu, da IIilier bL~

11-'010; NORDFOTO}

1l1L~lhacl inc111l"ålh'cl. Frunskllll.l'IIt!t'n", forS<lj,;er n.crmest ul lieden ihjt.'l. SkUllt l.e
1'L'lIs n..titlnulistp:lrli fik 'li. pd. lIf slel",
m...... nll .......d \'lIlgc1 i Mar$cillL':> sidste år"
Vrankrig er sådan el CL"f\trulil>lisk land. og
del kOllllllcr ikke hug på mig, ..L~dnehun'
dl'n hurtil;l blu\' fjernel fra Illts!iIluJllmbell
i I'aris.lwur ...i IInurilgte dlln (or al kllyttll
an til de fr..nskc rellolulianslankt:rolll fri·
m-r!,ligllL...I ug hroderskllb.

llæstct på Bostillepludscn

crter sin vcUykkl.ode ..svinehundc-happt....
rung" i tYl'e c.'\1ropæisku byer.lkr:stAr StIl-

dig ulæst om de Lon5tunt.>e kappeklædlc
svincilund...skulpturer. han [.....:01 i november ved ven.nl!rs hjælp lik bugseret ind pli.
tOIVe ogpl;ldscr. selvom flere IIf dem er
blevd fjernl'l i melk!mtidcn eller sal hen i
l->t. hjurne. hvor de ikke vækker opsigt SOffi
tilfu..-ldrter på hla.1l4l!llUSI'Jad>lt'll i Ku1>I.'flhllvrt.
- nl·tgor ikkt: nOKlll. smik... hlln finurligt. I let IIiser, Ilt min hIlppenin b hllr gjort
im.ltryk. Desuden lIardel ikke mening"n,
de >lkuUe slå der lX...mnncnt. JtI: hur p;)
en eller anden måde gi\'CL mynt.li"hec.lerne
et problem og sat nol.-!c bocx"l,'lTI('Slre skak·
mal, o~ det \'i1r ogs6tuklikkL'fl b.g projck·
\.el, dI'r loaer vit.lere på fOrllkellig lIi~."'OI"
tiden er jeg i I.:lll1g moo III Cim.lll ud 1If. hllor'
UlIfljeg kan lå en :lkulplur IIf Den illdw
Svinehund Ol' pi Den rode Plads i MoskVll. Jeg fon'lltillcr mig.lltJc1l.llin og h.. ns
folk k= bruJ:,-.:dcn tilOIt sige nogle ling
om Sjirino\'skij og hll1Ul poIilik.

HjefTIlTlevæfocl

gyndle sin :lystemaliske furfulglllliC øf juderne med røsering uf jot.lisktl forretninger
og tldspåswue!scr o( syollgob'Cr. 30.000
jocler blev nrresl.t:!ret og St'JldLtU DlIchau.
- Man skulle lro. den blev (;emeli Tysk·
land, men t.len står :lladig foran f1nmdllnbur"erTor i Berlin. fremgår det uf et urev
fra borJ:,'TIIL'Sterkolltoret, Illonn. h\'or den
i "" lIIMl-r! hllr stået forIIn kun.slnl\lswt,
er d",n flyttel Olier til den sytUige ~ide lir
uY/"l\inJ:,'Cn. ~kri\"er direk torelI lllt.~1 en bL"
nl:Crkniogorn.lIl kllnsl... ~rket .stadig klin
st'S IIf J1uhlikum.
- Den positive reukLion sil,'L'" nogel om,
at lyshme got.!l"'cd dt:n nynnzbli.sk~ furll
er l... tenL. Jlll tOjJerrlcn IIlvorligt, ogjullrnll'
listerne skri..."rom d"n. Il.:r foregår ell
helt undcrll't.!lls 6bo:!n .Mmt i 'I'y~kland end
i !-'rllnkril.', Ut.'f" også hur nll.l.isll\tll "b (rem·

JtllS (jlll~hiul, der forer un omlIlUemie
korresllvudanee rn~'(1 dflt hal e f-:ur"I\U,
lIifter fornlljcl.nt:t1 Cl hre\', h n jU:ll h.. r
Inutilab'Cl frø. bor"'1.\.::sI''I"en, i I'..ri:f. dlln
nllvnkundige pnlitikL'f J:.ot'ques Chir.oc, dllr
i en lakkL-skri\'c1sc meddeler. Ul ma"ke lin'
der hyen en ny I'lar.'Cfing. Under OlUe "m·
l>tl1'nt.lil.'hl'ller: IlillS!et har gjorl illtllry).;,
hUIJpeningen furlsa'lkr Ol; snl}·kkl.'.~l:l,dcn
i Ejlsko'"sg..de :!U, (),Jem....·, kan talt" J.. l
1,1clllyt llrojd<l.
JI""l> ..a'sle udspil hllr \'illft'llin: ilr uno
.I,·n.ejs. Efler Ilcrlin-lllurt'ns (altll}'k~,·t1l"l
ell>L h,lllllll<'tl stut le frll ,l.'n IIU .. IdlIll"
WIlly J1rulldl ... 1 frm'rbte hYSlYIl!ld par
lm's ... flllllren lillllJfort'lSl'1I1 d n'lt>llU'
""'nt, d,'r s}'",boli"""t'r l::Cllf.trcninl,;,'n 1111..'<.1
l.orn:H.'r hal\'~ n~nn... kl'f.lk... gll' JIllll'å
h\'L'f sin ~itle ar III11n·n. fur lil sidst"l ,.",,·1·
ll' ,.:UllUWll tilllt'],'I""f">'OIICr,
En tid III Sklllplllrcrnc vil rlljlrlCM'lll<.'I"C
"Ile frllllllll.'de" MIllIelI intl'gferel .ld ..1
el.-t t}'~kc fulk. lig IllflnumentH ...iI "åk~lt."l
(u11l:Cre toulll tIn untinlcisti"k Iloåmi.\tk'Is.'.
Modellen t'f ud"tiUl'l på ("I>I.~'k-I'villt"
f:hurlill·lIIU:llOCl. ug nlOIlUl\l<'nl L'l hli\·.'r lor'
lllllntlig stilJetup i pllrk i t!cltidli!:ere
l'l"therlill, fnrla:Jlllr kunsllll'rllll, lier lllll,,'r
h:m på den n,ållc k.lO Ilidral;C lil tlelll'''ltt:·
lillg ..{nytl nlurc i (HIks lJt:vidsthl'C.1.
- Jeg S}'n'''J 1.'... ll Uln fa:.lf'Clalltlsk~rlil."
ht:'ll og alman. :Jt.m f.ek~" Iljemo~\'a.'rn"'.
er I'lIr..llilllL fors ... orc "ilbnd. h,"is l],'r
kommllf nogen udllfrll ul.' lI11grllJt:r lid.
Men IIwlger ...i nalionlllismen 0l.: k... pstllr
O!t irntll, bliller vi pli et lidllpunkl nod~ lil
at "kyde dem, der er Ildenfor. Og ~å mi:>ter
vi ddsarnfund, vi lIil bl:!.......e. Det bliller
elråt s:amfund med benhård kontrol.
Mt'\J Ull katllstrof"r. der lurer ligcum
hjornel i I~urnflas omkrillglif(gundll {<,,,-il)ner, kan IIi, I"remt vi Illll'rd~L, Illiver kuu'
frulllllrlll "M.~l nugle enllrlllt: uufunlrillg\'r
lillie hun.ltJli~liskllideal.'r. 11\·isll.'r"llstår
hurJ:,·,....krig i l!us1:md ellerL'lI \'oltlS<lm hUIl'
gersnud i Afrika, risikerer IIi, uliJonk·r al
nY&'1.ningu vil kra:vu Ilt lå dd i \'01" rigdlllll.
I h'ad gur ... i s6'! llyggefl.'nuy l\erJill·mur'!
InlllrnL...er liern? Sk},t1cr dem'!
Jens GilIs<·hioler &.-or!t klarO\'cr, al
spllrgsmåk."l L'f" hypot.clisk - endnu, nwn
del er en molig ud ... ikling, udbrruL'" han
11100 en 1I1vIlr, dl'f ufslJt:jler lIwningen nl....1
l;aJskaben i halllllll'ojllkt:
- Sol\\gllnllnel68'cr hlir jel; vUJrel nKod
til Ilt nedbryde "urIIler. net tr jeg ikke
mere. Nu synes jeg. vi træoger lil elI dUk
kus,'tiOll om vore G7umscr for v-ærdil.'hl"'l.
en.lbkussiull om t:tik og moral.

.·n

Udtrykket..den indre svinehundM
alllmmer fra det tyske ooder innerer
Schwrinhund_. der oprindeligt ble...
brugt af foraLe vordenskrigs tYllke
1I0ldater om umundig og kujonol,'1.ig
optræden. Mendet bloll først for eJvocaliet lasli tysk sprOl,-brug. da
den tyake aoci.ldemokrul Kurt
Schumacher i 1932 i dm tyake rip
dag i et ,var til nllZiSlemO 118gtie, ul
~hele den nationalsocialistiske ogita·
tioner en pcrmwleote.ppellil den
indre svinehund i menrICllket..
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Morgenposten
Fyens Sliflstidende

Svinehunden blev trynet
\(Ni

- .

• Havl'ruer mister hoved.
et, og evillehullde mleter _
4banbart - trynen. Om det
er genkondoleene forfærdel·
Be, der her fAet en ukendt
gerningsmænd til at brække trynen og broncetænder.
ne ef Den indre Svinehund,
ItAr hen i det uvilIo.
Men dot or ganeko viet,
at dar ikke er moget bid
tilbage i den bidsko akulp.
tur på. Klingenberg, dll1'
uden vanei dukkGde op I
Qdenle og 20 andre europllIilke brer en dag i november sldllte år,
Skulpturen var ment eom
en skræmmende 'reminder'
om den ,pirende racieme,
vold og intolerance, dllr
lurer blandt folk. Og netop
toleranClln har det knebet
mod for svinehunden. Ad.
skillige har harceleret over
Odenll&-kunatnoren
Jone
_ _ _ _ _ .i.
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Svinehund

'D:'

Peter Kolbæil Lauri{Uen,
Lær1teparken 110, Bt. W.,
OdeTlfeNØ, .kriuer:,

jOlr

t;::;::-
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Det er intaresaant at følge
debatten omkring Jena
Galschiøt Chriatophllnlena
'SvinehWld' på Klingen·
berg. Hvorvidt figuren er
-et plagiat eller ej, skaljeg
ikke kunne afgøre, men at
figuren så afgjort har sin
berettigelse viser flere ind:
læg her i avisen.
Især Elna Simonaena
indlæg 21. 1. får mig til at
reagere. Hvordan kan du
skrive, at 'svinehunden er
: generende og en hån mod
! byens borgere', nAr du
samtidig pAstAr at 'vi i
Danmark har fået tilført
knivlltikkere,orgsnillerede
tyvorier mm.' i takt med
, indvandringen?
•
Det er især aAdanne
. påstande og udtalelser, vi
må tage skarp afstand fra,
da det er på den mAde,
man er med til Ilt skabe racisme og fremmedhad.
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Gnlschiødt
Chriatopher.
øene initill.tiv_ bl.a. i lLl!8er·
breve. Og nu har on mud·
øtunder en(\dll urllbot tIl
v/l.bon mod Svinllhundcn.
I,.

Ndrde/ bUtler uarmere i
uejret og IU/lere i
pengeplfngen uil Jena
Da/8chledl
Chri8lophernsen reparere
Bku/pturenpd
Klingellberg, sd d<ln igen
kan bore Bin onde tryne

~~~i~~lj!e°d.bØo~~Ki:~deB
Rune.
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Udklip af:
EKSTRA BLADET

TJP;R, 1991t
DEN INDRE /01'(
DANSKE HUND
I JyUandll-Pll.Ilen kommer
fonnanden for Den Danske
ForeninÆ:, handelsskolel.
rerQle Huøelbllleh, meden
hojst oVlll'Tukende opl}'ll'
ning
" 1987 dannedes en for·
enin!:", lOll'l under navnet
Den Danske ForenioG"pltoe
11i1tbrinp rn rækJ:e ubt.ha~]jp ol:" i de mening:ødannende kredae uonskede
sandheder nm indvandrin.
pn til Danmark frem for
offe1llligheden,'

ener, Il hun Vllr
:Jlevet vlI1gt ind i b~det,
~k hun en fyre.Kodde1.
1 &revis har hun været en
betroet medlU'~der, de lid·
~le fire år har hun RAet for
_ll~l
alle rlrlllllel.ll milte"ialer i Jylland Qt: pi FYn,
Hun har aldrig [iet kritik
:U ait arbejde, Tværtimod
!llU' hun Ilet en fantutiak
nbefaling Cl&: altid VlCret
.ellidt i finnaeL
~en som byrllhmedJem
'.unn.. de ikke bruge! hendl."
.,:.r~jdskraft., Ud
roret.
-arvel og takl
- Dt1. har lIIIt1. ilUl.. nOI:t1.
ed sagen at sure. Hun er
,I~vet fyn"t pii h"'nd arned·
ærin~r, lyder fimulet./;
.rklarinGt'".
- Ja. det atlT der op1 i
'·n..roIen. Men det har j~
.vært -..ed Ilt uo pi 80CII den

ar

ar

t'i!Jll." ~,

sigyr byrAda-

. lodlem BirØue PederMn
,l Ekstra Black-t.
Det J;T'af1Ske ØK.datter·
"lskab Erik l.evi$on ml'd
Jehnger i Ballerup ~ .\r.

hus, fyrede 23, ft(Wl!mi)e(sidste ir Biq;:iue Pedenen
som salj;xhef.

Den 16. no- .

<k Illuer i den (ol'1.'ning!

Oc "i, lom oltid har troet,
ol fOrt:nin8en, {Of'mdll'(ll' ol
{TTmou/e rht .piwuk {rem.
fodre <kn ind,."

:f:::::t

Dct Mr IIi nu (ormantk",
ord for. Ol rU iU~ gor.
Sd ui md naj" med al
ko,..!Q1ere, øl del bare uirker

"""".

Vi har dtt bo,." $Om fI"U
JllnRn, da hlln .kulle {or.$ool'1."iH mod d..nne onk/ø·
8e{~ntJboe/l,(ruAndeNt/l;
- J.., horer, Dc gdr og
spred4!r ".gttr om, at min
mond hnr tn IlOne pd Ii&umonckn!
- Del "01' jtC o/dril! rogt!
8ua1'f!de {ru JCn&f!/l ur"f!dt, _
J..g Mr bal'1.' Inet, al det
{o/n .ddoll.

liden er det kommet helt ny
ledelse pi Erik Levilloo i
D~k.

"ember var hun mecl et flot.
Finnlletl ny 8aI~k
perwnUIIl .ternmeta! bl~ : tor, Per BrandenboTg, aieer

valgt ind i Århus byRd.
, til Elutn. Hladet:
Selv tør hun ikke direkte·
- Ja, jea: traf beslutningen
plstJ.. at f ~ ude1uk.- ' om at !'}'nI Birsitte Pederll.ende IkyldCl vali:Cl:
&el\. Der var ikke brug for
hende l!cn~ i rumtlet, Vi
har mAllIt fyre 5-6 ud
i
KAN INTET
all70.
BEVISE
I ryraedJen &kriver han,
- Kej, for dd. kanjegio ikke at Biriitte fyres 'sum en del
bevise. Jel; ved Jo ikke. hvad af en betydelig omkU5t·
baggrunden er - Om den er ninglT(!duktion som folse af
anderli..'<ies end den, der den oltonomiskeafm.aUl.in" i
stAr. Men det fOrfkommer
mig i hvert fald Ikke at være dl!_n Æ:'~b=~'iu
umiddl'lbllrt indJyaende, at gl." cft..r, ol hun 001' bltl'rt
je& skulle f}TeS.
voJgt. ti/ /:1yr&J.etl Knn du
- Men del kan ikke und. iltJu:li, ol ck n/lS<J,tl~uCl.tti.
gås, al bide jeg
cg alle Ile ud~.. for jOObdl
muli~ andre f1r den tanke"
-Joda, det sætter jeg oven
at min fyrin!: har noget. at" i købet pris pi. Fyringen
I:\lre med mit va4: til bynl- Ilkyldu ikke, Ilt hun er valgt
ind l byridet.. Den er ene 04:
de~;~{.'\!~:.It::~ alMe
bluJeret pi aaiGs-resulsiden ledelaen om lilladelil', tater O( du faktum, at vi
til nt stille up til b}TideL Og up nedlæJ:ger VOre8 N'
hun fik et k1&rt ja. Men hue·iumtor, d vi fremover

.... .1

En illdre .oindtulld. toIn .Iet iklu ""1' ntJgd med !kil don.1«{OI'Cni"l øJ go",! (Foto: Fillll FrondKn)

Tæn., er dllt uirkelig dtl,

Otte dage efter valget kunne ØKdatterselskabet Erik Levison
pludselig ikke længere bruge
Birgitte Pedersen som :salgschef
Ot~ ~

. :"~'~'n

~\-'

ar

do.

le'"

Birgitk Ptd~n .purrte keI""n o{ ØK·dnll~ Erik U~'~n , om firmtUt hOlKU ntJgrl
imod, Ol hun Milhdt~ til JwI7lMUIU2I~'CIlgd, lkl ",drtt hun ,,~rne. mtn ,.. bin' Wcl$en • .tittet ud
og pIUlhelig sJ.ulk khw..loNo".t ncJlJq;go. Vllr åI1 ckn i1!d1't1' S1'ine;,und, ckr fik $il ~
knMilr hele landet fra Køben·
h.~

_ Nu rr - eUe UGr - dutil{lP:!digIJu h", in 0""01 i
Arh..,~

- Ja. og det t.r Bi/1;itte
Pedersen, det ved jeg iQdt.

Men det har inlet ml!d hend", b}TAdJ.valg aL ifIrt, det
~tel'1.'r jeg f af, Det er
udelukkende aa1p·resulta·

- Del har JI!f: intet sant
um.lyder don overbevisende
forklarin; fra ØK-datur·
ael.lc&beta aa.4;:&chef.

- Sig..r du, Ol khuHJ[delingen so/#,<rc for lidO

AF KURT SIMONSEN
FOTO: ERIK KRAGH
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Gunner Frederiksen
FORUM FOR KOSMOLOGISK INFORMATION

DenNy
VerdensIMPULS

* Vor
indre
Svinehund
* Big
Bang i
luitisk belysning
* Kosmiske gliml .
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NUMMER 1

InteIView med kunstneren Jens Galschiøt Christoffersen
vI Gunner Frederiksen

enned bat' Pf!daktionenjomøjelsm al pt'æJ.t'll/ere tldsslmjtet I det 11)1(' fook_ I KJ nt' -L-:93 bor iii gjor1
I"f!de jot' motlVOllom!ll jor dme honukljle, OS her skill Jt>g pmroe m r1se, hvf/llen re/mlon del bar HI
mtlJl/cskt'hedt!1u 08 dt't ellkeftt' menneskes kosmiske srtuarlOll.
Med dell eksisterende mediPdælmlng, kan detllæppe ulldgas, at der modeme mellnesllestopjodres med
et r;æld ajUlrTJligt bUr1fgt skiftetIde Injonnatjonerom rlle7V eller mllldre l'Oldsomme bpglvenbederouemlt
I ueroet1. Mm JJvad erdet I real/tetnl, derjllldersted!!JtJ1. OBl1J1I''(lr kære Moderjord og med af/e os, der
flt' sd Inderligt afhængig oj bendts velfærdl
Det eren ajbistorle,lS allmtørsteomuæfhli,!Ser, en gigantisk udnulSrlitlgs- og Iledbr)'tlebesproces - og
t lakt dermed en rækkejorsøgpa at tf!egneos et belt nyt og anderlede; bcvidstbeds!utldament _Simpelt
ben ni sktlbegrulullfls/ortm "ilY bimmel og en "YJord", Alt dCfleerresultnt o/den n)' verdensimpuls,
der med stadig stlglmde styrke gtver sig lil bende: bevidstgørelse n/ utrolige mængder aj mere eller
mjlldrejortrængte ncgatiuebevidslbedsrils/mldr:, som illdb)'rd('s bnd, ba!1.l1/mt"St, bitlerhed, korrupu- I·
an, bedragerier, magttelldenser, politISke og øl:cmomiske skal/da!~>r, MajM, og bl-ad fIf!d jeg? Alt skal
op til ouerfladett -pd globaft plan som pd irtdfllldnil'eau, - All $bal relLSes ud.}ordeJt skal tVIlSes . /lfen
tror man, del blot erfyst.sk jOnJTfmingsbekæmpelse, sD fror mmt jejl. Del! $tars/e, mest cemrale og _
liarukeUgJte opgave ligger på det rlndelige omrrlde, jor bvordan $kulle man kUlme skabe et solidt
grundlagjor en n)' og bedre verden· ElI' /I'Y VERDENSORDEN - såjremt det ek!;fstermdejulldalllent
aj!nstlds/e dogml?r, sløuetlde vanetænkntng 08 "egal/ve bet,idslbedstendenser ikke kommer jrem til
olH!1jlnderl og bliver rense/ udlo UMUliGTI
0tPrdet ikke netop lil dell dommedagsepol..'f!, vi ermfdt i, atjlllT!- 08 OukL.'mellfalltelC'11 skil! adskflles?
Det er, ht'l'lrllli op/ellerjor 0Jnelle ajas_ - Men l)fJorfor sa omjauende og vo!dJomJ' St'oret ma t'al""
ar det' et' /fIle om sauelvofdJonlme dodsltrtlmper som mtlske lige sa t'O!dsommejodsels:~er. En gammel og
udJUdt Imllurmagd tIIgnlllde - dødodt!ll· e'l 11)'08 /et'IJdY811gjlJdes Ifl verrtm. Heret'poJltlske konjI!TI'IlCl!1'
og erl:/ænnger fkke nok, er de a/drig sit ve/mente, Sknlllf opml Il(Irlgf', m<'r1neskelarrtlge og jredelfge
rilsfllllde pd alle pl(lltrr, sil IIItl I'i rnrldre os, (li FRLD I 1(IERTETer HJERTET I FREDEN.
Med neNe Imrodrdi/fo'Ul/llnlmrr aj ''Dt!I1 ~I' l'errt"'I.SIMPULS"lIfllæseme b/llt' præse'Ul'ætforforske1ltge
IIOnQflOller {lf den made, hrorpd dC/l "Y tJerr1t'1lsfmpu/s gll'!!r sig tit kfmde,
Dat'fd leke, som læseme maske bllSkerfra {lr1/klell '~..(lldel'gjoruremllgsbekæ":'-"l('fse" ( KJ lir 3192, lægger
ud /lied et rutlmfnrlelr'g ktarsy"ef opgør med, bl/ad ban kalderSYS17JMET, somgemtetll re/rgiOtl, llitfe1ukab,
polItil:, okollomf sry'tPr as af/e og dermed lægger sill kl(1II1111e htltlli Ol'l'f melmeslælles muligheder jor
seltJSlændlg tællknltJg_
UnderOI/f!rskrijien "Vor IIIdrt SlIine!JWld" brjllges demæs/ etllllNvfe!t' IIItd bappnlfl/gkllllS/llprell, d",. {
e'ljantas/isl: lJappelli"gproverm bnJfdsf80fl! as om vore lIIdæ sVlllebulU1Sltlldellser. Gutlllat' Carlsson
Iflbagt/l"ser t/ljældlghedJdogmel omkn'IIg Blg Bang, JJvorefter Per BnllJs";e,uhl p<Jf'IISk og /ir/op/agt t'lsr,
at metlllesklbeden erllf!d al lIltgneafshllrintmrtVIl tlf f'n kosmisk rIl0"8C11rrtde, ,Hed dusearrikfrr, som 1'1
kali allbejaleat læse j I/æl'nlr rækkejolge, SkfIUTC'S etj(lrl/Jb, som: fSerf!ll /lIlIe I del, t~ r!}frr.,-~rSOI/l/IIr/mfclU,
ml'l/ som tmds (III ("f' "tttrfll/fpll.t ml'd melllllg" - Pllllyjndspl.l'Il bf!tl/lstbedPlIJ C'l'Ollltlcm, Som prikke1/ ouer
f'et nI"dC'rMartiml$ S)'lIljOlllt"ll njmeri rll alT/kel om "Kosnllske GIrmt"' -fhmmdells 101/ tfI OJ c.!ie,

H

H

KJ 'It' 1193 broR/e rri til as/rofOCisk jonldsfgelse Ol'!!r a"lIS jOrfrJo j ~l'set (lj Urmtus.!VE'j'ilunkol/junktronemt', rlrt' lIe/O/Jjal/dl s/ed j 1993. Slog det It/? [)('/ gBr iJe'rek $eognr/slatll$ Ol'l!1'. VI bflr
derudel/ samlllellh!Jl/lIl!.'er fJII!/if:m jI.tyl..'omwf)'SI'11 oS A(lIIll1l1lS og //Iegel t/llflct af 1I/tL'I"!?sse jot' lore - )
SmUU)'lllgllls OB hrlr1lg1u - slllldJ1edJlmPlgmldt' l(.l!f,ere,

I

I

Vor indre Svinehund
s~dan har ,'i :alle, mener den
odense:anske Skulptør og happeningkunslnerJens Galsehiot Cluistoffersen, Vor indre S' mehund kan
snige sig ind pi os og visesil hæslige
:ansigt, n~r som helsl om5tzndighedeme tiJl:ader det. Og det er nelop,
hvad der i sLIgende omfang fmder
sted \ den seneste tids Europa Chn~aofJcrsen l:cnkcr ikk(, 1ll111,bl 1':',
(kil ~llJ.:\'n\I,' t:I'·N1U'.I"'.'tl"hk ,t ,1,1
mod s:lg<.:.,I",<.:, ;:ru."milll"'i<-I, ""ltl
Izg\ og lonur I dell,dlr~ereJugosb.
l'len, men s~ s:rndellS og~:i I nln
eget land, - Problemet er, al VI er
ti1bølehge \lI il lukke tIInene oJ.:
fOflI<rnge vor egen Jtldre Svinet lUnd
Og del ønsker h:an at gøre noget
ved,

n

E

sker, det reller deres gevzt mod
naboer og familiemedlemmer, de
tidligere har le\'et fredeligt sammen
med, \'old og terrel der udfoldes
med en mcnneske(or:1j,;l, der skriger til hunlen. - HvIS ikke vi lzrer:al
vedkende os vor egen IOdre S\'inehund, si i:lver ,'i den mulighed for
:al smge Sli: Ind på os \111rods for
vurl' h,',bl(' h"I1.'I).:(cr "111 d"l Illlld,
',111,- l ",1'1'1<' 1.,1.1 J.,.. , ,'''I "rlldll:-"'lIl<:il<lIld"' l").:l' 11\,1).:1,"1 h" <l,' - '"
kan ende som dyr, h"::Id "I I0 udlIl;l'rkct ",:d, :,t hl~l(lrIl'n k:Jn fremvise eksempler p!!
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Den J')' Verdensll<tPVLS 1/9'1
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hrisLOffcrsen går utr:adluonclt
C
til vzrks. Med hjrlp f/1l en
st::lb af
medarbejdere h:ar

Redaklronen h:ar besegl den fynske
provokatør p~ hans "zrksled IOdense. Her fon:dler han bered\'ilh~1 om
b3ggrunden for det, andre h3r k:lldt
"ku'LSlblSlomms st(lr:it,' G"l! "'(,Sf O/I-I
srstsr'ækkende l;a/,pclIl"g" Ibn
ønsker at rejse debat on1 d::l enkelt" I
menneskes :anS\'3r for det. def præsemeres for ølnene af os. ,\lenne- l

6

-\~

han frcrn.~lilletlyve 2,30 meter h"l(:
tonstunge skulpturer I :rrmeret belan, som de uden rOl"\ldf:1endc lrlia·
delse 1m placeret p:i torve og pbd~cr rundlom I cuwpæl,kc storbyer
nwd d!'l form:'l! al sbb<, <kbal om
det cnkeht: mtl\llcskc:~ !Jc\'ld'tc el·
ler ubeVIdste bltJrag til den sLIgend!'
roragl ror menneskehge værdier l
del moderne samfund
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KunSlh::lppenln~en "Mm mdre S\'inehund" fandlsted i d::lgene 8--1 t.
llo\'cm!>er 199j. En ~r<'-'S$';l\lcdd~
leise, der blev udsendt i forbindel~e med begi\'enheden. bærer o\'crskriften

"En Svinebund
gårgennem
Europa'~
Det hedder hcr' 'bl kold mml-

.l't!1/t'l\' f .1t/lSterdnlll pll Damplads''II, t't/dllll CII, og kort jør klokl:!f!1l 8
IJt/ Gr(/1uJ N(læ I nmxclJes, endt/u
ct St'j". Om ejtenlltddagen slog Svi·
lIt'bu'ldcl1 lili nOIl", ParisogSIx:k·
bolm.
Og lIrsdas bkt'Gel1l:loe, KøbellhavlI,
Zr'1ricb, J,lO", .I1(11'Seille og Mlla"o
,.allll, Og illde" 48 limer uar gdel,
slod 20 SlIiuehu1ldc pa centrale
pladser og tonJe I 20 af Eurapas
SIOr/)ytf'"

d(lg IJIOrgl'11 slog dl!'I /Ildn! SU;IIC·
bund III f l:"urO/1(1. lkl SI(lr1cc/C t
1111f1l'l''1J(.'1I kl. 5.25. 11<1 Il/tI/lJ'S!:t'r.
IIC slod opfornt gd pd arlk'jdc dCII
8. IIOV. 1993, /,'cmri.Yic (kr de//1 1m
/;)\',1$ torv eljornroJlg(mde ~'11. 1::"
mcrceT,dIO meterhBJ, sort-gm SJ.."lllplurajjcm.nnlll'1'ClbcIOIl, sOIl//orcstillede Cl! 1/ltf/1/cske/ig1U!1Ide skfk·
keLse - me" med el/ælt udseende
sVillehoved, 15 mi/lutter cjter slog
Svineb,mdcll tfl ige1l: drlllleg(l/lg f
O~·lo. /)101' CII Ulsl'firlmde skul/llul'
bIet, opdagel pf) pladscn /omll del
110rskc /Olkellllp" Og 35 minullt1r

Chrl~toffcrSl.n frcm.hæver, at h::lo
ensker al gore opmærksom p~, at \'i

Happeningkunstneren
i selskab
med sine
S\inehunde

slentTede de bare l/idl'l'C. Det bnr
stkkertogsd bjulper, at f/ial/eoplradle f ens kedeldragter, der sa meget
offetJtlige ud. Vf bavde stmpelr bell
IC}c: dem til /omuUef.
Samme dags eftermiddag placerede
,'i en Svinehund på Bastillepladsen
j Paris, h\'or der \'ar nere betjente.
Selvom vi rent faktisk blokerede en
del af trafikken, kunne vi i ro og mag
hejse den tunge betonfigur ned og
placere den midt på pladsen uden al
nogen sogte at forhindre del. l Berlin v::lr der samtidig el stort kamevalsoptog på Brandenburger Tor,
og folk troede blot, al vor Svinehund var et led i kame\'::Illet Den
sidste S\'inehund blev placeret i
Barcelona klokken tolv om middagen. Her ha\·de vi aktiveret pre!'sen,
så der \'::Ir stort opbud af pressefolk
og fotografer fr::l TV og ::I\'iseme. Det
samlede en Stor skare tilskuere, som
klappede ivrigt, da vi foretog afdzknmgen af skulpturen \'ed ::It
tra:kke en h:rtle op, som man plejer
ved sadanne lejligheder. Der ble\'
S::lffilidlg drukket d13mp::lgne, og \'1
blev mmet og tnterviewet til pressen:'

Redakt1onm:"Hvordanharpres_

sen og folk I almindelighed reageret?"
Chri~IQfjo:rs!"n'

alle er ::Ins"arlige for det øgede
fremmedhad og forfølgelse af mm·
dretalsgrupper. Den \"Irkehge fare
er, h\'is vi ikke alle h\'er især vedkender os \"ore.~ Indre S\,lnehund sa er det muhgt for den::ll \'okse, pa
trod.~ af \'ore hensi~ler - for lil sld!'1
1 v:rrste f::lld helt 'at tage magIen
o\'er os

parate iiI (l//OT$va"C 1(l"C bumallullske idealer? Og er' vi parme fif at
fom'(/IT! derll pa veg"c af/oIk lIIed cm
a"den bud/arve - eller gælder dC'l
kUllforbl'ide!ErUl blC!lJCtsd tl/ntenaIiS/lSJæ, at ti værdsætter 1'01' utro/fg
bøje 1(!f'eJuwd(lrd sd bøJt, nt II er
p(lralC III nt ofre ('Ol' lIIeIl1l('ske/lgl.'
t'ærdJgb.$jor dell - op, ('Ilde som dl'
relle S/IIIWblllldl'.'"

jeg Cl' godl kiar Ol rI', at all
delll! I!r bypolellsk - C1/dIlU '; sIger
Chnstoffersen - '-'l1ell d~'tl'1'~"! IIm/:p'
udvlkllllg. O,r; det skræmmer IIlIg'
H,'Or er Eump.'l pl2 I'C} bl'II' El' I'i

Rt:4:J.ktinnt;n: "G:av det skI ikkt:
problemer, s~dan uden videre at
placere de Store Svinehund!:: på
(lffentlJge stedcr?"

l
!

Chm1QCfrrsrn "Det gik/aktukforbllt'Scllde gnldlwlg,fnt Folk /oreslfllerstg slel ikkl', fil mali kali komlIIe ",..'tf Slor l(J.(t:Jil "lcd kmll og eli
1IUllS.., g''Cj Ul et q-'feutJl[?t Sled uden
"'J"ldlgbedcnll's /ll/adelse. Det/ørste Sled IJ(lr AIltU'C1ptIl, b,or ti nnkOtl/om Ilfllll!Il.,lfede1/SI'lvarf/ærd
med at plnccrt> skulplUrl!1l kom IO
polltrhcljl'me8,flelldl' L'..~csn·aks'rroedl' I'. (1/ 11 bl..',. mn'Slt'rl'l, men ,i
jo/mlrc dcm, (If dL'1 dl'C}ede sig om Cl
kUllsrW'OJckl1jorbllldelse med EUog
Op(l'Sll' l/ogCt omjonl1tflet, snlllt m 11
,fkuile til 1911lldre slorbyer, Derejler
Den

:'\r \·cn.ll.'n!t!,\lf't,;LS l/?4
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.. Der hnr ; .ærel I'C'I
megctpressl!ollltnkog l!1I del debntl
eks, ber i Dmllllf/1'k og o.~st1 r'CIIIICRct
I Bnræloun.loklJ dl'1er vigligl i dl!l/
/orbt"delse, flt uatlSet bund mali gør
ved demle SVlIIebulld, sd lrii del baIIeelI S)'lIc...,Ltk berydlllllg. Hvu II/nl/
l/ælgersoml eks, fBrn.wllcsflt/;.:rne
figurerI og placere den lude pd pollhSlallo'IC1I, sd s(~er del JO Il/Ø'(> 011I
Bruxelles, end del sip,er om mig. De
spærrerdefesegeI111ld,.eSI'Ilwhlllld
mde. Og det er jO 'le/nf! dN. d,'r 1'1'
de/1 storefare.

SL'IIr': siger h::lo, "SkuIII/lJrr!n11! er
mft jorsøg pd al provokerf folk fif
e/ler1anke.jeg Mber, der! vilpral/Okere ru debaf mange SIeder og pa
mangeplaller.JeshnrhrJrT, (I/jojker
beg)'11dlaldiskutercdClI (busser, der
erkørTjorbt skulplurcn. Næslc gang
de passerer drm Iii fods, slopper dl!
mdske op og læser de Indgraverede
skI/te pa den, Og maskc uf! de se
sammcmbængell - al de s1I1a jor.
dOlllr1lr, dl' flcsle a/o,t J]dr "lIldlOg
bar om brnanden og om folk fra
andrekullurer, It'lrkeflgbcden er en
del o/ W1l.'S !JOuml/(!/Ic meul, L'Ores
tlldreSvttlehund. Og (1/ dellvirkellghederl ikke er dc /rr:mmede, men os
selv og vores grcl,llgIJed, der Imer
vores kullur. ..

Skulpturens na\'n st:l.r indgr.1I'eret
p1 en me"~Jngrl::lde på skulpturen
s::Immen med en lekslkonaglig forklaring p:l., hvad det er for et bæst

"MIN INDRE SVINEHUND"
TUholdsslt~d: J dig og
mig, d\'s. i hvert enes1e individ af Homo Sapiens,

V<f.:kstbctingelscr:
Vokser sig Stor, n1r mennesker ud.~:t:ttcs for vold, fornedrelse og respekllos behand·
ling
Adfærd: Angriber men·
neskets eliske ....erdlgru ndbg,
s:!. racismc, frcmmedh::ld og
intolerance f:!.r o\'cnaget.
Udbredel~c: "::In fuldstændig t~gc m~gten i det
enkelte menneske, i SOCIale
grupper og i ekstreme tilfælde over hele be(olkningen.
MÅ IKKE FODRESI

8
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Forsøg på en
vurdering
en \'urdenng af Chrlstoffersens uszd\'anllge tniti::lliv \'U nog'
le m:'l~ke h;dte ~Ig \'ed. ::It det faktisk
var utovlzgt, Idet der (i al fald i
Danmark) kr3:ves tilladelse fra de
kommunale myndigheder til opstilling af skulpturer og lignende kunstgenst::lnde. PersonlIgt mener jeg, der
lIgger en betydelIg fomlildende omslændlghed l sel\'c det Ide::llistiske
fomdl. og mon ikke \'i kan bhve
e:nip;e om, at han slfnpeh hen rammer plet. N:\r vi ret belznker, hvor
tilbøjelige \'1 er t~ l tide og utide ~t
henlede opma::rksoO\heden pli, h"::Id
de "andre" (l.or cller ikke gN, h\'ad
regenngen gDr, eller skulle have
&lort, naboen, politIet, københavnerne, i)'derne. nrStn1l1genc OS".
osv. Os h\'::Id er fonnlilet andel end
at for- tra::nge \'or ege:n indre SVll'1ehund'
.

I

Freden skal sk::lbes i det enkelte
menneskes sind Kan kunstneren
med (redelige midler be\'Id.~tgore
os om dette "pqsonlJge anSI'::Ir,
sbl del herfra llllses med tilfred.~

hed.

I·

J

En pro"okation til eftertanke
Det fremgar af prolektets pres.~e
meddelelse. at OlflstofTersen belrJ;ter denne h::lppentn,l:: som han.~
personlIge respons som kunstner
p~ h::lns e,l::en ::In.!::>t.· 'je&811'Crlllll'/

til større menneskelig fOr$t:!.else,

et skal (ilfo/l"", at ud o\'er
nogle mindre bldraJl, fr::l forskclJl~e fJnde. har denne særprægede kuns1.h:J.pP~l\lng kCl~tel .lt·n~
G;llsclot 01nQofrer.wn ol'er 100000
kr, som h::ln belra~tcrsonl slll)ldrag

l stede! for ::Il mge om tilladelse
sendte ChCLstofferscn en telefax til
mynd,ghederne I de p:\g~ldendt:
vrcr, h\'or han b:ld om, ::It skulpturen m:ille fli 10\'::11 blive st~ende i to
u~er - For som han skriver. Det
bSSl'" l bflfl/lt'IIIII!1('I/S dild -l1/ plud·
se/IB er den der, ud afdet hM, udcn
at /lagen /olVCllfer del, Del er el!
jllldstamdlg ol'C!'Il'f/.tkclse. Gad ddsl
om del ha,de \'zret mul1st, sUreffil
der skulle mdhentt.s hojlldehg til·
laclsc'
Efter de to ugers forløb h::ll dmstoffersen sendl el st::lndardbre\· til alle
20 borgmestre, Iwor han fona:lJer
om sIn (l.::I\'e o~ desuden foresl:l.r. ::It
skulpturen sælges p:l. kunstauktion,
så m:ln kan dcmcre det Indkomne
velob tIl en fond, der arbejder I \Å
S::lmlll(' :'Ind. Stml !l:lppcnmgcn re- Qr(,

~
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Ham med
.den indre
Svinehund
Midt I sidste Itre juletravlhed dukkede pludselig 20
Indre IIvindehunde op I Ilge
Bå mange europæiske etorbyer. Det var den stllret.e
kunsthappening I europæisk historie, og manden
bag var den odelUlllllIlllke

Imykke.smed og billedhugger Jens G8lBchløt
ChriatopheTllen. Ham kan
man møde pl Badstuen
torsdag kl. 20. Her vil hon l
foredrag og cauaert med
Badatuens irulpektør Søren
Werner fortælle om ait liv
og om at blive kendt som
"ham med min indre Mnehund". Bag arrangementet
står Badstuens nyeste akt.!'Iltet, Tidamejeriet.

Svinehunden
forvist fra
Odense
Svinehundens hjemby har sagt nej tak
til at beholde den
kontroversielle
skulptur.
Af
LOUISE KJÆRGAARD

Fc"t blev den fjernet fra
Flakhaven, aiden blev den
udsat for hærværk - og nu
får .skulpturen den kolde
skulder. 'Den indre Svinehund' har levet en hård
tilværelse i sin hjemby. Nu
er dens dege på Klingenberg talte. - En profet er
sjældent sgtet i ait fædre.
land, konstaterer Odenae.
kunatneren Jena Galachiøt
Christophersen ærgerligt,
efter han netop har modta·
get et afslag fra Odense
Bys Kunstfond om st beholde hana meget omdisku. terede akulptur.
. - Det er beskænunende
Cor byen, at der ikke kan
findes plads til Svinehunden. For vel er den grim,
men den bærer en dlll af
(kunst·)hiatoricn i sig, siger
~unatneren.

. Det vekte stor opsigt i
lIovember sidate år, da Jens
Gslachiøt Christophersen

uden varsel placerede 2{)
eksemplarer aC ain gruop·
vækkende skulptur på of·
fentlige pladser i Europas
storbyer. Han finansierede
projektet af egen lonune,
drevet af del idealistiake
motiv at minde europæerne
om den indre svinehund,
der lever i os allesanunen
og med mellemrom stikker
hovedet frem i form IIf intolerance og racisme. Gal·
schietø initiativ blev hur·
tigt dobt 'historiens størate
kunsthsppening'. Og netop
begrebet happening er ar·
gumentet for Kunstforenin·
gens nej til at finde en
plsds til Svinehunden i
Odense.
- Odenae fik skulpturen
som en del af en happening.
Og en happening er netop
kendetegnet ved, at den
har en vis levetid. Den
mener vi, Svinehunden nu
har haft i Odense, siger
Stadsdirekter Bjarne Chri·
stenaen.

Småligt
Skulpturen blev i sin tid
placeret på Flakhaven, sit
dena borende blik apiddede
magtens mænd og kvinder
pit Rådhuset. Hurtigere end
nogen andre st.eder rellge·
rede byen bare to timer

senere ved at fjerne den
dengllng anonyme gave fra
pladsen.
_ Derfor undrer det mig
heller ikke, at Odense nu
siger nej til at beholde
skupturen. På mig virker
det lidt småligt eller pro·
vinsby·agtigt at der ikke er
plads til provokationen.
For Svinehunden er grim
og provokerende, siger
Jens Gahchiot Chriatophcrsen.
- Det har intet med smitlighed at gøre. Vi betragter
simpelt hen ikke skulpturen som kunat - kun som
en del af en happening.
Derfor har vi nu bedt Gnlschiot om at fjerne skulpLu-

ODENSE

ren. Vi har endda tilbudt at
hjælpe ham mcd det. HvornAr d(m skal fjernes og
hvad, der aå skol ske mcd
den,· ved jeg ikke endnu,
siger Bjarne Christensen.

København siger js'
Den trake rCl:cringaby
Benn hsr optaget skulptu_
ren i sin kUllstllamling, og
herhjemme har K0benhavn
nu fundet en egnet plads til
Svinehunden.
Fremover
kan hovcdstadens eksclO~
ler beskws pi\. Blågårdsp.
lads, hvor dens symbolske
ansigt tidligo:\re hur vist sig
i voldelig... optøjer og r"cis·
rn,.
Arhus by her sagt !lcj tak

til Svinehunden, men med
held opfordret kunstnertln
til at finde en anden sfta·
ger i byen. K"lturuddiin·
nelsen Kaospilotllrne har
meldt aig som Ilftngere, og
fra nere andre steder har
der været bud efter skul~
til rene.
- Der må også være en
skole, et gymllnsium eller
lignend", i Odense, der vi]
have Svinehunden stående.
En kunstforning i Slsgelse
hor vist interesse, men jeg
acr helst at den bliver i
Od~nae, .aicer Jens.. Gal.
sdutlt Crlstophursun og opfordrer intercssctlc til at
mcltle sig, så OdeIlae kan
beholde sin Svinllhund.
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Friske varer i
Tidsmejeriet
Badstuen spiller
torsdag ud med et
nyt forum for kunst
og kultur, Jens Gal·
schiøt Christopheren
- ham med svinehun·
den - er første gæst.
Af
BENTE DALGAARD

Musik i malkemll9kinen og
friske varer i tidsvarende
emballage. Det er ikke Ka·

Jens Galschiet
Christophersen bUuer
første indslag i
'Tidsmejeriet': Et nyt
Badstue-inititatiu med
fokus pd kUfUJt og kultur i
samfund og samtid. Poto:
Hans østergaard.

roline·pigerne, som tropper
op for at præsentere rød.
kindede mejerigtige nyhe·
der, men et kunst- og kul.
turinitith.tiv, der under
navnet 'Tidsmojeriet' star.
ter i værksteds- og kultur·
huset Badstuen på østrt:!
Stationsvej.
Badstuen er tidligere
lIlået igennem med skæve
Natt:oJc--arrangementer, og
'Tidsmejeriet' holdea i samme ånd med et totalmiljo,
hvor tidens kultur·trend
angribea fra flere forskellige retninger.
Der er lsgt op til en
stribe arrancementer med
temeer som 'Krigen', 'Tår·
net' og 'Billedet'. Mejeriets
f"rate tilbud er en aften
med
den
odenseanske
smykkesmed og billedhugger Jens Glaschiot Christophersen, der seneste har
gjort sig både loklllt og
internationalt
bemærket

med
kunst-happeningen
'Min indre svinehund',
hvor der blev stillet betonakulpturer af svinehunden
op i 20 europæiske stor·
byer.
Jens Galschi0t vil i foredrag og causeri med Bod.
stuena in8pektør Søren
WerMr fortælle om sin
kunst, sine ideer og sine
livlllg med ssmfum.! og kul·
tur.
Der vil blive viat to film.
Den ene om 'Min indre
svinehund'·nktionen. Den
enden om Galschiøtt og
Expo 92 i Sevilla, hvor han
sammen med Bkulpturgrup.
pen 'Kokon' deltog med 22
kæmpestålskjolde, der gen.
nembrydes af mOfe bronze·
ansigter.
Deauden bliver der mulighed for at se figurlige
eksempler på Galshiøtts
kunst. Der lægges ud klok·
ken 20 Ilå toredeJ:".
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foræret af ex-præsident Gorbatjov til et ungdoms projekt "Det
rullende Galleri" i Kolding, hvor Galschiøt blev bedt om at lave

den invendige udsmykning, samt etablere en sølvsmedie når U-båden
blev overleveret.
(Projektet er endnu kun præsenteret som model. Gorba røg ud, og
Mafiaen har i

praksis kontrol over det meste handel/eksport i

landet, hvilket har forhalet projektet.V-båden forventes ude af
Rusland, når isen smelter udenfor set.Petersborg).
Et andet projekt som han også stadig arbejder med at realisere,
er et monument over Berlinmurens fald, hvor han har fået 1,5 tons
Mur foræret af borgmesteren i Berlin til de forberedende øvelser.

Arrangementet er som nævnt en del af projektet DOK94 som har til
overordnet formål at medvirke i debatten omkring livskvalitet og
identitet, "arbejdsløshed og arbejde.
Arrangementet foregår på HARMONIEN, Ribersgaard, Møllergade 36,
1.sal i Svendborg torsdag d. 3.marts 1994. klokken 20.00.
Entre 10. D.kr.
Med venlig hilsen

Karsten Juneher, DOK94

Svendborg, d. 23/2 _ 1994

PRESSEMEDDELELSE

· JENS GALSCHI0T

PrOjektet DOK9' stævner Smykkesmed Jens GalsChiøt, til at
fortæile om Sine fuldførte Og igangværende prOjekter.
SVinehunde i Europa.
Han vil bLa. Vise en Videooptagelse af OPstillingen af 20

Smykkesmeden fra Odense der satte Europas indre svinehunde stævne!

Det er primært GalsChiøt. s hOldninger ti l menneSkets etiske
værdier - hans bUdSkaber og hans gennemSlagskraft der gør ham
interessant i DOK9' øj emed. Han er et ud af mange levende
billeder på at det kan lade Sig gøre at Skabe sin identitet
og kommunikation.
Og beSkæftigelse Setv - på en blanding af prOVOkationer, håndværk

Torsdag d. 3. marts 1994 k!. 20.00

HARMONIEN
Ribersgaard , Møllergade 36. 5700 Svendborg

æ;

,

Entre J o D.kr.
DOKS4 • FRI:OEfflY.§GAOI: 7, 1 • 5700 §VENOBOff6 . TLF 62i!0 191B {6i!i!2 1519
OC»::94..-_ biiit«t
..xn /Ol "''''ft"",,*O<1o:l'.' forum dot 1odIo,., 0/ bh.
""'bq~b<'I. ",",,~I"''' /Iol;k....mt T"I ....... fncr_

ptJ., ..

An.:

DOK94. Prederik.gada 7,1 SVGodborØ tit, 62 201'18/21 iS 19

do""...", '"'"
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. .Provokationer
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fter surrealisterne, efter Jens
Derimod synes den snden provoJørgen Thorsen, 68'erne, Bjørn
ka.tion at ville ramme provokatøren,
Nørgaards hesteslagtning, udstilKvindeligt Selskab, som en boomeling af nøgenhed og kønsorganer i
rang -lige midt i panden og aldeles
ikke kun alle mulige tænkelige,
ikke noget andet sted.
men øå sandelig også utænkelige
r anledning af Kvindernes Kampfonner, efter at begrebet blasfemi er dag den B. marts uddelte selskabet
blevet eksporteret til ayatollahernes en pris til det forløbne års største
Iran, så skulle man tro, at. det var
mandschauvinist. Ikke for at. imødeumuligt st provokere i Danmark.
komme Sel!!kabets trang til selvMen nej, i den forløbne uge lykke- promovering, men for at angive nides det ikke mindre end to gange at veauet, bliver vi nødt til at anføre
fl rejst den forargelse, som den alttitlen - 'Årets pikhoved'. Kvindeligt
favnende tolerance fonnodedes at.
Selskabs meget smilende og lindt
have udryddet.
talende formand, Elisabet Møller
Den ene provokation stAr billedJensen, der også er formand for
kunstneren Christian Lemmerz for.
KVTNFO, har gentagne gange kaI Esbjerg Kunstforening har han
rakteriseret prisens navn som ududstillet nogle slagtede svinekroptryk for en særlig sublim form for
pe, der skal vises udstillingsperiokvindelig humor og mere end antyden igennem, og som derfor, naturdet, at når andre ikke kan følge
nødvendigt og ganske som planlagt, hende, er det fordi, de mangler henvil gå i forrådnelse, aom tiden går.
des vid og intelligens.
Symbolikken.er ikke til at tage fejl
Blandt dem, der åbenbart ikke
af i lyset af Lemmen' tidligere udnår disse højder, er den 76-!rige
stillinger, hvor han har vist lemgrundlægger afKVlNFO, Nynne
læstede menneskeskikkeiser - ganKoch, som udtalte tilln.{ormation,
ske vist i gips, Det har ikke aufægat 'lige nu føler jeg det som at have
tet nogle, ikke det mindste, så nu er født og opdraget en datter, der så
han altså gået over til de svin, aom
pludselig som voksen vælger at leve
vi opfodrer og slagter op mod 20
af prostitution'.
millioner af i Danmark i løbet af et
Vi kan kun være enige. Ved denne
å,.
medidltJvidste provokut.iulI har 6C1.
Han er langt fra den første, der
Iiknbut kun opnået at pl'ostitucre sig
tager dette skridt, jævnfør blandt
selv og sætte !:lig uden for den debilt,
flere andre ovennævnte Bjørn Nordet hævder at ville fremme,
gaard, så der er i virkeligheden meEr provokationer da blevet umulire afmagt end magt i provoklltioge? Ja, hvis det dl'ejer sig om forDen angribes da heller ikke på men, navnet, materialerne. Her er
grund af sit udsagn, endsige det
ikke flere grænser at sprænge. Men
'æstetiske' udtryk, men kun fordi,
at vi stadig kan, nej ikke provoke·
det er ulækkert og - måske - så
res, men udfordres, nAr indholdet
uhygiejnisk, at klagerne kan provotillægges en betydning, det viste
kere Levnedsmiddelkontrollen til at odensekustneren Jens GalKchiøt
gribe ind. Og denned må provokatiChristophersen, da han opstillede
onen siges at være faldet langt fra
'Den indre svinehund' over det mehensigten,
ste af Europa.
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Svinehunden bider alle
9. November 1938. 7500 tyske forretninger bliver raseret, og 267 synagoger bliver sat i brand.
Nazisterne slår til mod jødisk ejendom i Kry·
stalnatten, samtidig med at de sender tusindvis
af jøder i koncentrationslejr. Den værste side af
mennesket har stukket sin hæslige tryne frem.
t:UNl[la er lyhll med ~vinehllnlle.

l>Cr er dl' biologisk al slagSl.'u, ,le
mcnl\C~kellg1 ibeul)'Se af sla~n og
d de farllg.'i\e afsl:lg.scn: Ilt! indre

J.'Vinehund<>, Nogle :lf de sjlt~te al
slagsen kom Illudsl']ig frem til)ordens lI'lcrl1ade i 20 I'IIrtlflæiske storbyer 8-·9. ffill"cmber 10!J;3.
J Iøllet ar -1.8 tinll.'r blev der opstil·
11'1 20 $l.yk l tons IUJ\f:e, 2,:10 meter

tHlje sort-Sri indre sdnchuntlc ijc,n:mneret beton [lå l'elll",lc Illad~er
i ligeså mmlge eunlllOl'iskc slorh)'Cr,
blandt andet OdenSI', Århus og

ht'n~lglllr.

- rl~1 :lt 111:u'llre s~im'hunilene IJiI

n'nlmll', \igli/te "l:ulsl'r i IJYl!rue lik
l1l:U1ge 111l!lUll'Sker skulpturerne at
se, og dt'l O'{elTll>l!ænde \'Cd skulplu·
rens uilseende og n:wn, h.ar fllr·
hlhcnlll,lt lOlct nogle mennc.skcr lil

at l;cllxe lidt ('Iostra o\'Cr lingl'nc,
forklarer JI!l\S liiLlschlut.
- Vi Cl' ailI! en dd af del øSt'dc
fll'UlR1OOhad 1'1: den slørre forfllrgt'l·
se af mindrclalsgn1l1rcr, og del! \·Ir·
kclige fare lor \'UTCS kultur ng \~..c"li·
1'1' tiggl'r ikke i de )'dul'ligtgaeudl'

KuhcuhIL111,

gnlppcl~

nen f)'nske kUnsllH!f ogsolVlirncd,
Jens Glltschlot Chrl~tophcrscn, stud
bag clenne ~torste 1'llfl)!IOl'i~ke kun~·
thaJlJl'enlng nogensiIlIll!.

SIJU!I'n indl"e ~\"inclllllld, 11101" mcgt't
IN kan \"uksr, fur tU s!ll~t hclt at

Arlv",",1
Den f)l~~ke kullStl\('r lille med sin
haJlllClling konfrol1ll'rc folk 1111"(1
deres qne furrlomme og manglende
toleralW:'C. "'OrdODllHl' som Ingen
kan sile sig fri fur lJa troiIs af Ilf..le

lillll~

tIIcn

lJj(t~

l o~ ailI.' samml'n

lHa/tlcn rra ns,

,kns GalSl'hiltt I'i1llerne gure
0lulI<crkSOl1l IIJi farell, lur h:m
1I1l!nCf llct I'r lIØlh'elllligt, allit'r hli·
Il'( rabl '\'agt i gel~er" pi ailI.'
lli\'l'JlUI'r, hvi:,; vi ikkc sk:&1 cl..lc nl\..~l
:11 smil1l~ allt· mrt'S hum.ulila·rc
V'.cnli(·r 11;1 kissltplatlscn.
nn,'!ninge·ddaaltcu og den a!nd·
11'111' hultlning lit hlth'lllttll'll' er

J:ude t"kst'mpler pi, h\Unlan lliln·
skl!nre er 1I\.'K)11111 al gi,'c cnl'r for
deres illllrc SlinhuIHI!:.llt·r l'r Idud.
SI'lIg ikkl' Illall,. tilllIle de IIlI'Jim'·
skl'r i 11t..1, smn gl'm" l'i1 hal"l'I\i:1'I11
i llillllll:IJ'k, \III ,Ic rurk, Stun alll'n'de
(Ir Ill:uUI1;uk, sk;lIK'r Jlhllbt'iig S!llrc
llrobll'ulCl" i duusktl1lt:Ji !Ivl~l'l'all
- Jkl pr us wlv ug von::l gradiII'
hed, !iumlrucr 1\lI"l'S kuli lir..1t'1l tmr,
I'i lir lIamli' Iii nt orr" d('1I rllt:JIlII"
skl'lillli \'U'l"Ililll1l'd, Illir vi hlil"l'l" kun·
fnllllcn:l med alldn, Int'IlIll'~kl'l",
.';lIl1l ruJianger, at 111'nlll! \'Cfllt'n ",kai
llængc Samml'll. t"ulk i \'l'slcUlUIlll
f".-slir ikke de iLlHlrc flllkcsl;lg.~ nud,
Ilt: ,'j I'r s;i furkæl('(le, al \'i vil {'{'agc'
re imod, nar Jlh'SSl't utI{'fra IJliwr
~Inrl Illtk. Maskc I1lt~1 w,heil, nu'ul'r
dcn f)'L\ke kunstner, som dU/t habl'f,
Ilt \; nir al sadle om, hlllcn 111'110111re pres kommer.

Svinehundens eget liv
I cnlwllc:rf dl' 20 1l)"l!r h,u man
lagl·t .Ilt-n hHlrc ~...illdnlJul. III sil:.
ug 1;1I1t'l ,11'U "la I~l Ilt'" ullriwMi':l'
111;lds "Ikr n.llld dl'IIIi1I'1 ;1I111,'r
1'"nll·."II~1 ,,11,,1. '\luln' hl','r l~l1·Ij,'r·
ncl tIl'U I\1'il, U\'l'1l i kulll't I'nkdhMedl'r 11l\1l'1" ~nl'r ;lr~hlrill!tl'n.
- Dell'l" l'gl'nrlillligl'llyllli~r,hl'illl
tic forskl'lligl' hyn llul' w,] ,~kul!lr II'
rell, fllr .llt'll i1l1ltl: WiHI'JllulII. har

ra

~Ir

t'lld Iii',

I1II'U"r ,h'us

(j:lI"'-'liuil.
- ~I;ukll f"lk rt':I~(·l"t'1" POl, ,-L.... 'r ju
mCl:t'l g'lIlt, hmr Iltlll\t~nlligllll'll'r
al ~kab(' IIebalIlIll IIl'fulknhlll"rtW"
indre windllnld, tll'l'I' af ,kl))l'r,
hwr i11'n hh.." Ijl'nlt'l, IllIr Ilruhlo'lIlcr
nll~1 r,(l"islllI', UIlII\'rlur er ,M, .k'
plr med skulIIlUlCJi, 1'1 Rlt'lld /t,.h
hi1l{'dc 11:1, !lIUfl!iLn de l'I'Spt'ktiw
s1t:fler {'r.

KunsIneren ltarsallresl..utl'IU'
rcr 0]1 l t'r.llIkrig, 1II1'n der har "a
godt sum i11ltl'll rellklilJlwr \'ll'n'l, nI:
han melll'f, ild er t'l 1IH'llpl ll"llr hil·
lede ilf ~'r:lll~l'ig. 1,;lIlth'l har ~IHn'

Ilwhlt'nlcr lIlt'd racisnw, 1111'11 vil
ikkl' l'rl..,'nd"'!J'I.

1':1 alllM sl"du1l'd sllln' r;lt"bli·
ske pn.hll'Il\I'r 1'1' Jlusrarul. Ih' ,.1'
I'lllhm ikkl' hll'II'. ht'riJ:"1 nn~1 ('Il
indl'l' s"iou'hllllll, nu'n ,kll'r .kll~
Gabd!iuls lUlli, allulIJ kau r;1 sl..m,
bd IM·IIJCt· lU1l1k'1I1il al st'no!l' '·U

.lmlrcS\indllUMI. lil Ilt'lIIlLltJI'
l'lads i ~h",k\'a.

At Claus Ac>l:nlltJg

»Min indre
svinehund"
ART. Dyl med de laveste
inslinktef
TILHOLDSSTED: I dig og
mig, d.vs. i hver1 enesle
individ al Homo sapiens
VÆKSTBETINGELSER
Vokser siU stor, rl.1r menne·
sker uds:eltes for vold, lurnedreIse og respeklføs
behandling

ADFÆRD: Angribermenneskels eliske værdigrundlag, ~ racisme, Ilertmedhad og intolerance rar overlalJet
UDBREDELSE: Kallluldslænl1ig lage magIen i del
enkelte menneske, i sociale
gru[)fler og i ekslreme
tilfælde over hele befolkningen

MÅ IKKE FODRES
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DE. ANDRf;.
Ic Skolekontakt

Plakaten af statuen "Min indre svinehund"
Sådan kan du bruge plakalen:
Ved slutningen af dit første besøg hænger du plakaten op på opsJagtavlen
i klassen. Spørg om de unge har en ide om, hvad den forestiller.
Fortæl kort om "Svinehundens" historie og bed de unge om at skrive et
digt/en historie/gøre sig nogle tanker om, hvo d de tænker og forestiller
sig, når de ser plakaten.
Resultatet beretter de for dig, næste gang du kommer!
Lidt om statuens oprindelse og
formålet med kunslhappeningen "En svinehund går gennem Europa.
En kold mandag morgen slog den indre svinehund Iii i Europa. Det starlede i
Antwerpen kl. 05.25. Da indbyggerne sto~ op for at gå på arbejde den morgen, den 8.
nov. 1993, ventede der dem på byens torv et foruroligende syn. En mere end to
meter høj, sort-grå skulptur af jern-armeret beton, som forestillede en
menneskelignende skikkelse - men med et fælt udseende svinehoved.
Ilabet af dagen slog svinehunden til i Oslo;Amsterdam, Bruxelles, Bonn, Paris og
Stockholm. Næste dag i Geneve, København, Ziirich o.s.v. lait blev der opstillet 20
s\'inehunde på centrale pladser i europæiske storbyer
Skulpturen hedder "Min Indre SvinehWld" og det står indgraveret på en
messingplade på skulpturen sammen med en leksikon·agtig forklaring på et sådant
bæst
Art: Dyr med de laveste instinkter.
Tilholdssted: I dig og mig, dvs. i hvert eneste individ af Homo Sarli",ns.
Vækstbetingelser: Vokser sig stor, når mennesker udsættes for voiu, IOrnedrelse og
respektløs behandling.
Adfærd: Angriber menneskets etiske værdigrundlag, så racisme, fremmedhad og
intolerance får overtaget.
Udbredelse: Kan fuldstændig tage magten i det enkelte menneske, i sociale grupper
og i ekstreme tilfælde over hele befolkningen.

Udtrykket "den indre svinehund" stammer fra det tyske "der innerer
schweinhund", der oprindeligt blev brugt af førsle verdenskrigs tyske soldater om
umandig og kujonagtig optræden. Men det blev forst for alvor slået fast i tysk
sprogbrug, da den tyske socialdemokrat Kurt Schuhmacher i 1932 i den tyske rigsdag
i et svar til nazisterne sagde at ''hele den nationale-socialistiske agitation er en
permanent appel til den indre svinehund i mennesket".

Den nat, hvor de fleste skulpturer blev opstillet, var del nøjagtig 55 år siden Hitler
begyndte sin systematiske forfølgelse af jøderne. På "KI)'stalnattcn" raserede
nazister 7.500 jødiske forretninger og satte ild til 267 sYII.:lf.oger. 30.000 jodeT blev
arresteret og sendt til Dachau.
Kunstneres formål:
Alt sammen var det en del af en happening, der havde til hensigt at sælle fokus på
den stigende intolerance og forråelse, der finder sled i Europa i disse <tr.
Initiativtager til dette tilsyneladende absurde projekt er den fynske kunstner og
solvsmed Jens Galschiot Christophersen: "Jeg ønsker at gøre opmærksom på, at vi
alle er ansvarlige for det øgede fremmedhad og forfølgelse af mindrelalsgrupper."

"Som jeg ser det, ligger den virkelige fare ikke i de små yderligtgående racistiske
grupper, der er dukket op i mange lande i Europa j de senere år - selvom de bestemt
er et udtryk for et sammenbrud i vore moralske værdier."
"Den virkelige fare er, hvis vi ikke alle hver især vedkender 05 vores indre
svinehund - så er det muligt for den at vokse, på trods af vores hensigt ... - for til
sidst i værste fald helt at tage magten over os, som det tidligere er sket i Europas
historie."
Baggrunden for at Jens Galschiøt Christophersen har givet sig i kast med et så stort
projekt, er det dilemma, Europa er i, og som bliver mere og mere tydeligt for hver
dag, der gk
"Med katastrofer, der lurer lige om hjørnet i Europas omkringliggende regioner,
kan vi, før end vi aner, blive konfronteret med nogle enorme udfordringer til de
hwnanistiske idealer, som vort samfund bygger på.
Hvis der udbryder borgerkrig i Rusland, eller opstår en voldsom hungersnød i
Afrika, risikerer vi at horder af flygtninge vil kræve at få del i vor rigdom. Og det
vil være vanskeligt at forhindre dem i at trænge ind i Europa. Og hvad gør vi så?
Bygger en Berlin-mur? Internerer dem? Skyder dem?"

"Og hvad med de flygtninge og emigranter, der allerede er her? Hvis deres
pårørende ligger døende på Europas dørtrin, vil de så passivt se til? Hvis min kone
var ved at dø på grund af krig eller hungersnød, og hun ble\' nægtet indrejse i
Europa så ville jeg reagere. Det ville være umuligt for mig ikke at reagere. Så hvad
gor vi med alle indvandrerne? lnternerer dem også? Vi vil står over for ct enorm l
dilemma."
"Jeg er godt klar over at alt dette er hypotetisk - endnu - men det er en mulig
udvikling. Og det skræmmer mig! Hvor er Europa på vej hen? Er vi parate til al
forsvare dem på vegne af folk med en anden hudfarve - eller gælder de kun for
hvide? Er vi blevet så materialistiske, at vi værdsætter vor utroligt høje
levestandard så højt, at vi er parate til at ofre vor menneskelige værdighed for den og ende som de rene svinehunde?"
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ellerSVl~eHUNl)?

Ingen af stederne havde Jens Christophersen
tilladelse til at opstille skulpturen. Skulpturen
er :!,30 m høj og vejer godt 1000 kg og er
derfor ikke så nem at flytte. Både af denne
grund men også fordi de enkelte kommuner
fandt initiativet godt, er svinehunden stort set
alle steder blevet stående i byen. Enten på den
plads hvor den oprindelige er opstillet eJler på
en tilsvarende plads.

siden sidste nr. af BUNKEREN udkom, er det gået rigtigt skidt
for Plakatsøjlen på Bunkerpladsen.

Vinteren har været hård ved den
og specielt ved de plakater, som
er blevet forsøgt ophængt i løbet
af december og januar.

I Odense blev "Min indre svinehund" opstillet
på Flakhaven, men er flyttet over gaden og kan
idag ses på Klingenberg.

Nogle af dem var da meget pæne,
men desværre ikke ret længe.
De var ikke robuste nok til at
klare det danske vintervejr.

Kun få dage gik der typisk, for

På svinehunden står indgraveret, hvad en indre
svinehund er og flg. teksten er på det relevante
sprog:

halvdelen blafrede i vintervin-

den, mens den anden halvdel lå
som laser på Bunkerpladsen.
I løbet af februar måned har plakatsojletilhængerne tilsyneladen-

Art: Dyr med de laveste instinkter.

de indset, at de har det med vintervejret som guderne har det med

l

dumhed.
Man kæmper forgæves imod !

I hvert tilfælde er der ikke fra
min observationspost observeret
opsætning af plakater i februar
måned, hvilket måske kunne tydes
i retning af, at behovet for plakatsojlen ikke er påtrængende.
Og da jeg nu i avisen og fjernsynet læser og ser, at Morfars Svinehund (den indre) skal fjernes
fra Klingenberg, vil jeg foreslå
bestyrelsen at optage forhandlinger med Odense Kommune om et mageskifte:
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En beboer med dagligt udsyn til
plakatsøjlen.

(Navnet er redaktionen bekendt).
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Projektet "Min indre svinehund" er den
største kunsthappening i europæisk historie.
Svinehunden er lavet af Billedhugger Jens
Galschiøt Christophersen fra Odense.

C

PLAKATS0JLEN TIL KLINGENBERG
DEN INDRE SVINEHUND TIL
PLADSEN.

"Min Indre Svinehund"

ri"
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Som advarsel imod den stigende racisme og
intolerance i Europa. opstillede Jens
Christophersens team en skulptur forestillende
en svinehund med menneskekrop i en række
europæiske byer.
Opstillingen foregik den 8. november 1993.
Indenfor en halv time hlev der samtidig
opstillet eksemplarer af skulpturen i Oslo,
Antwerpen og Amsterdam.
Senere på dagen opstilledes svinehunden j
Bruxelles, Bonn. Paris og Stockholm.
Dagen efter blev svinehunden opstillet i
Geneve, København. Zurich. Lyon, MarseilJe
og Milano. Indenfor 48 timer stod der 20
svinehunde på centrale pladser og torve i 20 af
Europas storbyer.

Tilholdssted: I dig og mig, d.v.s. i hvert
eneste Idivid af Homo Sapiens.
Vækstbetingelser: Vokser sig stor, når
mennesker udsættes for
vuld, fornedrelse og
respektløs behandling,
Adfærd: Angriber menneskets etiske
yærdigrundlag, så racisme,
fremmedhad og intolerance for
overtaget.
Udbredelse: kan fuldstændig tage magien i
det enkelte menneske, i sociale
grupper og i ekstreme tilfælde
over hele befolkningen.

MÅ IKKE FODRES!
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Vores bestyrelse mener del er så flot el projekt,
af l'j har indstil/el Jens Christophersell (if al få
del i jubilæumsprisen iforbindclse med PMF's
20 års fødsel.sdag.
HOl"edhesfyrelsen Izar bevilligel 20.000 kr.
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De måske kendte...
vi har det jo godt i kvarteret,
som nogle kalder ghettoen.
vi hygger os. Nogle kommer i Beboerhuset, andre modes i Brugsen
eller Netto.
NAr vi ikke gør det, arbejder vi
mere eller mindre anonymt ude i
det virkelige liv.
Men enkelte har hævet sig over
denne anonymitet og blevet kendte
i hele Odense. Nogle sågar på Fyn
og i Danmark. Og ganske få i det
meste af verden.
BUNKEREN indleder nu en se:ie,
hvor sAdanne mindre anonyme beboere får tilbudt spalteplads,
som de kan bruge til at skrive om
det, som ligger dem på sinde i
øjeblikket. Helt frit.
Den første vi har valgt er Jens
Galschiot Christophersen rr~ Alexandragade, måske bedre kenc~ som
Morfar.
Jens er uddannet som konstruktionssmed på Lindo, men arbejder
nu som sølvsmed og billedhugger.
Det sidste halve år er han blevet
kendt i det ganske Europa p.gr.a.
Den indre Svinehund, som han selv
kalder "Den storste kunsthappening i europoæisk historie".
Her fortæller han om den:

Århus, Herning, Milano, Barcelona, Innsbruck, Munchen og Berlin.

Altsammen var det en del af en
happening, som havde til hensigt
at sætte focus pA den stigende
intolerance og forr~else, der
finder sted i Europa i disse år.
Jeg ønskede at gere opmærksom på,
at vi alle er ansvarlige for det
øgede fremmedhad og forfølgelsen
at mindretalsgrupper.
Som jeg ser det, ligger den virkelige tare ikke i de sm~ yderligtgdende racistiske grupper,
der er dukket op i mange lande selvom de bestemt er udtryk for
et sammenbrud i vore moralske
værdier.
Den virkelige fare er, hvis vi
ikke alle hver især vedkender os
vor indre svinehund. S~ er det
muligt for d~n at vokse - på
trods af vores hensigt, for til
sidst i værste fald helt at tage
magten som det tidligere er sket
i Europas historie.

En kold mandag morgen slog den
indre svinehund til i Europa. Det
startede i Antwerpen kl. 5.25. Da
indbyggerne stod op for at gd pd
arbejde den morgen d. 8. nov.
1993 ventede der dem pA byens
torvet foruroligende syn.
En mere end to meter høj, sortgrå skulptur af jernarmeret beton, som forestillede en menneskelignende skikkelse - men med
et fælt udseende svinehoved.
15 minutter etter slog svinehunden til igen; denne gang i Oslo,
hvor en tilsvarende Skulptur blev
opdaget på pladsen foran det norske folketing.
Sidenhen dukkede svinehunden op i
Amsterdam, Bruxelles, Bonn, Paris,
Stockholm, Geneve, København,
Zilrich, Lyon, Odense, Marseille,
10

Odenses svinehunc har t'et en pi trynen
- måske ar en Ir~.f~lle??

Skulpturerne er mit forsøg p~ at
provokere folk til eftertanke og
til debat mange steder og pA mange planer. Jeg har hørt, at tolk
er begyndt at diskutere svinehunden i busser, der er kørt forbi
den.
Næste gang de passerer den til
fc~ds, stopper de mAske op og læser de indgraverede skilte pA
den.
Udtrykket "den indre svinehund"
stammer fra tysk og blev oprindeligt brugt af soldater i den første verdenskrig om umandig og
kujonagtig optræden.
Men det det blev først for alvor
slået fast i tysk sprogbrug, da
den tyske socialdemokrat Kurt
Schumacher i 1932 i den tyske
rigsdag i et svar til nazisterne
sagde, at hele den nationalsocialistiske agitation var en appel
til den indre svinehund i mennesket.
Jeg spurgte ikke om tilladelse
fra autoriteterne i de involverede byer på forhånd. I hver by
blev der valgt en central plads,
som er et nationalt symbol pA
fred, retfærdighed eller demokrati.

Jeg indrømmer, at der er et element af provokation i denne form
tor en happening. Men jeg har
ment, at det var nødvendigt tor
at fd folks opmærksomhed pA dette
emne. og det ligger ogs& i happeningens ånd: pludselig er den der
ud af det blå uden at nogen forventede det. Det er en fuldstændig overraskelse.
Denne happening var den største
af sin art i Europa.Ifølge kunsthistorikere har er aldrig tør
været en kunsthappening i sA stor
international malestok.
Den blev udført med en præcision,
er næsten kan lede tankerne hen
pA en terroristaktion. Den startede i 4 europæiske storbyer samtidigt og etter 72 timer var der
rejst 20 skulpturer over hele
vesteuropa - uden at nogen regerings- eller politimyndighed
havde fået blot en anelse om,
hvem der stod bag. Hen i modsætning til en terroristaktion havde
denne happening ikke til hensigt
at skade nogen - det var en helt
igennem fredelig happening.

Reaktionerne pA skulpturen i de
20 byer var meget forskellig.
Nogle steder tik den lov at stA
(t.ex. i Oslo), andre steder (som
f.ex. i Odense) fik den en mere
diskret placering og i andre byer
blev den simpelthen fjernet og
sat bag lAs og sIA (f.ex. i Bruxelles) .
Men uanset hvordan byerne har
reageret, er svinehundene nu deres ejendom.
Skulpturen var en gave og en gave
at en anselig værdi. Det er helt
og aldeles op til den enkelte by
at beslutte, hvad de vil stille
op med den.
Jeg har ikke nogen indflydelse pA
den længere.Skulpturen lever sit
eget liv. Uanset hvad autoriteterne rundt omkring beslutter at
gøre med den, vil den leve videre. Den er blevet en del af
kunsthistorien.

på et eller andet tidspunkt vil
en eller anden gA i gang med at
undersøge, hvad der skete med de
her skulpturer - og historien vil
komme ud. Hvis f.ex. bystyret i
Bruxelles beslutter at lade svinehunden forblive bag lds og sId,
sA vil spørgsmålet pA et eller
andet tidspunkt blive rejst, om
dette er holdningen til den indre
svinehund i Bruxelles: at bure
den inde.
Historien har vist, at det vel
nok er det mest farlige man kan
gøre ved den - den indre svinehund !
Morfar.
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Zoo~'

lo/y'" .

eller hvad
Odense'Zoo har fået·:
tilbudt en helt ny
dyreart til sin samling: Galschiedts 'In~
dre Svinehund'

Ham med
'den indre
Svinehund
Midt Illdate Ira Juletravl.
hed dukkede pludselig 20
Indre lvindebunde op i lige
eA mangl luropæiUI atorbyer. Det 'lU den .tlrste
kUf"lllthappenilll I eu~
pælak I'l1.Btorie, OS' manden
bag var den odlnaearokt!
Imykkeamed og billed·
hugger JeM Ga1J<:hlllt
CluiBtopherun. IIllm kan
mlln møde pA BIldeluen
torsdag kl. 20. Hllr vil han I
foredrag og tlIueeri med
Badstuenl Inspelel4lr Søren
Werner fortælle om all 11'1
og om at bllve kendt ~m
Mhl!lm med min Indre BVlIIehund". Blg arrangementet
ItAr Badatuena nyelta aktivitet, Tilbmejeriet.
/
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LOUtSE KJÆRGAARD
Odenee vil ikke hlYe det
grimme lOrte beton..virt,
der uden va"el blev Nt .c
pi Flakhave,n i november,
og kunetneren nlegter It
taga dyret tilbage. Men Zoo
er jo akabt 150m hjemsted og .
Ikueplada for bAde venliitaindede og gromme dyreal'ter, al .ville haven ikke
være en pallUnde og tanke·
vækkende placering af
Odenle-kunstneren
Jena
Galschirnlt
Christopher·
aena OllUltridte eltulptur?
SAdan har et ældre æclepar fra Odenee tænkt. De
cav ideen til etadsdirektør
Bjarne Chriatenaen, om
hvordan byen kunne kom.
me Iif med den uønekede
guve pl en god måde, DC
derfu gik den videre til
kunatneren. I dag ligger et
tilbud fra Galøchiødt på et
akrivebord i Odenee Zoo
om, at heven kan overtage
.skulpturen. Næate .kridt,
er at Zoo .iger enten jll
eller nej til det nye dyr, der
hverken hæver gia. ellu
tremmer, aelv om det aym.
baH.erer en række mecet
farlige kræfter i menne·
aket.: Had, raciame og vold.
- Vi har ikke Låret Itil.
ling til Svinehunden end·
nu, men l'ernel' med It
kunne lVI re i løbet af den
kommende ure. Huil akulp.

turen sk.l lti her, kræver
det Mlvføllelic, at den forIyno med en lidt IRngere
forklerini end den plade,
den aUerede bærer, liler
wolOi NinI Chriltenaen i
Odenll Zoo.
Ved Svinehundenl fod
fOl"LllClIer en plade om dyreta udbredelae, levevi.. og
rDCle, nøjlgUit lom hOA
Zooa egne dyr.

Tornbjerg vil
have svinet
Hvia Zoo .fallr .tAr Svi·
nehunden alligevel til at
redde fra ophugning eller
fOJ"ilemmclle pol et lager.
Blde Tombjerg Gymnll'
aium og Skibhul 17:.8 har
meldt lil lOll\ aftagere til
.kulpturen.
- Man jeg lynes bedat om
idien med Zoo. Der kom.
mel' Ilere mennesker, og
lymboHkken kommer end·
nu tydeligere til udtryk
blandt alle d. andI" dyr.
Folk bliv.r mindet om det
udyr, der lever inde i dem
eelv. sig\!r Jena Oll.lschiødt
ChriltopherMen.
Hved
Svinehundens
fremtidige .leæbne ender
med at bIlOle, afhænger af
Odenae Kommune, Gal.cblødt har Ikrevet til
borgmaater Anker Boye og
bedyret, It han ikka vil
tilKa glvan tilbage, uanset
hvad byen egter et gore
med den. Skulpturen tilhører byen, og det lean der
ikke laves om pA, mener
kUl'lltneren. Til gengæld
tilbyder han It reparere
Ikulpturen, der hil' været
and· Ol tryl'leI0', .iden der
blve begAet hærværle imod
din lidst i janulr.

En plade ved luinehundenl fod forlaller om dyre~t ud~redels~, fode og lelH!uis - .
nøjagtigt som hOJi dyrene i Zoo.Uuis hallen .iger JO, bliver SVinehunden. næste hjem
blondt netop iblondt dem.
.

Det mener folk på gaden.

.~.

•) ~

' -..A
Otto Winblad Symbolet berørar os alle, for der find.. 1m
Ivinehund indeni o. alle - hvorl'or skallkulpturen d. ikke
ati her, hvor IlIe kan.a den? Andra byer i Europa her
ugt jatek til den. Det ebempel burde Odenle folge og
lade den blive ltiende pl Klingenberr, hvor den har den
bedete effekt. Jeg har og.A .at turieter ltoppe op og kigge
pA dyret.
Skulpturen har tyd,li,evi. ramt et eller andet i nOll'en••
for den mi.tede jo tænderne. Men hvie byen ikke vil have
den, har jel:' ikke bedre fo"lag end Zoo.

'Dig og
'Svinehunden'
Spørger: LOUISE ....
KJÆRGAARD
Foto:
JØRGEN HANSEN

V~ma Ahmed, lttorud: Er folk bange ror land heden?
Hvorror Ikulle OdenIC elle" .fvi5Ø Svinehunden. Specielt
fordi kunstneren kommer fra Odense virker det ekltre
intolerant at .ige nej tak til Ikulpturen. Jeg har læst og
høH. om den m.nge Itlder, Ol lynll, at den. budakob
rammer præeist. Dcn giver folk noget at tænke over.
Derfor bor den sti her i centrum, hvor der kommer maeaer
af (olk rorbi. Dare synd, dlln er blevet edeligt.
Det er do en me\:et Ijov ide at placere den i Zoo, men
Zoo er jo (Ol' bom. Det er ikke dem, der har behov (Ol' at
tænke over den indre svinehund.

,
'-

"''t..,.

Brdogen Cetln, Oden.e C; Svinehunden burde stA et
sted, hvor alle kan ae den. Gerne midt pA gågllden med en
stor plaket om helten, ad alle kan blev mindet om det, den' Dag'mar Hanaen, 12 lI', FanG'el; Dem, dl!r.ynea, den er
Itår ror. Det kune godt l'remgA mere tydeligt. Jeg kendte ' pæn må bestemme, hvor den .kal atil. Jeg 'yne. den er
ikke symbolikken. Men dlm er god nok. Jeg &er tit den
, grim. Mm morrar har 4000 grise, der elleøAmmen er
indre avinehund komma til udtryk i folk. Forleden fik jeg J pæn~re end denne her. Jeg har tit .et på dilD, nlr jeg tr
.
en .kulder i bryltet, og en overlegen bemærkning om, at , forbi og har 0lld. 1"'lIt, hVid der øtår Ilå pllldcn, men dt!tArer
det kunne nen sagtens tillide lig, uden der ville ake noget: (Ol' .væH. til. jeg kan bro,,, det til noltet. Je~ kommer ikke.
ved det.
do tit i Zoo. &!I jc~ .'1' li~,'::I,,,1 Hu'.I. ,,," o\"n l ,\., ,_,_.. ,
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Netværket Stop Broen, der
er imod Øre5undsforbindel.
aen, er blevet hædret med
20.000 kr. af Pædagogisk
Medhjælper Forbund, og
samme belob tilfaldt billed·
kunstneren Jens Glllschiøt
Christophersen for projek·
tet 'Den indre Svinehund'.

Bromodstllnderne
hædres. fordi de trods 'mss.
sivt politisk og økonomisk
pres rrs brolilhængere aili.
gevel stadig tror på., at
almindelig sund fornuft vil
sejre', hedder det i en med·
delelse fra forbuOllet.
Og Glllach'ul Christa·

phersen fAr de 20.000 kr.,
fordi han med sil projekl en skulptur opstillet i man·
ge europæiske byer - gjor·
de opmærhom på 'en farlig
intolerance og sniilende
fremmedhad', hedder det.
(RO)
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Jells GalKhiøl ChrislOphtnel1 j uJskab /lied /logie afde svillelulllde, som er opstillet i 20 ellrvpæiske slvrbyer. Md ikJ!ef"dres.l

PMF støtter

den indre svinehund
PMFs jubi-pris går j
dr til kunstneren bag
Europas formodentlig
største kunsthappening
samt til modstanden
mod Øresundsbroen.
AF AUAN NIELSEN

Tænk at det i 20 året for
Pædagogisk Medhjælper For·
bund skulle komme så langt,
at PMF sUJlter ~den intlre
svinehund". Men bare rolig,
del er faktisk med modsat [ortegn. Jubi·prisen går nemlig
til Jens Ga/schil/t ChristopherselI, fordi han som advarael
mod den sugende racisme og
intolerance i november 1993
opstillede skulplurer foreslil-

lende en svinehund med men· største kunslhappening i
neskekrop i en række euro- Europas hislure har tidligere
pæiske byer.
modlagel symlwlsk slolle fra
I løbet af kun 48 limer Iyk· I'MF i form af en check p,,"
kedes del kunsLneren ng 1.000 kroncr., men med hen·
hans medhjælpere al opstille visning til, at Jens Galsrhiot
slure, mandshuje ~svinehun Chrislophersen
har haft
(Ie« i 20 forskellige storbyer udgifter på mere end 100.000
fra Oslo til Milano og fra ' kroner i forbinddse merl projektet har furbundel aller
København til ZUrich.
laget pungen frem.
I begrundt:lSl:n for indstil·
Svinehunden godt
lingen til jubi·prisen hedder
modtaget
det blandt andet, at Jens GalIngen af stederne havde schilIt Christophersen ikke er
kunstneren tilladelse Lil at· bange for at bruge sin kunsl i
opstille skulplurerne, og cla deo politiske og humanilære
de vejer godl 1.000 kg var de kamp. KunsIneren har samti·
ikke sådan al feje bOr!. lUde dig gjorl opmærksom på en
al denoe grund, men også for- nlldvendig e\lru[}a~isk diskusdi de enkelte storbyer betrag- sion om den slig(~nde racisme
tede happeningen som et og intolerance - og vovet at
positivt budskab, har svine- gøre del lrods manglende
hundene lået lov til at blive opbakning.
slående i stort set alle byer.
Netop nu manglerJens GalDenne
[ormodenllig schiot Chrislophersen vcnge

til at slille en lignende skull>lur op i Ruslands hovcdslml,
Mosllva. En placering, der er
blevet yderligere akluel dIer
v<llget i 1~IlSl<ll1d der var
pf<cgel af uhyggt:ligl stærke
nalillllalisliske slnllnninger,
der gav gcnlyd verdcn over.

Sådan kender du
en svinehund
Skulr>luren hedder offieiell
~Min ioclrc svinehulld« og på
alle skulllturerne slår der ind·
graveret p,," del lokale sprog:
ArI: FJyr lIled de laveste
itlstillkJer
Tilho/dssted: I dig og mig, det
vil sige i Ii~erl CIJesle ilJdillid
o/ f!OlllO SupiellS.
Vækstbetingelser: Vokser sig
stor, lIar mClwesker udsæt/es
for vold, fomedrelse og respektløs bellalld/illg.
Adfærd: Angriber mcnlleskets

etiske IJærdigrlllldlag, sa ra..ismeJremmedhad og iJltu/aallte Idr overtaget.

UI/bredelse: Kali f/lldstændig
tage mag/eli i del enkelte mel/Ileske, i slKiale grupper og i
ekstreme til/ælde over lir/e
be/al/mingell.
JlIbi.priscn er i år Ilå 40.000
kroller, hvomf Jens Galsdlint
ChrislopheniCn
modlH!:er
halvtlclen. De reslen-mle
20.000 tilfalcler en ra..kker
grU/lJlCr og initiativer der er
OIklive i kall1p~'n mud Ofl'sundsbroen.

PMFsJubi-prisfw JY94
ovurækkesfredag dm 25.
IllOrts klokken 15 i PMFs
forlmlldshus i St. KO/lgellsgade
79_ i forMildelse /lied j/lbilæJllns·rereptirJnen. der af/IO/'
des fro klokkelI I.11i116.
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Jubilæums-pris til Stop Broen
Pædagogmedhjælpeme skænker 20.000 kroner
til netværket af modstandere mod Øresundsbroen
• Solidaritet har været et af nøgleordene i
PMFs virke gennem alle 20 år, sagde Lene
Thomasstn. medlem af Pædagogisk
Medhjælper Forbunds forretningsudvalg,
da hun fredag uddelte to priser på hver
20.000 kr. i anledning forbundets 20 års
jubilæum.
Den ene gik til netværket "Stop
Broen". som er en samling af mennesker
og grupper. der er fælles om kampen mod
Øresundsbroen. Den anden fik kunstneren
Jens GIlIsc:hiet Christophersen for projekt
"Min indre Svinehund",
• Allerede på den stiftende
generalforsamling i 74, blev del besluttet at
pt\{F skulle melde sig ind i Salvador Allende
komiteen, i solidaritet med det Chilenske folk,
Og hven år på PMFs fødselsdag uddeler vi
priser fra jubilæumsfonden, sagde Lene
Thomassen og ridsede fondens formål op.
Den er at yde støtte til organisationer,
grupper eller enkeltpersoner, i forbindelse
med kulturelle, faglige og politiske a"liviteter
og initiativer.
- Trods 90'emes ligegyldighed - og
manges væren sig selv nok - er der landet
over nye, nødvendige initiativer. PMF kan
ikke holde liv i dem alle, Dertil er vores
midler for n. lubilæumsprisen er forsl og
fremmeSI el moralsk og politiSk skulderklap,
sagde Lene Thomassen,
Hun begrundede tildelingen af prisen
til "StOp Broen med, at der er lale om en
samling afforskellige mennesker og grupper,
der trods det massive politiske og
okonomiske pres og nok så mange
matematiske nul-løsninger, stadig tror på, at

almindelig sund fornuft og miljøet omkring os
er værd at bevare. Og som stadig mener at det
er værd at slås for folkelig opbakning, som
en forudsætning for en reel demokratisk
beslutningproees.
Jens Galsernøt Christophfersen
tildeltes prisen for at han med sit projekt "Min
indre Svinehund" slog til i Europa den 8.
november 1993. Nøjagtig 55 år efter
"KIystalnatten hvor Hitler stanede sin
systematiske udryddelse afjoderne.
. I 20 europæiske storbyer. blev
mennesker på vej til arbejde, mødt af en 2
meter høj og 1000 kg. tung skulptur på
byernes torve. I ly af natlen og uden tilladelse,
blev den ellers ofte skjulte svinehund placeret
til almindelig beskuelse. Jens Galsehi01 og de
100 frivillige hjælpere, fik med denne
happening sat fokus på den lille, men
uhyggeligt farlige intolerance i os alle
sammen, og gav dermed kampen mod det
snigende fremmedhad og racisme et nyt
udtryk, sagde Lene Thomasen

29 MRS. 1994 _
Nørrebro /{l/'i
Skulpturen .Mip indre
svinehund. Lli~ur i dag
tirsdag opstillet på Den
Røde Pladl ved Kongade
på Nørnbro i KobenhaVll.
Skulptur.o er 110m led i en
europæisk ha~pening bl~
vel opstiUet i .0 byer i Europa. bl.a. pi RAdhuspladsen i Koboenhavn, ~ det er
skulpturen herfra BOm nu
er &i"et vid.re til Nørre-

~::;ri'eedin~~t~~::~~~~~

et til lejlillhtden dannet
jntorkeøl.er. irzf.

M
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Zoo siger nej jolt
til svinehunden

Niels Lange fra "Hold sammen Om
Sydhavnen" modtog Pi<.1Fsjubi-pris på vegne
af"S!op Broen". Priten bh' m-crpJ., ;aL.
fOf9:dlldetS noveokassecer- Lc"t TI 'ihSM
(Foto: Sonja lskov /2. Maj)
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Unl banlc

1 gdr skænktde pædagog·
mehjælperfU! 20.000 kr. til
m:tlJærk/ armods/andere
mod Øresundsbroen.
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- Svinehund på
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Pædagogisk
Medhjælper
Forbund

- Solidaril.et har været etaf
nøgleordene i PMF"s virke
gennem alle 20 b, sagde
Lene 'ThomalIen, medlem
af Pædagogisk Medhjælper
Forbunds Forretningsudvalg. da hun fredag uddell.e
to priser på hver 20.000 kr. i
anledningen af forbundets
20årsjubilæwn.
~n ene pris gik til netværket -Stop Broen., der
samler mennesker og grupper i en fælles ump mod
Øresundsbroen.
Den anden gik til Irunst.neren
Jens
Galschieth
Christophersen for hans projekt.Min indre Svinehund•.
Tildelingen til .Stop Broen. blev blandt andet begrundet med, at der er tale
om en samlinl: af forskellige
mennesker 0i i"lPper. der
- trods massiv politisk og
økonomisk preli og nok så
mange matematiske nullesninger-ltadig tror på. al
almindelig sund fornuft og
miljøet omkring Ol er værd
al bevare.
P.Sm.

I(

Jem; Gal.chett og ham; BviTUlhurzd er blevet
20.000 kr. rigtn.
PRIS llL SVINEHUNDEN
• Kunstneren Jenl Galschllit Chri.t.ophersen og
hana indre .vinehund blev 20.000 krOMr rigere i
gU. .
Den Illade giver var PlIldagolrilk Medhjælper Forbund _ PMF -, som uddelte prisen i anledning af
forbundell20 ånjubiheum.
HovedkaJler Lene 'ThofUll88eD overrakte prisen,
og hun ugde blandt endet i sin begrundelae, at
Jenl Gallch.it Chri5tophel1leo med ain lille haPI*
ning 'fik sat fokus på den lille, men uhyggeligt farlige intolerance i os alle aammen'.
KunstnerelIll "Iter, Mette Li,ndberl, modtog prillen på broderenø vegne. Han er for tiden på rejse i
Norge.
Også netværket 'Stop broen', som er imod øresund.~forbindeI8en. fik tildelt 20.000 kroner af det
jubilerende fagforbund.

• Heller ikke Odenae
Zoo vil h.ve Den indre
Svinehund.
Oden.&kunstneren Jenl Gal·
$Chiøt
Chriltophersena omstridte .kuli>
tur. Odeni" kunstfond lagde i februl.t
nejtak til .kulpturen,
der var en uvanlet gave til Oden.e Ol tyve
andre europeiake byer
BOm et symbol pli den
intole:rantl og rad·
BtiBke svinehund, der
leyer inden i oa alle. Et
tokalt egtepar fo...
Blog i Itedet at pllCere
den i Zoo, m.n oBd

her takker lI'IlIn nu nej
til at Jive .kulpturen
et nyt hjem.
-Ideen IDeel .t placere Svinehunden blandt
dyrene I Zoo er Ijov,
IDen vi .ynn ikke,
denli budskab passer
ind i vorea kont:ept.
Folk kommer i zoo for
at hygge lil. liler 100log Nir14 ChrUk~'".
Menl Svinehunden
venter på nllSte bul}·
etin om sin fremtidigo
.kæbne, hviler dens ol·
me blik IlIdig på bu.aplllsaleme pi Klingenboerg.
lo

-
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A 10ur rammer specielt de helt unge, der
ikke læ.eraviscr, aiger en øf
initiativtagerne bag Odense8 nye
kulturmagasin a1aur, Thoma! Petersen.
Foto: Robert Wengler.
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Nyt blad
,

efter
gammel
-opskrift
Redaktionen bag Fyns nye
kulturmagasin a'jour knokler
på højtryk med sit tredje
nummer.
Af
LOUISE KJÆRGAARD

D

•!

et .kete for rarst~' /
gang i npril. I maj
gentqg det sig. ..
PludBelig var borde"'l i '
stamcaUen, gymansiets aula. universitetetll kantine .
og tandlægena venteasl
dænget til med kultur·mD.gasiner, som du bare kunne
tage uden at lægge en krone. I maj var det Al Pacino,
der sendte dig et modent,
maehoblik rra forsiden.
A'jour etod der ud for hanB

marke lokker.
Lige nu knokler redaktionen med sommernumm&ret, der fAr 'Svinehundens
far' Jens Galochiot Christo-~.
phenen på forsiden, fortil!l.
ler Thomas Petonon. Sam·
men med Ul andre har han
startet Fyna nye kulturma. .
gaBin, der udkommer en
gang om måneden. ForelBbig har de tre ikke aet
riogen re8ultater ar derea
arbojde på kontoen. Men
skriver.karlene, der arbej·
der som free·lancere, er betalt. Pengene til de~s Ion

og omkoatningorne til at
trykke bladet øtallUller alene rra annonceindtægter.

Kultur for unge
- Kamen i vores blad er
kalenderen over begivenhe·
der, siget Mette Ktull, der
har ansvaret for majnum.
meret.
Samme velkendte opskrift bruger både Ugeavi·
sen og Stift8lidende8 fre·
dllga-tillæg Her og Nu. Begge di1l88 udkommer fire
gange, hver gung a'jour
kommer en gang.

- Voro. borettigeleo ligger i, at vi rømmer en
anden målgruppe. De helt
unge, der ikke læser oå
mange aviser, vil bruge vo·
res blad. Det ligger. hvor
de fætdes - og det handlet
kun om kultur, pointerer
Mette Krull. - Selvom
a'jour kun udkommer en
gang om månedel1, når vi lit
få næaten alle arrangemlln·
ter med. Men biograferne
skifter nogen gange film
med meget kort vllrsel. sil.
der smutter slllvf01gelig nogel, siger hun,

Ud over at omtale udstil·
linger. koncerter, film og
teaterstykker indeholder
majnummereta 24 sider en
artikel om (;ykelture]lå
Fyn, et interview med skue·
spilleten Al Pacino, ditlo
med Anne Christiansen fra
Fyns Stiftsmuseum og en
skæv historie fra natteli.
veto Om western·aalona og
britiske pubber.

Længere artikler
og større fotos
- Fremover vil vi gerne
have nogle længere artik·

ler, der gllr mere i dybden
øll.mt Btorre fotuw. Iydcr vi·
sionerne frø Mette Kroli,
der selv er uddannet bug
N
kUffierl1et,
For II.t give pinds til disøc ~
drømme, skal bladet Ul' på
~
32 sider. Næst!: numml'r
J>
sklll dække blllle juni og
juli. at\. det trykkea i 45.000 ' eksemplarer. Ellers er oplu·
gct 35.000.
<D
Succes eller ej. A'jour·
~
redaktionen garanterer. Ilt
bImlet fortsætter mindst N
ud. Så illllgt rækker •.rta·
lerne med annOllcorcrne.

U3

på Restaurant Knudsens Gaard,
Hunderupgade 2, Odense M.

Jens Galschiøt Christophersen vil
fortælle om. ideen bag projektet; bud·
skabet. om at sætte fokus på den st.igende intolerance og forråelse, der finder
st.ed i Europa i disse år, og den respons,
der Cl' kommet på denne Imnsthappening.

Emne: Provokerende kunst i
hverdagen

Efter oplæg og diskussion er der middag
på Restaurant Knudsens Gaard.

Skal være DJØF i hænde senest
fredag den 11. februar 1994, Grethe Stcenhcrg Homøe

Billedhuggeren Jens Galschiøt
Christophersen, der har vær!<sted i
Odense, har været meget omtalt i Euro·
pa på det seneste. Dels var han ud:otiJler
på Verdensudstillingen, Expo 92, i Sevilla, dels har han gjort sig meget bemærket med kunsthappeningen "Min
indre svinehund", med opstilling af de
mere end 2 meter høje, sort-grå skulpturer af jern-armeret heton.

~ Tilmelding skal være DJ0F i hænde
senest fredag den Il. februar.

Navn:

Hver skulptur forestiller en menneske·
lignende skikkelse, men med et fælt udseende svinehovecl. Skulpturerne hlev
ullimo 93 opstillet på centralt beliggende pladser i Europas hovedstæder og
stØ1Te byer, En af skulpturerne kan ses
på Klingenberg i Odense.

Fynsregionen
vI Karen-Lisbet Jacohsen

djøf·privat, Fynsregionen indbyder hermed til årets "Nytårskur'
torsdag 17. februar 1994 kJ. 18.00

Hvis du efter tilmelding bliver forhindret i at. deltage, bedes du venligst hurtigst muligt melde afbud til GI-ethe Steenberg Hom~le på tlf. 33 142920.
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Stilling:
Ansættelsessted:
Privatadresse:

Med venlig hilsen"
Telefon (dagtimer):
Fødselsdato (Lil medJ.reg.l:

FYNSREGIONEN

"Nytårskur"
Provokerende kunst i hverdagen
Torsdag 17. februar 1994 kJ. 18.00
Hestallrant Knudsens Caarll, Odense

I

Udklip ar:
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Morgenposten
Fyens Stiftstidende
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Gris-hund
StUrUnnch HaM Jllrgt"
Nitt.en. Dronninge""BøtU
111. OchrlU• .kriller:

fo~'?nJe\le

Udklip al:
Morgenposten
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Vi vil gern~O/1'
have Den.
indre Svinehund
RtJtlor 14m! Pind,
TbmbJerg Gymno.ium,
$endu fo/gende dblU" brev
til borg1rn!,ter Anker Boye:

Pli 'Ibrnb,ierg Gymnasium
ved vi, at du hør rået en
gave rorærende, Jom du ikke er særlig glnd ror. Det
problem kender vi godt.
Hvor i 1l1verden ukal man
gøre ar den rædsel. mon fik
artønte OJgll eJler en IIlIlst
rra udlandet., nAr man !lll
raktisk ikke kan rordrage
den, men på den Anden øide ikke IIn!lker "t rornærme den r.lndc giver. Normlllt Sletter mlln den ind i
et skab, hvor den ikke gør
nogen fortræd, og lå tager
man den rrem, '!læste gang
lnnte Olgs kommer på beug.
Problemet med den lita·.
ve, du hllr råel, er, at den
er vanskelig at litemme væk
i et Ilkab. OS allmtidig er
der det prekære ved ,ituationen, at giyeren bor i
Odense O$; derfor kan holde
lljio med. hvad du gør med
hlUla gnve. Med andre ord
- du har et problem. ~t
vil vi på Tombjerg Gymna·
øiwn gerne hjælpe dig med
atlMe.
Ihn go~. vi wnhr od,
ti' 1l01urlilfl:;" Jen, Gal,chil'lt ChrUtopherUM '!>fn
iltdrt Svinehund'.
Du bryder dig ikke om .
den. og nmtidi, kunne vi.
godt tænke" at IAne den.
På den måde ville dit problem være lost - i hvert
fald ror en periode. Bag- .
grunden er følgende;
..
P! 'Ibmbjerg Gymnaai.
um har vi besluttet. at
IUl!Ste økoleår. &Om begynder d. IO. august., .kal
være et temur. Det overordnede tema ror ef\erAret .
skal være 'de fnmmtde·.
Mere konkret betyder det,
at hYer klasle I løbet af efterånøemestret I et eller
andet omfang .køl have beøkæftiget lIi~ med temaet
'de fremml!'de' i underviø_
nin!,:l'n. Vi har Allerede
etableret nere kontakter
med indvnndrerorganiønti_
oner og flygtninge. og der
er stor interesse ror voret'
initintiv. Vi forventer, It
d.'r vil komme mange
Tremmede' på besøg pit
økolen i forblndeløe med eftl'rårets underviøning, Oll
det glæder vi 08 ti!. Ener·
året.ø underviøning økol
mundl' ud i ~n temRuge,

I

1
med den me·
get debatøkabende, Europa-dløkkende og rosværdi·
re happening 'Operation
indre -nnehund' har det
· undret mig, at JeM Gal·
"hi.t Chriøtophenteoa
m"d rette usympatieke.
men kUnJlneriøk veludførte øvinehund, er en griI· en IlVinf'hund
dog viltre
en hund.
t Problemet med en avine-: hund er jo netop, at den er
; efter øvinene og lel friøte.
til al bide dem, hvil ikke
ejioren kan atyre den. SyrnI bolikken er klar, e~ren
, skal øtyre ain (ipdre) øvine, hund.
I Det er altd Ikke et
8Pfl"lamAI om, hvorvidt
i hunden trives godt eller
• dArligt. men om den er

A

Vi .lal po8tt p4 chll indre .ui1lthund, tom ifølge bilhd·
huggrnn JeM Gof,dli_t ChrittopMrxn alt (ør ofU {ar lou
til a.t ,tiiJu.it hleJfip fj~, frem.

Mød de to, der
hjalp Galschiøt
KWlItneren Jena GlIiJchløt
Chriøtophenen økulle bave
gjort øin enb"6 I HjaiJne
Kirke ved Bt arrangement
efter gudstjeneøtea 24.
marlJ kl. 19.30 • med UmA-

Svinehundtn sila/være
7brnbjerR C.yml1f1sium&
lJ().rlegn for meste skoledr;
,om (Ur lemoet 'de
fremmede'.

10m IIr\'ikln i februar 95.
og 110m hnr 'dunøk identltel' 80m sit lemø. Vi rilla·
ve udlllillinger Ofret øho......
150m vi håber belyser, hvad
'dnn.'lk' betyder. Vi 5l!r frem
til. Ilt ,.; til den tid vil fi\
mllS8l!r lir gæater på beøllg.
110m vil kunne rå en oplevelse ved at Ile \'OTt'S rortolkning ar. hvad det ril øige Ilt Vl"Jre dnnsk.
Som du tydeligt kan le.
riUa 'Svinehunden' ,·IItTe ~t
oplagt vartegn ror vores
temlår, og vi kunne derfor
,odt tænke Ol, at den blev
optltillet ved hovedindgo,n.
gen til voru Ikole, og at
den stod der i hele VOTeS .
temaAr.
Hvis du er med pA id&n,
aynu vi, det ..-ine være en
god idf, hvia du ville overrække Ol gaven ved tema'reta atart. Det ville ogs4 .
være en pnasende geatu.s
over for kunstneren, 150m
øå ved ølmme lejlighed
kunne holde en lille fore·
læsning om sit kunstværk.
Vi tror bestemt, at han vil
ayneø om den t/mke.
Hvnd niger du til det? Oll
kommer nfmed din gave
på en pæn ml\de, og vi vil
sætte ltor pris på den, og
på den måde øllts to fluer
med t!;l Bmæk. I øvrilrt- kan
vi rortæl1e dig, at pladsen
rornn Tornbjerg Gymnll.llium er meget velegnet til
store økulpturer.
Vi glæder os til nt høre
frn dig, idet vi naturligvis
håber på, nt du også 8ynes,
del er en Cad id~.

et er "Hvad er da et men·
nnka?"
Jens Galøchiø~ Chri.topheT&Co er oprindeUg udlært
kOnlltruktionJBmed pli LindøYærftet, men bar I mM'
ge år
arbejdet
øom
øølV8med • ·Sll1)'kkesmeden- - og biUedhugger.
For nyUg kom ben i medlemeø løgcl11' som opbavlmaJid til det, der er Itnldt
den ø~rlt.o Itun.lhøppening i europæiBlt. hiøtorie ;

nemlig opstillingen af de
20 indre ninehunda i en
række europæialta bovedstæder. En happening der
kosteda bam et Inseeligt
bel_b ud af egen lomme.
I.midlertid er Gølsclti_t
Chriøtopherøea blevet forhindret, men det (orhIndrer ik.1ta to af hanø nære
medlU"beJdere på 1I'rinebundJI·projektct, Lotte Au·
guste.ca og Lone TheUeRen
i at møde op. Fltntallvnte
hor især været skribent" pli
projektet - øidstnævnte var
leder af det bold, der på b"e
dltgn 'lIrgetie for. at øeu af
de ltore økulpturer blev
øtillet op uda i Europa.

I

i gO~te~~~af:;ror være stor

, til eftertanke, at vi alle
umiddelbart for-t!r
· J.G.C.ø skulptur øom en
· lvinehund, aelv om den ud· .
,tiller den forurtlttede part
_ og det endda 10m et øort
·,vin.
MorgenpOSlen
Fyens Stiftstidende
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Den udgøve ar Min indre
n·inthund. der blev opstil·
Ilt pi Nørrebro i Koben·
havn under øtor festivitas i
marta, miøtede i den forløbne weekend hovedet. Den
to meter høje, tonøttmge •
økulptur blev vlltltet og gerning1mærtdenø tog hovede~
med air.
Kunøtneren bag øvinehunden, Jen. Gal,chiøt
Christopherun, Odenae.
der hør lovet beboerforeningen på Norrebro at Ine
et nyt hoved, hvis det ramle; ikke levereø tilbage. er
""t o!l:d en amule øtalt
over ranet, der - i hvert
faid pit dette punkt - brin.
ger SYinehunden i klaBle
med Den lillf! Havfrue.

Udklip al:
Pollllken

---- ------18 MAJl99~
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»Denindre
svinehund«
væltet
i\ltKIVFllTO: FlNN FfV.Nf)!(EN

Hovedløs svinehund
~~ulptlll"l''' 'ru;n imlre øvim·hllnd' bll'V i kri.tII"mll1ulr,.r(~r(,1 i""l'l hllv~"d kurtt're. Hmr.

vrurk~mll'nd vwltutlr dril nv,'r tn mr,trr hoje 0ll"
tUIl~tllnfl"ll Ilkulplllr ug ~!Jnl hoverl"t. Skulptu_
rrn hl,,\, i r,)thillll,'I~r l1",d pn puropu.'l~k hIlPIHl".illl{ "1l~liJlrt p", IlflllhullpJndstJn l Kllh'''1lhnvn
~"lpte lIOYcmlll't. I Inlltt~ Il1r bIllY dl'" "J'~tillllt
•
P" Nl"'rl'hru. l(ullI<UI<'rlln ,Jenø (lnlltChiol Chri- ...~
nforh"I'Hl'" h:'ilwr flt r.\ ll'vl/trl Iwinchnvedet
lilhng". IlviH ikke Invrr h'U1 rt nyt.

Så økete det, mango pi
NørTebro igennem længere
tid har .nakket om burde
ske: Statuen .Min indre
svinehund. er væltet.
For nylig blev statuen
.Min indre øvinehund. nyttel fra RådhIlspladsen til
Den Røde PInds på NørTebro i København. Men
ukendte gerningsmænd har
nu væltet statuen og stjAlet
svinehovedet.

i

17 MAJ
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Indre ,,'nnehund pu
~pil i I<øhcnhnnt
t/.1l1lF.NIl,\\'N Den
indre
svinehund må have været
pit spil på den Rod!.' PIsds
pil Nørre Bro i Kobenhavn,
l,vor den fynske billed.
kunst/ler Jens Galschiot
Christophersen, meget omIlIl\ skulplur .Min indre
Sl'inehund. var blevet pia·
ceret. Den to meter høje og
flere tOllS tunge beton·
skulptur er ble....et væltet,
Oll ukendte gerningsmænd
hM stj!!l!.'t svinets hoved.
meddeler kunstneren. Hoj

Min Indre Svinehund

Svinagtig affære
En kolig forårsdag i slutningen af
mans ble\' en del af os. der bor
dier har vor daglige gang i kvarleret, svinehundet lil vores egen
samvinighcd.
Ikke noget med al sige' ))Del er
ikke mig!!( Skulpturen »Min In-

dre Svinehundc( minder os dagligt
om. al svinsk optræden overfor
andre starter hos en selv.
Begrebet ))s\;nehund« har vi fra

lysk ))schweinhund« og \'i forbin·
der nok umiddelbart begrebet
med nazisternes barben overfor
jøderne op lil og under Anden
Verdenskrig

Svinehunden er dog ingenlunde
el specielt t~sk fænomen Den trio
ves over hele verden og har gjon
del i årtusinder

AfNiel... Jensen

)"Svinehundene«
med fremmedarhejderen Tom
McEwan i spidsen sorgede for
underholdningen S\'inckunstneren Jens GalschiOl Christophersen
fortalte om Svinehundens historie
og mission. DCI var forste gang
han \'ar til onkiel afsloring af en
af sine s\'inehunde "ed de andre
lejligheder er de opstillet i en
række europæiske storbyer i
nallens mulm og mørke. hvor svinehunden også belinder sig bedst.
Beboerforeningens formand Jan
Majfred bod svinehunden (altså
den af jernbelon) velkommen i
kvarteret og bad derefter Tom
McEwan afsløre skulpturen. Da
det oir~å skulle være børnenes
dag, ~\'erdrog t-.1cEwan hvervet

gadejauband

BLÅGÅRDEN • M~ 19$4
BLÅGÅRDEN er beboertllad I den

a1memyttige boligafdeling BtågårOen,
FOfeningen Socialt Boligbyggeri.

Udltves af BeboeffOl'eningen Blågården
Blågårds Plads 2S. 27, 2200 København
N,UI.313970ll.
Bladudvalg:
Inge Bugge. Carslen Roslufld, Anette
Pugl, Kjell Erik Hansen, Grele Andersen
og Bo langgaan:l
BLÅGÅRDEN husstandsomdeles i
8lågården. Oplag: 1000 eksp!.

\I?~,t~
-
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1~}~I.l

~I

:"u har vi altsa fael \'ores egen
»\1in Indre S\'inehund,' i hård
jernbeton opstillet på /lOen Rode
Plad~l( Det ~kele som ogsa foromtalt her i BL..\G.\RDE:" den
29 mans
Seh' om anledningen i sig seh'
er alvorlig nok. ble\ det en festlig
dag Det lil anledningen samlede

til en repræsemant for den yngste
generation. så han scl\' med
pamlt lIg pragt kunne salutere
\'or s\'inske ven med h\'irder pA
den mdhragtc lilletromme
Der er nok nogll:. der mener del
er noget griseri med sadall en historie i \'on ellers pæne blad.
hl

Engang før jul fik vi i beboerforeningen en henvendelse rra en
beboer, som havde høn om IlMin
indre Svinehundll. som skulpturen
placeret på Rådhuspladsen hedder.
Det forlød al skulpturen skulle
fjernes fra Rådhuspladsen og stilles på el kommunalt lager.
Beboeren, Jørgen Hedegaard.
Svømmekarreen, foreslog at beboerforeningen arbejdede på at 11
skulpturen placeret på el areal
ved Blågården. Der blev herefter
hastigt arbejdet videre med ideen.
og nu ligger det fast at IIMiJl indre Svinehund" placeres i Korsgade ved eller på Den Røde
Plads.
Svinehundens historie
En kold mandag morgen slog den
indre svinehund til i Europa. Del
stan ede i Antwerpen k1 5.25 Da
indbyggerne stod op for at gå på
arbejde den morgen. ventede der
dem på byens torv. et foruroli·
gende syn En mere end IO meler
høj, son· grå skulptur af jernarmeret beton, som forestillede en
menneskelignende skikkelse
men med et fælt udseende s\'inehoved.
Med få minuners interval slog
svinehunden til andre Sleder i
Europa l Oslo. i Amsterdam. i
Bruxelles og dagen efier i Geneve. København. Zurich. L~·on.
Marseille og Milano Inden der
var gåel 48 limer stod der 20 svinehunde på centrale pladser og
torve i 20 af Europas storbyer
Alt sammen var en del af en
happening, der havde til hensigl

at sætte fokus på den stigende
intolerance og forråelse, der lin·
der sted i Europa i disse år
Svinehundens mission
Initiativtager til projektet var den
fynske kunstner Jens Galschim
Chrislophersen: IIJeg ønsker at
gøre op mærksom på, at vi alle er
ans\'arlige for det øgede fremmedhad og forfølgelse af mindretalsgrupper«.

På skulpturen IlMin Indre Svinehund(1 står der indgraveret på en
messingplade'

Art Dyr med laveste instinkt~

l

Tilholdssted: I dig og mig, dvs. i
hvert eneste individ af Homo saPi'l
ens

Vækstbetingelser: Vokser sig stor, ;
nar mennesker udsættes for vold, l
fornedrelse og respektløs behand- !

i

Jing.
·

. I
Adfærd' Angnber menneskets eti· l

ske værdigrundlag. så racisme,
fremmedhad og intolerance får
overtaget.

Svinehunden vil blive opstillet
tirsdag den:!9 marts. Id 1600
Udbredelse: Kan fuldstændig tage
1 forbindelse med opstilligen er
magten i det enkelte menneske, i der el mindre arrangement, hvor
sociale grupper og i ekstreme tilfæl- ! kunstneren Jens Galschiot Chride over hele befolkningen.
! stophersen vil "ære til stede.
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PETER SEEBERG
(F. 1925)

af

inlensild. fra Jet ulul-

SELVFØLGELIG
af Peter Seeberg

ol

mOlli;;e Lil det iml:.elile.
Danskerne. som g.. nnem ;1r!lunllreuerne har
;:rur'l,~r

ahsurherct
fn·nlnltlle.

Iler

"Jeg "il gerne heskteftige

af

mig meJ nogen, som ofte

l;l"rne

ser uJ, sonlom de over-

hlt'l' jndlerel lil at kum·

me

SCh'I'~le

af

hovedet

majc~

nOl,jd

ikke
som

et retssa

belyder

lu:lst",

hllr

lætrn. for de rrrmmt:(I.. ~

Peter Seeberg udtalt i

n~'Ilf'S sk~'ltI

Itl.. ErunJ-

inl~",,·iew.

[agIle

brer.

cle kunne

Drue er den fastholdte

J~'rke

toiJak, Ul: kunne

lu:stræbelse i forf.lllterska·

el

II
..

'Ii" -

,

::ålrd.. ~ hd.. r

"II

"1,fall.. I... r. ,1 .. 1'

"

ra-kk..

te~ner

rI

hlll..,I .. ul d.. n fuldk'lmm'

...1\ flll~eh;:lll'd

SUllull

bet. Udtalelsen refererer

kommet i \'anskelil;het1er

til. mellllesker, men kllnk-

i d(' sidste tynHrl'ui\'t' år

teriserer også hans ople-

Der bliver gjurt f"rshl på folk af

med

"else af virkeligheden oS

utrllligt munge Fund.. og P;j el $lur!

en

intlnnurin:,:.

Jet ,ig imidl,'rtiu ikk... [ hv.. rt fal,1 kun
nogenllln,I".

som er moth'crel af IU-

m3de al beskrive den p4.

udval;: ::.f sumful1ll~l)lllra,]er.

dels glouale omstændig-

Det er sprækkerne i virke·

lier for eksempel fllrle,len ell malaUOr i

heder og har tilført um-

ligheden, der interesserer

finansverJenen. ,ter ikke ville hUH:

fundet en række etniske
minoritt'ter
rrjst

og

dermed

spoq;smålel

niveauet af c1en

om

gen~idige

tilpasning.

Den

nu\"t~rendt

tion præges i huj

silua-

~ad

barn, eller som han et andet

~led

skriver:

:"iu ,'ur

fede folk i sil personal... Ja. man er lige

l\fll:/. -1/\1:111 \11:1:.-./.',

"Virkelighedens tema er ikke blot der og tier, det ligger

"eJ al forsl3 hum, m~n umlre specielle

"11""". ,,' "_.,,,1 .. /1.·,.

_""'/•."

ogs3 ved siden af og midt imellem"'.

former fur mo,h'ilje ville måskt ikke

",.j,-,. ,h ..

I sit forfnttl'\rskab er det del glemte upåfaldende,

vække sA megen

", .. ,j ,/,./"", ,,,.,.,,1.10"" /1, r....

udkanterne af livet. Peler Seeber; kredser om. En

C..i1je ol! mo,h'iljt' ovp.rfor fremllle-

Iypisk lokalitel er forstaden. men inlet sted speeielt og

de og uverfor det frenmlelle kan anllIge

/'"

l,,,,,, "'Il

",,,,1,/,"

.I,·r·· h,~, ,/..., ",.."'.... ~ ..,. "ri_
'·"·"/":rIl,,,II,,~.

", r". ,..

~Ylllpuli.

dermed alle Sleder.

mange former.

I",·""",·,/I,,,,I,,~ "",,,'.-,-,.,,.

Hos Seeberg fornemmer man. under den humoristiske

eksempd ikke hohlt ,len dllnske mildtl

over. at de fremmtrie hli-

,,,1,,,- "".r.'''....'- ..~ 1'''''''' It'

overnade, en tragisk stemning. Slilen er be\'itlst forenk-

at vaske op på u,1. Dllnskerne holdt r

ver. og uroen ower. al Ile

,,, "",~, •." "''''',,,d,, "I,·r".· "I

Iel til en nllgen normalprosu. der foruroliger læseren

ikke til ,[en lysk~ o,·trrlrevne orrlen~

ved Je 8plll'g:~må\' den stiller.

san~.

N4r Seeber;; er Ledst. engugeres læseren "ed at fule, at

~llnere

llel er va:scndigt for ham sel.. at lage stilling.

ooske ha:ld~n van,! uJ af .~relle, ind rl'-

danskernes

af

f\ /'\ f/;l ,/:, 1'11./1/:\

forundring

måske er ja:l"Ililyrriige.

.1. ,.

'''''.

/1."""'-"1""'"

'1"""1" \/"
,/.t • .I,~;" ....

Og s3 er tlr danske SlalS!lorgere.
De mangr

udlr~'k

fur

uvilje og fonlomsfulclht"d.

~om mi~la'llk-rom h'a'rk~et

ter. t....ekker kun blikket b"rt fn .It:! nf~nrt"n(le
mument, ut

.I~n

nation::.l...-ka'luH' Hilit'n 18-19

afhænpg af folkeuyrt'ts

~pilif·r.. ~l,'r. lI"r

t"r

1.1.11. ~i~('r. al

Sl"t~n~kerne

kan for

klin

ikk~ 1J;~re

,len indrellli~~i

Peler Sether; skriver enkelt og tigelil, men samtidig fin-

rnis~ionske

neme for dert' ~lv""lhehll5eli;;eSb,l..

f~'lder

mere i læseren end på pllpiret.

11'0,

folk for::.;:ter Grunrlt\;;,.'ia-

og hva.1 lIIelll'r kriSine ikke om

Histurierne t'r korte, men ~vt'r mange forbløffende iagt-

musiimp.r, o; mudimtr om kri!tne. En

tllgeJSer. og han indfanger nuance på nuance.

helt uU\'enkudi;; r.ekke af fonlomm ..

alle som er her har kra,· l';j al ,It-Ila:;.. i udf"rmnin~t:"n

Seeheq;: skriver om Jet moderne menneskes virkelig-

holJer u,·ilj.. Ol; 1l\l.Illvilje ig:lllg me,l

af sine egne tilhorsforhold Hg IHlr"ld.·I.".. srnllli~:IlO'der.

hetlsproLJem - et tema der rammer et vigtigt punkllllen-

\'i må

Ilesker imell..m.

St:

at find .. ud af Jt't.

q

Mil]
• • •:llt):ø;r,.

'W

ska
lige
alle.

"Onlnun;; mll~S ~ ..in'-, Grun.tt\"i-

des llcr nere lag. end man efter en enkelt læsning kan fA
rede p.L TekSterne

aBe

skal ,let hurt, \'l1'rr. Sådan folrhlll,/er

t"f

lavt hunningkw;;er).

ati
er

Det hedder,

Mette Gyntzel
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Modkultur eller lokkemad
~c

'~EN.V(

C/-lle-tsreus.av

Er kulturen en diseåbner til folkets
opmærksomhed. el investcringsobjekt eller
en økonomisk nødlidende. der bar hjælpes?
Fagbevægelsens kultursyn er i forandring.
Dg medlemmerne er til både louisiana.

video. jazz og korsang og [Jet Kgl. Teater
med rabat
~r ,ur ."~""~.

D

h,-". ,bll,k. arh.-jol"rr tr"fa"

r~n.rnr"~ >"n~

O,kor

,Ir .",lr nat. Ln}u... lr

1111""l"r

n,~,h.~

lIan,rn~ ,all:" '"'' "I1;I'!,I"n_
'O:: >"mmrnh,,[,l,
l.b~ kommrr fanrrn.· .,nrl
kUli f...ru HIl r""i1i~r ...jii:I....
,Irr. '" .Ir (;fOr!?>I, hil :lrlll'l'l....an:..n'· ,,,lrlla,1.
Kamp"a"E:,-nr..\rhrjd,·rn..,. Tratrr. ,Ir .."Ir ..... ~rr ,.~ h'aof
,lrr rllrT> k"n,ldr~nr,l,' fu~br,·".wl,...n., hh","}'" i l"·,lI,'nd.I,,"
af århund ....I,', tri.·.." nu i b;>I"r~I ... ~rrn~.
r~~n"7b>on h~I,I~r iH.· Iom~ .... "lin _in ....... n ""hIIr .
.."'"J.I....I"'hll....n . m~n f.... '"'I.lr ,I~rim...l n,...l ~t I~n;:t n,~ ....
"ua",'.. r~1 .~·n I'~ lralfr. ",,,.,k. malrr; n~ d.. ~, ri~ .. k"n.l~,.t .. r.
)I~n drt.r ,n..d h"ld"iu~... rRr lil k.. h" ....n ,,,,," m~,! ",hnJ~rt i
,." .Iikl"'lik: 111'.,1 d.. r ~r {a\"(IMIl~" fur
kil" undr.. un"liil(l
f.; n,.,L
o.. fa.li?, nrpni.al,,,nrr "1'Ir:r<l..r ,I..ri"r "fie i ~'d""'l f"r.
•k.. lli;:r r"ll,'~ ."m kullur..lt.. ukluN'r. 'I~'n,ur .. r,,~ n,;rr""H.

,,,,,Io'r

,..·t

oov...

lIåndbDld og Pelle
o~

.... k )l..tllarb..j,l,·rf"rlouml 'p"'Ir.... r .inr

n.ilJi"n~r Iii
II" I'r..fr..illn(lJr k"''''I'
n<'Tr lnr III in.~i ...or.. r"rhundrls /l,... llrnln...r uJ ut hin,"" ,·i.J.. r~
",... l.an~~n .•kr;",·ri.. t .. 1J~r mol .. r;rt.
~1"-rillla,I"·j.l,o.r".I'I\I,,lrt l~iOt. ;Inll~r l,~,l...."rl n••m;;l:
t:~"'I"1.
,1."I,...I,,'·..r.. hl'l"ri~un,l.n·l'nin~ ":: f,lm. .Jrr
I."",,;.,tr.r puhlikum. unmrl,lrr.. o~ 1.ri l.I,·... r~ ...r ~k,rn'I.~·r
[';i. ha.I::;o har .•'.I~I ..k"""mi,h han,I" kn;nJ:.r lil.
Drn (J"·ar.l...l"n,,..,l.. filn,af Bill...-\"~.,,. P"II,- Er"f,r.. rr" ":
Erik Cb.....". O.. Fri.;j"rh·. drr n,·t"l' ..r IlmJil.I".l"nn.... "~r
al.l~ blr~rt1il.irkrli;:h,.,1 ,,,I..n Sil>.. milli"n,"'u~.
.,":;r fa;:l...'"'#I.....". f;.. lI.·~ ....m,,,,·. !.O. f"m'uj,.....r oin k"ltur·
1.,litik.liondlrr ,j,.t f",."t "J: rN'mm..... t IIIR III ,kai... r~n"nrr. Fatl....
,"'~...l,.." .kal ikk.. I.·Lrr.. 1ll,~II ..m",.. r".. '''n. h.a.l d.. r ~r ~",h ,,~
.1."It. n,.." ,]"rim",l P"" n",Ii;:h.~I"r f"r <l"t frilo .·ul~. ,,"'n.. r Ul.

'I..n.

\'.ind~rR"" ";;n.lI",~lb",l,h"I,I.I ... t~k-r

Den bledtsle kulluI
lJa 1.0 i rrt..dr,l ,Irit. ,in kultur]'ri. u.l. r,k rt .1I",1,·rj~·,k
1...,b·fti::rI""I,r"j,·kl ltHI.lHIIJ kr"....r. O~"',,·.l u<l,id,·.I .. 1.0 ,I"n
knhurrll. ran,"''' h~t~d,·li~•. Fnr fa Ur ,i,l.n ku"n.. I,i.,tand,kli~l1
trr ;kk, utlk"n1.urr,·r,·~" l,m... JllU~~ ..r. ,n".ik,·r. ,kur'l,iUrr .. 1I.. r

~

""olr" ",.. ~ f"r"d,i~,·li~,· m'Mh~~.....·.
\l,'" i(..l::r Uf. h", ... lko
·r. Enk Il.·"""i,,='..n.•r I,..,k;rfti.
~...I"""I""j,·1."·I. ~'"r u"::r I li
'ta",I....nrr ..1 =ali,,,,.·h .kih."1
"k"""'I",II,a k"hur i l,ml""'lr f"r,lan.1, "•• I,·r(..r l~" '~'l 'lunr•.
:-:rh ",n ,h·. k",,,n"'r f"r,k.. lli~. 'iF"al"r fra rll~b"·a-~ ..I",,",
"r~ani,.,ti"u"r ...r ,I.r rnid,,~l "'" r" II,,~: t.:r~·n,," n,.II,·",
arl"'J.I..rkultur .'. r,,,1..,h,,r rr ,i.k,·, "'(.
~l)" .. rr ,kl... ,,,,_..1 r,nlmh" h .....m iHr rr f,,~ 1I11.. ",..nn",
.k,·r. alt.:I "P'~ fur rll.•l""a'~ ..I n., m.~II""lnll·r~ .• t~r .1o-r i -F~_·
lH"'~·~rl, ..n, k"hurl",lil •• k.· ,Iral..;:;
(....'" nl.,,1 ~"~(lII!J."
IIrra' (...·"I_J< ,l~t ".;,;;. at ,l"n
f".krli~... k"ltu,. ""'" har til f..nnal.t
Cl r"lk ""~Il~"'''''l''~ ::.i"rt ukli, .. '1lI~1
ll<1~a'I:I"'''''t i ,I"rl'j ..~.." ,'ir""U~_
h..1.1l;!;:.. r r"~"";l'~... l<..n,; i,I;..~'l""t"l.
[a. nll·.n,..,.•.

HK mod nye borisorllel
Lw.and~l" .t..... t.· f.~l':~ "r~.ni.,ali"n.
HK. ,I~r hl"",1t "",l," hu.....r ka;....
,'an
krrl\l'rrr 'If. ktinih••iHrU·
1..1'. ,·t .1 f"rl",n.1. .l..r hur 'Ul .11
kultur-Irl jtl.. n..... i .~·.tt"'.
rorlo",,,I~t ;:i.·.. r .in.. 360.0(l()
11H'.I1~m"' ..r ~t ,nal.lt "2·l-ljm~r,
m..,11.. m.k"h~ m"J tilhu,l dil:-:'I~t
",mli. l"tI n'·~r.1t t"'llitionr-llt fo~_
Iip' "i'~~\rr ..th .Irr lU.......ianJ:.
mu.,ik. hill...lkllllOI. ."",m.. r1~jr.
frri .. ,,~ f",.,ikri1l6rr i,å 111\', .Ia~'·
"rolrn.
fnrhulltk·t IlAr .iI, 1 .. I~blt l
..t I",hur...k!'tt.ri., 1 "u"c1"1 ., l
fn f"hlli,I~",~.I.h..j,l.. r. 0<1," ~r , 1
til AI plar,·r...1.. ~.;I milliu",r kr"·
n..r. ,on, HK "r"tnlt hr"~"'r 1':; k"ltur h" .. r. år..\I.~I ,It l"kul..
.kli,il~tpr rr I,u,l;tru"l l,å f>.; m,!Ii.m.., kr".... r.
~ I-lill'~" m...llr"...kah..t- rr "fIr i •• ri,l ",.""i",I· t..;,[,.;,,~
ud ..n for f....l,nn.l.h",rl
n",n IIK'o n...tf"rman,!. L.:i,...I.m~
I\n",l,.. n. f•• lh"I,lrr. ut II,. k"l!Ur~lI .. til1,ml "r ..n "h~''''' v;gti~
lirik i ""I fu~li;t' ud ...j,lr.
"X~r.l knnf.n"trr.. r m,.,Il..",n"·rn.. mr.l ~,"J .. kun,tn...... luk_
ktr' i IJ::rr "l'. 'i ;D.·.. r m... ll''1IIm~mt nl'" oplr,~I ..r ~ ~ ..r .1..1'1'$
li,' rH~r' o~ Ith,l.. r~. 1),"'1 .:i.·'·r ~r"I'",ul f"r n" .. 'n'ti"i.... · 06'~ i
,1'0\ fadi~~ .rI'''J,I.·:· ,i~.. t Li..... I"th·I\"".!.,..".

KulluI som lokkemad
lI"n ,·r~rn<l..t.,t .1.· k"hur.·U.. ~k.i, itrl..r "1,4 bru~.......m I"kk..n,.d. Et Irat.Nt~kh. "n .... n'm.·d,·jr ,~I~r ~n tur til ln"i.ian~
tra'khr m~rr.•n.l ......,dil;""..It m...lt m..,1 rn al.. nlll"~ ,la~s<,r
d"n • ,,~,~ ...Iv nn' ,ler 1i.,t.·~ fa!:!,,,Ii.;k in,1 1l.II.a~....j.. n pil mll""·
um,l" ....n.

1110. I, ...· ".t"l' h;l~I .... t j.",~",,,,ik •••-,, \111 ril) " .\1""", ,,,.,.1 f"r.
["""l'·I. "rl.·J,],I.. ~"t 1';\ J.W.lltal kr".... r. \1..,1 titl..n ~\ ... t, IJI\""",I''''..· f"b'r •." ru.."h~"·l,r ul al .t.·ha:r i ""·~kh,n.1 ..r
f""dt '''',110,,,1,·•.
··"'III.t".. rn.·.• ,'ilkJr r" ~'·"'''·IIl.:i.",I,· \·al1,k,·Ii~~ . !IJ,I,· nur
,l..t d"·j ..r ,i~ "Ul "k",,,",,,,,~ ",nli~h.·,lr" f"r ut k"IIl"'" i k'lIIt.kl
m..,l .t 1",·.I.... ·l'"I,Ji~",,,. \1...1 ~'::alrl hJ!>..r. i. Ilt k,uI,tn,·ru.· "!
Il"·.·no.. når h'n~".I'·Il.~ "t"r U'''~~lr ""u.l...n. ,l'-r I,..ttll;:t.~
l,ri..-n ..,," ,'l ,,",,"""'''~ .,~k .. rI,,.,I.,"pt 'Ill'" '·I.nnd,rwt liJ "~'r
l,r"j"~I" f"r k'lll'tn'·....n.
1IK "il ~.. rn~ l,j,..II'''Il'·'' tlllrnt ..r
I,A ""j. lU"" forl,,,,,.Id h;..lr.. r .l"r
kun k",,'4n...... drr ; r"rw;.." "r'~
I'ruf".'llIndlr.•t ,Ir har "rf,ri"::rr
"r ,i,l~n ,t ,M.. ,ni ,f. )l.r.l!"
\[","r ·1.ul.,;JI...l..... k"<III",n ..... tll,,~
llir;~rr .. UK', kor.,,~ ,l.., .. t I'lun..r
Oll'. ~t h"" .,kal ",lri"r 0'\1
h'·"r
("rl...n,lrlf ,.....II..mlll..r """h irkrr.
"Ort "r in~..n ,.: :1I ,1..1., I... n~~
nll. nrt "';P~ ... ut finoIr .11' k"n.'t.
n,·r... ,lrr har .t 1J."likah. _o'"
rn.. kA" hru;... ~ ,q:rr LJ.... lut!r
"nu,I...".

cn.

Ii"·..

Fra mDdkuhur lil s2tvice
lI,,;krt om ut I>rin%t kun,l" ..r... f"tl....... ll"lo.. 'I{: Il>t'<lkmn... r .rru~rc I'J.
hin.ndrn ..r ik"" D~'l . .-\IIT.:. url ...j·
.1..h",'""",I5<'''. ,n,'>1 I... t~·,lllinprul.
,Ir k"huT.,rlani,ali,,". hl.:•.,Iirt..t
n..tnl' fnr III r(>r.. n~ .I..n I".... nllr
kun,;. IIlt<I ,1"1 ~tnrr I'"hlikum.
ARTE 1,1..,·.iI i 19·161'J. 'n'li>!i,·
If St>rial,jr,nukr~lil'l.fa~l>r.':r~.. IHn
,,~ ..n .... rkkr kun.."..r,:. 0p'''I..n,lr
nrl ...jdr l'~ .·irk."",h<o,lrrn.. "~"I'I'~·;:nin~ ..n "f ~t n!"! af kult"rtil.
li,l;m",n.ll'r~...I.. ,I~ fu",t.· J.r. t'"rm"llin~ af lutrrloill...... r k"m
til ,~n ..rr "; ..r i ,laJ( dl'! h:......n,lr l "~nN..~onrn~ "irkr.
.\RTEs hi,tu"t lo";(l'ndtr 1':I .. t ti.l.punkt. h". i,IM'.nr "n, rn
,~h·.t,,·mli~ atl",jd"rkullllr ,t.di~ nntl'.... dr. O.. I,I~.· ...n..rl'
..r.tall .. t Df l..... tr;l'!.·I;,·" I'J Dl ~io 11.1.. f•• lIl~t ad~n~ til ,jrl ,"n.·
nw kult"rli.·. r ,b:. ~r ,\IlTE f"",t.,,: frf'Ol"'''''1 f"nn~lI ..r a( ."1'
l n;: k"n,...rthil1.. tlrr"~ "'r~lIni ....it,n..",. Irh"';'lr lur iHr !:rn·
~r ·~" i,lr"l.. ~.k rlle .. kulturl'",titi.k ",Uoqtni,,~.

Erik C1"u,..", Iihn. "1),. rr.~j"rlr··. ,i..r I,ra~,,- arh..j,I.I",h..I'·1l

8iled!\"

"l' I,J 1"".,rllfl..·"..lt •.
r.lda"n
kn·t",r lbr~I,1 B"">IIII:' ., ,kl... d ... k"n.l ,
t,i,'l "n,. Il. l n~ ..".. pr ri .... p~lllld.
"1-1.~~~' nl,n tll",,,,,·d,· ~".I.· hi,t"ri,·r.•"'u ,i ~ ..",.• ill.. ,,,,rI'
",..I lil "l ro"'''·U''' film..nr hur .;lt '""~ i .ll.k"",\"",'" um
.r1f,..nl"amru",I.. t." .i!:'·, Ilor,I,1 O..",ti,,:.
CO.,,~ .'i,I.·,,·.~I: i (';:J.I~.I..t. ,Ii"l,...,,,,,d.. r m..,' .1."..'1,,11.......
'Oll,"r.. u~ n""ik ...... fr. l),ot 1\'"I:rli::r TrJkr. h,hliu,,·krr 1':;
.rl,,·j,I'I'I~,I .... j"kal.adi",-. ,,~ t'"'l.l'u",·r. l",grr "!II grlll·j,l...
r..ll' hi,tor;" ,,~ loilJrdl"'~~""n j"n, I;"l"·hi,,t Chd,tul'h,·r,r".
.k..ll't"...·r. ,I"r r",... till,·r ,." "'in.l.un,l ''''',1 '1"'lIn",l""r"I" rr
lolot .. k"'D1I''''r ItJ ,It ",anC\' l."lt"....lh·l.....j.. klo·r. ""'" ~iO ''''lIrr.
Enltll IIlrn.. "II~r _au,,, ...ll nt~,l 1\, in,I"1i~1 .\rl...jd.rf"rh"nol ,ia
.1,·" f;~U ..>I\"It" .... ,,~ .\l,·,l'd"nd.

Jns elll.dn.l th, ..,",'",

Ny kullUrel bell/e

fal.· C_llSlIna Vaogt

sen, -Oen

•..

,.d" Iv,nlhund"'

,k~1 ~Irott

1lI ..ln

.I,l!

wzlel.m •• ,n,",,~, "l·
'~~d. Il"

e, '''"Ihu.du ,.I

Du 11"1 Pl.n N Ihfll"I'
K.btnh."n

Ibul.1 B"roli,,:.•L..r ..r fun,,"n.1 fur fLIndr... m..t,,·r. al k""'ln..r·
har ..n ,i~li. r.. nkti"" i ,I'r;r"., .•",,,flllld. m..n han hul' ~'",rt
"1'01 u. !,r;o'<"i,~r ... I" ,I~rn ....[1,•• dr ,pill.. r.
"K"".tn,·r,,~ •• t) rkr ~r. ~t ,l.. ""U"r tin~"nr p.l h.....I,·t ,,~
far .... an,l .... lil ~t l"'l..~t ..... nl~n 1.:1 .." "l' må,I... ~ .il"'r Illlrlll,l
,,~

R",.,.ti,,~.

Til"'''r..,,,l.. mr!din~ k","m..r fro Erik IlrnuIl"'l!>"n. tU .•1..,
..r f"rm;""l rur rall",n.~ .. l;.~". nl'l' Kulillrkumilr.
~EnJm'r k,",.t~rt ..........rt "~rk 'i~r. rt rU.. r "n,lr. o'" kn"'t·
Mr..n. "llfutt.+", Df Ih~1 .,~ ',o1lt'r lanhr i ~a"~ tlll~ o, IIn.!r..
UI,,,,,,t. nm.; kan li,l~ "ll'rkrl rnrr ..j. ~ ,;~r Erik H~,"mi,,~.....n.
tO h.. br.~..." .Iril... l....,f"-.i,,n,·II.. ku"•• n
""l i ,L.. fl~li.
~ milj""'r. l'J LO·Sklllrn i Hrl.i"~,,r kg" fll;:J, ,~~rl,~,,;. tillid•.
r..lk n)<lt <"n~l af "n h.. t~'d ..lic k"".,t."mlill~ . f"rtrin!.i. rrll
"''''Il..",'''.... ~f klln.lnrrl.mm~n,l"t"in;.·n Cr"n"'n,..'"
4'illi,J,.r"lhnl' 1,Ii..r ri~,"" 'n..n..... k.... ~f ot ·r "" hil1 l..r_
ne.~ si;.... Erik lIrmmin/l-....n ,o;: ,lår '1.1a: ["r. at ,I.. (a~i~ "
_
nisa.i""..r k"hrr m..rr klln'l.
K..h..".. Imr v",rr f~~l ",~",l.rn,; s."".. til ,I~ l.r"r~,>;"",·II,·
kun,tn~rr. Skal kult, ....·" !l
~,j,.rli.!.. r~ "k""u",i,k hj:rlp. ,kol
,I~I f".,.t .. ~ f... mmr'l ,'\Ir.... ,
jt·ktl'r. ",.m r"l
"'l1f' ••m ",,,,1_
l..mm,'m... rllrr ,l~rr. fn ~l ..... rU..r ,,'m m l~·mn, ..rn.....h
kan '·,,·r.. 1I1.1i'f l. ",.. n.. r hUll.
F~;k" .. ~~t. .." .. r l'~ (u,.,.k.. lli~'I' ni.ra",·r i","nh .. r~t i fur!:.. r, .
,lrl... rnr til I\ultnrh~ %. X,,:.I •. ,,( initiuli...rnt· .. r "r~nJ .. :
Slllr.,lr E;n;'I.il~ ...n n~ ~ ."l,;,h·t u,l~a' .. d ,Irn lra,I,ti...".Jl·
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ng det gør jeg mere end mange andre. jeg laver et udmærket
st}'kke arbejde, og det vil jeg bedømmes pl.n

MYTER MED MERE

.'

Billedhuggeren og smykkesrnedcJl Jens Galschiø[
Christophersen er manden bag den største happening i Europa. Månedsmagasinet ajour har besøgt
GaJschiøt på hans værksted, hvor der produceres
a.lt fra. H. C. Andersen-smykker til ~h)'ggeljge la·
lcmskuiplurer.
~jeg har aldrig fomiel kunstbrgre!>et.jt:t har imaoge lr
værgret mig mod at katde mig kunsrner og i sreder kaldt mig
for billedhugger. For mig at se har ~llnstrn lanf:t heil ad vejen
vzret nosseløs. Det er tit. je~ går I'å kunumuseer med uforretlet sag. jeg har det kdst med kunst. der siger mig nogel, og
jeg har det ngd hedst med kunst, def er ordendi~r lavet. Der
er meget hlndværker i mig. jeg kan godt lide, at ringene er
godt lavet, og at der er brugt lid pI det, og at det ikke 'virker
a.lt for fonznkl dier ti&et.~
Der er intet kunstlet over Jens Galschiøt Christophersen,
som han sidder der fOfln mig i sil beskidte lIfhejJstoj. Han
holder et kaffekrus i sin hojre nzve, og indimellem gestikulerer han så ivrigt med hznderne, at kllffen skvulper over.
Galschi0t er udlzrt på l.inde Skibsv~rft, og selvom han et
en af landets mcst m.arkanre kunstnere, er han ikke medlem af
Billedkunslnernes Forening· simpelthen fordi han ikke vil
deltage i censurerede udstillinger.
~Jrg synes. det er nogel fis, at andle kunstocre skal sidde og
vuroere, om mine ting er gode nok. Jeg har udslillet pl Verdensudstillingen i Sevilla ng i Fr~nkri~ 0(': i England, så man
m! lillt kunne ~c, oln tiet er udm;l"rkedc ~kulplUrer, jeg l:wer.
For mig er spørgsmålet. om jeg lever professionelt af del her,

Galschiot er en ~Isidig kunsrner, der er mege! svær at sætte i
hh. Pi hans v~rkstcd blh'er jeg præsenleret for smukke, erOliske sklllpturer.ll\'or løse gev;tndter smyger sig kælent om fasle,
hindelige awihuller, o~ på en anden skulptur hyder en \·d·
formt'! kvindehag sir, til.
Men der står og.d betrdeli~t mere opri\'ende skulplurer i
GalschiOls v~rlmed. Bl.a. et ~Alien"·agligt gespenst, som er et
direkte udtryk for kumtllerens nirt med okkulte temaer. Galsehim kaldet skulpturen. der jager frem 1110d beskueren .~om
en blanding af en dæmon og en slimel science fiction.pol}'p.
for ~Myte". Det er meningen. at seks sådanne mytiske skulpturer sk:J.1 Jam\{' en ,lll~ med Ife på hver side.
Et andet v.rrk på I'cj i Gal."l'hiClls v;crkqetl er cn række kohhrrtotcrmr, tlcr skal opstilles Ilå hoje pælt' fIled 11atvlllltlen mtlers mellemrum. Mdlern pælent pbcncs storc kandelabre,
snm (lplyser disse torellll:r af I';:rddn. ng kokmnier og forskel·
lige fuglehoveder og kadaverr. ~I virkeligheden 1m det inlet
mm dyr at gore," forklarer Galschiot. ~Det er relikvier - hellige og magiske ting, som Ilar været i kultens rje i ~rhllndteder."
Galschim beklager, at det er så sjældent, at han har mulighed for ar lave m},tiskt udslillinger. ~Det kl?Ver faktisk et specielt museum at B lov ti! al la\'e den Iype udstillinger, fordi de
krævet store omkostninger til bl.a. spots. Sdv om visse galleri.
er har midler til det, er de laogt mere imelcsscrroe i den kom·
mercielle side af udstillingen end i ~lve den mytiske oplevd-

...

~Hovrdparten

af del, folk kober, eT de pæne skulpturer,"

tilfojer Clllschiot.
Hvorfor vælger folk oftesI de pæne skulplurer~
~Jeg kan godl lide sådan nogle bloddryppende, surrealistiske
billeder med hlllshuggede hesle og mennesker. N5r jeg ser
sådan et billede, kommer jrg af med noget af min smerte, jeg
I1r det Izssct over i billeder. Men de nesle folk modtager nog'
le ling fra skulpturer og billeder. De modtager et budskab, der
siger: 'Hold kæfl, hvor er det forfzrddigt', Del er deo samme
proas, del er bare med modsat fonegn. ~
-jeg har lagt mærke til, at der tr mange folk, der gerne vil
udstille mine okkulte ting, og som er meget fascinerede af
dem. og nir det kommer til stykket, er det dem. de kigger
mest pi. Men derfra og lil al købe dem og have dem hjemme
er der fandeme langt. Der er også nogle af mine ting, som jeg
ikke engang selv \'il have dethjemme, fordi de simpelthen
zder hde lejligheden op."

ÅNDER ELLER EJ
Foruden billedhugger er Galschiol smykkesmed. Hans pGpulæl('Ste smykkeserie er krteret efter H. C. Andetscns papirklip. Serien blev indfmt under Odrn.~e.1 1000-lrs juhilæum
og er fortsat på den måde. at et smykke bliver tager ud og er-
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stanel med et nyl hvert k
~jeg laver to typer smykker," forklarer Galschiflt,'-dc:ll nogle
let omsærrdigr smykker, og dels nogle, der har et mere okkult
ndnyk, ng som jeg sclv holder mcst :tf, men som til gengadd
er sværest ar sælge."
SmykkeSIlleden Galschiøt sværmer for middelalderlige symboler som f.eks, klBCr, der holder en kugle, dIer vædderhoveorr i ringe.
~f)et har noget at gore med, hvordan man i midddalderen
opfaltede Ilerden. For middclalderfolkrne var lndcverdenen en
rt:allitet. Kun idiolCf troede ikke p~, al den eksisterede. Nu et
det jo omvendl: kun idiOler tror p~ 5ndeverdenen,~ siger Gatsehiot og sender en hjendig latter ud i det temmeligt rodede
v;:rrkstcdskontor. Rundt omkring p:1 reoler stir mapper, proppede med papirer um hans forskdlige projekrer.
Anerkender du eksistensen af en åndever<len?
~Nej. jeg anerkender eksisrensen af en fornemmelse af nogel
andrI. al der er noget, der er lløjert'. I~ dIer andet sted må
lingene 11~nge sammen.jrg (ror ikke på en gud, og jeg har al·
drig set en iml.jeg har bare en fornemmelse af, alling ha:n·
ger 5.1l1lmen på en anden måde, end jeg måske overhovedet er
i stand til lit forestille mig. Hvis tingene hænger sammen 1,1
en eller anden måde, sJ. er jeg slel ikke i stand lil at forestille
mig, hvordan det er. Dct vil kun blivc et plagiat af min lille
fantasi. Del eneste. jeg kan gøre, er al B nogle små brudstykker af det. Og det er jeg lilfreds med. jeg er på del der 'for·
nemme-pla.n', og det er nok til mig. ~
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BANDLYSNING OG BERLINMUR
Galschi0ls hidtil største projekt er el monument over Ber·
lin muren, som endnu ikke er blevel realiseret. Det er planen,
al monumentet skal have en samlet lilCngde pi 30-40 meler.
Gllschi0t har erhvervet sig hele [O tons af den originale Ber·
linmur, som skal indgl i monumenlel med aurentiske graffitiinskriptioner. Selve monumentet, der har klare anti-racistiske
undenoner, skal symbolisere helingen af det [)'Ske folk. Men...
-Det tager hundrede år al komme igennem det," siger GaJ·
schiot om del tyske bureaukrali. Han hiver en mappe ned fra
reolen og viser mig den srore mængde breve. han har modtaget fra Berlins administration. -Det er fuldstændig vanvirrigl!siger han hovedrystende og samer den svulmende mappe pl
plads.
Problemet er at finde et Sted i Berlin. hvor man lor binde an
med så stort et anti-racistisk projekl.
~Det, at hele denne store by med ~t bliver samlet, giver total! kaos i adminislrationen. Alle mine østtyske konlakter er
blevet knaldet for Stui-virksomhtd og alle mulige andre underlige tiog. De forsvandt simpelthen. Og efler. at jeg havde
opbyggel en masse kontaktet i Venbcrlin, skiftede styrt[ fra
Socialdemokratie[ lil CDU. Også. fremdeles.Det er imidlertid ikke førsle g<ilng, ar GaJschiøt er løbet ind i
inrernationale fotviklinger. En af hans skulpturer afbilder en
muslim i bedcsdJling. Skulpturen var oprindeligt [iICnkt som
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dej af en d~ltlb\':IlbJe, drT skulle szlgc: lil udenrigsminim:rice i Saudi-Au.hien.
GDernede skal ah g3 (:cnncnl konF,C'huSC'l. og jcg stod og
skulle Iii forhandlinger mal en af prinserne. ~1'cn så kom

Golf-krigen og spolerede projekter. for de uhl'3-!undamcnulistiske gruppel fik mege! sIMre nl~gt. og nt)'ndighcdcrnc VUIderede. :11 lige nu var del encSlC, s;llldi-ar:lbc-rnc var inrcles5(rede i, våben og genopbygningen af de ling. wm Y,H blevel
eddagr· og ~ lovrigt holde sig bngr vzk ru. ling: der kunne

provokC'rc fundamcnlalinc:rnc,"

Hvordan kan din skulplur provokere fundamcntalisterne?
anels cr skulpluren Iavel af mig, snllr,cl hedning. og dels
må man ifølge islamisk tro ikke: frCffinil1c mennnker. Og slel
ikke skulplUlCIt, (ordi man g0l Allahs værk efter VM ar modellere. Muslimer Hor ogu p.l ~I Gamle Tem.mellle, og
Gud Slll.r1roe jo med :i11 modellere menneskel, og i det øjeblik,
jeg begynder :1.1 modellere mennesker eller dyr, er jeg igang
med al lave verden."
"Senere hen hu den danske ambassadør forh:rndlet med
udenrigsministeriet dernede, og lian har anbefalet mig at hol.
de naUerne vzk. Det er simpelthen for F.trligt for mig ar fl rc:l.li~cret projektet lige nu, og jeJ er ikke ill1em~eret i ~t rode
mig ind i en religiøs bandlysning. Det VH sier ikke tzokt som
nogel komog,~ pointerer Galsehiøt. "Faktisk synes jeg. den
muslimske kultur er imermam.~
DEN STØRSTE HAPPENING I EUROPA
Tilbage i 70erne var Galschiof h}'prrakliv pi venmdlnjen
og i fagbevægelsen: "Dengang havde jeg svar pi, h\'or verden

skulle flytte sig hen. Det hu jeg ikke mere. Enten fordi jeg er
blevel klugere - eller dummere. del er SU:rt;H vurdere." Igen
gjalder G:l.lschicHS hjetlelige biler ikomorel.
"I mange h hu jeg bue lavet pzne skulplUrer, men i de sc.nelite år er jeg begyndt :11 reflektere mefe og mere over verden.
Jeg kan se, at der et noget, der er fulwtznl!ig galt i verden:
Galschiøu mest politiske kunsrvzrk er "Min Indre Svinehund", der er blevet udr.lbt til at \'zre den støme happening i
Europa. I dagene fn den 8. ril Jen ll. novemhc:r 1993 markerede Galschior 55-.lrs dagen for Krystallniuen med en speklakulzr iklion, hvis formål var "alprovokefe og vrkke til efterrinke mod Jen stigende inlolennce og forråelse i Europa."
Hele tyve betonskulplUrer af et fukkelr.lædt svin med lange
hjørnetznder af bronu: blev i nallens mulm og mørke stillet
op i europæiske b)'er som Antwerpen, Bruxelles, Pll.ris, Milano. Berlin, Oslo, København og Odense. Visse borgmestre,
bl.a. ham i kulturby '93: Antwupcn, fjernede sk}'ndsomn
·Svinehundtn". Den var simpelthen for kontroversiel at have
st3.tnde 1'3. by~ns m~sl prominente plads.
Hvilke kræfter j menn~sket reprzscntercr "Svin~hunden~?
'" kristendommen kalder man d~f djzvelen. Der er en
præsr, der har prædiker over 'Svinehunden' ude i Otterup Kirke. Hun kaldte den side i mennesket for djzvelen, og det er
ddan set det, der drejer sig om. Den onde side. Jeg tror, den
hører samm~n med el levn fra dengang, vi var dyt. Den stærkes ret," filosoferer Galsehiør og peger p3. fremmedhad og fascisme som "Svinehundens" yderste konsekvens.
-Min phtand er, at 'Svinehunden' er en del af os allesammen. Der skal nogle bestemte faktorer til fOf, ar man udvikler
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den side af sig sdv. Vi kan meget hurtigt udvikJe den side i det
øjeblik, der u3.r 5 millioner flygtninge på den ll.nden side af
den polske grznse og vil ind i Veslen, fordi der er udbrudt
borgerkrig i Rusland eller noget andet. Det, jeg har villet for•
rzlle, er, at der ikke skal ret meget til, for de her tendeoscr bli.
ver udviklet i os. Vi har det latent i os; der er ingen, der ~r
.....ccinerct mod det."
Galschiot p1st~r, at han ikke selv ligger inde med svarene pt
hvad vi sbl gøre i det øjeblik, fl}'gfningestremmen for alvor
hober sig op foran den europziske grzosc. "Min Indre Svin·
dehund- er bire el produkt af hans angst og frusIration.
"I der øjeblik, vi rejser en Berlinmur rvzrs igennem Europa
og sliller maskingevzrrroer op under plskud af, at vi skal forsvare vores familie herhjemme og vorcs høje Icvesl1l.ndard, ja,
s:3. vil jeg mene, at vi har solgt vores menneskelighed. S3. vil vi
have opbyggel et samfund, der er 51 umenneskeligt, at den eu·
ropziske kultur vil vzte zndr~t fuldsra:ndigl. Min vil blive
nødt lil af internere samtlige flygtninge fra de baltiske lande
og folk, der har venner 1'1 den anden side, samt stote dele af
den intellektuelle elite. Der vil komme en stor moduand, og
der vil opsd decideret terrorisme mod magtCC'ntrene. Konse·
kvenserne vil være nore, og det, m:ln tror, man forsvarer mod
flygtningene, vil man i virkeligheden miSle. Det vil sige, at del
ikke er de fremmede, der truer vores kultur, men vores reaktion mod dem."
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Monument af Infomy
Jllns G<11schiøl CI\lislopl''''I~en did nollose hi~

r""'"OfJ" 1m I\",!
k"tI".h.,:!

yecrs ofter Hitler bege" his
syslemalie perseculion of l!le
Jewish people. On1r 'his lime, il
was cal1ed "Ille greotes! ari
happening in tlle hislory af Europe".
'''''1 10""'1 11.~"1· "Ih... I,II... J ~, .. ") :lll,,~.'r
~,II, ,~,.. ,"I" \' "lp!'K~ i1,••1",..Il!"" ,'I> d II",
''''''pi.. ,J I (. r'''''r~'''''' ,I" ", .", II",

,."10' "k" ""'''''''!I
11".. 1\",,,1> ,"1"1, I,"" ( "I·~ 1,,,,1 ( 1""~1J"'r
~,." 1.11'1 '1,,',,1 ""I ,·"1\",, \'~" "I Iw. II..".
1"'1 "k,- "III,,, ""'"'"\',''' II,,, 1"'"1'" r II,",
"I,y" ti." ,"." l" r,,,,, II.... II" .''11"., "I
h,,,~·, '''' 1"-' ",,1, II,,· ir. ""''''''1 i"~,~'",,,
( .. "'" II"lJk,I,;r.""" kl~"~1 I J." p in r V"'f'~

"II"'"....'''

''I,,' It'" I,,,,,,y <r "I(,~"",

IJrx;nd ol
"'''~" ~,I,,< ~,~'I, o' III(' [I"<hll" :~l'J",e in
r""l, r'","...-e. 11.,.1\,,,,,,"',,1~~!1'" TOI in Be<.
I;n. ("...... "'"lIly Ollrl i" 1",,'1 "I ~,~ UN bll,k/",!!
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,,,,1,·,,,...1~y",lnl< ni I""'~ " ......llJ(llity Ol d...~nO"
JI,,,
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"II'h"" ''''''1nl,~"",I,,,,l ...,l

"'li" ... ill,
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lO, ru"'n.... 1(""11, 1"()ln~k> I,,,,,,, lill! 51100.

1!.E' "r',,,h,l,,m '5 ri!"" ri ,dl~<:li"" Olllop.
IO""''''y q<\lhh"'n ,,,,,l ,," i" rig livi,,!) in'ide

·,10",..... ,,1 ....

Ile I,m now
OI"J "l'"e I"ovocolive

'l><'V>Il

51,1I1!i~Y'"

p'nj>'<:'
A ri~ 'MIer klll onrl ('~hf'",e1y beouIil,,1 bro,,·
Z'l ~lot!X' d'lpirJi"~J comp,elsed h",no" bo&

oJ Europe

.. ~ i, 'o

On November 9, 1993, tlle "[""er
Becn'" passed thmugh Europe
agai". Tilis hapPcl1ed e:O:Qdly SS
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Behind bars

'" lu,,'l)" AI Ih" ~"" {~ II"! yPOl II... li,~

I ,,,I~ n, II,,, 1"('lni'~ I II K,." "Il"'''''' w'"" I'~'
," d,.,i' dMignor,,,J deshnuh",,, "''''l

""JO! ,,'. "III", """'''''''',,1 in I", ,(~"Iy~,
,~·,v,., Ih"'i' I ""I ">.-.e ,1,"1 '"'" lo bo (>k.caJ Ol
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II\(', ol,...... ,riy 1",'1" r''''''I'IP.I~1. ri lel~ir;{j
w,-,uklIK"'''' 1lf'C1I I'!u«'<l ,n 1",,\1 ol II"!
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....~"''''n .lied ill Oll 0'10011 I"" 0, ,,, ~,I CJ,Ii·
sl"t. /v'Im<ico. will, wf"IH'~'" In II,,., l... l,..II,,)o
(lild fi!)!.l Q!;JnillSI Ihe !r....... m"~'1 by II,,~ '~~x
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""'l conied hy kud I.>y fliend~ oIlhe orli~l.
,,,,d. 10Ik.....in9 Ih!! ~pi"l ,,/ O Ilue ho pfl'11li"'l.
"nly d,t"! n""ow ei,< ~ ol Ih" I,,",nple invoNOO
k",'W ,,/ d,,, [)Iojr~t Nul """I 1..11"'. J...",
('., ,I", h,øl CI"i", 'I,!"" ....." .y",1 " ~,"'I", ro !11f'
""'1)(>< li"" (Il"I" "i"e~ .." ..ploining 'hl! llOl'pe'
ni"!1 olld.'l"{I,,"'s!inD 11,,,1 Ihf! sc"lpl!Jres he hh

I'I"q.. Ir" M'O Wf)..,h
I" ""'''Y "'1",nl,i"5. Iho\l9h. Iv,opl", ,ell1~cd Io
I()...... "My I""", l\l:~"I.· In cilie5 5ueh (IS B'lIs·
.....1,. B"~li",,'. 1"",huK k. /I,,~llio "'K,I Mil"".
11,,1, II~, .".,,1 11'""" ,l' '~("''' pul bd,;,,,! 1"-"5
I" oll,,,, ( "".~ il wus ~,,"J (li ~im~ vollisl~
wilh"~II" l'IK" O"ly ;'1 ° ((>\III p10ces il wos
i"

ir.n" Indklw.

The l1Iclhods ,,1 h"~ (";'JI" hiQl CI,,,slo:'IJ'''1
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'My I""m 1Y.!<"r ""d II", ·fIA,""'I".... '1 "I
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p...I,,:y iS lo
'(1<11i"J l!~ (J 1"~~"i(."lIy de~I'H.;\,ldo .. ~"~JlI~.
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WO~
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Jens Galschiøt
Christophersen. Danmark
SOFA.udstillinglexflfbltion, guide nr. 8
SkulplurJscufpture: KokoolCocoon
Sledfplace: BibllotekeU ]'he Ubfary
SOFA-udslill1ngfexhjbitiOl1, guide nr. 9
Skulplurlscufpture: Den Indre svlnehundJTho

Inner Beast
Sledfplace: TorveUThe Squ3re
født/bom: 1954, Frederikssund, DenmarX

uddannelse/educafion:
1978 FInsmed, Undeværtlot
autodidakt sølvsmed og skulpll!lr
Locksmith!rom Vndøværlret
Autodk1act si/Versmith and scu~trer

Kokon
Den symboliserer SV9llgefSkabel og fødslen af en
ny verden.
Skulpturen er lavet i forbindelse med en større
udslilling på kunslpavillonen i Sevilla, hvor den
indgik i "Del Rullende GaI'eri~s u-båds-projekl, der
går ud på al omdanne en 80 meler lang NSsisk ubåd iii el kulturelt væksicenier I Kolding.
~
The cQCoon symbolizcs tilo pregnancy and the
bifilI ol 8 new world.
T/lC sculpturc was made in conlloction to an
cx/libilio,nn tilO Drt-pavillOlllfl Sevilla, where it was
a part af -Tlle Moving Gallery~- submarine-projecr;
A 80 melres lOllg Russiall submarine will ba
(ransformed illto a cultural "hot·houso- in KOlding,
Denmark.
,.

"Min Indre Svinehund"
Den største kunslhappening i europæisk
historie
·En svinehund går gemem Elr0p3
En kold momdag morgen slog den indre svinehund
iii i Eurofla. Del slaltcde I Anl'M!rpen kl. 5.25. Da
indbyggerne stod op for al gå på arbejde d~
mOfgen, d. 8. nov. 1993, ventede der dem pa
byens torv ct foruroligende syn.' En mere end Io
meter høj, SOf1-grå skulptlK ar jem-armeret beton,
som forestillede en menneskelignende skikkelse·
men Ole<! ct fælludsermde svinehoved.
15 min. efter slog svinehunden iii igen; denne
gang I Oslo, hvor en tilsvarende skulptur blev
opdagel på pladsen romn del norske folketing. Og
35 min. senere I Amslertlam på Dam-pladsen,
endnu en, og kort før klokken a på Grand Place i
Bruxelles, endnu et svin.
Om ellenniddagen slog svinehunden til i Bonn,
Paris og Stockholm.
_.
Og tirsdag blev Geneve, København, Zuoch,
Lyon, MarseiJIe og Milano raml. Og inden 48 limer
var gåel, slod 20 svinehunde på centrale pladser
og larve i 20 af Europas storbyer.
Fonnå/et
All sammen var det en del af en happening, der
havde lil hensigl at sælle fokus på den stigende
intolerance og fOlTåelse, der finder sled i Etropa i
disse år.
lnilialivlager til delle lHsyneladende absm:le
projekt er den Iynske klKlslner og sølvsmed Jens
Galsctdøl ChrislophCfSeO: -Jeg I!IOskcr at gøre
opmærksom på, at vi alle er snsval1lge for del
øgende
fremmedlmd
og
fOl1ølgelse
af
mindrelaIsgrupper. "

"Som jeg ser del, ligger den vir1l.elige fWe ikke i de
små ydel1lglgående racisliske grupper, der er
dukket op I mange rande i EIXopa i de senere ål- selvom de bestemt er et udtryk for el sammenbrud
I vore moralske værdier."Den virkelige fare er, hvis vi ikke alle hver især
vedkender os vores indre svinehund • så er del
mullgl for den al vokser, på trods af vores
hensigt.. • for lil sidst i værsle raid helt al tage
magien over os, som del tidligere er sket i
Europas historie."
Baggrunden for al Jens Galschløt Chrislophersen
har givel sig I kast med et så slort proJekl, er del
dilemma, Europa er l, og som bliver mere og mere
tydeligt ror hver dag, der går:
"Med katasirofer, der lIXer lige om hjernet I
Europas omkringliggende regioner, kan vi, før end
vi aner, blive koofronteret med nogle enorme
udfordringer til de humanistiske Idealer, som vort
samfund bygger på.
Hvis der udbryder borgerkrig I Rustand, eller
opstår en voldsom hungersnød I Afrika, risikerer vi
al horder af nygtninge vil kræve al få del l vor
rigdom. Og del vil være vanskeligt al fortlindre
dem I allrænge Ind i Europa. Og hvad gl!lr vi så?
Bygger en Beriin-mtx? Internerer dem? Skyder
dem?"
-Og hvad med·de nygtninge og emigranter, der
allerede er her? Hvis deres pårørende ligger
døende på Europas dørtrin, vil de så passivt se tlI1
Hvis min kone var ved at dø på grund af krig eller
hlXlgersnød, og hun blev nægtet indrejse i Europa,
så ville JEG reagere. Del ville være umuligt for
mig ikke at reagere. så vi vil stå over for et
enormt dilemma."
-Jeg er godt klar over at all delle er hypolelisk •
endnu • men del er en mulig udvikling. Og del
skræmmer mig! Hvor er Europa på vej hen? Er vi
parate til al forsvare vore humanistiske Idealer?
Og er vi parate lil rorsvare dem på vegne af rolk
med en anden hudfarve· eller gælder de kun lor
hvide? Er vi blevet så malerialistiske, al vi
værdsælIer vor utroligt høje levestandard så højt,
at vi er parate lil al ofre vor memeskelige
værdighed for den - og ende som de rene
svinehunde?En kunstners respons
"Denne happening er min persootige respons som
ktxlslner på min Clijen angst Jeg giver ingen svar.
SkulptlKenlC er mil forsøg på at provokere folk lil
eflel1anke.Jeg håber, at den vII provokere til debat
mange sleder og på mange planer. Jeg har hørt al
folk er begyndt al diskulere den i busser, der er
kørt forbi skulpilKen. Næste gang de passerer den
lil fods, stopper de måske op og læser de
indgraverede skille på den. Og måske vil de se
sammenhængen - al de små fordomme, de fleste
af os går IUldI og har om hinanden og om folk fra
andre kullUl'er, i virkeligheden er en del ar vores
potentlelle racist. vores Indre svinehUfld. Og al det
l virkeligheden ikke er de fremmede, men os selv
og vores grådighed, der truer vores kullur.Udtrykket "den Indre svinehund" slammer fra del
tyske "der Innnere sch'M!inhund", der oprindeligt
blev brugl af første verdenskrigs lyske soldater om
umandig og kujonagtig opiræden. Men del blev
først for alvor slået fasl I tysk sprogbrug, da den
tyske socialdemokral Kurt Schumacher i 1932 I
den lyske rigsdag i el svar lil nalisleme sagde at
'1lele den national-socialistiske agitation er en
permaneni appel til den Indre svinehund I
mennesket"Den nat, hvOf de nesle skulplUf1!f" blev opsllllet.
vat det n"JagUg 55 år siden Hitler begyndte sin
systematiske
forfølgelse
af
Jøderne.
på
"Krystalnallen- raserede nazister 7.500 joolske
fOlTelninger og salle ild lil 261 synagoger. 3O.{)X)
JOOer blev arresteret og sendllil Oachau.
SkulpilKen hedder -Min Indre Svinehund- og del
slår indgraverel på en messingplade på skulpturen
sammen me<! en lekslkon-agUg for1daring på et
sådant bæst:

'8

M;, Dyr med de laveste Inslinlder.
TIlhotdssled' I dig og mig, dvs. I hvel1 ene~e
individ af Homo sapiens.
Vækstbetingelser' Vokser sig sier, når mennesker
udsætles for vold, fornedrelse og respektløs
behandlirYi).
Adfærd:
Angriber
menneskels
etiske
værdigrundlag, så racisme, ffl!mmedhacl og
intolerance lår overtage\.
Udbredelse' Kan fuldstændig tage magIen I det
enkelte menneske, I sociale grupper og I ekslreme
tilfælde over hele befolkningen.
MA IKKE FODRESl
Cogilol

"My Inner Beast"
The biggest happening in the story of
Europe
- A beast passes ElJfDp6
A coId Monday maning the iMer beast stroke in
Europe. It began in Ariwerpen al 5.25 am. IMJen
lhe inhabitants went Io worlc {hal. moming en 1h6
Blh 0/ November 1993 a disquiefing sight mel
them al lhe town square. A more than 2 metras
high black scul(X1I8 ol femxoncrete, which
visualizad a mantike shape • but with 8 nasty·
Iooking pig's head.
15 min. Ialer the beast stroka again: Ihis lima In
Oslo, whera an ftQuivalent scufptura was
discovered op Iha squsre in front of file Norwegisn
Parfiament. And 35 min. laler in Amsterdam on
Dam-platz another was found, and shorlly aner 8
o'clock en Grand Place In &uxallas yet another
pig.
In tha atremoon (hø baast stroka In Bonn, Paris
and stockholm.
On Tuesday Geneve, Copenhagen. ZDrich, Lyon,
Marseil/e and Mi/anD, And withln 48 hours 20
beasts whero placed in central places ill 20 af the
biQgest cities in EUfOpe.
The Purpose
It was aU part 0/ 8 hap,.e;Jing, whicll intended Io
pt/I fhe ris/ng nolerance and brutalizaliofl, wllich
happens a let in ElXfJPe these years, In locus.
The promoter ol this apparenlfy abstXd project is
an ariist and slfversmlh from Funen, Denmarl<
Jens Gatschløt CMstophersen:~ I wish Io ålIw
attention to tha laet that wa øre aH respons/ble to
lhe increasillg xenophobia and persecution ol
minorities. - As f see il 'he real danger is nol Ihe smaU
extreme raeistic gtDups which have emerged in
Europa in Ihe fast couple ol years - evenl/lOugh
Iher cerlainly are an exprassion ol 'ha break down
af our moral values."
7he real danger Is, it wa do not acknowledgo our
Iflner beast· that it makes It possib{a for It to fJfOW
in spire of Dur Intentions... ·/n arder to in the worst
case Io take over us, as It alraady did aarlier /n
European H/story has happend. The reason why Jans Ga/sc/liøl Christophersen
wants to tackle such a huge projecf Is thø dllemms
thai Europe is Ifl and which becomes more and
more evident each dar:
Wdh calastrophes lurlång in the stHrOunding
regions 0/ Europa we wi/1 be(ora we know l be
confronted wlh anotmOus challenges Io our
humanisUe Ideals.
It a clvil-war breaks rU. In RussIa ar an iTlmensa
(amine In Mica bl'eaks OlK, wa fisk having hordes
0/ refugees demanding 8 part in OtM'" wealh. And l
wi/1 bo (f(fICU' Io prevent them !rom lorcing they
way info Europa. And whal do wa do then? BuiIt a
new Berrltl Wafl? Intern them? Shoot them?-
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Morgenposten
Fyens Stlrtslldende

kende 'om, at den indre svinehund ikke kun handle
'om racisme, men i allerhøjeste grad om, hvorda
man også behandler sine medmennesker på nedvær
digende vis i enhver henseende. • .::..,
Jeg kan selvfølgelig nævne mange eksempler her
på, men nøjes med et emne: Den lokale bybusplanl
LÆSERDEBAT/
Det er min opfattelse, at vognmand Helge Chri
llm't1Y Rulf Nif'/.~('n,
stensen og hans nu otte arbejdsløse, dygtige ehau
MIlI ('rparken 31, Nyborg,
førere alle er ofre for den indrs svinehund, som ogs
!lkr;!'!"r;
har vist sit grimme ansigt overfor alle os, der prote
storede mod den nye bybusplan. .
,
Jeg vil opfordre til, at statuen ~Den indre svine
I enlcdninn af den forestående SOFA·fel:ltivH! er der ,hund_ får permanent plads foran rådhuset i Nybor
blevet opstillet den omstrirltc lItatue ~Den indre som en påmindelse om, at kommunale politikere o
. embedsfolk ikke fodrer den fremover, som det er ake
evinl1hund« på Thrvct i Nyborg.
Det giver mig anledning ~il at giVe min mening til hidtil.

1o i'i
Den omfattende

Bliver du sMende, væves
du ind. Miros/av Broos fru
SlolJohkt er repræsenteret
med /Unne tekstilperformance pd IJOlden, Foto: Birgitte Heiberg,

kunstfestival er af
ujævn kvalitet med
mange fortænkte
indslag, men også
l med enkelte stærke
manifestationer i
Korsbrødregården og
SOFAs hoved·
kvarter.

nok Il! veltalende opstllling
med åkander I glas, Bom
hævder sig ved fine spejlinger og intense kntsnlnger I
bladenes sammenføjningsr.
østrigeren Martin Brunhuemers portræt afmalsrprinsen Eugen pli. en NS- .ren sokkelllger mig til
gengæld ikke nogst.
I Korabrl!ldreJirden er .
man til afvekslIng fra ad- .
skillige fortænkte symbolvirkninger mere nede pi
jorden med en ophængning
afni naivistiske malere,
der i deres billeder udtrykker essenaen af dansk folblig humOT og livsudfoldelse. Med eksempelvis
Tom M. Jensens djærve barokke portrætter fra gyJllnastikllalen og foran friluft.øseenen, W. Sehlademolell detaljereda fabulationer over kærlighed og kola-

KUNST
SOFAen er lidt blød og står
pi vakkelvorne ben, men
der er heldigvie enkelte
fjedre, Bom sprænger aig
vej g~nnem betrækket og
dirreT IluCten.
Man økal bruge bentøj og

Andedræteorganer nittigt l
den Bommerhodc lun for
pil. Nyborgs kunstnerfcstial
SOFA al hente i det mindete et igll.ngSlI:lttende udbytte på Nyborg Slote lort·
8etage. Det drejer ølg om

danskerne Gerda Louise og
Frank BuchgT8tZ' forherligelse i billeder og akulpturer af idrættens hektiske
drama.. Stærkere udtrykt i
enkelte lidt for akarpe olie·
billeder end l de aUlT8ø!i·
stisk udtænkte skulpturer,
der 'ynes at inmi80re over

~~,a:~~d~;reft~~:d~~r;:

øportens fyalske omkoat-.

!

Jens Oll.lshillt Christophersenø Indre .vinehund, som I
sætres i relief af forførende

~~~~~~~~~'~fe~~D~~:'

opbygget af vældige buede
aluminiumspInder, hvori
man ser ansigter, Bom
sprænger sig vej gennem
materialet mod lyset. Ideen er god, men jeg synes,
at nere af ansigterne virker for mon tone og hverken .lifspejler fryd eller
angst ved gennembntddet.
Der er endvidere østrige·
ren Ursula Belere to slanke, indiansk påvirkede farveC1gurer i Lille Kongensgade, som har lidt svært

ved at folde sig ud i deres
meget sammentrykte indbyrdes dialog, og danskeren Flemming Knudsens
Slenblomlften i granit ved
kirken, som er et forsøg på
at kombinere smykket med
skulpturen. Den har indbygget dynamik, men virker på en eller anden mAde
lidt kluntet, mens man på
Volden kan man opleve slovakeren Miroll.lov Broos
vævede textilperformance:
Bliver du Ildende, væves
du ind, bygget op med
voksmannequiner, som
deilf klamrer sig til et træ,
dels vikles ind i stoffernes
edderkoppespin. Et lidt for

faceder i træ og kit, som
repræsenterer en i dag forsvundet sideglIdeidyl med
små cafeer og butikker.
Flsst kvaliteter med
bund i finder man i
S.O.F.A! hovedkvarter pi
Dronningens Bastionsvej..
Ekaemr.:lvis danskernsl.lne Car sens kvinde i stof,
der flyder træt hen i en 110fa og næsten er vokset ind i
den, Maria Vega Møllen'
billedtæppeT af dansende
bevlllgelser i hvide streger
mod sort og i st særligt
rum Dagmar og Erik Rytrere mange udskårne delangstrakt panorama til at
taljer af dyrefonner, der
!ndgå meningsfyldt i mil- I dog præsenterer lig mest
rytmisk i ophængning pi
Jøet.
. .
I bibliotekshaven er der
væggen. Der er belgieren
en større udlltilling med 10
Marc Van Booms' kosmiske
kunstnere fra Slovakiet,
billeder med et magiskøetrig og Ungarn, som I . eventyrligt præg, franskobjekter og installationer. , manden Jol!l AstntCll fotomødes I et stort fællespro-,J grafiske billeder af lensujekt knyttet til Donaufloelle piger og polakken Mi·
den, 80m bAde binder og .
chal Go1abeks smA bronteskulpturer ef rigt strukteadskiller dem. Erieh Pummer, østrig, har skabt et
rede klædningsstykkeT,
flagrende uden menneskematerialesammenstl!d,
.
hvor plexlglall. gcnnembry- , lig identitet.
des afen gren, Maria HaS.O.FA vil vække modjnove, Slovakiet, en balan- . sigelse, begejBtring 011'ceakt, hvori indgår en glasom det værste af alt set
skugle, og hendell1andlifra kunstnernes side -ligemand Juraj Steinhubel en
gyldigbed.
Peter EriJuen
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Blød SOFA i Nyborg

ninger. Undervejs enupper
man pli føl"llteaalen islændingen Thordie Sigurdardottin leg I stoffor med bl.a.
garnnøgle og tråd til en
påbegyndt vævning på
væggen aom en ren dekorat tiv øjelyet. Den spanske
j 1neae Jacobi og lettiske
Sagra Ibanez udfolder lig I
, to rekstil-skulpturer, den
eno i gullige farver duver
monumentalt i rummet,
den anden i drageopbygning virker nok så disharmonisk og urolig.
I et vilkårligt udpluk
me1Jem de 66 skulpturer
fra 19 europæiske landefor men er der hverken
overskud eller kræfler til
at konsumere - freotner
man oig ved ijekken Jam
Ambruz' store skulptur
Pavillon i egetræ ved slottet. Formet fortil.om en
gigantiok forstavn, der
pløjer sig vej gennem græsset mod Slien, mens den
bagtil ovelTElBker ved et
nok så nænsomt Bamspil
mellem tre forskellige konstruktioner. Der er endvidere på torvet fynboen

il

Indre svinehund
med by~ussen

Morgenposten
Fyens StiftstIdende
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'Svinehund'
skal blive
7bmm,)' Rol(Nidnn, Mølkparl!eo' 31, N:lborg tIlriver

blaJldt arnkt:

Lob! d~bat . ~ o -{ l-;
.

~'

i

10
p.-i:

l~.;r;tt'~

·SÆi:c..... D.c,f! 1.%: .."... ,.. "

,..

4

Jøns Gsfschiø, Christophersens skulptur Kokon symbo/lsører svangen;kabe' og fødslen at en ny verd9fl. Skulpfunm «lavsIl !odJIn.
delsB rood an lJdstilliflg pI lamsfpavilfonen I 5evilJB. Øte~ ses Bt Bf 21 ansigterI skufpfuren. .
;

et er torsdag eft.enniddag.
JQokken er 16. Solen tager lig
et 'Ielfortjent hvil bag et par
stålgrå ekyer. Dagen er for·
vsndlet til en gud undskyldning for en·
delig at blive indendørs, smække bene·
ne op i IOraen og møve aig til rette med
lin god kriminBlromll.n.
Det er til gengæld ogfl! en perfekt dag
til at daake rundt I tilbagelænet tempo
OS at p!. hvad der gemmer aig bag puderne på den S.Q.F.A., der i _ieblikket
spreder ait kold,kum over Nyborg.•
Til.yneladende er det kun en nok ef·
t.enniddags-dovne ender, der har laget
liggende opstilling foran Jen. GalJhill
ChriJtophersenJ - ham med den bery,tede Min Indre Svinehund - 21 bul!de
aluminiW1lsplader ved biblioteket. Kokon kalder Jens Galshiøt ChristopherBen sin Jkulptur, der ifølge den fynlke
kunstner symbolillerer Ivangerskabet
og fødslen af en ny verden.
21 mørke ansigter gennembryder
hver dere. aluminium88kjold og Jtirrer
med tomme .jne på eftermiddagens
eneste tilJkuen - ænderne - hvorllf
nogle endda ligger med ryggen til og
pudaer sig, menl andre tillader lig den
uforskammethed at Ilumre med hovldet gemt beg vingen.
Alexandru, Ivan, Frank, Lubomir,
An~e, Flemming, Mario, Walther, Lis,
Ib og 61 andre kunstnere fra 19 europæiske lande Jætter i denne måned deres visuelle præg på gader og stræder, i
parker og på torve, indendørs lom
udendlll1l - og planter deres kunstværker midt i anJiglerne på forundrede, indifferente eller interesserelie nybergenaere og turister.
Byen er formelig ltoppet med Ikulpturer, vandkunll, i1dkunat, maleri, grIfik, inltaUllioner, fotografier, Ikulptu-

D

DrBBm Wafchef'S af Antje Bos/e/man
star ved vandtArne/.

og Thomas Matz9

Uno Carlsens Læneslolsmand fAr en lur - som res/en al
Nybofg. Enes/e publikllnt pA MolfJ8flPOStens kunstnJnde
var detfs par.

Kunstige Nyborg

',
Foto:
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og performaneeL
Det et S.Q.FA Art Event Nyborg
1994, d~ i hele august præaenterer et
'temaIrit, varieret udsnit af nutidig europæiak ku.n8t', der lkaJ. 'aynli",n1
ltunøten ude pl byenJI mure, gader og
pladser, hvor menneakar færdea, for at
inøpirere og katalysere ny. mider at
opleve og tænke på: Et bidrag til integrationen af Europas mennesker', hed·
der det I progrllIllmel.·
..
Men denna eft.ennlddag, hvor vejrgu.
derne ellera for en gangs Ikyld gør det
muligt at bevæ,e sig noganlunde frit',
omkring uden risiko for konstant dehydrering, er byen swvauget for publikum p' da ateder, hvor 'me~.kerfær·
des'.
EDe.bt undlagelllfl er et par holland..

r,!r

.ke eykelturiater med svær oppakning,
der aluderer veJkort og ikke udviser den
mindste interesll8 for Anije Bollejman
Ol Thoma8 MetteslkuIptur Dream
Watehera, der stAr på en lille høJ ved
v8ndtårnet. En Imal 'mennesksvoltsel'
af nedtr'dt græl, der fører op til da
drtmme-kiggene figurer, for1æller dog,
at der hil,]' været ny.øgem.le til aUlde.
S.Q,FÅ.s hovedkvarter pl Dronnin·
gena Ba.øtionøvej ligger lige lå .d.hen.
lnfonn.liona·kontorel, som op' ar'
tomt, er ovarklillnt med
gul. hulke-Iapper, der hænger og flagrer i vinden fra det AbentatAienda vindua til
gArden, hvor der alir en mo"ik-beaat
folkevogn uden indmad og indregiat.rering.
. Udltillingllokalerne tl1Jlger af tomhed indtil det lbaolut eneste publikum,
vi mødte på VOret rundtur - et tavat par
med korslagte anne - træder ind og
nikker anerkendende ved tynet af Une
Carlsens I.æneatoI8mand, der gAr i et
med atot!'et og hænger tnet henover det
ane armlæn.
.
PSrrtltslir et øjeblik. og batrqte,r AsJ..
lja Bostelmana oIiamalerier af nøgne
8ka1dede mennea1ter, der taler med fisk.
,inden de forl.der rummel og begiver lig
. .gennem hoYedkvuterete caf', hvor et
ungt mennesko med umoderne r,unker- .
. frisure hamrer inaliterende
80mt i
det oprellli.!enda klaver.
, MAske er turisterne ikke kommet til
Nyborg endnu, mAIke var nyborgenser- '
ne på arbejde, mAIke var tid8punktet
på degen ikke det rette, hvem ved. Men
nOJ'fln kuo8tfeltlvalatemning var det
. deavæne ikke til at op8nuae denna dag
,iNyborg.
.
Folk foretrak mbka at ti en eft.ermiddagslur i deree egen divanll,lU og Jade den atoni S.O.FA ltå UI"Ørt. .
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AMBmøST PROJEKT
• Den Rytmbke Aften,kole kuter aig i den kommende -.on ud i Ilt ombilillllt projekt, hvor ungere, mUlikere, dM5<.'re, Iku~pillerll og biJIedkun.tnere fra .kolen. elllvhold i ffl!lIeaakBb IkBl opf.re en
perfonnanee-.fore,tilling.
Dcn .kal IpillCll i begyndellllln ar 1995. mea alle·
rede nu .tarter forbcredelteme. Den Rytmiske AI·
tenskole vil introdUlX'r" idMn for ehlYeme torldag
den l. Jeptember kj. 20. ForulillinBIlJls oVllnkrift er
'm.det'.
_ Vi vil i,cenellcætte et mode mellem menne.ker,
fegRf\lpper og fortolknlnBeT af omverdenen. Det
• kal alt'lImmen'munde ud i et mede mellem performer og til.kuer, fortæller Li.fbtth Gormsen, Den
Rytmllko Afi.enskole.
..
Dilledkunltneren Jltn, Gallehløt Chrl!Jtophltrtltll
har flet til opgIlve at lavo kulilllltmll til forestillingltn, .om skal forltgA i et pakhu. eller en nedlagt fa·
brik. Han vil fonlIge at .kabe on okkult atemnlng
ved !\jælp af .kulpturer, guflanuner, brtmce og k5'J;
bero
.
Den Rytmi.ke Afu:n,kole øger .tø1te. til projektet
hOl Kulturfonden, Odenae Kommune, Fyna Amt Ol
private fonde_
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Morgenposten
Fyens SlllIstldende
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~jægemeOVf1"halsog l .•

boVed.Attialten
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halSbrækktndeaffæn.Det
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.bliw- .nu politiets hovedbrud: l

Svinehundens hovede

\.,.at.finde frem lileVeflluel1e
~ ly.\Ønel'~så.man kan få hoved
'j't og'hil1e på det he!eog ' I
~':medvirketil at økaf{e de
økyldigeen sag på halsen.

loJil.

• BOVENSE - V~rker af Jens Gal&Chiett Chrillolferlen, Oden~e. og Eli,f1beth El!"kekiJdt, Skalktndrup,
kan frem til fredlIg I n~ste uge eee I Purrekrogena
Galleri på Kokhavevej ved Bovense.
Odenseaneren er nok mest kendt for .kultunm ~n
indre avinehund'. der i di!llll! dage klln .l1li pA Thrvct i
Nyborg, og hM g.r det i bAde amA or llore Ikulpturu
i bronce og kobber. I det øtfynake galleri ud.tillcr han
blandt andet en indk.bIIwke, et par .ko og hovedet af
den indre llvinehund.
Skalkendrupperen or en af de kun.tnere, der er fut
knyttet til galleriet. og hun udstiller et ItølTe udvalg
ef aine grafiake tegninger/mele rier.
Ud.~tillingen h.n aea hverdag fra klokken 11 til 17.

lDet:vår.kuf'llltnerenjens .;
Galschiøt, der i november
993 scØeproducerede en
WslOiRansvinehundeor. De-

l"

Morgenposten
Fyens Stlftstldende

cknne vandkurnt med
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titkn "Souwor1i,", som
iføJqe kummeren tf en

me1iffllting roe/km en
mokhknp og en ikon.

S.O.F.A.'en slidt lo\Lj
• NYBORG - BlØi!aevejr og hØi!rværkemtend. har de l&nere dage alidt pA de mange udendøra kunetvsrkor i
forbindelae med S.O.F.A.-arrangementet..
BIØi!lten var blandt andet .Iem ved Jem Oalac:hllit
Chrlllophoraena iøjnefaldende IkulptW' ved bibliot6ket, men den er nu repareret Igen.
net tager lidt IlI)ngere, inden den atore inlt.allatllln
'Tempel for guder' på hlvnen er i fulde omdrejninger
igen. Her ver det ikke 't'ejrel, men hærvll)rkøfoik, der
var pA spil.
Heller ikke tyveri har S.O.F.A.-folkonll været for.
skAnet for. Fra Donau-projektet ved bibliotekat et der
nemlig fonrvundet en figur.
,

Foto: Alex Tran

Kunsten rbyen
• Al Sten ToIderlund
lCunstY3!!fker ar smut sagt
anhvpr art og for ellhver
.mag hal fOlVandlet Nyborgs
glider og pladser til an tlIIØfdimensioneret kwlstudstllling.
BAde uden· og indendors
viser 70 kunstnelt Ita 19 ell'
lopæiske lande deres fOITllA·
.n tnden for moderne kunst.
J bYBns b%lltning er d"
st.lllkt delte meninger om de
op mod 100 sJrulpturel, lnstal-

"""",

Alt ofter temperament kan
de hlle lettelse eller afsa.vn,
nåt det bele er tlIIermet med
udgangIn ar august. Men
uanset, hud de mener, har
Initiativet berørt dem . og det
hllr også været fonnAlet mad
den kultureU. begivenhed.
For eksempel hænger der
pl volden vild Nybolg Slot et
JO met&! langt halllgekoje·lig·
nllnde vævat v3lnk mød men·
neskeskikkelser
indvIllvet.
Den tankevækkende titel el:

~

l '

a1tsAiei'eihovedkOrter't_' , ,

ning Proersen er
'eptæ5Mteret med

lationer, malerier m.m. Nogle
er begejstredl. Andre forargede. Men UIlllSet. hVlld
nyborgensarne eynes, kan de
Ikke undgA kunsten. De løber
konstant Ind I den, og do vi]
se på derllS by pA en ny

I de f1clte anlh byer fjernede,
lI\'inehW1dene,så1redl:de ..

byPdet.iHemingdetto·,,_:
'f mets'.bøil! betonavip. der nu

• Nyborgs egen Hen·

Nyborg er i hele
august omdannet til
et kæmpe galleri

.~
~t Qriii Europa. Mt-m man

og. b1eVStilldbpistmbyei.l
lU

"Bliver dll stående væves dll
Ind:
Et andet eksempel: Ved
Nyborg Bibliotek er opstfllet
en tandaatlignende SJruJpl11l
al JeM Galsr:hiot ChristoPhersen. ham med Svinehunden. Slrulptwen beslår al 21
solvlignende plader, hver i
tro·fire meters højde. Og nir
man gir tæt pi, ser man
desPllllte hoveder, som er
ved at bryde Igennem mUlen.
Bag l.nangelll6nter stAr
kwut\nteresserede med til·
knytning til Nyborg Itunstværkst!ld, som er et arbejds·
og moonted for såvel amatører som plofassioneUe.

•
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for sig
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RUth, Stor'm, 8.1.1., og Ri Kaarup. 2.u., hal; pæret med i planlægning.udlJolget''Cc;g (ima!!ret 'De fremmede 08 os'
pli 'Ibrnbjerg Gymnasium. Derfor fik de toll:#Lat afsløre 'Den indre ,Ivinehund' i overværelse afkuneeneren Jen.

GalBchiødt Christophersen, borgmesterAnker Boye og skolen. eleuer og lærere. Foto: Helern! Bagger.
J",

,

Svinehlfudens,',ilmedag
, ,... , '..
",~->

: I går lød ·staftskiid.·
det til tema.året om.

'1..

...;-..

Line Thom"" og Mette Lach{oged{ro 3.1.1. glæder lig
til at lære fIOget om andre
kulturer og (oiku/ag under
temaet 'de frrmmede'. De
kan lam om dd i et eller
fUre fag, (d be,øg af flygt·
ninge og induandrerorganisatioMr eUer "ll) tage
uden for gymnasiet. Du er

'De fremmede og os' l
· på 'Ibmbjerg Gymnasium. Skulpturen., ",

·

'D

'd

.

en m re 8V11l8-

•

•

hund' kom forbi og
skal det" næste Ar

..minde eleverne om~...,."

.frit w.lg.

....,d ,,!\-1jj
. f.
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~'æob'eE-de
,,1,.. 1, [ ..'1.. ,,,
Bkjyler~81g I,OS.al e ..~ r'
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en I". "'ndUStIl.
Alunket'l.llngef 2-1 D,
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'Den l'ndre avinehund' kom egen' klaue, ~to~det næste åra tid til gym- ' kan godt aætte mig i
., til'Jbrnbjerg Gymnaeiwn j" LeIiePind.
.'
•. naeiet med rektor Lene kunatnerens eted, da han
gAr. Hundredvis af ·elever. • Huh' se~r6ih1 'til et- ...Pind i spidaen.
~. fortalte om, hvordan det er
og lærere d, da Rikke sr.ændande akoleAr, hvor .. Hun har ikke hele æren at ae den indre svinehund i
Storm, S.u, og Ri Kaarup, • e evenie kOmmer til at ar- ror ninehundens flyttedag. spejlet, nAr men alAr op om
· 2.u. afsl.reda Odenae· '" btiljde \-pi tværl. af flg· Ideen flk, en sr ,kolens morgenen. Vi er allesamkunltlllren Jenl
Gal· grænau og k1uler og får lærere, Knud Ryg Olsen, men lidt udster, liger
, IChitdt
Chriltopherlena' seatelarere frI Zimbabwe, der efter et beø.g i Sct. Mette Ladefoged fra S.u.
2,3 meter høje, lOrte be- . Kenya OS Lotland. Gymna- Knuda Kirke fik et lyna·
Sidlte år arbejdede hun
tonakulptur Den, indre siet har OPl.. kontakt med cl1ok, da hin øl akulpturen en del med andre kulturer
'l'ineAulld,
•
folk fra D~!)'gtninge. foran Magltin. Han beteg- og racilme i .amfundefag
SkulptWlln har været an hjælp, lokale indvandreror· ner den 10m et kæ~P'ltatort og var på beNg i It Ilyl·
It il1lpirationl1dlderne, da ganllaUoner og unge akue- •svin med bømelokkeijakke . eenter. Det synt.ea hun var
lI;IU1et forLirllte tema - 'De Ipillere.fra Odel1le Teater, . og uden tilnænnel..8Vie apændande og Klæder aig
'- fremmed~ol' Oi" oa:' - blev der .skal hjælpe eleverne lighod med Elmer Fjot og til at læN noget mere om
valgt. .
. med.tem.ugens teaterdel.
andre venlige lvin. Ifølge de fremmede. Spaclelt vil
Hvert tredje år har gyro;".
.
• hørn ligner ekulpturen det,
hun gerne vide, hvordan
nuiet en emneuge, og l Omtumlet
den er - den Indre avine- udlændinge opfatter dan·
dette. Ikoldr finder deD
hund, og han mente, den Ikere, for vi er Ikke altid aå
llad I februar 1995. Tema· tilværelse"
kunDe bruge110m .kolens renttleUlke, lom vi tror.
uien handler om at være
Borgmeeter Anker Boye vamgn i tema-året.
dansk og kommer blandt og kunatner Jenl GalKendskab til
andet til at beetå af teater, sehilldt Chrlatophereen var Møggrim, men
andre kulturer
udetl1linger og mUJlik.
med tU indledningen af
tankevækkende
For at finde ud af hvem tem.Aret på 'Ibrnbjerg
Hendes klaøsekammerlt
Lene Pind ekrev et åbent Line Thomaen forvllnt8r
man selv er, er det nødvlln· Gymnaeium i gAr. Sidetdigt at vide noget om de nævnte fortalte om bag- brev til borgmesteren og ogaå, at tema·Aret vil give
fremmede, og derfor akal grunden for /lin skulptur, bad om lov til at låne 'Den hende størn, kendskab til
da 525 elever ~å 'Ibmbjsrg lom han forærede til Oden· Indre evinehund'. Anker andre kulturer.
- Jeg hAber, vi fAr besøg
Boye legde i gAr, at hendee
Gymnulum I løbet at ae KDmmune eidate ir.
efteriret beekæftige aig
Mad ait utlltelende ydre frække og drietige måde at fra et aeylcenter. Jeg kun·
henvende
eig
på,
burde
bene
ikke finde på aelv at ta·
med 'de fremmede og det blev 'Den indre svinehund'
fremmede'.
ikka populær, og dyret har IlInnel, og derfor etAt evi- ge ud i et center, men jeg
- Elllverne eagde, at det levet en omtumlet tilværel· net nu p! en ,ti foran gyro. vil gerne vide, hvordan
flygtningene lever der, og
var unødvendigt at tege til t i og haft ltald pi bAde naliela hovedindgang.
Lengtbortlstan for at møde F1althaven og Klingenberg.
Skulpturen
er hvad de .ynes om modlareprælentanter fra andre
Det VAl" med giede i mllggrlm, men den vækker gelaen, nAr de kommer til
kulturer. De findee faktiek ltømmen, at Anker Boye nogle tanker i mig og eym· Danmark, siger Line.
lige om lUlImet og i ens overlod ,navaret for lvinet boliserer en misse. Jeg

/

'Komikeren vil være
tragiker, og tralrikel'f!n
vil vlli!re komiker, og
Jene Otto vil være politiker' 1I11:4c Jørgen Ryg
i en af sioe berømte monologer. SAdllA vil mange ogal gerne vS!re noget ondet end det. de er,
- men dl,!l er dagdrøm·
Oltl og .nøkehenkoing,
noget andet er de bor~ke rea!itel.cr.
Kunstneren Jena Gn1achiøl Chriswpherscn
vil være politiker. net er
hanl d/lgdrøm, at hana
kunst skal bedllmmea
pA hans politik, - men
det er ønsketænkning.
'SkæG for liig og snot
for øill', som et gtlmmclt
ord siger. Men 0lIså poli·
tik for aig og kunst for
øig. Og lad os for en
litund blive ved kunsten.
Jan Erik Madaen kalder Gal5Chiøtll' 'Svinehund' for et plagiat øf
kendte kunlilværkcrog
civer tilmed tnt godll
grunde herfur.
Gøl.~ehiøllClv kalder
den for en happening.
Det vil ini. Nudansk
Ordbog sige 'en kunstform aammenelt ar nere
genrer der inden for vi....
.t rammer l:iver ploda
for improvieation og for
publikums medvirken'.
'Svinehunden' klin
næppe falde ind under
denne defination og må
derfor, 10m kunet ladel
ude afbetrogtningmen kan evt. godt være
et politisk virkemiddel.
Dog, den sJij4enu bur'gml,!~ter, Verner nulskov, ville heller ikke
huvI' ';vinehunden'
.t40j,<10 fOl'lln sit
rAdhUJl, d. derfor ml!
den lom politiøk monifutUion vel ogd lades
ude afbetrllgtning.
Alt i ult bør 'Svinehunden' ladetl ude nf betrøgtning, i ordclllmcst
bopLøvclige forstund.

Sonunemdstilling med skulpturen
'Ven indre svinehund"
påGll~mghoved
...

bl.il. ill
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: Drt rr Il!! "lt~lmmen. "J; ~gde kunslneTl'f\ J(,1\5 Gal.
lkkt'.klln.lft>I~('t l)an~Ic.l~('>1\ ~,:hi"l Chrislophrr,;('n. ved
~1,...11,;t·. ~ I,I'nkll' ,,3, (l.1 ;\bningl.'n al Mlmmrrudstil.
g Ir('n.l~hl1cJe s~upItUrE'~ linsen p.\ Gimsinghoved,
DI'n lIldll.' sVinehund, sond~g eftermiddag.

r

Inskriplionen pol skulplu",n "Den ind", svinehundlyder.
INDRE SVINEHUND
ART:
Dyr Inrd de IlllIestt instinkter
TILHOLDSTED:
I dig (1.'\ lIIig, dvs. i }J1lnl enestt

individ n/Homo SaJliells.
VÆKSTlJE.TINGELSE.R:

A
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Svinehund
læggervejen
forbi Struer
AI Max Melgaørd

• For ct stykk!! thi sltl!'n
vakle det SIOl; lorundrillg.
da en lang stribe byer over
hele Europa fik anbragt
skulpturer lon~lmende
en svinehund p~ byemc
fornemste pladser.
Stru('r fik ikke nogen.
Det syntes den lokooll'
SF-formand Ikke VAr rlmeliJll. SU1Jer er netop
kendt for ilt være stroet,
hvor riet ultra-højreorienterede Holger Danskeparti er repræsenleret l
byr!ItJel på et program, der
ønsker de fremmede ud af
landet.
- Kan vi Ikke fA ddan
en kllrl til Struer, spurgte
SF-formand Egon Roesgaard.
Så kan folk fA noget at
tænke over. mente han.
Det lerle til en hdtig
deb.,t i den vcstj)'dJ;ke
LImfjordsby. Fremskridspartlet blandede sig i debatten. og som ugerne gik.
blev diskussionen mere og
mere heftig, og debatten

kom til at dreje sig om,
hvem der ~kulle betale for
&Adan en hrl.
Hllm, der oprindeligt
skubte evinehunds-skulpturen. Jens Galschløtt
Christophersen fra 9denSl'. ~yntl!!l ikke, Dt del skulle komme an på pengene.
IIlln lilbød, al kommunell
kunne f~ en for et symbolsk tx-Iob.
Men kommunen ønskede ikke at fA en svinehund, dll del endeligt kom
til stykket.
~
Og dermed kunne sagen
være endt.
Ikt er den bare ikke.
Søndag kom der alligevel en svinehund til
Struer. Jens Glllschløtl
Christophersen udstlller
nemlig p~ Glmslnghoved i
Struer. Og 'med sig på udstillingen har han et eksemplar af sin svinehund.
p~ Glmslnllhoved kan
man lilllge se skulpturer
af Regllu Boserup og
Henrik Voldmester SlImt
oHemaleril!r af Sabine
Niemn og Dorte Kyhn.

,I
Fotn: Finn Frondsen/

Sd komsvinehfmden ailiaevel ti! Struer.

. Skulpturen "Den indre svi·
nehund" er kunstneren her
~på egen særdeles kendt (Ol,
via den megenomlale idag:pressen, hvor stifteren af el
nyt parti havde laget nogle
udtalelser om den indr!: svinehund, meget personUgl
Dl!l var Egon Rocsg.\rd {ri
ERon RllnSdrd ses JI~r æd skulpluren ~Dm indrt svine- S-F., der havde f",msat udfllllld~ OK polimikJcnr omkring svinhundt'tl, ogforslagtlfra
laJdscme og han varda ogEgon Roo;gtlrd om Slruer Kammunts køb øf "svinthull- d tilsledt under .Ibningen
de'l- -Itar gi~t Slruer mtgd pressromlale.
af sommerudslillingtn. for

/
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Svinehunden
flytter til Tornbjerg
• Den indre Svinehund Jene GalschiøtChrietophenens IQingenbergkunetvlllrk, eom byetyret
ikke er fuldstændig vild I
varmen med - havner nu
pi plad.en foran Thrnbjer,
Gymnll8iurn, og dermed ar
alle parter lilfredae.
Gymnasiet h8.r nemlig
aelv bedt om at mAtte overlage avinehunden. for den
passer godt til det terna,- '
der er planlagt for .koleAret 1994·95. De fremnwrh hedder det, og mernnlien med OalltChilltt CMstophenenll akulptur er
netop at minde om den in-..
dre øvinehund, der lever I
Ol olle. og Bom med mel·
lemrum stikker hovedet
from l ronn afintoleranco
og raderne.
Ogd kunatneren e:r, if,l·
ge Odenae-borgmeøt.er An·
ker 8oye, t.ilrreds med; at
hBne værk nu får en blivende plscering l Odense.
- Jeg har talt med hllm
om det, og det er helt i orden med ham, .iger Anker
Boye, der ogd er fonnand
for OdenaeBy. Kunetfond.
- Vi har lavet den anale, at
Chriatophenen nu tætter
akulpturen i atand (nolIIe
har brækket enuden afsvi·
net, red.), og at byen a~rger
for tTlllaporten.
Borgmeateren tilføjer, at
ogsA han er aærdelea glad

fo~t~~~~~~~:ne:~:~Bke
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Ikke noget rigtigt kunetværk aDm aAdan, men den
akllber god opmærk.omhed
om et godt tema. Og med

cn sn.,k med

l'kt er ikke hJrr indendørs.
at d...'Tl stOrt 50mmtrudslil·
ling kan ses p.l Gimsinghoved. I havmerder ogs.l pla(erel nogle af Jtns Galschiet
ChrL~lopherscns
værktr.
hl.'rimelJem en fire meltr
hflj barsk Sl,\lskjold, der
g('nnembrydts af el blodt
mnrkl ansigt. lil Verdensudstillingen i 1992 i Sevilla,
havde kun.:Jtneren fremstillel ikke mindre end 20a{ de
sloresMlskjolde.
Men sommerudstillingen
rummer og~ andel end
skulpturer. Regil%e Boserup
udsliller masker i jern og
rne!;.~ing. Henrik Voldmesier udstiller granitskulptu.
rer, Sabrine Niel~n olitma·
lener og Dorthe Kyhn udstiller ogs.l olimalerier.
Sommmerudslillingen kan
ses P'" Gimsingho\'cd lil
fersl i augu.'>t.
Vi spurgIe Egon Roesgård.
om dersl.adig varplanerom
al få "Den indrt svinehund"
0psliJllet i Struer.
- Nej, jeg IllA indromme. al
efter afslagel fra byr~del,
har jeg indtil vider!' opgivet
plantrne. Men Struerboerne kan nu vft! selvsyn få
"Den indrcsvinehund- al se
ved el besøg P'" Gimsinghoved her i somml!rm.1nederne, og man behoVl.'r ikke el
besøg i GimsinRhoveds.lbningsnd, for skulpturtn tr
opstillellige udenfor Gimsinghoveds indgang.
/
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kun~tneren.

\,
den løening, der nu er fundet, vil den fortøat gørn
gavn, alger'Anker Boye. -h.
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Svinehund på fransk visit
Også i Strutr hnr der .tild
en hed debilt om oden.rkunlltneren Jen. GlIll'chi't
Chriatophersrn. skulptur
lhn ind~ .vineh,,,,d, SF,
formand, Slo. og KAD·"f·
delinRerne øn.kede den til
h}"en, Indre vor slrerkt
imod. Enden blev, at byr!.·
det - trods kunatneren. til·
bud om at hlln kun .kulle
hnve en aymbolak be!.tlling
_!.tikkede nej.
Mtn nu kommer akulpluren alligevel til Struer,
omend kun pi franak visit.
Det ,ker i rorbindrlle med
en ud,tiling på det lokalt
Gim.inghovrd, hvor tH.,..
indrt lI,j"'rhund "mmen
med nndre nfGnlllC'hiøU
IIrbejder nars 50mmeren
over.

Fra Dyrenes verden

Dt!n indre 'I'inehund

_ alligevel til Struer

Dagblade I Holstebro

13 JlJNI1994

'Vores tanker
skaberden
indre svinehund
I(JILI

M,",,·,.., på >I"M" U, '"n,pl.nU" k.n

Il!L ,lem. net vflr 1;4dan, det
Jtik ; Tyskland i 1930'vne,
og ddnn knn drl g~ igen i
hele Eurupai ll'lbctflf 10·15
flr, hvis ikkr. \1 ul'l{.vnder Ilt
11l'nkc Iwer. hvordan vi op·
fnrrr 00 mod hinunden, Vo·
r,'l!
medmenneskelighed
sklll fremr.~ af ilt vi holder
Gim~inllhovet.l.
up med at lænke p~ andre
Et ek~eml'l::Jr Ilf hnns
skulptur .Min Indre Svine- !Om jnder eller sqbcre og
hund_ tOll: imod g:t'sterllc, I.K'lO'nder ilt t;rnke pA dem
lIlom mN1mennt"sker.
da dt" Il1llodle op vCII uII~Ii\·
. Im:pir:ltionen .til !\kulplin~l'ns IIlminp.. sA \Jt"\ \':lr .
lInturlilli ni hnn i tnlrn kf>m tUN"n hnr jel!: f~rl nf krigs·
ind p!l liline Innker da hnn h:lOdlint(l'rnr. i JuglJ5lavl·
ror nor.lem4ncder sidenop- en. Jel!: hilr holdt ferie man·
stillede lyve svinehunde:! I ge gange dernede, og nh
forske:!lIige eul"O))leiske ho- mDn kender forholdene,
komme'r detSom et ehok at
vedst.cder.
• Del er ikke:! de fre~mc folk pludseligt kan begyn·
de, dN ødelægger vores de at opff\resig dd:mt over·'
kullur. men vores reaktion for hinfInden, sagde han.

. n(!r nndc~ indre ~vlne·
hunde l O~ lille !IIUnIlUm,OI:
der skal Ikke rel mel(t"l til
Ilt f4 drm frrln.
Del sn,llde kUI1~\fWrt'n
J\'n5 G:,l~ehirlt elu 'slorfrr·
1'Irn. da hlln sl'lnrla~ ~hnedt,
sommt"rudstillingcn
pil

Efter tall'n Iik Jens GIlI.·
chiøtl ChrlstolTersen sig en
snok med Egon Rocsgnnrd,
der har foreslåel at ·Min
indre Svinehund- OJlStilles
i Struer.
P4 udstillingen klln mnn
se mange lindre skulplurer
end den bcrJllnle svine·
hund, og alene cl besøg I
h:l\'en, hvor der blandt an·
det er opstillet et af de 12
k:cmpcskjolde, som Jen.
Gatschiol ChrislofferSC'1I
frcmstillt"de lil vcnlcnsud·
sUllioren i ScviUa,ergrund
nok til at lægge ruten forbi
Gimsinghoved i løbet af
sommeren.
Udstillingen kan ses
frem til ",nda&" den '1. au·
gust.
jall

m"li"", ,.~ "d hjælp .r mg"" r.n ,Ti..,
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Udklip af:
Dagbladet Holslebro

/Nukommer
svinehunden
til Struer
,ICJI4
'
. Kuinstneren bag den meBet omtalte skulptur Den
Indre Svinehund, Jens
Galschiøt Christoffersen,
udstiller fra pi sendl' pi
Gimsinghoved.
Sammen med lire andre
kunstnere fylder han kul·
tun:cnterets stuer og hive
med s~ulpturer og malerj·
er, o,: I samme forbindelse
udstilles en Ække If
B&O's nyeste produkter.
Den Indre Svinl!hund· et
frllkkeklædt
menn~ke
med svinehovcd. . blev sid·
ste son;mer udstllel i 20
europæIske byer som en re·
aktion mod tillDgende ra·
cisme og fremmedhad.

Jens Galschiøt Christoffersen talte meget rommende om den indre svinehlmd, da han dbllede sommeru~tilli.ngen pd Gimsinghoved. Her ses lIan
med sin berømte slculptur samt en afde kvinde-torsoere, han ogsd udstiller.
(Foto: Anette Vilstrup Roien).

Det "'" ikke første gane
8&O's produkter vil kunne
ses sammen med den kon·
troverslelle
kunstnen
skulpturer. I ncre Ar har
man i fælie!kllb .JIrrangeret
udstilllneer I Sønderborg
med særliil henblik pi de
tyske kunder..
De Indre kunstnere, der
udsllllerpl Gilllsinghoved,
er Henrik Voldmester ,der
hlr livet Ikulpluren: ve<\"
Stroer Kirke Sabine Niel"
sen, Dorte K;).hn og struc~'
boen ~giue Boserup.
l:'
UdstllHeen ibnes på søn...
dng If Jen! Galsehløl ChrV t
ltoffersen og kan Iie. frem l
tllden 1. august.

JY
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Svinehund på
Den Røde- Plads
---"_:JDDDDDDDDom
A JOUR KLIP
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2200 København N

TIl. 31 39 13 00

»Min Indre Svinehund( opstilles tirsdag den 29. marts, kl. 16.00 på Dcn Rode
Plads v/Korsgnde 30 .

Udklip al;
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Svinehunden
på plads /0/1(

»Min Indre Svinehund« er en skulptur, der som led i en storre elll"opæisk
happening blev opstillet på Rådhuspladsen i november 1993. Slwlpturen
blev givet til Københavns kommune. Gaven er nu videregivet til Indre
Nørrebro.
I anledning af opstillingen aOlOlder Beboerforeningen BIl'gården på Den Rode
Plads et lille arrangement, der starter kl. 16.00 og slutler ca. kl. 17.00.

Odllnsekuostneren Jen.
o. ilchiot Christophersens
meget omtalte Ikulptur
Den indre 'l1inehund er ikke blevet lige godt modtaget i de 20 byer, hvor den
pi
og ,amme dal: blev
anbragt i november. Nogle
_Ulder er den simpelthen

•

Beboerforeningens formand Jan Majfl'cd byder vcllwmmen.

•

Kunstneren Jens Galschiøt Christoffersen vil bl.a. fortælle om. hvordan
ideen til »Min Indre Svinehulld~< opstod.

fOnlvundet ener at det of·
fentlige Ijelllede den i haal,

•

Skuespiller m.m. Tom McEwan siger nogle bevingede ord og afslører
skulpturen.

•

Desuden underholder »Svinehundene(~ (en til lejligheden samlet gruppe
jazzmusikere).

'n

i andr. byer .t!rden p6
den kommunale oplll:lpIDda, i andre igon Itrid....
min .ladi, om, hvorvidt
min vil have din et4ende
og i givet (/lId hvor.
liIen i det mindste lo
Iteder h.r man talct plent
imod den. Det ene er K.

Program:

benhavn, hvor IAn ind,.,
tWiMhl.lnd ener læniere

ticbi ophold p' Rldhu.tpl.d.
er blevet nyttet til Den
Rode Plad.. hvilket d.ckbr.
over In lill, plada i Kong.·
dl. Det er beboerfonlnin·
,en Bll,'rden, aom hu
ønsket aL f' .kulpturen, og
den mllkerer Oplltillingen
med en fnt1igbed i efter.
midd.g. bvor ogat Jenl
G.IKhiet ChriItopberwen
vil fortælle om ideen b.g
den europtei.ke h.ppening.
Og.' eetripke In~
bnJt"k hil U1get pænt imod
den. Byen hlr ligefrem ak·
ket for Ikulpturen og vil
ener aL hive reeUlureret
den lelie (or at den bliver
\Idatillet.. : .•..
I Sø"n er de,!ikke udelt
gIede, men ekwpt\lren fik
lov tilat.Li en m'ned pi
den fremtrædende pllld.;
den blevanbrlgt p6, (er
den blev nyttet til et mindre iojnef.ldende sted i
ruerheden .fkunltud.tillinIIsbygningen,
Endelig har Mli.nchen
kl.ret problemet med
ekulpturen på egon vi.: I
Itedet for blot et gemme
den afvejen eller skrotte
, den. er den blevet aol"t til •
\. en priv.t lIlmier for en pri.,
der angivee til Ilt IVIlI't! til '
dll udgifter, som kommunen
har haft i forbindlIllIe med
fjemelse og opl.grinll. rolf
lleI'\

Beboerforeningen Blågården
Blågårds Plads 25 • 27

Svinehundens far
·udstiller i påsken
.
'.

Normalt
lremhø:,ver ..lBr forenin,en, Hans biKunsUorenlngen Uml]of. '·-dr.g lU Iorets p'skeudstj].
den Ikke beslemte kunst· IIng vil dog ikke være det
net1! eller værker. n'rden omhllte dyr, Men alligevel
holder udstilling, Men i spændende. lover besly·
foruincl!.'lse med Arets pl- relsen. Og pi mere end (on
skeudstllllng, Bom flnder mlode vægtlgt: I Il,jeblik·
sted pA l.emlorpskolen i kel funderer man over,
'Lemvig, gør forenInIlen hvordan man under op·
en undtagelse,
hll!ngnlngen pio onsdag
• Denne gang kunnl.' del med håndkr.n skal hAndmaske, pi baggrund afen tere en skulptur pl over
livlig debat I Struer-omtl· Qoø kilo.
del om en vis .Indre svl- , kunslforenlngen Lim·
nehllnd·, Vll're relevant.t (lorden Abner 6reb p6nævne, at l!n .f de delll· ,keudslillingen med en
gende kunlinere er bil- fellll, fernisering skær·
ledhuggeren Jens Oall- torsdag. AbntngSlalen vi l
c::hillt Christophersen•• i· Ir blive hGldt III den nl's

af,.Iede leder ar dSlbll]- • smule p6 ved de seneste
skolen J Bonnet,tfdrl"ttkli. ! udltllJmllN.
vc Ol; enl;8jeredt Tilte
Kunstr"rl'ninien LimMango/lrd, Oll det musl- ljordenl'r,l<omdetsigher
kalskd>ulruglevctl'lden· og bør, vært ved et glas
ne g~111l lir tre musikere, vin, Oll der cr sem altid
som vil divertere med tra· gratis ndj(lng til udstillindilienel, fesIIie salerIlnu· een, som holder 6ben
slk.
rhkeudstlllineen hVl'r dag i perioden 31.
sammensættes på dl'n marts til4 apriL Et udstil·
mAlie.', ~t foreningen. ud· lingskal:lt"l: kan købes
lendl'l IlldlJydelser til en ved inclgongen. Under hl"
~~~:re bc~'~~I~n:~del~;; le ud,s~iIlingen v.i1 der væmed op Iii fem vlI'tker. J re JeJ!lghe,1 for mteresse6r har bestyrelien ISll'r rede ~il;lt mcJde.sl~ Jnd i
hæftet si.. ved, al der igen foumnscn. som I duse Ar
er den del skulpturer. Det oplever en Il;cn medlems·
hør liel cll('u skorlel en frernltOtlll

IEt/Nejbør respekteres

SF-unge samler
IO,''tunderskrifter''
for·Svinehunden,.
--.;...

skrlnlndsamllll( for at ri

opstillet Jens Galschiøt
Chr!.slophersens skulptur
-Mhl Indre sv:inehulld~ i
Struer.
DE to to Sru-medlemffit'r, Jan Samuelsen og
Laue Laursen. JyllandsglIde 5. begrunder i dette brev
tU Dagbladet, hvorfor de
har taget initiativet:
• 1 Danmark er der to byer. der i deres byråd har
rremm~ljendske

"

partier.

Den ene er vores allesam·
mens .(re<!.ellce. Struer.
[)elte kunne Imidlertid være legn pi den indre svine-

. Steffen

2MRS. 1994
~o

særlig pænt bUlede udadtil.
For det gælder åbenbart,
om at være pæn?
Vi (Sru·Struer) mener,at
skulpturen i alle tilfælde
bør sættes op, andet ville
være en fornægtelse af den
rene sandhed. En placerin,
p.llOrvet vil vise, at vi ueer
problemet seriost. .
Svinehunden henvender
sig ikke kun til ekstremer·
ne, derfor skal den sæltes
op, der hvor de flesle men·
nesker færdes .
For at vække byrådet. har
vi pr. 9/3 1994 startet en
underskrHtsindsamling i
St.ruer kommune, der hil/"
Iii fondl påny, al foresi!
en opsættelse af ~Min indre

O~
.

:J: ~
=
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-
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(Tbknle1l'

Knarbinll Bakke 79, StnLn• .:
Ikriver;
Struer Byrtds nej til.Min
indre S'Vinehunda er den
klom! sunde fornuft. Gan·
ske vist skal raelsmenlna·
zismenJfacismen o.lim. beo,
kæmpes! Kære Gerda Han·
sen. De må aeceptere, at
.Min indre svinehund. ik.
ke ønskes her i Struer, o,
De må kunne fot'lt4, al beo

Dagbladet Holstebro

o"

hund, som Vi alle har inden
i os. Ogsl her I del tr'Melige
Struer.
Da opsættelsen at skulI>
turen .Min indre svinehund. blev foreslået, stemte et næsten enirt byråd
imod. Et af arcumcnterne
imod .Svineh var, at den
ville ødelæeie det arkitektoniske praglbillede J Struer. Et SJl')TgSmJJ melder lil
desuagtet hos os. Var det
selve bybilledet eller In~
re omdømmet, der blev
stemt om p! byridsmødet
den 22.'2 94?
For os virker svaret loleklart. Skammen over den
voksende inlolerenee overfor fremmede der er lpeciel
stor i Struer, er ikke nOlet

SFs ullldom i Struer blan·
der .Ir DU I debatten om
den spIrende racimlt. sro
startede I cir en uoder·

Udkllpal:
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Alngkjeblng Amts
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,Nej til svinehund

Udklip al:
Ringkjoblng Arnis
Oagblad (V)

25 FEB.

Et nlilt1n enigt byråd
sagde nej tU at indkøJ;le
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Anonyme breve med
nazistisk propaganda
- eller skjulte trusler
...

,

Ifølge justitsminister Erline Olnn har Danmark tÆ
bevægelser, han belrag1er
10m nynazistiske. Del er
Danmark. National Socialistiske Bevægelse (DNSB),
Nalionalp:trtlel Danmark
(NPDl snmt Partiet Dl! Nat;onale(PDN).

y

Formanden for SFI Stru·
er, Eion RoeSKurd, er
ikke særlIr mrredli med
byrådets af\'lsnlnr af
bans forslag om at indkøbe og opstille .Min
Inddre svinehund. I
Struer,
- Jeg kan I(odt forstt.. al
man er træt af det 1')'. som
Struer enerhlnden har f'·
el. og al man helll \ illæ,ge
låg pi hele saien, men
fremgangsmiden duer bart' ikke. B~"t.ldeu aricrelsc
vil blive taget Iii indtæit ilf
Kaj \rJ.lly VlIlads(!n, siger
h~.

Egon RoesCaard mener,
at brridet i Iledel burde
have grebet chancen og
sagt ja.
. Byrldet havde her mulighE'den for al markere
ovcrfor omverden. ilt ,ll:rrn·
sen er nAel. 0lt hvis ikke vi
ger del, bliver det værre

~_
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svinehund.~.

delseblankelter.
Kun Egon Rocsgaard har
I et ø! dl! anonyme breve
f~et nogel, der nænner sie:
en 1russel, og den best1r
kun i. at den anonyme af.
sender meddeler, at han vil·
le være pA tilhørerpladser.
ne i byrAdel, n~r sagen om
svinehunden skulle afgo-

når man gik i en valikamp,
var det for al score pladser
til del parti man rt"Præsen·
lerede. Nu beka!mpes de
politiske
mod&ælninger
med provokationer De: ver·
bale udbrud. lnien ø! diue
midler bør tolereN:sl Der
skal ikke lægges 1.1, p4 la·
gen,førskulptuN:nerklart
opgivet.
Steffen Michael KdlteD-

c.

SV1-nehunden:

Brevene er sendt ID bl. a.
Egon Roesgaard Ol til flere
ledende folk i Socialdemokratiel, SiD Ol LO.
lUlvcrtetrW! er Itemplet
.Sydjyllands Postcenler.,
og indholdet er i de fleste
tilfælde nazilternes lidI
naive propaganda mod
flyS!ningl!ne samt indml!l·

...._..:.

hr. Eion RoesCurd ogd
acceplere. Nu er Kaj V. Vl1.
ladsen, Holcer Danske
valgt ind p4 demokratisk
vis. Selvom hr. Roesgaard
vil anskaffe skulpturen via
private midler bør den ikke
opstillal I Struer Kommune. Jel villilcledt:!l opfordreStruerByridIDat.Min
indre svinehund. ikke fAr
plads pi nOien mAde. I
lam1e dage var det udan,

~

~
•

Udklip al:

')cbatten i Struer om Svinelunden og mooet fomylig
:1(~d Frede Flll'mand har
'akt opsIgt ud over landet.
'lere af delUla:eme i debat·
cn har IlledC'S Ilet anony·
:le breve fra et af de nyna·
;tilke danske partier,
.emUIl Partiel De Nationa-

folkningen iStn.ler ikkeøn·
sker skulpturen. Jec er
skuffet over Deres partiIor·
mand Egon Roesgaard, ik·
ke svarede pi mine 5
SpØrgsmål i mit læserbrev
ø! ll. rebrnar 199>1, oh Frcde Farmand kunne give si·
nesvarCra flerelæserel Min
opfordrinC ID at stemme
kJart nd, blevkolttk.t fulgt
atbyrldelNej ernf:i,ogdet
btr Socialistisk Folkepartis

endnu. Jeg tror heller ikke,
at partierne i byrAdel skal
gøre sig Mb om at 11 de
stemmer tilbage, som ved
valget blev afgivet på Hol·
ger danske, med mindre
man gor op med den hold·
ning. som Kaj Villy VilIad·
sen og hans parti slår for,
siger han.
Egon Roesgaard vil nu
overveje, hvad han videre
skal gore i sagen. Foreløbic
'il han afvente 5Vilt på den
ansogning. han har sendt
til KADs og SIDs Medie- og
Kulturfond, og han vil også
overveje, om han skal flllae
det r.ld, han har fAet fra
flere sider, nemlig al starte
en prival indsamling med
det fonnål ilt indklj)be
skulpturen.
- Hvis dl!1 bhver udian•
len på sagen. mA vi se. om
b~'rådet vil være med lil at
finde en plads til skulptu·
ren. sIger han.
kj

ar opstille Jens Galschlul
Christophersens
skutptur -Min indre svj.
nehund..
Del ket ener e fo
~ e
n r·
holdsVl~ kort ~ebat, hvor
kun ~ Villy \ 11Iadsen fra
Holger Danske havde de
store ord fremme.
Forslaget er fremsat af
SF·rormnnd Egon Roese:allrd. der motiverer sil for·
slill med, al alt for mange
Slruer-boereved byrådsval·
Bet gav den indre svinehund tor lan~ snor og stem·
le Il.i Hole:er Danske.
Vil1adscn kaldte det ·en
utrolig ansllgning~ og ~et
angreb på demokratiet og
folkestyret., Hnn pAstod
{jl;~.'l.. al Egon Rot'sgaard
mener, ~Ilt man eren s"inehund. hvis man ikke stem_
mer Iljlsom han mener..
E~on Roesgaard. der sad
p~ tllhorerpllldsernc. er lkke medlem af .byr.ldel og
kunne derfor Ikke sv.are
iaen. og borgmester Nl~l~
Bergh~lt kaldte ~a også Kaj
Villy' llladsen til orden:
. Her i byrådet behandler
,; lk~e anso~~ren. men ansognlOllen. \ l kan angnbe
hinanden, men aldrig per·
IOner, der ikke sidder i byrltdet.soøde hilo.
Del fandt Kaj Yilly \·illad·
sen slll modstræbl!nde i.
men forst efter at have affy-

Æt et par ukvemsord mere
mod Egon Roelgaard.
t sin behandlini af lagen
gik byrAdCI på kompromis
med sine egne princ:lpper
om uddelegerine: af opga·
ver Ol ansvar.
Borllmeller Niels Berg.
holtgjordeopmrrksompå.
atdetkommu=lekun5!ud.
vale har et komlslOrium,
hvorener del suveræn: bestemmer. hvordan dl!t af·
salte belob til kunll-indl(ob
nnvendl:Ii, Oll udvalgets øJ·
gereIse kan ikke ankes. All.
sJ burde nnlogningen cm
indkob at r.vinehunden ha·
ve været tl'\lffl!t af kunst ud·
valget, men borgmesteren
fik lilslutninf: fra alle sider,
undla.gen frø. SF, til al sao
gen skulle af~ores og tærdigbehllndles I b~'r"dcl:
Hiln opl)'sl'. at hlln l jlU
havd(' fål!1 en henvendelSe
fnl Jens Galschiøt Chn~tophersen. som va~par~llIl a~
~~k~ pr'lse:; ;" t[~I~r~
1~~O~Okr..IIOmehar:lr:;mSa\.
te i Dagbladet Struer rorll!'den. og at sagen som sådan
derfor burde være sendt tU.
bage til kunuudvalgel. der
i forsle omganll SllIde nej
på grund arpnsen.
. UdvaJget har ikke vur.
deret skulpturens kUSIneri.
ske værdi. o; har udeluk.
kende ugl nf'j på ,rund af
ptlsen på 100.000 kr., lom
Vilr nll'vnt i forste omllanl:.
Je!: opfatter dog debatlen
som gående lilngt ud 0\'1.'1
det kunstneriskl!. og derfor

vil jeg anbefale, al sagen
argores heri byrAdet,sugde
Bergholt, som ogd opl)'stl!.
athanhavdeværetiforbin_
delse med kunstudvalgeli
medlemmer, som melCl
frabad sig at skulle træffe
den endelige afgorelse.
Kun Gerda HanSen. SF.
gik imod at lade byrAdet
afgore sagen. Hun mente.
atafgorclsenafprincipielle
grunde burde træffes af
kunstudvalget.
P.I Socialdemokraliets
vegne meddelte Ll:!ifSoren.
sen kort og ~odt. al partIel
ikke ønsker at vrre med til
al indkolJe skulpluren. Ol:
Hans Jorgen Andersen
(FRP) fandt del godt. al sao
gen blev behandlel færdIG
afb'1"lidel.
_Vi sætter kunstudvnlget
i en kl('mme. h'-is VI sender
sagen tilbage. Jeg mener
ikke. \'j skal imvlvere os i
sngen.
skiIJ ikke grave
gmnerne d~·bere. end de
allerede er. Yi l'r ~Ie valgt
p.l demokl"lltl5k '1S. sagde
han.
Da byrådet sU::mte o;m sa.
gen, var ~et en hdt krmglet
f?rmulen':lg. det log stllllnf:
III, nemlig .Hvem k:m
stemme for. al b~Tådet ikke
involverer sig i sag~n.?
Del kunne sarnthlle med.
lemmer med undtagelse IIf
Gerda Hansen. På grund af
formuleringen kunne hun
heller ikke slemme imod.
men måtte nOJes med at
undlade at slemme.
kj
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Forslags-stilkren Egon Roesgaard:
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al byrådet I sledet burde
hilve ,rebet chancen og
sagt ja.
• Byridet havde her mu·
ligheden for at lJUlTkcre
overfor omverden, at græn·
sen er nAet, og hvis ikke vi
gpl' det, bliver del værre
endnu. Jeg tror heller ikke,
at partieme i byrAdet skal
gere sig hAb om at lA de
stemmer tilbage, som ved
valget blev afgIvet pi Holger daneke, Qled mindre
man fllr op med den holdning. som Kaj VUly VJ.11adsen og hans parti står for,
siger han.

oipslille _Mio Inddre svinchund~ I Strncr.

- Jeg kan ladt forstJ., at
man er træl al det ry, som
Struer enerhAnden har rIet, og al man helst vil lægge
låg pI hele ulen, men
fremgangsmMen duer bare ikke. 8yr6dets .f,orelse
vil blive talet til induqt af
Kaj VlUy Villadsen, siger
h=.

Egon Roespaard

Egon Roeslaard mener,
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Dagbladet Holstebro

Strur., .kriwr
Mærkelige ting 1 mærkelige tider. Det læste
man om l avisen i 191~. I
1994 kan vi læse I Holstebro-Sll1Jer Da,blad
om dcn indre .vinehund, en skulptur nogen mener, der skal npstilles i Stru~r.
Den indre MJlehund
er ell gømmel fyr Præster fortæller Ol om
Adam Ol Eva., de forste
mennesker p.l jorden,
de havde to senner, den
ene$IOI den anden ItUel.
så voldsomt ender det
heldigvis ikke sj of\e,
men ingen kan slae sig
fri for den indre svine·

.

&;

1011/

hund
NAr de menneskel',
med deres mange Wen·
teTog utroliie fanl.lsi, et
godt lønnet arbeJde.lukker munden op og lIigeT
om de arbejdsløse. at de
er dovne, de gider ikke
arbejde, d er det deres
indre l';nehund. de lukker ud. Skal vi have 00·
lanet' i tinieneog et bedre liv for si mmge lom
muligt, ml vi til at deles
om det arbejde, der .. r,
si svinehunden kan bHve læmmet.
Om vi sj kan fi den
skulptur gratis. vU det
være synd at .1IU" den
op her I Struer.
Elly Graversen
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Egon Roesfaard vil nu
overveje, hvad han videre
skal llIre I 5ai:en. Foreløbig
vil han aJ'vente svar pA den
ansøgnlnf, han har sendt
til KADII og SIDs Medie- og
Kulturlond, oll' han vil ogsi
overveje. om han skal følge
del rAd. han har fået fra
flere sider. nemlig at starte
en privat indsamling med
det fonn!! at indkøbe
skulpturen.
• Hvis det bliver udgangen pA "len, mi vi se, om
byridct vU være med til at
finde en plads til skulpturen, siaerhan.
kj

FornlO.nd i-OT Frrr.1Ikndtspa1hel I Sl~
KommuM.
~~ll".
handler Lan HI/ldooard, S.,we7p(Idc 96
St".cr, sJ...-nWl"
FrIhed (Or noget, vi m.I
kæmpe far. Wide m('(! OS'
st'lv og pA det pohblike
plan
Er det fnhed. nAr 1Iog11' mennesker eUer poU.
ti~kc partlp.r V1I opstillr
en skulptur af den IOdr!'
JVln~hund . .de j.. og
neJ 1.... h.Vlli dlllse irUPper opstiller en sådan
lJkulplur udclukk<'nde
tor egnl.' midler. uden lU
bruge skatteborgerne:.
penge .cl.ler
fagfor·
enlllRsnudler, Et S~ll!lt
tl1lagekanvlSomt'rleog
demokl"illl:lke medbør·
lere Ikke have nogel
unod, nAr bare de plaee-

rcr skulptUF~? s!l~e.s,

at det ikke lJIl'ker som
om, d~n er placeret af
offentligheden.
Man
kan eventuelt placeÆ
den pi egen ejendom Ol
,rund
Men hVIS nuUl går ef·
ter at bruge offentlige

midlerbidedirekt.e~ller

lndirekte til sAdan et
indkøb, og sarntidJg p.Itænker en plaeering pi
offentli,ejt:ndom,dbli·
ver det meget betænkeUl! set med frihedens
øjne. For det fOI""lt! er
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Frihed
for alle
~ iOI

~.

A JOUR

Ravnsborggade 12-14
2200 København N

,.. -.-'t.~~~'''l"'''''''''~llf.'_.

virker lidt "yrikelig
Formanden fOl' SF I Strutr, EgoD Roup.ud, er ikke særlig lIlf'reds med byrådets aMs.a.1.Dg al hans
forslag om at Indkebe ol'
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dctmlllbrugafoffmtllge
mldler, men det er ogd
(Ot ~\IOrllgt mdgreb I det
enkeIIe menneskC!S tn.
hed, unit poli'.Isk p1.llt.
tel\lilaa:e.r:l og manlpula·
tlon
VI burde alle broge 'YOo
re. Ilode kræfter og ~v·
ner 11lllt fi lOdll?fundet W
liIt fungere OPti~l Dt>r
\:r mange ting at tage r~l
på, lMde som al~~cllf
borger og som politiker
Del er alt for mallge
IU'bejdsløse I vort sam.
fund, det <!r pil tide. at
vores ansvarlsige politlkere og fagforenini'er
.lbener øjnene og griber
om ondetsrociFordeut
Vll!re arbctidslps er ingen
frihed, friheden er først
for del enkelte mefi11~
ske nAr det har arbltide
VI har også mangeicldre
og s)'ge medbortere
50m vi bn tage~J me-,~
"el bedre af, lad 09 have
det mAl, at give disse to
INPpcr l vort samt\lnd
en mere tryg og menn~
$k~værdigtilværelse
DerfOI, ,lem svinehunden, og lad os bl1J,e
kræfterne på de alvorli.
,e og ansvarsfulde problemer i vort samfund.
d del enkelte menneske fir frihed til seh' at
vælge•.hvad der er ,odt
for hllm eUerhende.
Lars Hyldpard

Udklip af;
Udklip al:
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Struer Byråd siger
nej til svinehunden
El næsten enip byrld sar
de I Iltes nej lU at Indkobe
or opstille Jens Galsebløt
Christophersens skulptur
_Min indre S'inehund.,
Det skete e!\er en for·
holdsvis kort debat, hvor
kim Kaj \-illy Vl1ladscn 1'rI
Holger Danske havde de
store ord fremme.
Forslaget er fremsat af
SF·fonnand Egon Roes,urd, der motiverer Sil forslag med, at alt for mange
Stl1Jer·boere ved b)·r.ldsval·
let gav den indre svine·
hund for lang snor o, stem·
te pi Holger Danske.
Villadsen kaldte det -en
utrolig ansoenlng. og _et
lIngreb på demokratiet o,
folkestyret«. Han pAslod
OSs.!, al Egon Rocseaard
mener. -at man er en svine·
hund, hvis man ikke slem·
mer ligsom han mener•.
Egon Roesll'aard. der sad
p.l tilhørerpladserne. er ikke medlem af byrAdet og
kunne derfor Ikke svare
ieen, og borgmester N,els
Bergholt kaldle da 0AsA Kllj
Villy "'-illadsen lil orden:
• Her i byr!ldel behandler
vi ikke ansogeren, men an·
søgningen. Vi kan anrribe
hinanden. men aldrii per·
soner, der ikke sidder i by·
r.del. sagde han.
Det fandt ~ Viii)' \'llladsen sig modstræbende i,
men forst ef'tcr al hIve ~ty
rel el par ukvemsord mere
mod Egon Roesgaard.
l ~in bchandlinl! ar Slgen
gik byrådet på kompromis
med sine egne principper

l
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som gliende langt ud over
del kunstneriske, og derfor
vil jeg anbdnJe, al sagen
argores her i byr.ldet, ,.gde
Bergholt. som også opl)'ste,
athan havde været i forbindelse med kunstudvalget.s
medlemmer, som meget
frabad si, al llkulle træffe
den cndelille afgørelse.
Kun Gerda Han""n, SF,
gik imod at illdl.' b)'rådel
afgøre sagen. Hun mente.
at afgørelsen IIrprlneipielle
grunde burde træffes af
kunltudval,el
PI Socialdemokraliet.s
vegne ml'<!delle LeifSørensen kort Oll godl. at partiet
ikke onsker al være med lil
al indkøbe skulpturen. og
Hans Jørgen Andersen
CFRP) fandt delllodl. at sagen blev behandlet færdig
afb~-rndet.

- Vi sætlerkun5lud"algel
hvi~ vi sender
sallen tilbage. Jeg mener
Selvom kunstneren Jens Galschiøt Christophersen kun har bedt om. et ikke. vi skal involvere os i
beskedent, symbolslc beløb, for el eksemplar af ~Min indre svinehund.., vil. sagen. Vi skal ikke I:Tave
kommunen alligvel ikke anskaffe en svinehund. Byr6det - minus SF - g'
grorterne dY?ere. end de
k
~
allerede er. VI er aUe valgt
k ort proces t. aftes og sagde klon.. N'
ej ta .
.
på demokratlsk vis, sagde
h:ln.
om uddelegerini af 0Pia· veværettruff('latkunstud· t.e i Dagbladel forleden, og
DabvrAdetstc!mteomsaverog anS'o·ar.
valget. m('n borgmesteren at sagen som ddan derlo:r gen. vår del cn lidt kringlet
Borgmesler Niels Berg· fik tilslutning fra alle .lder. burde være sendt tilbage III formulertnll. del tog stilling
holl gjorde opmærksom p.l, undtagen fra SF, lil at sao kunstudvalget. der l fø~te til, nemU. ~Hvem kan
lltdetkommunalekunltud· gen skulle argores og fær· omgang sagde nej på grund stemme for. at byrAdel Ikke
valli: har et kominorlum, digbehilfidles i byridet.
arprisen.
involverer sig i Slllen-?
hvorefter det suverznt beHan oplysle. at han i gir
• Udvalget har Ikke vurDet kunne samtliSe med·
stemmer. hvordan det af· h:lvrle f:tel en henvendelse derelskulplurenskustneri- lemmer med undtagelse af
salle beløb til kunsl·indkob fra Jens GaJsehiøt ChriSlo- ske værdi, øg har udeluk- Gerda Hansen. Pli grund II
anvendes. og udvalgets af· phersen,somvarparallilat kende sagt nej pli gl1Jnd af formuieringen kunne hl'
gørelsekanikkeankcs.AJI· sænke prisen yderligere i prisen pli 100.000 kr.. som heller Ikke Slemme im ;
sA burde ansøgninf{en om forhold til dCl tilbud på var nævnl j r"rate omCang. men mAtte nØ,iell me' (indkob af svinehunden ha· IO.OOOkr.. somhanf!'('msat- Jeg opfuller do, debat\en undladeautcmme.
:..'
i en klemme.

t

Svinehund for symbolsk beløb
NAr Struer byrAd pi Urs-

dar skal tare stillln( Ul
Eron RoUpRrds (oM:llar
om at købe skulpturen
.Mln Indre svinehund_,
bebøver dlskusslonen lk.
ke at dreje sir om penge.
Kun'lrle~n

Jens Cals-

chlot Christophersen forlanger nemlll ikke 100.000

kr. for den. Han sl,er, at
hvis der kommer en officiel
Indbydelse, er han villig W
at give den til Struer for et

symbolsk oolob, som kan
dække de direkte udglf\er
tU transport, f. eks. et beløb
på 10.000 kr.
. Skulpturen stJr nu i 20
byer rundt om i Europa, og

de har lkke gtvet en krone
for den. Jel har ikke lavet
del her for at tjene penge,
men fol" at rejse en debat,

Di penicne skal ikke være
nOlet problem, hvis Struer
vil have slru.lpluren, sigel"
kunstneren.

Udklip af:

Udklip af:

Afngkjebing Amts
Dagblad (Y)

Thisted Dagblad
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17 FES 199~

En fattigrøv

med armen opstrakt til nazl·hilsen, men del er ikke

Han rork1~r.atbclo~tp1 det. jeg har lavet. Skulptu-

100.000 kr. er kommet
(J'I!m, fordi det ville være
den pris, en kunstner normalt skulle have for at ska·
be en "dan· skulptur, som
kunne sæli~ i fem·seks
eksemplarer.
• Men pengene erikke det
afgørende. Jeg er alligevel
en fattigrø ..., og del bliver
jeg nok ved med at være
hele mit liv. Jeg skal ikke
tjene penge pi det her, si·
ger Jens Galschiol ChJislophersen, som selv har lånt
100.000 kr. i banken ror at
iennemføre sin kunsthappening.
Han er glad for, at skulpturen allerede har været
med til at sætte gang i den
politiske debat i Struer,
men samtidig gør han opmærksom på,atden ikke er
rettet mod højrefløjen.
• Jeg kunne sagtens have
lavet et højreorienteret svin

ren hedder netop _Min indre svinehund_. uet er din
og min og vores allesam·
mens svinehimd, jee har
portrætteret. Vi har den
nemlig allesammen inden I
os, siger han.

Den virkelige

fare
For Jens GaIshiot Christophersen er de små yderligt.
glende racistiske grupper
ikke den virkelige fare,
selvom de er udtryk for et
sammenbrud i vore moralske værdier.
- Den virkelige fare er, at
vi ikke hver især veeiken·
der os vores indre svinehund. Så er det muligt for
den at vokse på trods af
vore hensigter for til sidst
at tage magten over os, som
det tidligere er sket i Europas historie.

1 7 ~~s, ~=::rl

og stemle pol paniel Holger
Danske.
Demange stemmerresul.
terede i, al partiet tik for.
manden. Kaj Vtll~: Villadsen. ind i b~Tådet, og hlln
skal derror selv ~re med
til al afgore, om Struer skal
have en s\inehund i anled.
ning af hans politiske SUl.'.
~,.

Det er en sag. som .uererie har sat sindene i bevæl(else.
Forslaget er stillet ar rolketingsundidal og for·
mand for SF i Slruer. Egon
floesgaard. og han giver
den begrundelse. at alt ror
mange slruerboere gav den
Indrc svinehund for lang
~nor ved kommunalvalget

Borgmester Nicis Beri'
holt sendte I første omgang
forslaget til udtalelse i det
kommunale kunSludvala.
der bestAr af Regitze
Sehou, Sarpsbor~ej 52. og
Seten Christensen. Park
Alle 53. De vcnder lommel_
fingeren nedIId. men ~or
del med en sådan begrundelse. al de undgår at ta~e

stillins til
indhold.

Angsten
- Det antal nygtningc, der
kommer til Danmark og
Europa nu, er !ngentine.
HVild gor vi, hvis hungers_
nøden vokser I Afrika, eller
der udbryder revolution i
Rusland. Hvad gør vi, nlr
millioner af mennesker
flygter fra fortvivlende for.
hold og kræver del i vores
riedom? Hvad sker der
med vores humanisme?
Skal vi opbygie nye berlin.
mure for at holde dem ude?
Og skal vi skyde dem, nAr
mun!ne alligevel Ikke er
stærke nok? Hvad skal vi
gore med danskere, der vil
hjælpe dem, og med pårørende, der allerede er kom·
met ind i landet? Skal vi
!nterneredem?

• Jea har Ikke noaet Ivar,
men sporgsmAlene skræm·
mer mig, og jea har lavet
skulpturen som et udtryk
for min eaen anast. Jea er
h&ne-e for en d'a at se en
svinehund, nlr jeg ser mil
selv i spejlet eller at nllboen
U,ner min skulptur, når
han stikker hovedet over
hækken af ki,ier ind tll
mig, siier Jens Galschlot
Christophersen.
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Skal være grim

Aingkj0bing Amts
Dagblad (V)

Manie har i Struer taset
afstand fra _Min Indre Iivl·
nehund., fordI skulpluren
Ikke er pæn. Dcn betraJt·
nine e-lver kunsIneren dem
ret I. men han mener ikke,
at man af den grund skal
t.ageafst4nd fra skulpturen,
. Jei har lavet smukke
ting. men o,sA
der er
rædselsfulde. Kunst skal
Ikke absolut være p~nl ellersmukL
kj
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Dagbladet Holslebro

21 FEB. 1994
/'

Svinehunden snart
titdebat i byrådet
Der kan meget vel blive
trængsel på tilhørerplad_
serne, når Struer Byråd
på tirsdal:" bolder møde.
Byrådet skal nemlil:" tal:"l'
stillinl:" til, om der skal
lJtvilges 100.000 kr. til
indkøb af skulpturen
-!'IIin indre Svinehund...

Han mener, al hele Eurostlr overfor et næsten
uløseligt dilemma med katastrofen lurende lill' om
hjørnel

p;i

~a,cns

'Breve fra læserne

. .... .•. -_
~

politiske

gAr ogd. Imod forslaget Ol
erklærer sig enig med
kunstudvaleeL Hlln siser,
Struer Kommune afsæl· Dt del vil skabe en uheldig
ler kun 129.000 kr. om året præcedens, h\is byrådct
tU kunstindkøb. og selvom gir uden om kunstudvalget
der er overfon lidt t'r. sid· Ol bcvllser ekstl1l penge til
ste Ir. er der for indeværen- indkøb af en enkelt skulpde Ir kun 158.000 kr. tU tur. l si fald ville det Vlere
rådighed. På den baggrund. en mere riglil losnin, al
mener kunstudvll1get. at rorhnjedel belob.som komdel ikke kan anbefale al munen hvert:ir afslCtLer til
bruge 100.000 kr. pi en en· kunstindkllb.
kelt skulptur. Den er sim- Dcn linden side afsagen
pelt hen for dyr i forhold til er, at skulpturen danner
det belob, der er til rAdis. indgllng til mange andre
"od.
synspunkter, som ikke har
no~et med kunst al iore. og
Nlr forslaget kommer op også af denne grund vil jeg
i byrådssalen, bllVer det slemme imod at bevilie de
uden indstilling fra okono- 100.000 kr., siger "'leIs
miud\'lIlget, men bllrgme- Bergholl.
kj
Sl('r Niels D\!rgholL hor
En tegning afst'i71cltundelt, som er 2.30 merer hej
gjort sin stUhng klar. Han
plus sokkel
,/
~

...

Frivillige
bjdrag søges e
"

,.-,,-'

Togfarer GI4IQV RilhmeSlet, Sønckrgl1de
SIT1let,

,le:riwr:

6'.

Jegl«!SerDJlbladetforden
17. febroar sltedes, at
kumnne~n Jens Galschiøl
Christoprersen aldrig har
forlanø:t 100:000 kroner. for
sil værk ·Mtn indre SVUle~und., k~n 10.000 kroner
tIl da::kmng af transport
med Vldere. 20 andre euro·
pæiake byer har ogd rAel
værket,crati..
Det er vel melet godt?
l Jnnuar måned ansøgte
formanden for SF I Stnler.
Egon RoeSgDaro Slruer byråd om en bevilling på
100.000 kroner tU køb Ol
opstllling ar .Min indre svinehund•. Jeg opfatter tin_
genesl1edes. Ilt RoesgllaJ'd

.... .

seger kommunen
om
100.000 kroner uden over.
hovedet al have tall med
kunstneren. Er delte ikke
en sær fremgangsmide?
Havde Roes.gaard talt med

kunStnertnl~denarsendel.

~:e~~~~::,:~~~~r:~~~

ha e o lyst at værket er

g~is.:iROesgaardkunne

nøjes med at sll,e kommu.
nen om 10.000 kroner.
Tænk en masse Snak vi
havde været roruden, hvis
der var IDV(!l bedre $<Igsbehandlinø t'ra starten. For
med en anskaffelsespris pi
kun 10.000 kroner for -Min
indre svinehund. er jeE da
sikker pi, al man let tinder
en eUer flere frivillig, bi.
dragydere.
./
Gusta\' RithmUl~T"

_._-

./.

/V

/I?~n
H~:Jn
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gnom Fcuo.lltl~ J2 Bremdal, skritleT:
'

skanimer os over os selv,
skulle han (ribe i e,en
barm, med hensyn W ram-

NAr~antilhorerdetriiti~e

m~vad med hans

T.ow Wes-teT-

parti, kan alt nok lade ~lg
gørc. Golfbane tl1 J,5 mill.
Er der ikke mllJ'lil! andre
llnl. der var mere nedven-

100.000 kroner til den ackle

fieur .Min Indre fwinchund~. Hvis hin tror, vi

stilles op hos RoeSg=V
Tove wester?-

dlll~

Udklip al:

parti. . . . Dagbladet

ml!dlemmer i København,
der ikke vil give indvan·
drerdamen Lubna E1aki
den POSl. hun har krav på!
Hvis ikke deter racisme,
så er der nogctjeg har ml!fors14ct, il hvis vi fAr den
figur. lynes jeg den sita!

Og hvad angår Sf" Egon
Roesgaards ansogning om

Dagbladet Holslebro
.-/

f

~Islebro
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KADs og SIDs Medie- og
Kulturfond om penge til
indkøb og opstlllini af Jens
Galschiol
Christoophersens skulptur ~Min indre
s\;nehund•.
Egon RON(l.aan:! har foresl:':el SIT\ler Byråd at kobl.'
ol: opstille skulpluren med
den begrcndebe.ll~der ved
b.vrAdsvalllet var 618 vælgere. der slemle pi det yderlipgåcnde hojrefløjsparti
Holger Danske og dermed
lod deres indre s\'inchund
r6 for lang snor.
Kommunens kunstudvalg har i forsle omgang
sagt nej. fordi det i ansegningen blt'v nævnt. at
skulp~uren
ville kosle
11l1l.OOll kr. Det mener ud\algN erfor meKeti forhold
til det beskedne budget.
d.cr er til rådighed. Senere
har Jens GaJsehiot Christophersen til Dal:blade\ sagt.
al pengene ikke skal v~re
noget problem. Hvis han
flr en officiel hem'endelse
fra Struer. er han dlllg til at
overdrage skulpluren til

kommunenlor etsymbolsk
beløb. og derfor er der nu
Anet for t'n ny diskussion.
Eion Roesgaard nar samtidig med ansøgningen til
kulturfonden sendt et
sporgsmAl til b~'lådets sporgetld. Del lyder:
.Jea skal hermed stille
sporJ(smAllil byrådet anlAende mit forslag om opstilling af Jens Galschiot Chri,
Ilophcrsens skulplur .MiIl
indre svinehund•.
Hvis dt'l lykkes mig al få
KAIn og SIDs Medie- og
Kulturfond til al stone projektet. vil b~Tådet så stntte
farsIlIget med et tilsvarende belob cllcrevt. mindre?
Hvis ikke, påtænkcr byrlldel dll på anden vis at
markere overfor befolknin·
ll:en. al der vcd illdtrædel.e
af Holger Danske i b~Tådet
er nllel en wænse for. hvor
Illngt samarbejdet i byrådet
kan Slrækkes.•
Det fremgAr ikke .fbyddcts dagsorden, om spargs·
mIDet bliver behandlct i
spnrietldcn. n~ byrådet
holder mode ~ tirsdag.
kj
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Udklip al:

~

Dagbladet Hol.tebro

Hvad enten man kan lide . re fotlluftigt, som f.eks. tU
det eller ej, mil man acc::ep- Socialkontoret?
teredemokratit't.s spilleregNår Socialistisk Folkeler. Nej, ie.g er heller ~ke parti går imod racisme og
racist. ~Min Indre SVine- lignende. og Lubna Elahi.
hund. kan ikke bruges til Købcnhavn, udsættes for
al bekæmpe racisme med.
en verbal heu ener at være
Je~ ved godt, som sidst.
valgt ind pA demokratisk
at Vi ~esvæl'l'e har el Bal- vis, alligevel fryses ud. Helt
kln.d;Uema.somskaJtages ærlig.erdetikkel"lleisme~
alvorliit. Og menne.kers
Acceplcrer Socialistisk
llv sk:øl fortsa.l beskytlt's. Folkeparti ikke resultlllct
.Min Indre SVinehund. er afvalgresultalerne~
træls at se pi. Jeg har for
Har vi lkke ret til' al have
drka et halvt Ar .lden sel andre aTlf\.lmenter hr RoVihusker."'ttid.lig~slllden l København l forbinurd'
,.
mandschef Preben MøUer delse med en lumerinll: der- es!
.j odl h
å
eg VI g
ave s.var p
Hansen (FæUes Kurs) kom ovn. Den er Ikke køn. Den
ind i tinget i september skræmmer folk i det hele alI~ f!l'!' s~ni:mll.
1987 og blev prompte stemt taget. Sli jeg har folgende
Ntj,Je&
ke accpetere
ud i maj 1988, og uden end· spørgsmll til hr. Roes. bekæmpelse ved al bruie
da skulpturer! De provoke- gaard:
heU, verb~e.lldbrudo~ lig·
rende ol ",erbik tidgydel_'~Nlr partiet Holger Dan-' ne,;,de,ogJegtolercrer lk~e
ser accepteres ikke i lame. ske bliver steml ud al Stru- :aCisme. Jei er 90. pet. enli
den.
er Byråd. skal .Min indre I. hvad GUSlIV RIthmester
Nej, jeg slemmer ikke på
Svinehund. sA stadig blive skrev i sine læserbreve om
partielHolgerDanske.M~
s14ende?
svinchundsagen. For man
Holger Danske er vali\. ind
Den dag partiet Holger opnlir ikke resultat ved
i november 1993 med virk- Danske bliver Slcmt ud. var hævn. hvis man· er util·
ning I byrAdet for cirka det ikke bedre at bruge de freds.
SleffenMicbael
halvanden mAned siden. IOO.OllO kroner til nogel ml."
Kristensen

4FEB. 1994
'Holger Danske:
/

Kræver svinehunden,
behandlet i byrådet
Egon RoesgaaTd ~ søger kultuTjond om penge til
5Vi11ehunden.

Der innere Schweinehund
Udtrykket .den l.I1dT'1' svinchund.
stammer fra dell~'ske, ..d<!l' Innere
Schweinehund., der oprindelil:t
blev brugt af forste verdenskrigs
tyskt' soldater om umandig 0l kujonagtig optræden. Men udtJykkel
blt'V først for alvor sb'et fast i lYsk

/0/7'·.

Stefffffl Michael Krirtemen,

bjeT$il, skritle'l':
Cirkamidt.cn aIjanuar 1994
forsloll: Socialistisk Folkeparti.5 Egon Rocsiaard, for
at bekæmpe racismen I
SU:Uer, at klllbe .Min indre
SVinehund. for IOll.OllO
kroner af Struer Komrnu·
nes skatlebudgct, som jeg
opfordredc ved et tidligere
læserbrcv al sige nej til. Del
argument stAr jeg stadii
fast pA.

199~

penge til svinehunden
Egon Ro!;sgaard, SOler nu

,

Knal'bjeTØ BaJc,q 79, Kno,..

Søger ~kiiitiirfond om
Formanden for SF i Struer,

/Om svineh~n

sprogbrug, da den ryske SOClaldcmokrat Kurt Schumuch",r l 1932 l
den tyske rj,gsdag i et svar ul nazlsteme sagde, at ~hele den national·
socialistiske IIIgil.ation er en perma·
nenl appel til den ind", svinehund I
mCllneskct.•.

KUJlstneren Jem Galshiøt cnn·

stophcrsen har med 1>1n skulptur
Ikke ønsket al ramme de højre·radlkale partier. Han hu kaldt skulpturen .Min indrc avtnehund. med
henblik pA den Jvinehund, der bor i
os alle.

Byt'Adsmedlem Kaj VlU,
VUladsc:p fra partiel Hol·
«er Danske vil bavl.' SFs
forslag om at i>evi1re
10o.ll011 kr. til indkøb af
skulpturen .Mlnindrervi_
nehund. bebandlet I by·
rlldssaJen.
- Sagcn har ikke ret mClet
med kunst at gore. Det er
førSl Ol fremmest en polio
tisk sag. og derfor er jeg
ikke tilfreds med, al borg·
mester Niels Bergholt har
sendl den videre til kom·
munens kunstudvalll:. siger
h~.

Del er formanden for SF i
Struer og SF-folketing...
kandidat Egon Roesgaard.
dcr har foteslAet Struer By·
rAd.t bevilge de IOO.OOll kr.
Iii indkob af Jens Galschlot
Christophersens skulplur.
Han mener, at den bor op·
slilles i Struer. fordi mange

mennesker i kommunen
~Iod deres indre svinehund
fl så lang snor. 111 de ved
kommunalvalgel gik hen
Ol stemte p:' el parti, der på
visse punk\.cr har sammenfaldende synspUllkter med
faeisterne i tredlvernc.•
• Det forslal: har borgmesteren sendl til kommu··
ncns kunslud\'alg. og del
synes jeg ikke. han kan
tiUade sig. Jeg har krævet
anwgningen deballt'N't i
okonomiudvallel Ol i byrådet, men belliC dele har
borgmesteren afvist, siger
~ ViUy ViUadsen.
Han begn.lnder sit krav
med. at vælgerne skal have
at vide, hvordan byrAdsmedlemmerne stiller sig til
sagen.
• Byrådsmedlemmerne kan
vælgerne skiftc ud. men de
kan ikke udsklftc medlem·

meme af kutlstudVlligelr.
oi derfor er det i mine øjne
cn udemokratisk frem·
gangsmåde. som borQ:mesteren har valgt, siger Kaj
Villy ViUadsen.

Tror sagen
bliver afi'ist
Borlmester Niels Bergholt
siler hcrtil. at sagen har
fAet den ht'lt nonnnale behandling. Den er sendl til
udtalelse I det fagudvalg.
som den horer ind under,
men dct udclukker Ikke. at
dcn senere kommer op bå·
de l okonomiudvalget og
byrådct.
• Mell hvis nogen vil bru·
ge Glen til en politi.k debat. fortf)'dcr jeg næsten. al
jeg har sendt sllgen til
kunstudvlllget. Dct er utopi
al tro. at et nyt kunstudva.lg

vil lade sig inddrage i en
politisk sag og bruge
lOO.OllO kr. pA formålet. og
hvis ansøgningt'n kommcr
op i byrAdel. lror jcg ogsA.
den bliver aMst. Det er i
hvert. fald mit indtryk efter
den snak. der har været
mand og mand imellem, siger han.
Niels Bergholt opfordrer
samtidig til at slå koldt
vand i blodet.
- Tilsyneladende skal sa·
gen bruges til al skabe eri
politisk debat, men det er
en debal, som jeg ikke vil
deltage i. Jea er modstar1·
der af, at man bruger cn
sAdan skulplur til al grave
politiske grøfler. Jeg synes.
det er vigtigere. at vi koncenlrerer os om kommunalpolitik. end 111 vi bidrager lil
at skabe splid i befolknin·
,ien.sigerhan.
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Struer tilbydes
svinehunden for
symbolsk beløb
Når Struer bydd på lir.sda&" skal taee !tilline til
Eron Roespards rorslar
om at købe skulpturen
~Min indre svinehund_,
behøver diskussionen Ik·

ke at dreje sil' om pen,e.
Kunstneren Jens Gals·
ehiot Christophersen forlanger
nemlig
ikke
100.000 kr. for den. Hon
siger til Dagbladet. at hvil
der kommer en officiel
indbydelse. er han villig
til at giveden til Struer for

et symbolsk beløb, lom
kan dække de dll1lkte ud·
gifter til transport. r. eks.
et beløb på 10.000 kr.
• Skulpturen stAr nu i 20
byer rundt om l Europa.
og de har ikke givet en

krone for den. Jei har
ikke lavt! det her for Ilt
tjene penge, nIen for aL

rejse en debat, og penge·
ne skal ikke være noget
problem, hvis Slnter vil
have skulpturen, siser
kunstneren.

En fattigrøv
Han forklarer, at ~Iobet
på 100.000 kr. er kommet
frem. fordi det ville være
den pris. en kunstner normalt skulle have for ,t
skabe en sådan skulptur,
som kunll{' sælges i fem·
seks eksemplarer.
- Men pengene er ikke
det afgørende. Je, er alll·

gevel en faUigl1lv, og det
bliver jeg nok ved med al
være !l('le mil liv, Jeg skal
ikke tjene penge på det
her, sill:er Jens Galschiøl
Christophersen, som selv
har IAnt 100.001) kr. i ban·
ken for at gennemfore sin
kunsthappcning.
Han er glad for, at
skulpturen .1Ierede har
været med til al sætle
gang i den politiske debat
l Struer. men samtidig gør
hltJl opmærksom på, at
den ikke er rettet mod
højren{lJen.
• Jeg kunne sagtens have lavet et højreorienteret
lvin med armen opstrakt
til nazi·hilsen, men det er
ikke det, jeg har lavet.
Skulpturen hedder netop
.Mln indre svinehund~.
Deterdinog min og vores
allesammens svinehund.
jer har portrætteret.: Vi
har den nemlig allesammen inden i os, siger han.

Den virkelige fare
ForJens Galshiot Christophersen er de små ydertittg.llende
racistiske
grupper ikke den virkeliee fare, selvom de er udtryk for et sammenbrud i
vore moralske værdier.
• Den virkelige filI'1! er,
at vi ikke hver især vedkender os vores indre svi·
nehund. Si er det muligt

for den at vokse på trods
af von: hcnsl&ter for til
sidst at tale magten over
os. som det tidligere er
sket i Europas historie.
Han mener. at hele Eu·
ropa står overfor et næ·
sten uloseli&t dilemma
med kal:lstl1lfen lurende
lige om hjørnet.
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dar at se en s\inehund,
når jeg ser mig selv l spej·
let eller at naboen ligner
min skulptur, nAr han
stikker hovedet over hæk·
ken og kigger ind til mil,
siger Jens Galschiot Christophersen.
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Mange har i Struer taget
Angsten
afstand fra ~Min indre svi- Del antal flygtninge, der nehund_. fordi skulptu·
kommer til DllT\m.rk og ren ikke er pæn. Den be-Europa nu. er ingenting. tragtning &iver kunstne·
Hvad gør vi, hvis hunrers- ren dem rel i, men hltJl
nøden vokser l Afrika. ei- mener ikke, at man afden
ler der udbryder revolu· grund skal tage afstand
tion i Rusland. Hvad gør fra skulpturen.
vi, nir millioner af men·
- Jeg har lavet Imukke
nesker flygler fra fortviv- ting, men også tina, derer
lende forhold og kræver rædselsfulde. Kunst skal
del i vores rlidom? Hvad ikke absolut vært! pænt
sker der med vores huma· eller smukt. Tag f. eks.
nisme? Skal vi opbygge Munchs berømte billede,
nye berlinmure for at hol· som netop er blevet sijAlet
de dem ude? Og ,kal vi i 0510. Det er hverken
skyde dem, nir mu.n:!ne pænt eller smukt, men
alligevel ikke er ltærke det sætter nogle r"lelser l
nok? Hvad skaJ vi lore gang. For mig er det vigmed danskere. der vil tigste, at kunst repræsen·
hjælpe dem, og med pårø· terer Cølelserogsætter norende, der allerede er get i gang, og det er det,
kommet Ind i landet?, jeg hur tilstræbt med
Skal vi internere dem?
~Min indre svinehund~,
• Jce: har ikke noget ,iger Jens Galschiøt Chrisvar. men spørgsmålene stophenen, der blandt liskræmmer mig, ogjeghar ne smukke ting OfI:d tæl·
lavet skulpturen som et ler skulptun,>r, som Dron·
udtryk Cor min egen ning Margrethe har fået
angst. Jeg er banle for en som gave.
kj
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Breve fra læserne

Foreslår svinehund
/o/~ tille t·l . Stroer
ops

.. _IJi</r,

Sig nej til
svinehunden
Slt.'!tn M.
Kri!teruen.
l\'IOrojt'V Bakke 19, "naTb)tl"Ø, sknvtr:
·Dcn indre ~ ...inehulld. bor
ikke opstilles i SlrueT. idC'l
den er skræmmende i sig
sclv. Skulpturen har ikke
noget mC'd raeismen/faels,
men.lMzismen at gare. som
Soci..listisk
Folkepartis
Egon Rocsgaard p~står.
,Ic.': vil sige lil Dem, hr.
RoesJ:allrd. Jeg stemmer ik,
ke p~ Holger Danskc_ Nej.
men d!.'n kan desværre
skræmme folk væk fra
Struer. Hvad nu. h"is Hol·
i!l'r Danske bliver steml ud
næste gang oG -Den indre
s\'inehund. stadig står der
og skræmmer stadig? Er
del ikke 100.000 kroner ud
af,'oreslommer??
Dl' penGe som ~kal mu·
Iles til -Uen indrl' ~,inl'
hund. er det rene fr;\ds.
Bl'\lll hellere pcnj:!en til at
hjælpe i sociale s..gl'r Oj:!
folk med sociale problemer.
Nd,jeg erikke "'eIS~. Jeg

AlKnudJacobren ".

kan j:!ool H'. al ,'i (k~"ærre
har el Dalkan·dlllC'm.a. $00111
bør "1'Iretalles 1'IIvllrHRl.
Men. så må a~~'I~oJ:C'rne vi.
de. ll\'atl .. ri~p" ('r. h,'i~ tit'
kommer i kllnr1ikt ml'd nr'densm1'lgtell. d ~nllrl (h'
kommer ind i Danmark.
Se l\'rolfteli~~knl di~se mennesker m()dtaJ!e~. hvis (k·
re~ liver i truendC' rare.
·Den indre' S,·illchunc!·
bor ikke opstilles i Slruer.
Hr. Rocsg,1anl. De k..n ikke
bl'ka:mpe frcrnme'dhllde'1
på den m~de. Fulk er mq{pl
banJ!'" for Ul' krimincll('
asylansl'l:ere. d('rror har vi
fremmedhad('l. Nt'j, del fal·
der ikke, t"ært imod det
stij!('r.
Til Struer Byr~d: SI('1I1
nej til ERon ROe'Sl;aarrls fur·
slag om::.t kabl" .Dt;-n indr('
s"inehund-, og husk "i C'r
inde i ('t valgår, så ta-nkl' j('r
om. for I beslutter!
SlelTenMiehael
ltristensen

Struer er l kraft ar det
nystiftede parti Hol~er
Danske kommet pi Danmarkskortet som eD by,
hvor racismen er lhøjsædet. men nu kan det være
nok, mener Egon Roesgaud, der er SF-Colket1n~kandidat og formand for SFt Struer.
HIUl foresllr, at Struer
KommUneUllierkunstcn tU
hjælp for at skabe debat og
provokere alle rettænkende mennesker til at tage
afstand fra racismen ogden
spirende fasclme.
Eion Roesgaard har I el
brev til Struer Byr.ld (oresilet, al kommunen indkøber skulpturen med titlen
_Min Indre Svinehund_o
udfort af kunstneren Jens
Calschiel Christophersen
fra Odense.
Jens GaJsehlol Chrislophe~n skabte fomyli, debat ved at opstille skulptu_
ren i 20 europæiske byet,
bl. L Oslo, Amsterdam, København, Antwerpen, Parts
Oli Slockholm, men Elion
Roesgaard mener, at den
også hører hjemme I Stru-
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planlacl allerede i november, oft at
Jens GalsehiOI Chri$løphersen har
lovet scl\' ol komme hl fermserincen.
- Hon er en meret .lsil1ijt kunstner, der har l....et mllnjte spændende ting. ikke kun .Min indre S'·ine.
hund·, sieer hun.
Svinehunden er opslillel i ~o ruropa:iske b.'·er. of! her i landsdelen
kj
kan den ses i llernin~.

,

reve ra æserne

Bendt OOlT, ~lg4rdJ.
vej 26, StTUe7', d:riwr:
Hvad er kunst. virkeli,
kunst? Ja, det erder stor
uenighed om. Jeg indnommerblankt,atjtgik·
ke h.ar forstand p6 kunst,
men en ekspert har engang udtalt, at kunst er
irunst, der kan sælges,
Hvis denne defUlltion
er rigtig, er ~Mln indre
svinehund. æ~st,
j~n Roesgaard, idet
han hævder, at .kulptu-

.

ren er opstillet mange
Iteder i Europa..
.
Det brlnger mig pli den
ide,.lnu kan Struer med
et si., overe' ltorebror,
Holstebro, hvad kunst
angir, idetjcc COfeslv, ~t
d,er ved alle indfaldSVeje
til SlJ'Uer op.tilles en °l
gerne to ,kulptlUer af
.Min indre svinehund. i
sledet lor byporte.
Det skal Ikke være for
kommunale mIdler, men
det ml være en oplagt

.

oppve (or Eg~n Roelil'
iaAld Ilt stil i spLdsen for
en indaamllng blandt
borgerne. Hvem ved, mi-

ske bliver der indsamlet
dman,epenge,ltskulpturen kan opstilles Oere
steder i byen?
Heldoe:lykkemedind,
samlingen, Egon Roesgurd.
/
Beudt Dun

»Svinehund" til Struer Io /1/I

•

.

STRUER:Inaplrcretafdetflygtn~ge-uvenlJlleparu

Udklip a :
Thisted Da blad
g

19 JAll,
_..... 1994
.

.

Holger Danske,hvis formand Kaj Villy Vllladsen er
nyslået medlem ar Struer Byd,d, har det tidligere
byrådsmedlem, $Feren Egon RoesIIard foreslået
kunstneren Jens Ga.lschiøt Christensens skulptlU
.Mlnindnsvinehundcopstlllelibyen.Detharskabt
en del debilt, men delllgler helt fast. Ilt ..svinehunden_kommer.Oenudstillesiperlodenfrad~n12.juni til den e. august. hyor skulpturen udstilles ved
Glmslnghoved. ..

Vi p~~er godt "I>å Vinderup

holt dver fon lallet fra
Egon koesgaard en seriø,
behandling,
- Vi har I kommunen et
k~nstudYalg, o, {oulscet
bliver nu &endt videre til
dette udvalg, slier han.
Hvis kuntsudvallet aecepterer forsla,et, bliver
det næppe svært at finde en
velelnet plads Ul orstillin

.

chiot Chrislophersen, som har
skabt svinehunden. øg han har lovel at tage den med til Struer.
• UdsLiJlInl:en skal vare rra 12.
juni til G.augusl. ol! i den periode
bliver ~Min Indre svinehund_ op,
stilll't ijtården vl'd GimsinllhovC'd.
5.1 kan folk i h\'erl fald få lo,' 111 se
den Oli lagc stllhn/! Hl den, siiter
udsti Il ingsud"olliets ronnIInd .Jyllc
Dyrsting,
Hun siRer. flt udstillingen ble\'

CO

Iw

;

Den iodre S\'illebund kommet Ul
Struer.
Uanset hvordan det går med Egon
ROt'sgaards forslag om at opstille
skulpturen .Mln indre S\'illehund.
i Slruer, kommer skulpturen I år til
Struer.
Gimsinf!hoveds
udstillingsudvalg har helt uafhængigt IIf Egon
Roesgaards fonlag planlagt en ud·
stilling med kunSlneren Jens Gols-

N

- Der var ikke tærre end i ar .Min indre svinehund..
~
:J: .g.
618 Struer-boere. som gav'l Sm.(onnand Fnts TIlo!:!. ~.
deres indre Mnehund s4 masen siger, at han person~ ..
1llng snor, .1 de ved kom· ligtgeme vil vært'med til at
tD
~
munalva1&etm~tepAH'.'l. ; stille en plads til Adi hed
ger Danske, Partiet er sti(. _
,r
g
-Z:'"
tet j Struer, og der er helt foran fagforerunllshuset,
,
kare {ascistlske trek i dets' . B~gade 21-23, og at han
partlprogram, siger Egon nu ,vil tage dette spørgsmål
Roet:glUlrd,
oplhus.udvalget,hvorogd
Han siger, at han har KAD er repræsenteret.
drøftet Holrer Danske med
manie mennesker. og at I .hanerrystetover,atmanae
ikJ<~
dot
~""
partifonnand ~ Villy VJl--a.
lidsen Il1vorligt.
-..J
~
Udklip al:
-Derermange.somaiger,
Cte
at han .ikke er farlig. men
~
1ll ~
Dagbladet Holstebro
det er Jeg ikke enig i. Hi·
l§. o
storien viser, at man skal.
m !!.
laie den sla,s mennesker
~
aivorli(t. Der var jo også
c.o
<: >
nogle. der l beandelsen ,~
-- 3
sagde, at Hitler ikke var
iii
"..
fMUC, siger Egon Roes-

SvineHunden':
konimer ..
1

de til en byport
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Somsvarpd<tenhmstamuomdelu.seddel.Pa.sgodl pd
~'II11:U-I'tIP· fro partiet HolgeT Danske haT Kim Bech,
I'indelevgdrd PS. Vindentp.
.telldlfoJgendelæserbrev:
Danmark er el dejligt
land. Det mærker vi tit: Vi
m~ nemlig tænke, tale og
tro frit, uden en s\:ltsmlgt
griber indog vil ensrette os.
Det er VI. bor vi, ...ære taknemmelige for. Derfor sker
det agsA indimellem. at ting
kommer til ovcrfladen.som
måske ikke burde komme
det. Her tænker jeg på pilttiet Holger Danske. Men
vore demokratiske spille.
regler IUI..der dem al være
her. sA vi m!ljo lære at le...C'
med dem. i den rorhAbcntlig korte tid. dl' eksisterer i
det danske. politiske liv.
Mon ikke de mange. der
stemle HD ind i Struer B~'r~d, hurtig! gennemskuer
delte parti~
Jeg s~·nes. Hulger Dan·
skes haldning lil menne.
sker i nod er aldeles uae·
ceptabelt. Hver dag. i alle
medier, horer "i. ser ,.1. det
forhen~~rend(' jugoslavlske folk biive uds;>! for de'
,-ærste ting. der tænkes
kan: Dere~ bom dor afk'·æ·
stelser. $~·I:domme. pMllrt
dem ..fkrigen. deres flInlili·
er splittes. dere~ brer odelægges i en meninl(slas og
brutal krig. Er det sti sært.

It mennesker fra Bosnien!
Henegovina flygter til en
tllviCrelS<'. der er II)'Igere1
Er det lA sært, aloe ønsket
at blive j trygge omgivelser
III volden, terroren. forfol·
gelserne oc udrensninger·
ne stopper?
Vi kanogvi bnrgivedisse
mennesker betingelser, de
kan leve under.
I skrIver I jerl1S bre\'. at
kriminaliteten stiger, nAr
de fremmede kommer, at
landel vil blive oversvommel af fremmede oll senest
2026 er Danmark overtaget
af andro etniske kulturer.
Det er. hvad I tror pA. Troen
fl.~·ttcr som bekendt bjerie.
U:.-andhederkan oad siles
sft mlnl!-e gange. al man
scl\' kan komme lil at tro p.l
dem. \·i har heldigvis fAel
afkræftet disse pistande ef·
terrolgende fra politiet l
Holstebro. og statistik er en
nem sal: at arbejde med.
: lan kan bare fodre mlSki·
neme nled de oplysninaer,
mlln seh'lror p.l. si Ilr man
ogd dl' onskede resultaler.
Jl'g tror på. at flyjttninge
bliver som vi gor dem til,
Viser\'i dem ...enlighed. ml>der vi venlight'd. viser vi
dem tillid. s.l svigter de den
ikke li h\'ert tilfælde ikke
mere end en d..nsker i ud·
landet "ilIe . tænk bllre pA
narkosmugIrre m.n.l.
Je~ lror pli. Ol n:'lr lilstan·

deneertilntleveunder·or
m!Ue det komme snart· s6
vil vore flyf\.nlni:e vende
tiJbage til Balkan. Ville I i
HD ikke vende tUbllge til
Danmark. hvis I var tvun·
gel væk IIf krigshandlin·
cer?
Efter min mening er det
llldclelltAbeligtatforeslåen
opsigelse ar Geneve-kon·
ventlonl1n. Skulle vi Ikke
tage os IIf syge og s.4rode.
uden hensyntagen til natlonalltet! Skulle vi Ikke respektere Rooe Kots lom
redningshjælp og beskytte
dem? Skulle kri,sfanier
ikke behandles ordenl1ia1.!
Skulle vi ikke beskytte cl·
vilpersoner! Del leder jo
tankerne !lO Ar tllbaae l liden. hvor magthavere l en·
kelte linde, vi meget nodie
vil sammenligne os med,
ogd opSlade Geneve-kon·
venlionen,
I samme forbindelse kunne man tro, at follende var
hen let fra HDs program:
• Den, som Ikke er nats·
borger. skal kun le...e som
gæst Ol mli stå under rremmedlov(:ivningen.
_ Vi kræver, at staten I
første linie forpllJter sil lU
at SOrle for statsboriernes
Jivsmulic:heder. Hvis dC't
ikke er muligt, sft skal de,
der tilhører fremmC!dc no.
lioner, tvinges til ot forlade
lunde\.

• Enhver fremtidig indvandring skal forhindres,
Vi kræver. al alle, der er
Indvandrelsiden .,. straks
skal tvinges til Ilt forlade
landet.
. Afskaffelse af Indtægt
uden arbejde.
Men! OvenstAende er ik·
ke HDs program. men
derimod NationalsocIalisternes kampprogram i
Tyskland i starten af
1930erne.
Historien må ikke jtC'nta·
re sif. Derfor skal ...i beo
kæmpe disS<' holdningcr så
Ilt det er muligt.. men selvfolcellll indenfor de g,d,
dende demokratisketellier.
Jea mener ikke. jeg er
blloje1! Selvfolgelig vil der
opsu problemer med et
sSj'lcenler her i Vinderup
Kommune. mcn disse probll'mer bor opvejes Df ,'or
·pU(t- til at hjælpe menne·
sker i nod.
Jeg Mber. den kommend~ tid. asylcenlerdebat vil
blive fort pl ct meget hoje'
re plan end det. HD benn·
der sig pl. Forslo(:et fra SF
om Il opstille en indre svj,
nehund i Struer. synes jeg.
er synd for Struers Indbyg·
ll.l!re. del gælder jo langt. frll
dem alle. Skal d<:n opstillcs, 56 plac!.\r d('n l Bred!:;!·
de - l1er holder HD som
bekendt Ht.
IGmBech.
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