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2.500 kors mod
forurening
Kunsmeren og billedhug.
geren Jens G<llschlet er [
færd med at opstll1e et
nyt opsigtsvækkende'
kunstværk. Det sker på
Engen l Fruens Søge i
Odense og best~r af 2.500
hvide kors. Kunstværket
er blevet till samOlrbejde
med Tombjerg Gymna
sium og skal ses som en
protest mod forureningen
i verden.

~500 hvide
kors mod /0ir
forurening

KUDltneren O( billedhug
geren JeM Oal,chiet er i
færd med at oplUlls et nyt
opsipvækkende kunlt-
værk, Dot lker pi Engen j
Fruens Bøge I. Oderne Ol be
stAr af 2500 hvide kors.

KWlStVllllrket er blevet till
samarbejde med Tombjerg
Gymnuium til JD'ID1lMleta
tema: Jorden er giiU" Vær
ket skal ~ som en protest
mod forureningen I verden.

t'" U,...,IJ ..............

Udklip af:

Bertingske TIdende

- 6 NOV. 1997

Udklip af:

Vejle Amts Folkeblad

~-q;-I~

'~

(RB) -:/

nuieta tema: Jorden er gif.
tig..

Værket ,kaJ ses 10m en
protest mod forureningen i

·verden. Udover hjælp til
selve opsætningen vil ele
verne på. hvert kOrl skrive
et personlist udlagn om
miljøforureninge.n.

2500 hvide kors
mod forurening \a\t{

Udklip af:

Morgenposten
Fyens Stiftstidende

Udklip af:

Kristeligt Dagblad

Udklip af:

Lolland·Falsters
FolketIdende

/. \6\'-'KUNS'l'''''REN .g blU'''"U''''''' J," G",ohJ.
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" 11,("
med a.t opstille et nYt opslgl:lvaek\lel\de kunstværk. Det sker
på. Engen l. FrUenlI Bøge I Odense Ol beStår af 2500 hvide
kors. Kunstværket er blevet tl1 i aamarbelde med TrOnbjerg
Gymnasium tU gymnasl.ets tema: Jorden er gUUI' Værket
sklU ses 110m en protest mod forUl1lrUng

en i verden. UdOVElY
hjælP UllelV

e
opsætningen vil eleverne pA. nvut kors skrive

et personligtu~~ om mUjøforure
nlngen

.

KWUltncren og: billedhugge
ren Jens Galschiøter i
færd med at ~pstille et nyt
opsigtsvækkende k\lrult
værk. Det sker på Engen i
Fruens Bøge 1 Odense og
består af 2500 hvide kon.

Kunstværket er blevet til
i samarbejde med Torn
bjerg Gymnasium ~il gym.

r
2500 hvide kors mod forurening 101'1
Kunstneren og billedhuggeren Jens Ga1schiøt er i færd
med at opstille et nyt opsigtsvækkende kunstværk. Det
sker på Engen i Fruens Bøge i Odense og består af 2500
hvide kors, Kunstværket er blevet til i samarbejde med
Tombjerg Gymnasium til gymnasiets tema: lorden er

I
giftig. Værket skal ses som en protest mod forureningen i

, verden. " . /1

Udklip af:

Holbæk Amts
Venstreblad

- 6 ECV. :997

'/f~
~500 hvide kors

mo'd fo"rurenIng
ODENSE: Kunslncrcn
og billedhullcren Jens
Galschløt er I færd
med at opstille et nyt
OpS!glSva:kkende
kunstværk. Del sker på
Engen I Fruens B0se i
Odense og beslår af
2500 hvide kors, ~ær·

ket skal ses som en
proteSI mod forure
ningen I verden.

Kunst· Odenses verdell$be- i sa,m.arilcjde med 'Ibmbjcrg- en del af gymnasiets temaår
rømte billedhugger Jens Gymnasium. Den 10. 00- : -Jorden er giftig".." :
Ga1Jchiøt (Lv.) var forleden vember ~seT kunstner og , .;jJeg el" ineget spændt på at'
pA Engen i Frueos,Bøge, elever &a l)'OUl&Siet 2500 ,tie;'1ivad 'l)'JtUl8Sicungdom.
hvo.. haD. -ber'~~ ined ':hvide ten piEngm. ,men tOener om foruremu- I

'liD. tro ~:'~~fotbe- . På bvert'konsiaiverelevft-. ~ gen. At læse om' deres angst !
reder et~ De et per.IOD1igt udsagn «lID • og. deres håb for fftmtiden.,

.~ som~ udføres • forurening. lnsla1latiOllen er , 5igeI"Jens GalscbiIL
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Udklip af:

Horsens Folkeblad

.,

Udklip af:

Aalborg Stiftstidende

Udklip af:

Vendsyssel Tidende

- 9NOV. 1997

P;;;~OJf1kors sætter fokus på forurening
- 7 NOV. 1997

Kors mod loIy
forurening
ODENSE - Kunstneren og
billedhuggeren Jens Gal
schiøt er i færd med at op
stille et nyt opsigtsvæk
kende kunstværk i Odense
bestAende af 2500 hvide
kors. Kunstværket er ble·
vet til i samarbejde med
Tornbjerg Gymnasium til
gymnasiets tema: Jorden
er giftig.

Værket er en protest
mod forureningen i ver
den. Udover hjælp til op·
sætningen vil eleverne på
hvert kors skrive et per
sonligt udsagn om miljø
forureningen.

7 NO'/. 1997
-J9\~ .. --

Hvide kors i
Fruens Bøge
• KW1Stneren og billed
hugge1'!.n Jens Galschiet
er i færd. med at opstille et
nyt opsigtsvækkende
kunstværk. Det sker på
Engen i Fruens Bege i
Odense og består af 2500
hvide kors. Kunstværket
er blevet til i samarbejde
med 'lbrnbjerg Gymna
sium til gymnasiets tema:
Jorden er giftig. Værket
skal ses som en protest
mod forureolngen i ver
den. Udover h1ælp til sel
ve opsætningen vil elever
ne på hvert kors skrive et
personligt: udsagn om mil-
]0forureningen. .

Udklip af:

Jydske Vestkysten
EsbJerg

- 7 NOV. 1997

ODENSE: En enorm kunstlnstallil
tion bestående af 2500 hvide kors
vil fra på mandag rejse sig I en af
landets smukke parker - Engen I
Odense-bydelen Fruens Bøge 
som et billede på klodens forure
ning.

Bag projektet står den kontro
versielle fynske billedhugger Jens
Galschiøt. Han har tidligere vakt
opsigt langt uden for lilndets
grænser med spektakulære kunst
happeninger. Det gælder f.eks.
skulpturerne ..Min Indre Svine
hund.. og ..Skamstøtlen" I Hong

"

1)t.t b/.tJI ttØ ;,

H.~

Kong med forvredne menneske
kroppe, der skulle minde om over
grebet på demokratibevægelsen
på Den Himmelske Freds Plads i
Beijing.

Korsparken i Odense er blevet til
I samarbejde med Tornbjerg Gym
nasium som et led I gymmlSleu te
ma-år: Jorden er giftig.

500 elever skal hver opstille fem
kors og forsyne dem med deres
personligt udsagn om forurening
og forestillinger om fremtiden.

Opstillingen af de mange kors
skal give påmindelser om de store

mindesmærker i FrankrIg for ofre
ne i Anden Verdenskrig. [følge
Jens Galschiøt kan de mange kors
bl.a. ..visualisere (orureningens
omfang, (.eks. de 3500 giftgrunde
l Danmark eHer de 100.000 kemi
ske stoffer, der markedsføres uden
at være undersøgt for deres skade
lige virkninger«.

Gennem arbejdet med kunst
installationel) er det hensigten at
eleverne skal opleve, hvad det vII
sige at deltage i den offentlige de·
bat om samfundets udvikling.

Udklip af:

Morgenavisen
Jylland-posten

-7 NOV. 1997

.J.- •
Kors symboliserer forurening I

MANIFESTATION 2500 hvide kors vil' fra på I
mandag omdanne Engen l Odense-bydelen Fru- ,

::>- ens Bøge til et symbol på klodens forurening. Det I
() er kunstneren Jens Galsehiøt, der i samarbejde

med SOD elever fra 'Ibmbjerg Gymnasium opstil- .
ler de en meter høje trækors. På korsene har ele
verne skrevet d~s opfattelse at forureningen og
dens konsekvenser. Galschiøt blev kendt af den
store verden, da han opstillede sin otte meter høje
skulptur "Skamstøtten- I Hon. Kong. Senest har
han lavet instaUationen "Unge l glas' på Rådhus.
pladsen i København. ~ frich

"

2500 hvide kors mod forurening [Cif
Kunstneren og billedhuggeren Jens Ga1scltiet er l fi!rd
med at opstille et nyt opsigtsvækkende kunstværk. Det
sker pj Engen i Fruens Bøge i Odense og bestaIr 112500
hvide kors.

Kunstværket er blevet til i samarbejde med Tom
bjerg Gymnasium til gymnasiets tema: Jorden er giftig.
Værket skaj ses som en protest mod forurening. Ud
over hjælp til selve opsætningen vil eleverne pa hvert
kors skrive et personligt udsagn om miljeforureningey '-

-7 NOV.1997
ro- ..
2500 hvide II
kors mod\o'~
forurening
• QOEMSE: Kunstneren og
billedhuggeren Jens Gals
chiøt er l færd med at~
stille et nyt opsIgtSvæJd<en
de 1aJnStVænt. Det sker på
Engen IFruens Bege I
QdeoS8 og beStår af 2500
hvide kors.::' " : -

Kunstværket er blevet til
·lsarnarbeJde med.Tom- ~
~ Gymnasium til gym
0asiet5 tema: Jorden er
~~. Veer\<.etskal ses ,
S:O"'en protest mod 1or
ti'en\Ogerll virden·
'", Ud ~tlj(lllptll selYe
opsæb'ingeD vii eleverne .~
på hvert korS skrive et per
sonligt udsagn om m1\l°fo1'~
urenIngen. . "' /.... i

Udklip af:

Berlingske Tidende

1o. ~m1f:1997
Hvide kors mod forurening

\oH Kunstneren og billedhuggeren Jens GOllschler er i
.færd med .ropstille er nyt opsigtsvækkende kunst_
værk. Det sker på Engen i Fruens Bege l Odense og
består .(2500 hvide kors. Kunstværket er blever til
IsOlm.rbejde med Tombjerg Gymnasium til gymn.
sJets tent.1 Jorden el" giftig. VæJ1cer slGl ses som en
protesrmod foru~ningen i verden. Udover hjælp til
selve opsætningen vil eleverne på hvert kors skrive
et personligt udsagn om miljeforureningen. RB.. - .,
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Udklip af:

Fyns Amts Avis

Udklip af:

Morsø Folkeblad

stille et nyt opsigtsvæk
kende kunstværk. Det
sker på Engen i Fruenø
Bøge i Odense og består af
2.500 hvide kors.

Kunstværket er blevet
til i samarbejde med Tom·
bjerg Gymnaahun

1ONO\};-1997

11 NOV. 1997

.' '" \ . - 'l>f'.1 ~ ~ """·1
HVide kor.5 mod forureningen
ODENSE: Kunstneren Jens Galschl.t har sammen med en nekke elever sat 1.500 hvide kors pi en stor grund pi Engen
I Fruens Bttce. KunstlnstaUaUonen handler om klodeDS rOnJrenlngen, og den dækker et areal pI ikke. mindre end 15.000
kvadratmeter. (NordCoto). ...... i ' .---

Jorden er giftig /uli '1

• ODENSE: PA mandag"vilSOO gymnssieele·
ver fra morgenstunden sfvære i Bving med
opførelsen af en Itørre miliøpolitisk kunstud- I
stilling i det grønne område Enp:n i Fruens
Bøge ved Odense. Et 15.000 kvadratmeter
stort område skal dekoreres med 2.500 hvide '
kors. hvorpå eleverne har skrevet deres .for
nemmelse for forureningen., KoTlleparken
stilles op i lamme stil som de store mindell
mærker for de faldne under anden verdens
krig i Frankrig,
- Korset symboliserer døden. tilintetgørelsen
afjorden Bom livgivende element, transfor
meret til et sundhedsfarligt område. udtale~
den fynske billedhugger Jena Galscl1iøt. som
står bag projektet.

En. kolossal kunstill8tallation pd 15.000 Icvcdrctmeter bestcknde of25oo huide kors (lil i 10 dage i nouember
være opstilletpå engen. i Fruens Bøge i Odense, Dermed uil en oflonliets smukkesteparker (lære omdannet til
en tankevækkende visualisering af kltxkru forurening. I forgrunden ses kunstneren bag uærket, Jens

. . i Galschiøt. /

i~?.1A;/i~"t'- '~r..:i:-.~.& ""':.i-~~!!i-;~J;::~·'·_:i:oIi'::' ..~. ~~ wii.~ F~

Udklip af:

Helsingør Dagblad

1 ONOV. 1997

stille et nyt oPSigt9v:A.
kende kunstværk. Det
sker på Engen i Fruens
Bøge i Odense og består af
2.500 hvide kors.

Kunstværket er blevet
til i samarbejde med Torn·
bjerg Gymnasium

~ .
2.500 hvide
kors mod/o/l(
forurening
ODENSE - Kunstneren og
billedhuggeren Jena Gal·
schiøt er i færd med at op-

Udklip af:

Sjællands TIdende

Udklip af:

Næstved TIdende

1 ONOV. j007

?2.500 hvide
kors mod \01'1
forurening
ODENSE - Kunstneren og
billedhuggeren Jens Gal
schiøt er i færd med at op-



AF ELISABETH luMBY

Med 2.500 meterhøje hvide
kors med Indskrifter om for
urening. fem fril hver elev,
omdannede Tombjerg Gym
nasium i Odense i pr Engen i
Fruens Søge i den fynske ho
vedstad til mindepark ror for
ureningens ofre. Det skete for
.at markere gymnasiets te
ma.1r. der har overskriften
_Jorden er giftige.

Trækorsene er malet med
miljørigtig maling og vil - når
opstillingen slutter om en
uge - blive genbn.lgt.

Mindeparken er blevet til i

Udklip af:

Morgenposten
Fyens Stiftstidende

11 NOV. 1997

Udklip af:

Berlingske Tidende

i I I· !If. 1997

Kors-for ofre
for forurening
\0\4

Happening: Tom- samarbejde~ ku.nstneml
bjerg Gymnasium i jens GalschllM Chnstopher-

. . sen - kendt fr. debatska-
t Oden~e s~~te I gar bende kunsthap~nings som

gang t miljødebatten .Min indre svinehunde i flere
med en happening storbyer og .Skamstøtten. I
sammen med kunst- Hong Kong - og bliver i janu-

. u fulgt op af et totalteater-
neren Jens Galschtøt show. Desuden bliver alle
Christophersen. e1ewdSilgn fr. korsene udgi-

vet som bog. Kulturfonden
har givet godt 150.000 kr. og
Den grønne Fond 40.000 kr. i
stette til projektet.

De 500 elever og 60 med
arbejdere på skolen skal året
igennem arbejde med miljø
spørgsm.ll, æde l undervis
ningen og i den praktiske
hverd<1g. hvor skolens grønne
politik skal f~res. Med
støtte frol Fyns Amt vil gym
nasiet udbygge sine grenne
omrMer til en attraktiv ople
velsespark for lokalomlidet
med gamle danske urter og
planter og skifiende udstil
linger i samarbejde med det
nærliggende billedhugger
væricsted ~ Hollufg.lrd.

Monument
over
forurening
Elever fre Tombjerg
Gymnaslu·m ; Odense

. , bankede I går 2500
hvide Itækors ned I
Engen ved Fruens
Bøge. På hvert kors
hevde dø skrevet et
udsagn om fremtiden

.og forureningen, for
korsparken er tænkt

: som en visualisering ef,
hvordan vi med
forureningen er ved at
slå Jorden lI~jel.

. /

I

Kunstneren jens Galschiøt Christophersen pd Engen ved Fruens Bøge I.Odense, som han har været med rII at omdanne nI
mindepark over forureningens. ofrt. Foto; .Lars IC. Mikkelsen



Udldip af:

Morgenposten
~yens Stiftstidende

11 tlOI/. 1997

Kors for kloden

hed, og korspnrken SIgnale
rer kollektiv død og sorg
Den er en blanding af æste
tik og frygt, siger Jenll Gal·
schiøt.

Korsparkert får lov at stå
frem til 20. november som
et tidsbarometer for, hvor
dan en gruppe unge forhol·
der sig til fremtiden og for·
ureningen. At det ikke har
været nogen let opgave, for-'
tæller Mille Nielsen, 3. Y.

- Det er svært at skrive
noget, som andre skal kun·
ne reflektere over. For mig
har det været svært pludse
lig at skulle tage stilling til
en masse problemer, som .
jeg ikke tidligere har tænkt
på. Så jeg foratAr godt, at
nogle elever har meldt pas,
for projektet kræver mere
end et pat' minutters efter·
tænksomhed, siger hun.

Et billede af
afgrunden
- Elevernes udsagn skal
stA så rent som muligt. For
mig er det vigtigt, at de
skriver noget, ikke hvad de
skriver. For summen af ud·
sagn tegner et ærligt bille
de af, hvordan vores virke·
lighed er, siger Jene Gal·
schiøt, der kalder korspar·
ken for en visualisering af
afgrunden.

- Vi bevæger os mod en
kollsktiv katastrofe, for der
er et mægtigt gab mellem
vores frygt for fororening
og de værdinormer, vi lever
efter. Jeg vil have, at folk
oplever katastrofens nær·

Reaktion er .
nødvendig
Både Mille Nielsen og Anne
Jensen var med på Engen
hele dagen, trlen for ikke at
skabe for meget kaos blev
eleverne og deres korll frag
tet frem og ~Ilbage i hw i
mindre hold. .

- Vi har ikke oplevet ube·
hagelige reaktioner. Det er
klart, at folk s,tandser op og

fremtiden, siger Anne Jen- kikker. I~ær ældre giver sig
een fra 3. y. tid tilst læse, hvad der stAr

Hver elev har fAet udle- på kOTllene, o'g vil gerne
veret fem kore, og Jens snakke, siger Anne Jensen,
Galschiøt har bedt dem Deres rektor Lene Pind
skrive dereR udsagn om har under hele processen
fremtiden og forureningen. været varm fortaler for pro-
Ideen med korsparken er jektet, som undervejs er
hans, men skriften og tan- blevet nedatemt af lærerne,
kerne på korsene er elever· og siden trumfet igennem
nee egne. De fleste her af et flertal af eleverne.
valgt at tage opgaven al· -Jeg har da haft overve·
vorligt, men nAr man van- jel!ler om det er et skolepro-
drer rundt blandt korsene, jekt eller et aktivistprojekt.
støder man ogsA på spredte Men det er vigtigt, at vores tJ
udsagn.som JUhu, T-Rø "1'.~lev9'l'"pt'fver:.atsamarbejde
vender tilbage eller Flere • med pl'Ofesllionelle, der ke:~{

kompetente guitarister. rer efter andre principper
end vores. På den måde op
lever de en anden alvor og
andre regler, end dem vi
stiller op, siger Lene Pind.

De gymnallieelever og læ·
rere, der ikke har villet væ
re med, har fået lov at stå
af. Men antallet af kors på
Engen viser, at langt de fle
ste har valgt at deltage i et
projekt, der både handler
om kunst og politik.

- For mig er kunst kom
munikation. Korset virker'
uskyldigt, men '/1Ar der
kommer 2600 op, virker det
voldsomt. Og det er menin
gen, for en del af værket er
reaktionen. Hvis Ingen rea
gerer på det, er der ingen
mening med parken, !liger
Jens. Galschiøt. /

...,.-'-----------, Anne Jensen (t.v.) og Mille
Nielsen er blandt de
varmeste fortalere for
korsparken. De ser den som
en mulighed for et reflektere
Mda over den fysiske
forurening. man ogsA den
Andelige forurening, som for
eksempel tv; avIser og
politikere sonder I hovedet
pA de unge.

schiøt, der altid lægger ml>
ralske og politiske budska
ber i sina hoppenings. Se
nest med Skamøtøttan - en

,lIkulptur, der et. bl~vet
symbol for demokratibevæ
gelsen i Hongkong.

Hans id~ om at bruge
2500 kors som symbol pA,
hvordan vi gennem forure
ningen er ved at siA jorden
ihjel, hal' affødt en del dis·
kussioner blandt lærere og
elever.

- Jeg har han mange
overvejelser, om jeg som et
godt krietant menneske
kunne stå inde for projek- .
tet. Jeg kan godt forstå, at
nogle vil opfatte det som
blasfemi, og at vi i første
omgang måske kommer til
at støde nogen, der har
haft ubehagelige oplevelser
under krigen. Men jeg hå
ber, at de vil sætte sig ind i
projektet og forstå, at vi ik·
ke gør det for at støde, men
for at vise vores frygt for

Den odenseanske kunstner
Jens Galschiøt er b/svot
hyret af Tombjerg
Gymnasium til at arbejde
sammen med de unge om
en installation ovar klodens
forurenIng.

happening åbner sit tema
år Jorden er giftig. Gymna
siet har hyret den odense· .
anske kunlltner Jens Gal-

Den voldsomme inllhl.lla
tion har på forhånd skabt
debat på Thrnbjerg Gymna
sium, som med gårsdagens

Af
BENTE DALGAARD

2500 hvide kors plsntet i li
ge rækker på Engen i Fru·
ens Bøge. Kunstneren Jens
Galschløt og 600 unge fra
'Ibrnbjerg Gymnasium går
lige på og hårdt med derelI
visualisering afklodens
fororening.

Den vestlige verdens ul
timative symbol på død og
håb blev hamret ned j den
grønne plæne. eå Engen i
løbet af i går kom til et lig
ne et af de store franske
lnindMmærkcr for ofrene i
Andel1 Verdenskrig.

Foto:
HEIDI LUNDSGAARD

Reportage

500 elever fra 'Ibrn
bjerg Gymnasium.
har forvandlet
Engen i Odense til
en 'massekirkegård'.
Ideen kommer fra
den odenseanske
kunstner Jens
Galschiøt, der vil
visualisere
klodens forurening.

•



Udklip af:

Morgenavisen
Jyllands-Posten

11 NOV. 1997

TOlo; CARSTEN ANDREASEN

TANKER OM ØKOWGI - 500 unge på. 'lbrnbjerg Gymnasium i Odense har gjort sig tanker om, hvab de vil
ofrefor et bæredygtigt samfund •

Økologisk korstog

/

Af CATRINE KYSTER

• En "korspark" imod for.
urening rejste sig i går i
Odense, da 500 gymnasie
elever hver hamrede fem
kors i den kolde jord i det
grønne omrllde Fruens
Bøge.

De 2500 hvide trækors
står som på de klassiske
krigsmindesmærker i snor
lige rækker og dækker ialt
15.000 kvadratmeter.

Med sort håndskrift har
hver elev skrevet sine tan·
ker omkring forurening på
korsene.

100.000 kr.
Eleverne på Tornbierg

.Gymnasium er blandt an·
det blevet spurgt om, hvad
de selv vil ofre for en ver·
den i økologisk balance. På
korsene kan man læse sva·
rene, der spænder fra WaU"
til "jeg behover ikke fuld
stændig meningsløs luksus
som f.eks. fem biler."

Happe,ningen til 100.000
kroner er et led i Tombjerg
Gymnasiwns tema..Ar, "Jor.
den er giftig,· som blandt
andet Kunstfonden og
Fyens Amt har stl~ttet. Den
fynske billedhugger Jens
Galschiøt stilr for den
kunstneriske Ide.

KoUckliv katastrofe
.Korsparken er symbol.

»Det føles forkerl ni ovcrfflre del symhol
for menneskers dØrllil et projei(t om for
urening. Men pA den ande.n side kAn det
jo betyde vores DUes død, hvis vi ikke gør
noget nu«

Dorth~ lIntuen

P'''I'':CARSTF~ANDR~EN

.Mit offer for økologisk balance: Alt • men en verden i
økologisk balance er blot uwpi. A. Jensen,. stå,.. de,.. pli
korset .

på den kollektive katastro- gene, og det sker, når vi
fe, menneskene selv har snt . ødelægger vores fælles le
i værk. Det sker under kri- vegrundlag,« siger Jens

Galschiøt.
Billedhuggeren har se

nest stået for installationen
"Unge i glasWpi Rådhus
pladsen i København, hvor
der var anbragt seks store
glascylindere med "lig" af
forskellige typer unge I
sprit '

Nogle kors i parken stilr
uden indskrift. Enkelte ele
ver ønsker ikke at medvirke
til happeningen. 16-irige
Dorthe Hansen, der selv har
besøgt en korspark I Fran
krig, var til at begynde med
imod ideen, men hun valgte
aDigevel at være med.

-Korsene har stor person·
lig betydning for mange
mennesker. Det føles for·
kert at overføre det symbol
for menneskers død til et
projekt om forurening. Men
på den anden side kan det
jo betyde vores alles død, l :
hvis vi ikke gor noget nu,«
siger Dorthe Hansen.

Stærkt symbol
Hendes klassekammerat,

Olimpia Kristensen pi 17
Ar, mener, at man må bruge
et stærkt symbol, hvts man
vil råbe folk op:

.Jeg har selv forsøgt at få
mine forældre til at købe
økologisk, men de siger /
bare, at det er for dyrt.•
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\o\y Den danske folkesjæl er sund nok
Den indre svinehund. Vi reagerer, når demagogien bliver for tydelig

Af Leo Schmidt
amtsrddskanditlat (S)
Hortensiavej 15
Højbjerg

Forti år siden stod der i en række euro
pæiske byer- blandtandet på RAdhusplad.
sen i Århus· gennem en lang og kold vin
ter en lidet køn skulptur, som hed >oden

. indre svinehund«. Det århusianske eksem
plar har siden fundet sin endelige (?) place
ring i Frichsparken i ÅbyhØj.

Kunstneren bag skulpturen har været
uhyggeligt forudseende. For vi har alle
sammen en indre svinehund, som helst
skulle blive på hvalpestadiet hos fornuftigt
tænkende væsener. PA det seneste har den
desværre vokset sig alt for stor.

Som nation har vi været enige om at for
dømme nazisternes jødeforfølgelser, hvor
et lielt folk blev forsøgt udryddet på grund
af det, der startede som tvangstanker i en

gal mands hjerne, med den ene begrundet.
se, at de var - jøder!

Derforer vi mange, der bliver fo~te~te,
når det yderste højre herhjemme nu tilsy
neladende er pA vej mod succes med en
primitiv taktik. Nu er det flygtninge og
indvandrere, der som gruppe skældes ud
og mistænkeliggøres. For få dage siden
godt fulgt op af tre rabiate Venstre-politi
kere på Christiansborg - mærkeligt nok
alle kvinder.

Da var jeg klar til at foresJA., at »den in
dre svinehund« blev flyttet fra sin nuvæ
rende ret upåagtede plads til Christi
ansborg Slotsplads - for at få visse politi
kere til at tænke sig om. ....

Heldigvis kom det »gamle« Venstre, re-

"Heldigvis kom det ..gamle«
Venstre, repræsenteret ved en
række af amtsformændene,
til besindelse og sagde stop

præsenteret ved en række af amtsformæn
deae, til besindelse og sagde stop. Og der
kom ikke mere ud af forsøget på at overby
de blandt andre Dansk Folkeparti.

»5vinehunden« mAtte i stedet for rette
blikket mod Amtsgården i Højbjerg, hvor
Venstres Jørgen Winther åbenbart troede,
han kunne score billige stemmer ved det

kommende amtsrådsvalg ved at beskylde.
rigtigt gættet - igen en hel gruppe, nemlig
alle amtskommunens medarbejdere, for
pjæk på fredage og mandage.

Men også i denne sag. som er banal,
sanunenlignel med den første, undtagen
for de berørte medarbejdergrupper. var der
venstrefo!k. der fik nok og sagde stop. I
dette tilfælde kollegerne i amtsrådet.

Jeg tror og håber, at disse eksempler er
beviser på. al den danske folkesjæl er sUild
nok. Vi reagerer, når demagogien bliver
fortydelig.

Hver mOlien - på vej til arbejde - møder
jeg adskillige unge afsåkaldt sydlandsk
udseende. der også er på vej til arbejde el
ler uddannelse.

Hvad tænker de, nAr de dagligt bliver
konfronteret med beskyldninger, de ikke
kan forsvare sig imod?

Alle kan se, at vi haren række proble
mer, som er ganske alvorlige. i forbindelse
med mindre grupper afindvandrere, og
aJle anstændige 'p?litikere. der har eller fø
ler et ansvar, er l fuld gang i1ted at gøre
noget ved det. Derfor· hold nu op med at
mistænkeliggøre alle vore nye medborge
,,-

Jeg har i øvrigt bemærket, at det nu hø
rer historien til at have sygedage ved År
hus Amt. Nu har man i stedet for Winther
ferie!
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Hærværk mod'2500 hvide kOrs
·Ukendte gerningsmæJ;1d har natten tilo~ .
fof'Øvat hærværk mod kunstneren og billedhug- •

. geren Jens .GaIøebiøts seneøte happening"":-op- ~.I:
øtillingen af 2500 hvide kan pA. Engen i Fruena
Bøge i Odense. Korsene, der bærer 600 gynma.
aielevel'll personlige udsagn om forurening, er, .
revet op og samlet i fire bunker. (RB)..- " ..

13 t'IOV, 1997
ODENSEl_%~dte gernings
mænd har forøvet hærværk.
mod kunstneren og billed
huggeren·Jens Ga1schiøts se.
neste happening - opstillin
gen af 2500 hvide k.o~ på.
Engen i Fruens Bøge i Oden.!
se. Korsene. der bærer 500
gymnasielevers personlige
udsagn om forurening, er re
vet op og samlet i fire bunkey

på Engen i Fruens BØge i Odense (bille
det). Korsene, der bærer 500 gymnasie~

eleve~ personlige udsagn om forurening.
er revet op og samlet i fire bunker. (RB)

13 Nnv.1997

Ukendte gerningsmænd øvede natten til
onsdag hærværlC"mod kunstneren og bil
ledhuggeren Jens Galschiøts seneste hap
pening· opstillingen af2500 hvide kors

Hærværk mod kunstværk

/'

/0/'1

Kors mod forurening ... i
DEMONSTRJUlON: En kolossal installation på 15.000
kvadratmeter bestående af 2500 hvide kors er blevet
stillet op på engen i Frues Bøge i Odense. De hvide kors
vil i ti dage i november omdanne en aflandets smukkeste
parker til en tankevækkende visualisering af klodens
forurening. Det er kunstneren Jens Galschiøt (billedet),
der står bag begivenheden.



KORS TIL EFTERTANK: - 2500 hvide kors stillet op
en 15.000 kvadratmeter stor græsplæne il Fruens Bøge i
Odense gør i disse dage opmærksom på den voksende
forurening af jordkloden. Det er kunstneren, Jens Gal
schiøt , der står bag den kolossale kunstinsta1.lation med
d;t tankevækkende budskab. /

Ch,ristoffer Nestor, Gl.
Ado.lsl)ej 15, O<knæ Sv, er
gymTta.SieeielJ pc! 1brnbjerg
Gymnaaium Oi!/ $JrrilJer..

~Ol'l
Thmbjerg Gymnasium op
stillede mandag "d. 10111,
efter aftale med Odense
Kommune, 2500 hvide træ
kors på engen i Fruens B0
ge. Happeningen blev lavet
for at gøre opmærksom på
.konsekvensen af en øget
forurening, og for at skabe
en debat. Vi var godt klar
over, at vi ved at bruge kor
set som symbol ville vække
megen forargelse og vrede
blandt folk. men vi.følte, at
vi blev nødt til at bruge et
stærkt symbol for at vække
folks opmærksomhed.

.Som elevrepræsentant i
den gruppe, der sammen
med Jens Galschiøtz. plan
lagde denne happening, var·
det en stor oplevelse at se
500 elever nedfælde deres
holdninger til forureningen
på hver deres 5 kors og

-fragte dem ned på engen,
for at de her kunne indgå i
en større helhed. Jeg følte
for første gang i min gym_
nasietid, at vi som skole
stod sammen om noget.

Korsene blev natten mel
lem tirsdag d. U/U og ona
dag d. 12111, afukendte
gerningsmænd, revet op af
jorden, og nok så nydeligt
samlet i fire store bunker
på engen. Jeg er utrolig
skuffet over, at resultatet af
vores happening skulle bli
ve således. dajeg havde
regnet med, at vi skabte en
aerilNl'debat. Det hærværk,
som er begået mod vores
holdninger og tanker i form
afkorsene, opfatter jeg på
ingen måde som en optakt
tit en seriøs debat, snarere
lom en kilde til vrede og
økuffelse.

,Dog llka! man tænke på,
at dine gerningsmænd
langtfra har 'vundet', deres
handling resulterede blot i,
at vores happening fik end
nu mere omtale end den
havde i forvejen og dermed
virkede efter hensigten.

/'
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Værdifuldt
Cil)ilingenier Hems Mpller
Rasmussen, Kallerupl)ej 3,
Odense M, skril)er: \0\'1

. Lokalsamfundet skylder en
tak ti.1 de monge gymnasie
elever for deres indsats
med de 2500 kors. I al de
res frustration bar de nem
lig præsteret mere med de- .
res demonstration, end bå-·.
de de Ilelv, Jens Gaischiøtz'
og alle vj andre kunne have
forestillet Oll. De hU nemlig
afsllfrpt:'en form "ro.r.reakti- ,
an mod korsenes formAl, en
fo~, Som desværre ikke
tåler dagens lys. _-...

Det er også en værdifuld
lære...

A JOUR KLIP
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NORDSCHLESWIGER

r Schiiler nnd'l;;~ l

Kunstler Opfer' ,
von Rowdytum
(N) ODENSE. 500 .
SchUkr und~der Kunstler '
Jen!> Galschiøt - bekannt •
auch durch internationa
le Happemngs - wurden
m Jer Nacht tu gestern
indirekt Opfer von bis-.
lang Uilbekannten
Rowdys:. diese entfernten
2.500, von 'khulern auf
gestetlte Kreuze der,
jiingsten Kunstler-Akti
on. diesmal gegen
Um'hellverschmulzung.
allS elOem Park m Oden
se und machten daraus
vier Kreuzhaufen.

Udklip af:

Midtjyllands Avis
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~&ætk m:~d 25-00':i
b.:yige,kors j",Q,de..,n._s{~
ODEN~: Uk.endte~sro.ænd '.
har natten til oD,lldag forøvet hærværK.
mod kunstneren og billedhuggeren ,r

~ell.ll.·\lll.18CJiiøl;S'senI!8tehappeJ;ling. 1,
~b:PstiiUngeriBf2506liY.ide'k:ors:påEn.!'
~n'iFt'ueDsBøgeJ ddlln8lf.'KOrsene:~i
der bærer500~sieleversperson:
lige udsagn om forurening, er revet op .
og samlet i fire bunker.

'J 4 NOV, :997
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Korshærværk ikke opklaret 10 11{
• Hærværket mod et kunstværk bestående af2500 kors
på Engen ved Fruens Bøge var i går stadig ikke opklaret,
oplyser Odense Politi. Natten mellem tirsdag og onsdag
ødelagde ukendte gerningsmænd kWlstværket, som var et
samarbejde mellem 500 gymnasieelever fra Tombjerg
Gymnasium og kunstneren Jens Galschiøt. Samtlige hvi
de kors blev revet op afjorden og samlet i bunker. KWlst
værket var et kritisk bidrag til forureningsdebatten.

i Megge~
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/Hærværk mod

2500 hvide kors
ODENSE: Ukendte
gerningsmænd har nat
ten til i dag forøvet
hærværk mod kunst
neren og billedhugge
ren Jens Galschiøts se
neste happening - op·
stillingen af 2500 hvide
kors på Engen i Fruens
Bøge i Odense. Korse·
ne, der bærer 500 gyrn
nasielevers personlige
udsagn om forurening.
er revel op og samlet i
fire bunker.
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KORS FOR ET MILJØ * En koiossal kunstinstatlation beSlåen
de af 2.500 hvide kors på et 15.000 kvadratmeter slort areal står i
disse dage på Engen i Fruens Bøge ved Odoose. Dermed har
kunstneren Jens Galschiøl seglet omdanne en al landets smuk
keste parker til en tanKevækkende bHledliggørelse al klodens for
ure~ing. Nordfoto

En kolossal kunstinstal1ation på 15.000 1mn bestående af 2500 bvide kors vil i ti dage i no
vember være opstillet på Engen i Frues Bege i Odense. Denned vil en af landets smukkeste
parker være omdannet til en tankevækkende visualisering af klodens forurening, Her ses
kunstneren bag, Jens Galschioet. (Nordfoto)

Kors mod forurening



/

Udklip af:

Morgenposten
Fyens Stiftstidende

13 /'flV. 1997

)\01'1

Udklip af:

Morgenavisen
Jylland-Posten

2500 kors revet
op på Engen

• . f I
Af' f:. l

BOØSTLUND ..
t""

500 vrede, skuffede og desillusionere·
de elev!,!r på Tombferg Gymnasium l
Odense opdagede i løbet al i går, al
deres stort opsatte forurenings
happening på Engen l Fruens Bøge
om natlen var blevet ødelagt af
ukendte gerningsmænd.
For en gangs skyld var'den kontrover
sielle Odense-kunstner Jens Galschiøt
selv blevet taget med bukserne nede j
en tilsyneladende planlagt mod·aktion.
I perioden efter klokken 23.00 tirsdag
aften og Inden !dokken 07,00 i går
morges blev de 2500 opstillede, hvide
lrækors - der skulle have stået til d~
19. november - systematisk trukket op
af jorden og omdanne11i1 fire store
korsbjerge,

)

13 NOV. 1997

Folo: CARSTEN' ANDREASEN'

HÆRVÆRK - Mandag sane g)lnmasieeleveme de 2500 kors på engen i Fruens Bøge, ~en det blev en koTtvarig protest

Hærværk mod fynsk kors-park
Af NIELS HØJLAND

• Der mødte eleverne på Tom·
bjerg Gymnasium i Odense et
chokerende syn, da de i går
morges dukkede op ved deres
kors-park på det store engareal i
Fruens Boge i Odense. Samtlige
2500 hvide kors, som de 500
Thrnbjerg·elever i samarbejde
med happening.kunstneren
Jens Galschiøt Christoffersen

havde S1lt op i mandags som en
tavs protest mod forurening,
var i nattens lob blevet væltet.

De mange trækof'$, hvorpå
eleverne havde skrevet deres
personlige tanker og føle1sfor
om forureningen, lå i fem store
stakke på engen. Desuden nød
en stor del af dem i Odense Å,
der løber tæt forbi engområdet.
~Det eren uhyggelig og fej re·

aktion på 'opsæ~ingen af de

hvide trækors. Handlin,llen vir.
ker velovervejet og noje plan·
lagt, og derfor er hærværksaktj.
onen meget mere skræmmen·
de. end hvis det bare havde væ·
ret tAbeligt tilfældig og me·
ningslos ooelæggelse... silter
Jens Galschiot ChristofferSClI.

~Vi betrag1er dette hærværk
som et udtryk for, at vi hal' sat
fokus på et omtåleligt emne,
nemlig forureningen af vores

jord. Det er et emne, som man·
ge ikke bryder sig om al disku
tere åbent,_ siger eleverne og
g:,.·mnasiets rektor Lene Pind i
en fælles udtalelse.

r går gik desillusionerede
g:,'1llnasieelever nmdt og ledte
efter deres egne, personlige
kors, som de havde skrevet på.
De færreste havde held med sig,
og sidst på eftermiddagen blev
de mange hvide kors kort væk; ;..



Morgenposten
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Jens Galschfet l
gang medet
interview I sfn
rnobiftelefon pA
Engen, mens
hærværket blev
beskuet.

En desillusioneret Mille Nlefsen foran
en afde fire bunker kors,' der er trukket

op af jorden.

Odense Politi
var pIJ pletten

meningen
havde set noget,

der kunne
hjælpe til 1!Z'!iJ~,~

opklaringen af
hærværket.

på projektet siden midten af sid
ste skoleår, lød det fra Mille Niel
sen fra 3.y.

Klassekammeraten Anne Jen
sen:

- Vi har forberedt os i måneds
vi!, og så kommer nogle personer
og tramper på det hele. Og på os.
Min første tanke Vllr, at det vnr
utrolig synd, min monnor aldrig
nAede at se det opstillet.

Christoffer Nemr, 2.b:
- Det er et frygteligt syn. Det

mest skræmmende eT, det hele er
så organiseret. De må høve plan
lagt det nøje.

Rektor Lene Pind:
- Vi betragter dette hærværk

som et udtryk for, vi har sat fo
kUB på et Itmtdleligt emne. Nu
fjerner vi straks korsene af frygt
for yderligere hærværk mod ele·
vernes udsagn..Vi har i første om
gang besluttet ikke at genopstille
dem. Dette skal ikke være en re.
gulær magt.- og udmattelseskamp
mellem os og hærværksmænde-

, nl'. '.

- En del af mig selv
Også de berørte elever var i går
"meget kede Af hærværket.

- Jeg tager dette meget person
ligt. Det kors var ikke bare et
stykke træ. det var en del af mig
selv. Og husk på, vi har arbejdet

Frustration
Senere hoppede I)(.res udsendte
med i Jens Galschiøts varebil
med kurs.mod Engen. Den kon
troversielle kunstner benægtede
igen i bilen, at attentatet skulle
være plnnlagt.

- Husk på, at kunstinstallatio
nen var elevernes eget hjerte
blod, og jeg er meget ked af og
frustreret over hærværket. I dag
råber alle om, at de unge skol ta
ge atilling, og når det så endelig
sker, ødelægger man det hele for
dem. Dette er en helt uforståelig
knægtelse af ytringsfriheden, og
jeg er klar til at rette et ltort er
statningskrav mod hærværks
mændene, når og hvis de findea.
Der er hrugt for 120.000 kroner
materialer til installationen, men
skulle du ogd regne elevernes
arbejdsløn ud, beløber den "ig til
omkring 400.000 kroner.

- P.å forhånd havde jeg frygtet
mindre hærværk mod enkelte
kors grundet kMhed eller fuld
skab. Denne tilsyneladende
meget organiserede aktion er
skræmmende.

de nok bemærket noget uaædvan-'
ligt, og endnu i aftes havde ingen
meldt sig som 'afsendere' af den
kontante mod-aktion.

Jens Galschiøt blev selv ringet
op og infonneret om hærværket

\ klokkef!- 09, da han var pAbe
gyndt arbejdet i sit vætk!ted.

Foto:
PETER LETIl-LARSEN

S
pe;rgsmAlellurede i oogho
\'edet Cra det Cljeblik, vi. S3tle
vores ben i den kogende og

"ydende kommandocenlral- rek
tor Lene Pinds kontor på Tom
bjerg Gymnasium; Odense.

"ar dette blot endnu Pil Jens
Galschiøl-happcninR udført så
smart, at den samlede hob arme
dier røg i med samlede ben?

I givet fnld var showet udført
perfekt uden for eksamens-sæso
nen til UG med bAde kryds og
~lrmRc. for mens dl:'n verdensbe
rømte indre svinehund i'ltod med
kold tryne og kiggede UlYst ude i
disen fonln gymnasiet. var der
hektisk aktivitet blandt kunstne
ren. rektor, lærere. kontorperso
nale og et par elever omkring det
nmde bord med kaffekopperne.

Resten af skolen lA øde hen
clr.nne Operation Dagsværk-ons
dng.

Men efterhanden liom vi talte
med de skutTede, vrede og desil
lu~ionerede elever, stod det mere
og mere fast, at den kontrover
!<iclle kunstner for en Rongs sk~ld

~/t' var blevet taget nll~d bukser
ne nede i en mod-aktion sandsyn
ligvis beRået-nf 10, 20, 30 eller
mn~ke endnu nere ukendte kriti
kere, der i løbet nfnaUen havde
udøvet organiseret hærvll"rk mod
de 500 lO'mnosieelevcrs og Jens
Gnlschillts forurenings-happe
ning opstillet på Engen i Fruens
Røge i Odense.

Ingen har meldt sig
I p(~riodcn efter klokken 23.00
tirsdag arten og inden klokken
07.00 i ghr morges blev de 2500
opstillede kors systematisk truk
ket op afjorden og omdannet til
fire store korsbjerge. Desuden
blevet halvt hundrede af de hvi
de kors med elevernes udsagn om
drn globale forurening sm}dt i
den nærliggende Odense A

Tilsyneindende i vrede over, at
Jens Galsc:hict og de 500 unge
forholder lIig kritisk til fornrenin
grn og Rår lige pA og hårdt ved. øt
opstille noget, der til forveksling
ligner Arlington-kirkegården i
Washington eller et nf de store
franske minde.<lVærker for ofrene
l 2. verdenskrig.

Både politi, kunlitner og elever
"kønner, at en eller to snese per
soner let kan have brugt fire-fem
Df nattens timer på at rive de
mllnlle kors op af jorden og lægge
dem i fire bunker. Men da or
densmagten i går afhørte en ræk
ke noboer til det store grønne
område, havde ingen overr8Sken-

Reportage

Ar
noøSTLUND

11 NOV. 1997
/

~~ttenskorstog
De 2500 kors på Engen i
Fruens Bøge i Odense '
blev natten til i går
trukket op og lagt i fire
kæmpestore bunker af
hæl"Værksmænd i en
mod-happening mod
forurenings
happeningen.
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sparken således: 'Den vest- .
lige verdens ultimative l

symbol på håb og død blev
banket ned i plænen'. Ele·
verne havde glædet sig til
at vise værket frem, og ef
ter den forbryderiske van·
dalisme var en elevs umid
delbare kommentar: 'Jeg er
næsten mest ked af at min
mormor ikke nåede at se
det'. De ønskede at vise de
res værk frem, at vise at .
også de har en holdning till
aamfundet og forurenin·
gen, men fik frataget den

. mulighed. Man spørger sig
selv, hvem der tillader sig II
at træde ytringsfriheden
under fode på denne for
bryderiske måde. Jeg for·
moder du ser alvoren i den~
ne sag og får dine madar: . J

bejdere til at prioritere ef· t
terforskningen højt.' ;

rer let at gro fast som inde
stæ'ngt aggression. De in
destængte aggressioner i
samfundet danner grobund
for en følelse af afmagt som
i sidste ende kan udarte til
vold. Når ytringsfriheden
undertrykkes tilføjes der
yderligere et par vindinger
til den voldsspiral vi i de
senere år har været vidne
til.

Jeg betragter det S<lm en
forbrydelse mod elevernes
udsagn og deres ytringsfri

. hed. At tage ytringsfrihe.
den fra 500 unge menne
sker ved at fjerne deres ud
sagn i ly af natten er en li·
ge så stor forbrydelse som
at stjæle P,enge fra Arbej
dernes Landsbank. Måske
er forbrydelsen i virkelig
heden endnu større i og
med at den blokerer for vo
res kommunikation, vores
vigtigste redskab i et demo
kratisk samfund til at fore
bygge vold og afmagt. Jeg
formoder at du er enig med
mig i disse synspunkter og
at det bl.a. var det der var
baggrunden for at du var
med til give mig Ungdom
mens ge;st og glædes pris.

Bente Dalgård, Fyens
Stiftstidende beskrev ele
vernes opsætning afkor-

neder til at forberede kor
sparken.

Korsparken blev mandag
den 10. november rejst af
500 elever og lærere fra
Tornbjerg. Det var menin
gen at installationen skulle
blive stående til den 19. no
vember. Men næppe havde
korsene stået der et døgn,
før ukendte gerningsmænd,
uvist af hvilken grund, nat
ten til onsdag rev ane kor
sene op og samlede dem i
fire bunker på Engen.

De unges umiddelbare
reaktion på det organisere
de og nøje planlagte hær
værk var 'De har under
trykt vores ytringsfrihed.
Hærværket har ødelagt det
værk som vi har lagt båda
sjæl og kræfter i!' De opfat
tede det som en manglende
respekt for deres indsats 
for deres meninger og hold
ninger. Eleverne følte af
magt.

Hærværket har ødelagt
elevernes muligheder for at
komme ud med deres syns
punkter. Synspunkter som
ikke kan komme ud risike-

Kære politimester!
; I 1996 gav du mig Ung
'dommens gejst og g/ædes
pris i samarbejde med
Korsløkke Ungdomsskole.
Begrundelsen var at mine
kunstinstallationer og hap.
peninger aktiverede bl.a.
unge til at tage del i sam
fundsdebatten.• Tak for
det.

Som du nok ved har jeg
netop halt et samarbejde
med 500 gymnasieelever
fra Tombjerg Gymnasium,
hvor vi opstillede en kor
spark på Engen bestående
af2500 trækors med ele
vernes udsagn om forure·
ning. Korsparken som fyld
te hele Engen VaT meget
smuk. Installationen brag
te de vidtstrakte krigskir
kegårde fra krigen i erin
dring. Den var en kraftig
visualisering om forurenin
gens truende katastrofer.

Vi havde brugt flere må·

'I'Kunstneren Jens Galschiot
sknutr følgende dbne brelJ
;til politimesteren i Odense:

I

:Hærværk
.,
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500 eleverog lærere på korstog mod forurening
ODENSE _Det lignede en krigskirkegård, men var en slags mindepark for forureningens
ofre. På "Engen"; Fruens Bøge opstillede 500 elever09 lærere fra Tombjerg Gymnasium .
mandag 2500 kors mod forurening som et problem bAae lokalt og globalt Eleverne skrev
på korsene deres tanker om forureningen. Korsene skulle have stiet til 20. november;
men natten til onsdag blev de alle væltet af hærværksfolk. Happeningen var et resultat af
et samarbejde meJ/em gymnasiet og den odenseanske kunstner lens Ga/schiøt Christop
hersen (tv). kendtfra andre debatskabende kunrt-fla~enings som "Min indre svine-
hund", "Skamsrotten" og installationen "Unge i g/as i København. Foto: Alex Tran

15 NOV. 19!17
(ci~

r~~,~ ~~~[D~~=~C?~~ft~~d,n, foro"n;ng, h'~t op afuk~d" og
tenniddag i korstog gennem Odense Midtby. • lagt i store bunker.

Flere afdem vil bære hvide kors fra det kunst- - Filrstoget skal ikke ses som en protestaktion
værk, som eleverne og kunstneren Jens Galschi· mod dem, der ødelagde vores korsnappening. På
øt rejste i mandags på Engen i Fruens Bøge. en måde I:\ialp de os til at skabe større diskussi·
Men kors-installationen fik ikke lov at stå læn· an om projektet. siger en af eleverne, Christoffer
geo Onsdag nat blev de 2500 kaTS, der symbolise- Nestor fra 2. b.

----
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Galschiøt på gymnasiet
\ o\'-l

RINGE _ I morgen formid- Men Odense-kunstneren verden skal huske os på de
dag er der fællestime på har sin egen måde at gribe overgreb, som bliver begået
Midtfyns Gymnasium, men emnet an på. Han siger mod menneskeheden. Såle-
en fællestime, som er åben selv, at han for det meste des samlede 55.000 menne-
for alle, der kan være inte· udtrykker sig i naturalisti- sker sig i Victoria Park i
resseret i at høre om emnet ske og organiske former, Hong Kong om skamstøt-
~Kunstog politik'. men er i de senere år også ten, på otte-års dagen for

Det er Odense-kunstne· begyndt at interessere sig massakren på Den
ren Jens Galschiøt mere for happeningen som Himmelske Freds Plads.

, Christoffersen fra Odense, kunstnerisk udtryk.
der er inviteret til at for- Et af de mere markante
tælle om emnet, der jo udtryk for dette er skam-
langt fra er ukendt i andre støtten, som er en skulptur, •
sammenhænge. der i en flimrende medie- '"'-

- Men vi er selvfølgelig skuffede over, at vores
i::.budskab om forurening ikke rigtigt nåede frem.
:uerfor har vi besluttet at runde af med et kors
tog, siger han.

Demonstrationen, der er åben for alle, begyn
der over for Odense Banegård Center ved 16-ti
den og ender på FJøkh"aven.
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INSTALLATION _ Den fyn
ske billedkunstner Jens Gal
schiøt, dertidllgere har givet stof
til eftertanke med skulptufene
.Den Indre Svinehund~ og
.Skamstøtten~. er stået til igen. I
ledlog med 500 gymnasieelever
rejstes mandag 2500 hvide kors
i Fruens Bøge i Odense. Kor·
sene, der er forsynet med ele
vernes pef50nlige udsagn skulle
stå frem til den 20. novamber.
Men natten til onsdag er samt
lige kors blevet revet op af
ukendte gemingsmænd.

':f

Korsparken på Engen blev N!jst som optakt til
gymnasiets temaårJortien. er giftig. Jens Gal-,
schiøt havde bedt eleverne om at skrive person
lige udsagn om fremtiden og forureningen på de
hvide kaTS. bd

()tt b/JJItøt i-

H.T
5 ~JOV. 1997

r
Elever;

I kotStog \o\~
• ODENSE: Elevem.e på ..

. Tombjerg Gyriui<i:slvm.har på
mandag besluttet sig for at
lave et tkorstogc mod Odense
Rådhus. Eleverne var. med til
at sætte 2.500 hvide kors op
på .Engen« l Fruens Bøge I
Odense i samarbejde med pro
vokunstneren Jens GaJschiøt,
hvor eleverne bragte deres
budskaber omkring den for
urening, der truer jOfdlOOden.
Dagen efter-blev korse:ne imid
lertid revet op af ukendte hær
vær1<smænd. Nu håber elever·
ne med )kOl'Stoget~ at gøre
opmærksom på den etter de
res mening a1voruge Sag,.den
stigende forurening er. ~- . E-g.
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oven i købet det \jener den
gode sag, så, ja, sf, er der
ikke det blasfemiske. som
en gymnasierektor Ikke vil
gAmed til.

Men måske er gymna
sium og rektor og kunstner
inderst inde godt tilfr~se

med forlØbeL Der blev jo al
ligevel en happening ud af
det, skont drivende senti.
mental, ikke en elev \.;1
være uberørt. Man ser dem
for sig, rodende i bunkerne
af træpinde erter deres per·
sonlige kors, sorgende over
verdens hårdhed og deres
drammes forlis.

Nå, godt det blev fjem~t,

sA solen igen kan skinne
klart på græsset ved Fruens
B.,ø. /

Happening
Egentlig skuJle man tro,

at det var forbudt sA groft at
misbruge symboler, og kor
set er vel det tungest ladede
af alle symboler. Men nAr
bare en happeningkunstner
er med, så kan man kalde
det en hnppening, og når så

Omtåleligt. emne
_Vi betragter dette hær

værk som et udtryk for, at
vi har sat fokus på et omtå
leligt emne,. siger elever og
rektor.

Hærværk? Jeg tænkte

.,1" ~!('n, '1.'>-::7
I IJ ... :, _~_L'''-'-_

ELEVER og lærere på
Tombjerg Gymnasium ved
Odense er forargede. Ja, de
er ligefrem rystede. Hvor.
for? Fordi nogle hærværks
mænd har fjernet 2500 hvi
de lrækors, som 500 gymna
sieelever havde anbrart på
et engareal ved Fruens
Bøge i Odense. Eleverne
havde villet manifestere en
tavs protest mod naturens
forurening (JP 13/11).

Sammen med happe-

ningskunstnerenJens GaIs- ved mig selv, at·hvis det var ham og hans minde. Et kors

~
AIETik chiot Christoffersen havde hærværk at ~erne en sådan betyder gravplads.
Ved,sresm, eleverne skabt denne kors· forurening af de kønne, En korspark pol 2500 hvid-

. ~'et- park, og pol korsene havde grønne og venlige enge ved malede trækors I?hmtet i en. V:l:oun eleverne endda skrevet de- Fruens Bøge, så kunne også eng ved Odense A af fynske
Utontri" res personlige tanker og f0- jeg være blevet hærværks· gymnasieelever! Så vanvit-

leJser om forureningen. mand. Mon ikke det kunne ligt kan en ·sag" løbe afmed
Men nu var det hele blevet tænkes at vrere retskafne og mennesker, at ingen virke
rykket op og smidt i fem hæderlige mennesker, der midler er dem for gode. og
store bunker.•Det er en er blevet stødt over at se selv glemmer de al forståel·
uhyggelig og fej reaktion på rækkerne af hvidmalede se af ~ammenhængog syrn
opsætningen af de hvide trækors? En korspark! boler.
lrækors,.. siger Galschiøt Hvor kan man ellers se en
Christoffersen. sådan korspark med tusin

der af hvide kors sat i snor
lige rækker? Det kan man
f. eks. i Normandiet, hvor
korsene står til minde om
de døde under D-dagen i
Anden Verdenskrig. Under
hvert kors ligger der en sol
dat, og ved korset ærer vi

/

I(orspark er misbrug af symboler
101'1
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• RINGE: De meget
omtalte kunst-happe
nings, _Min indre svine
hund~, ..skamstøtten. og
senest opstillingen af
2.500 hvide karli ved Fru-

Kontroversiel
kuestner på besøg
Kunst og Po~tik er ens Bøge i Odense. hør i Sev;lle.·j Spanien i 1992,
emnet, når den hvert fald to ting til fælles. men i de senere år har han
debatskabenrle De er kunst mod et poli- især haft happenings som
kunstner Jens tisk budskab'::l de er alle' sin foretro.kne k\UUltneri-

Galschiøt besøger . k~ina:r~~~ G~:hi:t~e ske u~tryksronn.
MidtfYns På mandag er den fynske På sm måde
Gymnasium sølvsmed og billedhugger Om sine værker aiger

gæst på Midtfyns Gymna· kWlStneren selv:
AfBrian Ravn sium, bvor han vil komme • Om det, jeg laver, er stor

med et debatoplæ$' til kunlIt eller" ej, er ikke så
emnet ~kunstog politik... vigtigt. Mine skulpturer
Et emne, der fik ny aktua- opstår af sig selv og viser
titel, da de 2.500 hvide min måde at oEleve livet
kors ved Fruens Bøge nat· og verden på. Det er for
ten til onsdag blev revet mig det vigtigste. Som et
op ved organiseret hær- af mine børn sagde, da
værk. Jens Galschiøt og han havde overværet til-
500 gymnasieelever havde blivelsen af en skulptur:
opsat korsene for at gøre -Ja, sådan skal det være.
opmærksom på den globa- Nu er der meget mere
le forurening. historie i den~. Og måske
Jens Galschiøt har udstil- er det bare det, jeg vil
let i Danmark, Grønland, være - en historiefortæller.
Tyskland, England, Alle er velkomne på Midt

..;.:;;:;~~ Frankrig, Italien og sågar Fyns Gymnasium mandag
Co:J ";:.'1 ':I!lll på Verdensudstillingen i formiddag.'

• - .. " ,_.~ f

Med bannere og trækors
snoede gymnasieeleverne

sig gennem Odense i
protest mod den stigende

forurening. Og som reaktIon
{JA at happeningen ved

Fruens Bøge blev odelagt
onsdag nat. Foto: Benny

Ahlmann-Jensen.
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rKor~tog som modprotest
101'1

- I kan ikke slå os ihjel, samarbejde med kunstne- sen fra 3. y, der i et rask brød en ung spinkel fyr, in-
skrålede nogle gymnasieo- ren Jens Gabchiøt rejste i tempo ledte korstoget fra den korstoget blev opløst,
lever og viftede med deres mandags pA engen i Fru- Banegirdcentret gennem og elevem~k hver til sit.
kors, mens andre elever .ens Bøge som optakt til Kongens Have og Jernba- Reb
havde mere travlt med at gymnasiets temaår 'Jor- negade for til sidst at ende
holde styr på deres banne- den er giftig'. Installatio- ved Flakhaven.
re med sloglUU som 'Jor- nen med de 2500 kors, Her gav tre unge by-
den er giflig' og 'Det er dit som symboliserer klodens rAdskandidater, Tine Ak-
valg'. forureni~g, blev revet op selbo (KJ, Soren Thorsager

Humøret fejlede ingen. onsdag nat. (S) og Morten Retting (SF)
ting, da omkring 200 ele- - Vi går i karlItog for at forskellige bud på, hvor-
ver fra Tornbjerg Gymna- rette fokus tilbage på det, dan problemerne med for-
sium i går eftermiddag i som det hele handler om - urening løses. Dog var de
bogstaveligste forstand gik nemlig forurening, ikke de enige om, at alle må stå
korstog gennem Odense hvide kors. Men dette er sammen for at værne om
midtby. også en hån mod dem. der miljøet.

Flere elever bar på hvi- pillede korsene og dermed - Det er fandeme koldt
de kors frs den forure- vores ytringer om fremti- at demonstrere, men jeg
ningshappcning, som de i den ned, sagde Anne Jen- synes, det er lidt sejt', ud-

A1Jupv
Ra(jm.
I1l1lnr1o.sie
/.tktOT,
M~gfl66,
Sro.mdrt.lp.
Kotding

TORNBJERG Gymnasi
ums rektor Lene Pind me
ner pædagogisk, at hær
værksmænd forleden fjer_
nede gymnasiets netop op
satte korshappenmg, fordi
der var "sat fokus på et øm
tAJelIrt emne, nemlig for
ureningen afvoresjortl. Det
er et emne, som mange ikke
bryder sig om at diskutere
A~e:nt....
N~, fru Pind. Der er sna

rere ta1e om en reaktion på
den krænkende anvendelse

,af krigskirkegårdssymbo.
let. .et sted må der trækkes

.en grænse. Fakkeltog, som
var et æres-, minde_ of glæ
dessymbol. har været mis.
brugt j flere år. Den histo.
rieløse ungdom kan næppe

~brejdes. /



Onsdag 19. november 1997

f et sandt kors/og slurtede god/150 unge i Ol/erup op om deres kammerats brutale død / weekenden. De protesterede samtidig mod trafikken pA den travle amtsvej gennem byen.
Foto: John Fredy.

ulykke på asfalten gennem
byen. Her gjorde de god fyl·
dest, da venner og kamme·
rater til den 16·årige i et
sandt korstog protesterede
mod de utålelige trafikfor·

,
I Ar 110 hvide trækofB bundet De sørgelige rester fm sid·
IKLAUS WIND op på vejskilte og telefon' ste uges rorurenings·hap-

"

. master flnnkerede i går pening på Engen i Odense
amtsvejen Søndergø. havde fundet vej til Otte·

:OTIERUP _ Symbolikken deINørregade fm rundk~r- rup, hvor de mange træ-
ivar ikke til at tage fejl af. sien i syd til k,irken i nord. kors antydede både død ogl _. ._ '- .. _c.

lUnge i protest mod trafikken
;Oodt 150 unge i hold i midtbyen. Under det var pariteret i Kuplens
'alderen 13-16 år illykke med "or hø,i "n'" o..rnkriften 'Sæl rarten "'gloka'". Oghri. d. on-
" d 11 ti 1& Li ned - det dør man ikke ar, ge ellers havde alderen til
rdemonstrerede mo OTTERUP _ Der blev kørt for stærkt, do en 16-årig llkoleelev blev dræbt og nere an- 'Det kn' ha' været dig' og at vælge, så bllver farten
,de trafikale forhold drejævnnldrende kvæstet i Nørregade i weekenden. Det fAstslår ordenspolitiet på 'Gør Otterup sikker' mnr- sat ned gennem byen.
på amtsvejen baggrund af de tekniske undersøgelser afskridspor fra bilen, en blå Ford Taunns kerede de godt 150 unge Bump eller andre chika-
gennem Otterup by fra 1980. Omkring 80 kilometer i timen har politiets teknikere målt hastigheden til deres utryghed ved atfær· n~r skal i~ølge d~ unge for·
d' k d ' i den blode kurve ved Enghavevej. Men fonen burde ifølge politiet ikke give anled· des gennem byens trafike- hmdre høJe hastigheder og
: er l wee en en ning til, at føreren, der er indlagt med kvæstelser på Odense Universitetshospital, rede færdelsåre nummer da;91~de,p~tt.f,trafik, ~
:kostede en af deres mistede kontrollen med bilen og tørnede ind i et hus. Erik Ladefoged fra ordenspoli- et. ~rllar'$eifdtvejen ind
.venner livet. tiet karakteriserer kørslen som en vanviUig styring af bilen, hvis motor var erstat- - Bilisterne skal se, at vi iom nummer 31 på amteta

let med en atørre og kraftigere, end den bilen var udstyret med fra fabrikkens side. mener det alvorligt. Der liste over prioriterede by-
skal ske nogeL Der er sket gennemfarter. I
rigeligt. med ulykker. lød De 110 hvide trækors
det fra flere af de unge. der danner indtil videre et ef- I
under politieskorte på fektfuldt, men ikke særligt .
overarbejde gik i optog gen- effektivt autoværn mod bi- .
nem byen til rådhus og bib- listerne. Og tidligst fredag
liotek. Hensigten var at rå- har de unge planer Dm at
be politikerne op, der i da- fjerne de mange kors fra
gens anledning blandt an· . vejen.
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Jeg bruger millionar af
kroner, som jeg selvfølge
lig kunne sende til den
tredie verden, men hvis
der virkelig skal ske no
get, tror ieg på, at vi skal
have en diskussion i gang.

Hvis tilstrækkelig man
ge begynder at diskutere
problemerne, mener Gal
sehiøt, at også politikerne
vil blive tvunget til at tage
fat på emner som den uli
ge fordeling afverdens go
der, som grundvandsfor·
urening og fremmedhadet.
~ Men du skaber/·o bare
en debat i stedet ar at
gøre noget selv. lød kritik
ken. - Er det virkelig det,
du vil?
- Jeg er selv usikker på

løsningerne. Men alle ved,
hvad der er galt, og ingen
vil erkende det. Vi for
trænger det faktum, at
nogen må betale. Og at
det er mest rimeligt, hvis
det er os, den hvide ver·
den, som punlJer ud. Det
drejer si~ om ikke om at
sætte pnsen ti øre eller 30
øre op pr. liter benzin.
Hvis det virkelig skal beg
rænse forureningen og
beskytte olieressourcerne,
skal prisen hæves til fyrre
kroner pr. liter... Og der
skal flere i skoleklalseme,
og vi skal skrue ned for
varmen og ikke nøjes med
at betale en tyver eller en
femhundredelcrone-sed·
del. når der er Røde Kon
indsamling. Men ingen
partier, ingen politikere
siger ligeud: Det her skal
DU være med til at betale.
Alle mener, at det er de
andres opgave.

brugt i et korstog i Oden
se by.
• Kunne de mange penge,
du bruger på dine skulp
turer og happenings, ikke
anvendes til et bedre for
mål? lød et spørgsmål fra
en gymnasieelev..

- Jeg har selv tænkt over
det, svarede Ga1schiøt-

J sidste ugeJ'lantede han
salU'l!.en roe elever fra et
Odense gymnasium en hel
mark til med hvide kan.
Hvert forsynet med en e
levs udsagn - primært om
forureningen. Korsene
blev forleden hevet op af
ukendte gerningsmænd,
og i går eftermiddags

- - -- .~. ---""Jo.

børn i den tredie verden,
som hvert år dør under
kummerliie vilkår. Ende
lig er han 1 gang med ska·
be sine Skamstøtter, som i
løbet af de næste ti år skal
placeres ti forskellige ste
der rundt i verden, hvor
menneskerettighe-
derne luænkes.

Diskussionslysten på Midtfyns Gymnasium blev lidt hæmmet at, at taleren var en mand med alle de rigtige meninger
og intentioner. Først da forsamlingen blev karakteriseret som nosseløs, hjalp provokationen.

grisefigur, satte os først i
kontakt med vores egen
svinske holdning til de
fremmede. Dernæst brug·
te Jens Galschiøt 700
sandfyldte tøjdukker
smidt overalt i Køben
havn under en FN-konfe
rence til at gøre opmærk.
som på de 13 milhoner

~år kunsten bliver politisk
Jens GaJschiøt på I _. • _

Midtfyns
Gymnasium
AfIben Friis Jensen
F'oto: Huns nen Vu

• RINGE: ..Red miljøet_,
agiterer en nøgen mand
med sin plakat - udstillet i
Midtfyns Gymnasiums _.
aula på nok en plakat
med teksten: Slut dig til,
inden det er for sent...
kæmp dig til en mlneds
gratis net-abonnement.
Og lidt af denne hvad·fAr

jeg·til-gengæld.holdning,
lå i baghovedet pli de
mange midtfynske gym
nasieelever, der i går hav
de taget mod kunstneren
Jens Galschiøt5 0åfor
dring til at betræ e spæn
dingsfeltet mellem kunst
og politik.
Disse nosselose børn af

'SB-generationen, som
skulptoren, happeningma
geren og smykkekunstne
renJens Galsehiøt kaldte
flokken, der pænt kvitte
rede med god ro olf orden
under demonstraUonen af
de politisk korrekte
meninger og udsagn. Det
er svært at diskutere med
en person, der tilsynela
dende gør alt det rigtige.
Og ikke engang gør det for
egen vindings skrld1
For Jens Galsehiøt har

, gjort sig verdenskendt
med sine skulpturer, der
som i venstrefløjene vel
magtsdage bruger kun
sten til politisk agitation.
Den Indre Svinehund, en

over mandshøj og omkring
en ton tung habitklædt
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Hærværk
Kunstneren Jen, Galschiøt
sItriver {o/gende dbnr bnv

! til politimrstrnn i Odrnse:

I \O\l(

I
Kære politimester!

I 1996 gav du mig Ung
! dommenI gejst og glærks

prill i samarbejde med
Korslokke Ungdomsskole.
Begrundelsen var at mine
kunstinstallationer og hap
peninger aktiverede bl.a.
unge til at tage del i lam
fundldllbatten. - Tak for
d.L

Som du nok ved har jeg
netop hall. et samarbejde
med 500 gymnasieeleller
fra Tornbjerg Gymnasium,
hllor vi opstillede en kor
spark pA Engen bestående
af 2500 trækars med ele
liernes udsagn om forure
ning. Korsparken som fyld
te hele Engen var meget
smuk. Installationen brag
te de vidtstrakte krigskir
kegårde fra krigen i erin·
dring. Den var en krall.ig
visualisering om forurenin
gens truende katastrofer.

Vi havde brugt flere må-

neder til at forberede kor
sparken.

Konparken blev mandag
den la. november rejst af
500 elever og lærere fra
Tornbjerg. Det var menin
gen at installationen skulle
blille stående til den 19. no
vember. Men næppe havde
korsene stAet der et døgn,
for ukendte gemingsmænd,
uvistafhvilken grund, nat·
ten til onsdag rell alle kor
sene op og samlede dem i
fire bunker pA Engen.

De unges umiddelbare
reaktion pA det organisere
de og nøje planlagte hær
værk var TIe har under
trykt Ilores ytringsfrihed.
Hærværket har ødelagt det
værk som vi har lagt både

.•jæl og kræfter i!' De opfat
tede det som en manglende
respekt for deres indsats·
for deres meninger og hold
ninger. Eleveme følte af
magt.

Hærværket har odelagt
elevernes muligheder for at
komme ud med dere! syns
punkter. Synspunkter som
ikke kan komme ud rilike-

rer let at gro fllst som inde
stæ'ngt aggression. De in·
destængte aggressioner i
samfundet danner grobund
for en følelse af afmagt som
i sidste ende kan udarte til
vold. Når ytringsfriheden
undertrykkes tilføjes der
yderligere et par vindinger
til den voldsspiral vi i de
senere år har været vidne
til.

Jeg betragter det som en
forbrydelse mod elevemlll
udsagn og deres ytringsfri
hed. At tage ytringsfrihe
den fra 500 unge menne
sker ved at fjerne deres ud·
sagn i ly af natten er en li·
ge .lA stor forbrydelse SOffi
at stjæle penge fra Arbej·
dernes Landsbanlc Måske
er forbrydelsen i virkelig
heden endnu størT'll i og
med at den blokerer for vo·
rel kommunikation, vores
vigtigste redskab i et demo
kratbk samfund til at fore
bygge vold og afmagt. Jeg
formoder at du er enig med
mig i disse synspunkter og
at det bl.a. var det der var
baggrunden for at du var
med til give mig Ungdom
mens Ilejst og Illædes pris.

Bente Dalgård, Fyens
Stiftstidende beskrev ele
liernes opsætning af kor-

sparken siledes: 'Den vest
lige verdens ultimative
symbol på hAb og død blev
banket ned i plænen'. Ele
verne havde glædet lig til
at vise værket frem, og ef
ter den forbryderiske van
daHsme var en eleva umid
delbare kommentar. 'Jeg er
næsten mest ked af at min
mormor ikke nAede at se
det'. De ønskede at vise de
res værk frem, at vise at
også de har en holdning til
samfundet og forurenin
gen, men fik frataget den
mulighed. Man spørger sig
selv, hvem der tillader sig
at træde ytringsfriheden
under fode på denne for
bryderiske mAde. Jeg for
moder du ser alvoren i den
ne sag og får dine medar
bejdere til at prioritere ef
terforskningen højt.

::SCOiWf!l"....
ep på Ent.r"
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Engell i FrlUNI Bøge mindede i ,id,U! uge om ck froASke minrksmærJnr for ck faldne i 2. ~rde"skriø. Kunstværket {ik
Itun IOfl lit at "tå færdigt en dag, {pr uJt.endte pilurk tht ned i nattens mulm Oll mørke. (Foto: HØ8se FJ

En dag med 2500 hvide kors på Engen
. -.

Den fynske kunster Jens
Galschiøt Christophersen
rejste mandag i sidste uge
sammen med elever fra
Tornbjerg Gymnasium
2500 hvide kors på Engen i
Fruens Bøge.
Oet opsigtsllækkende

kunstværk; der lIar en pro
test mod fororening, skulle
have stAet til den 19. no
vember. Men natten mel·
lem tirsdag og onsdag pille
de ukendte personer korse
ne ned· og samlede dem i
fire store bunker.

Eleverne havde pA hvert
'kors skrevet et personligt
~'udsagn om forurening, og

kunstværket var et led i
gymnasiets tema·ir "Jor
den er gill.ig".
- Vi betr:lgter delte hær
værk som udtryk for, at vi

har sat fokul pil et emtAle
leligt emne, lyder det i en
fælles udtalelse fra Jens
Galschiøt og rektor Lene
Pind, Tornbjerg Gymnasi.
um.
Hærværket er meldt til po
litiet. /
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rende? Hvis ja, hvor skal
den så findes? I tilfælde,
hvor faren for at virke stø
dende ikke er til stede? I
tilfælde, hvor der ikke ap
pelleres til folkets sam\'it
tighed? Eller i tilfælde hvor
folk ikke opfordres til vide
re reflektion? Spørgsrnilet
er altså blot hvor og hvor
når vi så kan få lov til at
ytre os?

~

af vores happening, og ta
ger sig den frihed at ode
lægge det kunstværk, som
vi har lagr. lå melJet i.

De, der har gjort det, er
åbenbart for feje til at tur
de stå ved døre. overbevis
ning. De tog korsene op i ly
af mørket og har ikke væ
ret modige nok til at stå
ved det. Jeg vil gerne opfor
dre dem til at at! frem og
indntmme det. så vil vi me
get gerne diskutere proble
merne med dem.

ForD fra Engen (Heidi Lundsgaard).

unge mennesker rent fak
tisk tør tage stiIUng og
handle på baggrund heraf.
Dette bor - ligesåvel som
alle andre meningBtilken
degivelser - respekteres.
Uden respekt ingen
ytringsfrihed!

Er hærværket mod kor
sparken en manifestation
af, at ytrinpfriheden i vis
se forbindelser er fravæ-

·1
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Micho.l'/ KDlbæk, Hjulet&
Kt'o.rter 277, Odense sø, er
I.G'er på Tornbjerg Gymna
sium ~g skrit'er: \ O \ "-{

Da vi forrige mandag stille·
de 2500 kors op på Engen i
Fruens Bøge, var det ikke
for at fornærme nogen,
men blot for at ytre vores
mening og give udtryk for
vores holdning til de for
ureningsproblemer der tru
er jorden. Der er åbenbart
nogen, der har taget anstod

-Feje hærværksmænd

kring forureningsproble
met for så udbytterigt., at
det kompenserer for konse
kvenseme i form af forag.
ten for brugen Dfkorset. Vi
havde til en vis grad ventet
en reaktion, dog ikke en så
tilsyneladende organiseret
reaktion, som tilfældet var.
Det forholder sig således.
at unge alt for ofte frem
stilles som initiati\'løse og
handlingslammede uden
selvstændighed.

Korsparken var netop et
bevis på det modsatte - at

Engen i Fruens Boge, såle
des at de mange enheder,
symboliseret i form af SOO
elevers fem personlige .
kors, udgjorde en æstetisk
helhed.

Brugen afhvide kors er
for mange et tabu, og bent·
ringsangsten hermed er
derfor nærværende, hvilket
vi naturligvis var opmærk
somme på. Alligevel finder
vi, at udbyttet overskygge
de konsekvell6eme. Vi be
tragter således muligheden
for at skabe reflektion om-

Hans Lohmann Amhrun,
Åsumuej 235. Oden,e NØ,
skriver: \ .o \4
Det er i tidens ånd ~åde
fedt og in at lave happe
nings for både det ene og
det andet. De 2500 kOnl på
engen ved Fruens Bøge var
imidltertid fuldstændig
overflødige. At vi skal passe
på miljøet er vist efterhån
den gået op for de fleste!

Jeg kunne tænke mig at
stille Tornbjergeleveme føl
gende ll'pørgsmål; Havde
det ikke været bedre for
miljøet. hvis de 520.000 kr.,
denne happening kostede
havde været brugt til at
plante levende træer for på
et eller andet vandbeskyt
telsesomrAde?

Træer
i stedet
for kors

.~

Mill~ Nitlstn og Anne Jtn
Ben, Tornbjtrg Gymnasi
um,3. y, ,krh'tr bl.a.:

\
o\'-{

Den O. november 1997 var
for ca. 500 tornbjergensere
og kunstneren Jens Gal
schiot en glædens dag, idet
d(!t pli bedste vis lykkedes
at gennemfore en Corure
ningsheppening. Denne gik
i ni sin enkelthed ud på at
opstille 2500 hvide kors,
hver med sin meningstil
kendegivelse om forure
ningsproblematikken, på

Forsvunden ytringsfrihed
TO-NUV.I::f::ff
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Af
Ulla
II1~rtlen

Fruens Bøge (billedet til
højre).
Kunstværket var en pro-
te9t mod forurening og en ~

"d.1 ar gymn..i... "'mab _ ...-~ _-- ~
"Jonle.n er ginij(. Hvert g, .......-....
ko", ba:r en elevs udsagn - . .
om emnet. , op og IDmlede dem i store at stille korsene op igen,
Korsene skulle bave stået bunker i nattens mulm og men valgte altså i stedet
på Engen til den 19. no- l m0rke, og de fik således at Ul derea budskab ud
vember. Imedlertid trak kun lov til at stå to hel ved at gå gennem byen_
ukendte penloner kOnlene dag. Eleverne overvejede (Foto: Hasse F) -. .. '... .

Elever fra Tombjerg Gym
nasium gik mandag i op
tog gennem byen bærende
på hvide kors for st gøre
opmærk80m på forurenin
gen som lokal og global
truSlel.
En uge tidligere havde
elcverne ssmmen med
Odcnae-kunstneren Jens
Gnlsehillt opstillet 2500
7de kors på Engen i

19 NOV. 1997

Gvmnasieelever svarer igen:

Udklip af:

Ugeavisen Odense
Onsdag

på korstog
gennem byen

---
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gjort lig tanker om, hvad
de vil ofre for et bæredyg.
ligt Ismfund', akrev Jyl.
landl·Posten i sin billed·
tekst. Ungdommen i dag
vi.er oglA offervilje, og så
er der vel balance· eller er
der Inarere tale om grov
manipulation med en histo/
rielos ungdom? /'

Fra debatten f Stiftstidende 20. november

'kunstværket', men jeg tror,
vi kunne have gjort det',
skriver den ældre medbor·
ger og fortsætter: Vi har
stået i Frankrig ved kriis
gravene fra de to store kri
ge, og vi har aner blandt de
londerjyder, der VBr med i
1. Verdenikrig'.

Pyt, for '500 unge på
Tornbjerg Gymnasium har

Udklip al:

Se og Hør

lifij;-~
reaktion på den krænkende
anvendelse afkrygskirke
gårdssymbolet. Et sted må
der trækkes en grænse for,
hvad man kan tillade sig af
giftig provokations-forure
ning.

Men trøst jer. l og jeres
medvirkende! r nåede da at
gøre indtryk; En ældre
Odense.borger nåede f.eka.
at le opstillingen, da hun
intetanende korte over en
gen. 'Choket var så vold
somt, at jeg måtte holde
stille med tårerne løbende
ned over kinderne'. Hendel
søn havde reageret på sam
me måde. 'Ingen af os har
været med til at fjerne

"

efter lå det hele i fem store
.takke på engen i Fruens
Bøge. 'Kunst'-bagmanden
udtalte, at den tilsynela
dende velovervejede og nøje
planlagte hærværksaktion
virkede meget skræmmen
de pA ham, og gymnasiets
rektor Lene Pind mente
pædagogiak Ctil citat i Jyl~
landa'POlten}, at hærvær
ket 'var et udtryk for, at vi
har lat fokut på et ømtåle
ligt emne, nemlig forure
ningen af vores jord. Det er
et emne, som mange ikke
bryder lig om at diskutere
åbent'.

Nej, Cm Pind og hr. 'svi
nehund'! Der er tale om en

Udklip af:
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Med en udsøgt Ians for ti·
ming op.tillede Tornbjerg
Gymnasiums elever dagen
fgr 11. november under an
førlel af'kunst'-prøvokatø
ren Galschiøt Christoffer
len 0i - mA man gå ud fra
Ikolenlledelae, en krigs
kirkegård med 2500 hvide
kotl. Gymnasieeleverne
havde på hver sit kors
.krevet deres tanker om
forurening. Det var et led i
Tombjerg Gymnaliums te
ma·Ar om forurening 'Jor
den er giftig'.• Et par dage

G.vmnasielektor Jesper Rat·
jen, Majvængel 66, Bram
drup, skriver:

/7

!Grov manipulation
med historieløs
ungdom

.,

En såkaldt kunstnerisk
happening fik en brat og
absolut uplanlagt afslut
ning i sidste uge. Det var
kunstneren Jens Galschi
øts 'korspark', der natten
til torsdag blev raseret af
ukendte gerningsmænd.
Man skal ikke billige den
slags hærværk, endsige
undskylde den, . på ingen
måde· men man må have
lov til at mene, at det er
godt. den er væk.

Som det fremgik af a..i·
sen.s billeder af og artikler
om korsparken bestod den
af2500 fuldstændig ens og
helt hvide kors, opstillet i
lange rækker. Hver elev fra
Tornbjerg gymnasium. der
havde ønsket at være med,
havde fået udleveret fem
kors. hvorpa de skulle skri
ve deres bud på fremtiden
og den voksende ødelæggel.
se Ilf naturen. Alle de man·
ge kors skulle symbolisere,
hvordan vi gennem over
drevent forbrug Dg voldsom
forurening er i færd med at
slå jorden ihjel. Kunstne
ren selv kaldte korsparken
for en 'visualisering af af
grunden' og set på afstand
er den en tro kopi af de
mange krigskirkegårde,
som findes rundt omkring i
Europa, og som vidner om
forfærdelige tab og tragiske
omkostninger, men her var
det altså de unges frem
tidsdrømme og hAb, der var
blevet kastet jord på. Det
var deres spæde visioner og
lyse forventninger, man
havde lagt i graven.

Ved synet af korsene
måtte man uvægerligt tæn·
ke; Sådan ser altså det m0

derne billede afde sidste ti·
der ud: som en enorm'kir
kegård, fuld af anonyme og
ensartede kors; som et
stort goldt område~bvor
menneskene ligger siim of·
re for deres egen materielle
ærgerrighed og manglende
sans for natur og ressour
~,.

Der er fortid, nutid - og
intethed. Ingen fremtid. De
mange kors i Fruen.s Bøge
havde intet andet fremtids-

Unge uden håb?--
101'1

Præst Henriette Bacher perspektiv end den død og
Lind, Sønderba1le~'f!j10, tilintetgørelse, som menne-
Gudbjerg, skriuer bl.CL: sket ved egen hjælp kalder

ned over sig, og som det
derfor også kunne afværgo,
hvis det virkelig ville.

Det er ikke, fordi man ik
ke må tale om de sidste ti
der. Det blev der faktisk
talt en hel del om i sondagl
i landets kirker, d. 25.
s.e.trinitatis. Det horer
med til kristentroen, at den
ved, at ligesom det hele en
gang er opstået på Gudl
ord, skal det hele ogaå en·
gang forgå på hans ord - for
at noget nyt kan komme
til.

l kristendommen tales
der dog ikke kun om under
gang, men også om gen
komst. Først udmales hele
denne rædaelsvækkende
scene, hvor mennesker for·
følges og løber af sted i
skrigende angst, hvor selv
nærtstående bekriges, hvor
jorden rystes af jordskælv,
hvor stjernerne falder ned
fra himlen og BOlen taber
sit lys, og dernæst beskri
ves, hvordan Kristus s.elv
kommer sejlende på him·
lens skyer.

Det er netop den storo
forskel på Jens Galllchiots
kunstværk og kristendom
mens forkyndelse af de sid
ste tider, at hvor først
nævnte lader alt gA under
p.g.a. menneskets eget be
gær, overlader sidstnævnte
den store dom til Gud og
holder fast i fremtiden. Og
det er sandelig en vigtig
pointe, at det kun er Gud,
der for alvor har msgt og
myndighed til at bryde ind
og tale om de lidste tider.

Det er da en uhyggelig
tanke, at unge mennesker
begraver fremtiden og der

. ved glemmer at leve 150m
det, de er: Guds egne skab-
ninger, placeret et eller an
det sted på linien mellem
skabelse og genkomst og
det vil sige med visheden
om, at der er noget i vente,
men uden at glomme, at
der skam er en muse at
tage fat på, medens vi er
her. Den, der begraver sit
håb og sin fremtid, begra
ver samtidig sit snsvar. Og
det har i al fald aldrig væ·
ret kriJltendom.
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Billedhuggutnjens Galschiøt
Christophersen foron tt styk.
ke ofBerllnmuren. som han
har I sft værksted i Odense.
Der s/w/le have været brugt til
er stort monumenralt værk
med titlen »Berlinmurens
fald., men de lYske myndig
heder trak s/gud a[projektet.
Foto: Lars K. Mikkelsen
Nedenunder en af de 750 bør
nedukker.jens Qllschiøt pla
cerede I Kebenhavn under
FNs soda/I! topmøde i 1995.
Dukkerne skulle være en
pdmindelse om, at 40.000
børn verden over dagligt dør
affattlgdom.
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MOD MUREN
Jugoslavien forlod han det
æstetiske og brugte kunsten
I politisk sammenhæng.
Massevoldtægterne af mus·
limske kvinder. etniske ud
r~nsninger og kz-I~jre gav
inspiration til_Den Indre
svinehund•.

_j~g havde besøgt jUllo
slavien på ferl~r mOllnge gOlln
ge.jeg kendte jugoslaverne
som søde. venlige Dg frihed
selskende mennesker. Min
oplevelse var, OlIt der ikke var
ret stor forskel pol dem og
mig, ogjeg tænkte. at hvis
de kan g.i amok dernede. s.ll
kan vi også gøre det her hos
os. jeg blev angst for, at
dæmoniseringen også kunne
f.ll tag l mig seiv. Derfor kom
skulpttlren tIlOlIt hedde _Min
Indre svinehund•. Den
hOllndl~r om angsten for fa·
scismen. som er en trussel
mod vores kulttlr. Alle di
skussioner om. at de frem
mede truer vores kulttlr. er
en fis i en hornlygte. Det er
os selv. som truer vores
egen kultur. Det er vores re·
aktion mod at dele verden
med andre mennesker. som
er en trussel.•

Et OlIf jens Galschiøts næste
projekter 1000ver han sam

men modeskOllberen Erik
Mortensen. Det er en skulp
ttlr til Beklædningsindustri·
ens Fagskole i Odense af en
af Erik Mort~nsens sidste
kreationer for modehuset
Balmain.

-jeg slapper af med at la
v..e dejlige kvlnde- og tøjs-

. kulpturer. men der gM ikk~

lang tid. før j~g får lyst til at
lave noget grimt

Verden er smuk og dejlig.
men det, der fylder I mig. er
ikke dejligt.jeg har det
dårligt med min egen rolle
p! kloden. jeg tilhører den
rigeste og mest privilegere.
de race pol Jorden. Vi sviner
med vores ressDurcer og si
ger samtidlg. .It den tredje
verden Ikke må svine. Min
kultur er i den grad grov. og
vi er alle ansvarlige for.
hvordan vores kultur ud
trykker sig..

7Derne v<lr han V5er og un
derviste en overg.ang stu·
denter fra Odense Universi
tet I socialisme. I slutningen
af 80erne røg han ud fra lin
dø·værftet og derefter gik
han politisk i dvale. Udvik
lingen i østeuropa og Sovj~t

havde gjort ham desillusio-
ner~t Han begyndte at lave
smykker og senere skulptu..,.

.Fra 1980 og frem til
199o..92lavedejegkun
æstetik.. jeg lavede tøj- og
kvindefigurer i bronze. hvor
jeg OlIrbejde med seksuelle
symboler og fantasier. Noget
som kun havde meget lidt

. med politik at gøre,.. siger
jens Galschiøt der har to
store kunstneriske forbille
der: Den franske bilJedhug·
ger Auguste Rodin og den
spanske arkitekt Antoni
GaudI.

Fø~st ~ed bo~e.r_k~gen i

store stofproblemer med
1.50 og speed. En overgang
var han zen-buddhist· til fa·
derens store fomydelse.
Han blev smidt ud afS. klu·
se og blev OlIrbejdsdreng.

Først da hOllns far betalte
for et ophold på Den Rejsen.
de Højskole, begyndte han
at få styr på tilværelsen. På
.en rejse l Indien mllldte han
sin dOllnsk-frOllnske kone. med
hvem hOlln har tre børn. Efter
højskolen bos.me parret sig
i Odense.

Han kom I lære som kle
insmed og blev hurtigt in·
volveret I fagforeningsarbej
de. Som formOlInd for4OO
lærlinge lærte han en masse
om at organisere. noget han
har stor glæde af i dag på
værkstedet. fordl de kunst
neriske happenings stiller
store krav til planlægning.
Der skal ska.fT~s p~nge. ar
bejdskr<lft og kontOllkter. I

1

seniøt igen på banen. Sam
men' med 500 elever p.i
Tornbjerg Gymnasium op
satte han i en park 2.500
hvide kors i protest mod for
ureningen afjorden. Et ko
lossalt og symbolsk værk,
saw mindede om krigskir
kegardene I Normandiet. To
dage efter hev hærværksfalk
korsene op. Gerningsmænd
ene er ikke fundet Dg de har

. ikke givet sig til kende. hvil
ket undrer jens Gaischiøt.
der tror. at hærværket har
en politisk eller religiøs bag
grund.
t .

Ens Galschiøt er vokset op
i et hjem, hvor faderen vOllr
mmunlst og stalinist.

Hans forældre blev tidligt
skilt. Moderen døde, da han
var 11 år. og så kom han til
,u bo hos sin far. Han var
med egne ord virkelig ad·
færdsvanskelig og_r.!'g_u~I

Han hOllr i hej grad været i
mediernes søgelys de

seneste år. HOlIns kunsthap·
penings hu altId et globalt
perspektiv. Temaerne er fat·
tigdom. forurening og over
trædelse OlIf menneskerettig
heder. Billedsproget er klart
og utvetydigt Galschiøt er
en kunstner med en klar
holdning til verden.

-Jeg hOllr ikke noget imod
at være folkelig. ogjeg pas·
ser.n ikke 0ilIt støde folk fra
mig. Hvis man starter med
at stikke folk et pOllr på skal
len med en basebalikølle. s.ll
er det svært 0ilIt f.ll dem i tale
bagefter. jeg vil gerne pro
vokere, men ikke ved <It ud
stille udstoppede hunde·
hvalpe. Det eren tom de
bat..

I november 1993 var jens
GOlIlschiØ'rs kunsthappening
.Min indre: svindehund« I
aviser og på lV·statloner
verden over.120 eUTlr
pæiske storbyer opsatte han
sammen med 100 hjælpere
skulpturer af en menneske·
krop med svinehoved og
teksten _et dyr med de lave
ste Instinkter. der vokser,
når mennesker udsættes for
vold og fomedrelse<i.

Under FNs sociale topm0-
de l København i 1995 op·
satte han· som en p~mln.

delse om. at 40.000 børn
verden over dagligt dør af
fattigdom - 750 børneduk
ker p.ll pladser og veje over
hele København. lænket til
træer, parkometre og vejs·
kilte. Kommunen brød sig
ikke om det urovækkende
kunstværk med tithm _Den
stille døde og lærte C1ukker··
ne bort på en lastvogn.

I sommer opsatte kunst
neren den otte meter høje
skj;llptur _Slamstøtten. på
Universitetet I Hong Kong.
Kunstværket viste 50 smer
teligt forvredne menneske·
kroppe og vOllr en protest
mod myndighedernes un·
dertrykkelse af menneske-
rettighederne I Kina. Kunst
værket g<lv genlyd verden
over.

I sidste uge var jens GOlII-

arbejdsløse fra Odense Kom
mune og to fastansatte.

_Min evne til at tiltrække
folk. bJ.ol. dem. som arbejder
frivilligt er et parameter for.
omjeg laver noget værdi·
fuldt. Hvis det,jeg laver, var
uvæsentligt. gad de ikke
være her,« siger Jens Gal
schiøt. som udover at skabe
god kunst ogstl har det mål
at involvere en masse men
nesker og skabe et tværkul·
ttlrelt værksted for kunstne
re fra hele verden.

.jeg rejser ikke. hvis jeg
kan undgå det. jeg kan ikke
undvære mit værksted. Men
mit arbejde reflekterer glo.
bale problemer og har med
hele vores civilisation at
gøre. Danskerne tænker
m.llske ikke mere provinsielt
end andre. men måske f.llr
man et større udsyn af at ar·
bejde sammen med folk frOll
andre lande. som vi gør her.•

Det er torsdag formiddag.
og kunsten udfolder sig I
hallerne. som engang rum
mede et automobilværksted.
En russisk kobberstøber er i
gang med at lave en afs·
tøbning til Holstebro Kunst
museum. En gruppe unge er
i gang med at lave plancher
om værkstedets seneste sto·
re projekt. I en afde sto~

haller står en række kobber
skulpturer. som Jens Gal·
schiøt skabte som scenografi
til teaterfo~stillingen

_Elysium... der blev opført på
stedet for et par år siden.

Et andet sted st.1r et styk·
• ke af den gamle Berlinmur.
som skulle have været brugt

- til projektet _Berlinmurens
fald •. Et 76 meter langt
kunstværk med syv meter
autentisk Berlinmur og 25
menneskeskulptutl!:r i fuld
størrelse. Projektet, som fik
støtte fra den tidligere: tyske
kansler, Willy Brandt skulle
have været opført i Berlin~
men blev aldrig realiseret

Uden for værkstedet ro
der det med materialer. bi·
ler. en campingvogn og en
gammel traktor. Her har
Jens Galschiøt planer om at
lave en skulpturpark..

projekt af den SI01gS. der er
masser afi Danmark. Med
folk i smarte sorte plastic
læderjakker med logo pol
ænnet. Det ønsker jee Ikke.

Nu skylder jeg heldigvis
en halv million væk igen.«

Kunstnerenjens Galschiøt
har et modsætningsfyldt
forhold til pengenes magt
På den ene side ser han den
vestlige verdens begær efter
materiel rigdom som .irsa·
gen til ulykke. forurening og
udbytning af den tredje ver
den. På den anden side sy.
nes den forhenværende fag·
forenlngsmiind iif socl.lli·
stisk·iiniirklstisk observ.lns.
.It kapltiillsmen har sine for·
dele.

_Kapitiilismen har et
drive, som man Ikke finder i
offentlige Institutioner. Hvis
jeg som kunstner virkelig vil
noget s.:. kiin jeg satse mine
egne penge· og risikere at
tabe hus og vilrevogn. Det
kan miin ikke som kommu·
nal institution eller som kol·
lektiVt'system. Pol den måde
er jeg kapitalist (kt er mine
penge, vi gambler med her
på værkstedet.«

Jens Galschløt viser rundt
på sit værksted I Odense.
et er støvet og rodet, men

fuld afliv og skulpturer. Her
arbejder hele tiden en m.lm~

mennesker - frivillige. unge

O
ervme være en

\.\. ko1t;l;strofe, hvis
II jeg fik 20 mio.

kr. af en barm
hjertig sjæl.~ siger billw
huggerenJens Galschiat
Christophersen.

For tre år siden gjorde
den 43-årige kunstner fra
Odense en besynderlig erfa
ring. Han var tæt på fallit.
men en ersuming på
150.000 kr. for et ødelagt
kunstværk, reddede ham på
stregen.

.Så gik jeg i banken og
betalte al min gæld. Det var
fedt.Jeg var lykkelig. men
tænk, så fikjeg en depressi
on, som varede et par måne
der. Det,jeg manglede. var
pustet i nakken fra min
bank. Der manglede et drive
til.u sætte nye ting i ~ng.

Detgikop formig,·at man
måske kun kan lave god
kunst. når man står med
ryggen mod væggen. Hvis
jeg fik foræret 20 mio~ ville
jeg ansætte professionelle
folk.. Sti ville mit værksted
blive et strømlinet kulrur·

Kreditorerne skal helst ånde
ham i nakken. Han siger nej til
udstoppede hundehvalpe. Hans
forbillede er Rodin. Han føler sig
personlig ansvarlig for hele jor
den. Vi har talt med kunstneren
bag »Min indre svinehund«,
»Skamstøtten« i Hong Kong og
senest de 2.500 hvide kors i
Odense, som hærværksfolk øde
lagde i sidste uge

"HENRIK
D.\NNEMA.'10





Udklip af;

Politiken

Kulturfonden er død

Kulturminister Ebbe lundgaards (R) foreløbig ni planlagte
lovforslag samtidig med, at hans Kulturpolitiske Redegørel.
se kommer til debat I FolketInget:

I

1. Kulturministeriets Udviklingsfond l'lrstatter
Kulturfonden.

2. Statens Kunstfond forhøjes fra 56 tH 104 millioner kr.
om het inklusivl'l den nye iværksætterordning for unge
kunstnere.

3. Teaterloven Justeres. si kvalitetsteatrl'lt fir flere penge
pi bekostnIng af underholdningsteatret.

4. Bibliotekaruddannelsen ændres til en videnskabelig
uddannelse.

5. Ophavsretloven skat omfattl'l digital registrerIng og
EU-harmoniseres.

6. Alle de igangværende regionale kutturforsøg slutter
samtidig med udgangen af 1999.

7. Store sportsbegivenheder skal sendes pi lands
dækkende tv-kanaler.

8. lov om vilde dyr I%.oologiske haver EU-harmoniseres.
9. Bestemmelserne vedrørende arkivering af pl'lrsonlige

oplysninger justeres.

beatyrelsen kunne acceptere.
- SA det er da helt fint, at

kulturministeren etnunmer
tingene op. For det er vigtigt
at støtte den profeseioneUe
og kvalitatiVIl kunat. Hvis
di"t hele støttes, CRr e.lt den
samme lødiglu..orl. Det er godt,
at de nu ved, hvad kunst er,
og at ek1lperimenter støttes.

- På den lcd er det lige
IOOee væeentligt, at man
fremover giver ydelser til de
unge kunstnere gennem ud
videlsen sf Kunstfonden, si·
ger Mikael Andersen.

KvallletBkrlterier den havde ek.!lieteret, eiger
P& ekolen ved Oden6e er hA- Lara Olscn.
de elever og lærere kede af, - Kuneten har de senere år
at reglerne lavee om, for de været opprioriteret rundt
har allerede tre gange haft om i landet på grund af fon-
glæde af tilekud fra Kultur- den. Det har ikke bare været
fonden til etølTe kulturakti- levebrødeteater, men dialog.
viteter. Således fik de i sop- Selv har vi flrbejdet sammen
tember bevilget 156.000 kr. med KHospiloteme i ArhuR,
til det omtalte projekt, Jor- og den slags har bedre be-
den er Ginig. tingeiser under Kwturfon-

- Det er ærgerligt, at reg- don end under et mere cen-
lerne ændres, siger gymna- traliseret system.
sielærer Gunna Larsen, som - Thndellllen er, at finkul·
er blandt idt'imagerne til de turen vimler:Sl' mine egne'
2.500 korø ved Fruens Bøge. projekter går sikkert i va-
- Vi har hver gang anetrengt eken fremover, selvom man
08 på et eamarbejde mellem håber på at tilhøre de w pro. Bestyrelsen
ae amatører på skolen og pro- cent støtteværdig kvpJitets- I ~_ d ~ D·
fessionelle ude fra, men nu 6 .... 88 uevor aVles som
frygter vi at måtte undvære kunet j fremtiden, eiger Lare bestyrelscsfonnand etadig
den elagt'l aktiviteter frem- Oleen. for bordenden, da Kulturfon-
over. Mangel på retning dens syv bestyrelaesmed1em.

Sam'di merforenafsineaidstegan-
- ti 'gkanjegdagodt l forbindelse med oprettel- ge skulle tage stilling til end-

se, at ma!'ge af de fondsstøt- sen af Udviklingsfonden har nu en bunke støtteansøgnin-
tede projekter efterhånden kultwministeren lavet et ger. Det vil han gøre fram til
er .blevet for ens. AltsA egne- .j lovforelag på eek.s paragraf- juli 1998, når fonden begra
spil og.den alags, eå det er vel II fer hvori det i bemærknin· ves for evigt og i et halvt år
naturligt også at anlægge ' '-- _
nogle kvalitetskriterier. Og B:er:ne h~de~ om den sam-! har kørt parallelt med den
vi kan da håbe, ændringerne tldige slagtrung af Kultur- kommende Udviklinpfond i
ikke skader os, siger gymna. f0!1den, at dans vir,ksomhed i dennes etableringt'lfase.
sielæreren. stigende grad er karakteri. Bestyrelsen i den ny fond

Kulturfonden har siden seret ved at mangle kultW"- udvides til ni medlemmer,
oprettelsen i 1990 med høj- p.olitisk retning og perøpek- fordi de med det opsøgende
skolemanden Niels Højlund tiv. Fonden støtter mange og arbejde rro- mera at se til.
som dens første formand ud- meget forøkelligart:OOe pro- Alle udpeges de af kulturmi-
delt omkring 245 millioner jeirlm- uden nogen etølTe kul- nisteren for tre et halvt år ad
kr. udelukkende efter ansøg- turpolitiøk gennnemslag- gangen uden mulighed for
ning til i alt 1700 projekter ekraft og vision ... ' 'Den nu- umiddelbart genvalg, og i
blandt 9.000 henvendelser. værende bestyrelse for Kul- miljøet omkring Kultunnini·
Fremover har Udvik1ings- tu~on~en deler denne vur- steriet gættes der på, at Tre-
fonden omkring 28 millioner denng. vor Davies med sin store kul-
om !ret. Og den skal mest Længere nede i bem~rk- turvidcn og fleksibilitet også
være opsøgende. ningerne præciserer ministe- er manden, der indtil Ar 2001

ren sin n,yskøbelse: skallede Udviklingsfonden.
Mene bestyreleen for Kul- 'Med henblik pA at kan. Det bliver dog i tæt for-

turfonden takker af, er den centrere den kulturpolitieke ståelse med den til enhvertid
dog allerede begyndt at an- inrl8ats på færre, men bane- siddende kulturminister. For
lægge Udviklingsfondens bydendeprojekterafhøj kva- nok skal fondsbeatyrelsen
kommende kvalitetskriterier litet, på at kunne støtte pro- udtrykkeligt selv udarbejde
i sin udvælgelse blandt støt- jekter, der falder uden for de en handlingaplan for sin em-
tea.nsøgningørne. Efter mø- eksisterende støtteoronin- bedsperiode, men som det
det den 15. september hed ger, og på at kunne påtage hedder i paragraf 4 atk. 5 og
det i en prClJ8CIlleddelelse: sig en opsøgende og igang- stk. 6 i Ebbe Lundgøarrls Lov

'At fonden hør valgt at eættende virksomhed opret- om Kulturministeriets Ud·
støtte forholdsvis færre pro- te.a Kulturministeriets Ud-; viklingsfond:
jekter end tidligere skal læ- viklingsfond til afløsning af 'KuitunniniBteren kan ved
ses eom en opstramrung af Kulturfonden. Udviklingt'l-'I hver ny bestyrelseaperiodes

_kvalitetakritenersamtetøn- fonden skal være kendeteg- I start udpege særlige sats·
k 'kk t t . k net ved dynamik, flek.sibili-, ningsområder for den korn-

s e om I e El. .e øtte proje t- - tet, gennemelagt'lkraft og vi- I mende bestyrelseeperiode.'
er, BOm overvejende har lokal sionær tænkning.' lOg: 'Handlingsplanen skal
relevans og som burde kunne Orde ø ku f. Il godkendes sf kulturminiete-
s~es lokalt.' . mulere; af d:~ok:b:~~a:~ i ren '

Bestyre.Isens tanker ligger ske galleriejer Mikael Ander- MiniBterens centraliserade
( : .. ) helt I tråd med d~ ~el- sen, der i oktober præaen- . kultunne.gt kommenteree ik-
dinger, ~m kulturminiBte- terede den fremadrettede ke nærmere i lovforølaget el-
ren har givet.' internationale mpJeriudsti1: ler bemærkningerne, men

Det kan de ~å trøste sig I ling Display på Charlotten- Ebbe Lundgaard rro- rig lej-
~ed på To~bJerg Gymna- borg med 175.000 kr. i støtte lighed til at uddybe sine ten·
slum. Også J\9.en/feater pA fra Kulturfonden. Han hører ker nænnere på fredag.
Herrens Mark I Brønderølev ri d d hilB d
elap trods de etrammede kri- l em, er er. en ny
te·· ål . t . . fond velkommen ng IJlger:
__~~: Igennem n 6Øje 1 &eP- ro _ Det er med kunst, som
tember og fik kulturøtøtte pI med journalietik. Msn må
250.000 kr. til en række fore- højne niveauet. Kulturfon-
stillinger med titlen Stoffer den er meget bred, så besty.
om unges narkoproblemer. relsesmedlemmeme kan ta-

Alligevel ser instruktøren gø udgangspunkt i deres eg-
og dramaturgen Lars Olsen ne personlige ideer. Vi havde
bag Herrene Mark ikke for sendt flere aneøgninger om
lyst på kulturfremtiden: støtte til Display, før den lige

- Jeg kan ikke forstA, kul- præcis flk den fonnulering,
turministeren vil lave Kul-
turfonden om, for vi havde
med garanti ikke set de se·
nere Ars talentudvideleo in
den for teatret, hvill ikke fon-

MJena Kerte

Kulturminister Ebbe lund
gaard (R) lægger pi fre
dag op til en starre kultur
politisk debat i Folketin
get, nir han Ilebet af en
halv time præsenterer sin
egen 12 sider linge Kul
turpolitiske Redegereise
fra landets fornemste ta
lerstol.

Det er over otte ir si
den, politikerne senest
havde kulturen pi dags
ordenen pi baggrund if
l'ln tilsvarende kulturmini
steriel programerklæring.
Kulturministerens rede
gørelse er kun den sjette I
rækken af den slags rede
gørelser, siden Kulturmini
steriet blev oprettet for
OVl'lr 30 ir siden.

Politiken bringer l dag
og de næsle tre dage en
række artikler med ud·
gangspunkt l Ebbe lund
gaards kulturinitiativer.

F
or nylig plantede
en gruppe fymke
gymnasieelevcr
2.500 hvide træ·
kors på en mark
uden for Odense.

Der var tale om en aymbolek
advarsel mod den stigende
forurening af kloden. Penge.
ne til den iøjnefaldende hap
pening kom frEl. Kulturfon
den, som newp selv er døds
dømt. Så pludselig fik det
makabre wtalteatsr yderli.
gere en betydning.

Kulturminieter Ebbe
Lundgaard eR) er selvankla
ger, dommer og bøddel i den
korte proces omkring den ot
w år gamle Kulturfond,
mens han samtidig står fad·
der til Kulturministeriets
n,ye Udviklingsfond. Den er
central i ministerens kultur
politiske redegørelse og skal
afløse Kulturfonden. Følgelo
ven om fonden træder i krll.ft
til januar, efter at redegørel.
sen har været til debat i Fo!·
ketinget på fredag.

Men det får de seriøse akti
vister fra 'fornbjerg Gymna
eium på Fyn og andre glade
kulturamBtører rundt om i
landet næppe glwn af. For
millionerne i Udviklingsfon.
den IIkpJ først og fremmeat
styru mod ekllperimenter
blandt de profeasloneUII
kunstnere, mens Kulturfon
den primært finansierede
grteerøddernee initiativer.

)
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Udklip af:

Morgenposten
Fyens Stiftstidende

I Stiftstidende 25. novem
ber skriver gymnBAielektor
Jesper Ratjen et indlæg
kaldt't 'Grov manipulation
med historieløs ungdom'.

Jeg mener der er tale om
en meget fræk og uoverve
jet kritik, når Jesper Rat
jen tillader sig at kalde ele·
verne på Tombjerg Gymna
sium for historieløse. Vi er
under ingen omstændighe
der historieløse, men vi er
desperate for at fA folk til
at høre på os. Du siger selv
(citat): 'Der~ tale om en
krænkende anvendelse af
krigskirkegårdssymbolet'
(citat slut), hvilket jeg til
en vis .grad vil give dig ret i,
men VI er dem, der skalle
ve med de forureningspro
blemer, som skabes nu, det
bliver ikke dig (Jesper Rat
jen).

Vi bliver nødt til at bruge
et symbol, der vækker folka
opmærksomhed. Det kan
da godt være, at der er
mennesker, der bliver me
get stødt over, hvad de aer,
men det bliver vi nødt til at
tøge med, for at få folks op
mærksomhed.

Jeg mener, det er frækt
at kalde os historieløse, for
vi er udmærket godt klar
over, hvad der ligger i 2600
hvide kors på lige rækker
nlen jeg ved nu, at det lyk
kedes os at skabe den de·
bat, vi ville opnå, også selv·
om noget af debatten går
på brugen af korset i stedet
for på forureningen. Det
mAue vi så tage med.

Udklip af:

Morgenposten
Fyens Stiftstidende

Chrilto{frr Nu/t)r, Gl.•
ÅdalllJej 16, OcUrue sv, er
rlel) pil 1brnbjerg Gymlllui
101m 08 driver:

Grov manipulation
med historieløs
ungdom
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For- \01'(
•urerung

er vores
kors
- ikke
•JeresThmbjerg Gymnasium,

fordi Svinehunden er et
produkt af en fantasiløs

.form for indoktrinering.

.Mulighed for selvstæn
dighed og frihed må imid·
tertid futholdes, hvor en
ungdom hllr .in daglige
geng.

Problemet med de 2500
kora er Ikke, 8l de er fjer
net, men at de overhove
det kom op ot stA. Re
Ipekten for de døde lir fe
jet til side. Hiøtorien om
de soldater, der kæmpede
for Europas frihed, da
den menneskllforagtende
nazisme havde taget
magten, er borte. Faktisk

, forudsætter det 500 hi-
, storieløse og hjt'rnevo.
skede unge mennesker,
der har ladet sig indok
trinere af en bt'stemt ide,
at der kan opstilles 2500
kOT! påført smAfromme
og ligegyldige floskler.
600 enige unge menne·

· sker.. .! Det virker uhyg-
· geligt.. En flok af unge

mennesker, der reagerer
enl er et tegn på åndeligt
forfald. Således konverte·
re! en historisk krigsbe
givenhed, hvor unge
mænd dode. Forældres

· sorg, kæresters gråd og
,olkendes .aVD. Vores
dreng er faldet. Min ven,
vores broder. De .tore

· kirkegårde på den nord·
· franske kyst bærer en hi·

storle i sig, langt værdi
gere end Galschiøts /jol.
lede indfald. Nu er det på
tide, at en ungdom, og en
ansvarlig lærerstab bag,
begynder at tænke sig

· om. At den ikke løber i
hælene på en banal pro
pagandist og selvoptaget
missionær, der med poli.
timesteren under armen
råber i et væk: Jeg er en

: mægtig stor kunstner!
· Jeg kræver politiets ind

sab til støtte for min
mægtige kunst!

Mon dog ikke det er
Glllschiøts sidste Btorag·
tige fremstod på populis.
mens alt for let fremkom
melige overdrev?

Propagandisten og ngita
toren Jens Galschiøt, der
kalder lig kunstner og
som laver 'aktiverende
happeninger,' har skrevet
et brev til politimesteren
i Odense. (Offentligltiort I
FS l4l11). 2500 trækoMl
vaT blevet fjernet fra En
gen, hvor 600 elever fra
Thrnbjerg Gymnasium
havde .tillet dem op. Gal
IChiøt skriver, at de man·
ge trækors 'bragte de
vidtstrakte krigekirke
gArde fra krigen i erin·
dring. Det VBr en kraftig
visualisering om foture·
ningens truende kata·
strofer.'

Andre oktivistt'r i
Odense har været af en
anden mening. Deres
happening gik ud på at
fjerne samtlige kOrll. Kor
sene blev hevet op samlet
i store bunker. En kraftig
handling der antyder, at
de der fjernede koreene,
ikke brød sig om ideen
med henvisningen til sol
daternes lidelse og død
under den anden ver
denskrig. Jeg er enig med
dem, der fjernede de
kors. De gjorde ret. Akti·
onen med at samle korae
ne i store bunker har
ganske vist intet med

Kors for en in-

Ai
NIELS CARL
LILLE0R,
provst, Frørup

Synspunkt

qgktrinering
kUn!t at gøre, men dOR li·
ge lå meget 110m de hap
penings, Galøehiøt finder
på.

Galøehiøt er i anled
ning af koneneø fjerneiie
opfyldt af lelvretfærdig
harme og liger i sit brev
til politimesteren: 'Man
"perger lig lelv, hvem
der tillader lig at træde
ytringsfriheden under fo
de på denne forbryderi
ske mAde'. Og i brevets
slutning rAber han pate
tisk: 'Jeg formoder du ser
alvoren i denne sag og får
dine medarbejdere til at
prioritere efterforsknin
gen højt.' Jens Galschiøt
sætter så snndelig ikke
sit propogandistiske lys
under skæppen. Det
hårdt arbejdende politi i
Odense, der ifølge dage
prelsen ellers har en del
at se til, akal nu også ind·
lede 'en hojt prioriteret
efterforskning', fordi en
odenseaner har fået en
fik! id!!. Men når Gal
schiøtø eneste argument
imod det, han kalder 'for
ureningens truende kata·
lltrofer' er opstilling af
trækora, hvor kan så
modargumentet være an
det end fjernelse af de
somme trækorll? Aktion
og reaktion. Det er livets
lov. Dertil skal føjes: Al
mindeligvis er det kun i
totalitære stater, at
kunstnerne tilkalder po
litiet. I de frie lande kla
rer kunsten sig pA frihe·
dens vanskelige præmis
ser. Og en sand kunstner
er t'o fri mand.

Men ikke Galschiøt. Og
det kan jo skyldes, at
manden slet ikke er
kunstner, men blot et mo
notont aftryk afden poli
tiske korrekthed. Hvor·
dan var det nu med Gal
øehiøtl Svinehund. Det
var en opretstående per
IlOnlignende gris med no
get om halsen, der godt
kunne minde om en præ
stt'krave; Jeg skrev .et
indlæg imod opstillingen
af Svinehunden foran

"

Stiftstidende 25. november.
/'
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Som lemminger mod afgrunden

~
-/Oi'f ....~ ....

_ Alle d.iskussloner om,
at de freminede truer vo
res kultur,' er en fis t en
hornlyp, Det er os selv,'
som trt1er vores egen kul·
tur . ',,",'.

(je7J.S'·GalschiØt, kUllstner,
manden bog skulpturen ~Den
il«ire svinehund.., til Ber/ing/.
ske"7fdtnde)

Jeg fontår godt da unge
mennaekera frullltration
over den forurening, der
truer med at gøre Jorden til
et helvede. Spørgsmål om
drIYhuBgauC!r, ozonned
brydnlnll" cdC!t er noget an·
det), drlkkl.'vnnd, fældning
afregnskovl! osv. indgår I
en eylll' pmcl's mrd krav om
praktl!lk dfJ.d,

Huak på, unA'!:! aktivister,
at mlijøopgaverne ikke lø
Bes afhumo.nister. Her bat
ter kun de hdrde videnska
ber. Jeres valg sflltudieret
ning vil røbe, i hvor hej
grad l selv ønsker at gøre
en målrettet. indsats for
Moder Jord.

Arne Therhildsen, Mdgt·
bakhen 22, Odense Sv, skri
ver:

Humanister
redder ikke
Jorden

Indlæg I Stiftstidende
2, decsmber.

Annemette og Benita fra
Tornbjerg Gymnasium har
lidt ret i deres svar til Nlele
Carl Lilleør.

Det er ganake rigtrgt, at
Ikke sila 500 elever på
gymnaBlet er 'historieløse
og hjemeynekade'. Det dre
jer sig alene om dem, der
deltog i korsopsættelsen.
De er det til gengæld 100%.

Det kunne imidlertid væ
Te af interesse at få at vide,
hvor mange af elsverne der
'meldte fra', da 'kunstneren'
kaldte sammen til denne
smegløse forestilling.

Jeg har dyb respekt for
dem, der fjernede korsene,
forudsat at det ikke blot
var hærYærk, men af re
spekt fol' historien og kor-
sene, .

En respekt, der desværre
er ukendt for 'kunstneren'
og han!!; villige medløbere.

p.J. -'Yr:?5-'1

lfjerne-
vask
Erik Fristnborg Marker,
Lærkevt} 6, Glamsbjerg,
,kriver:

En svine
hunds
korstog!
i Odense

'Ib gymnasieelever fra 'Ibm
bjerg Gymnssium - Anne
mette Bendt Og Benita Brø
ate - har (2112) reageret på
mit indlæg imod Jens Gal-"
achiøt. Lad mig i den anled
ning præcisere, hvorfor jeg
i høj grad inddrager de hi
storieløse elever. Min på
stand er den, at det kun er
en hiatorieløs ungdom, der
kan drives til den slags på
hit, som er foregået på en
gen i Odense med de tusind
kors. Bagmanden må forud
sættes at være lige så histo
rieløs. Dertil ideologisk be
regnende.

Befinder man sig på en
kirkegård, spekulerer man
dog ikke i, hvad en kirke
gård 'kan bruges til'. Besø
ger man Ryvangen, hvor de
danske frihedskæmpere Jig
ger begravet, må man lytte
til de døde og bøje sit ho·

· ved. Og den der besøger de
! nordfranske kyster, og kim-

I
der den befrieiseshistorie,
der tog sin begyndelse her,
lader ikke sine egne 'kunst
neriske' indfnld manipulere

, med dem, der satte livet tiL
, Ordet 'historieløs' er nøg
ileordet i vor tid. En histon
· eløs ungdom er det gustne

l
overlægs hjerteløse bytte.
De to elever antyder nu
endvidere, at jeg skulle væ

; re bange for at møde dem '
og Jens Galschiøt. Det er

· jeg ikke. Jeg stiller gerne
op på 'Ibrnhjerg Gymnasi
um for at sige min mening
om En Svinehunds Korstog

i i Odense. Lad det blot være
l emnet~

T5 D 9/IZ-9"1

Provst Niel,~ Carl Lilleør,
Frørup, skriver:

Niels Carl Lilleør 'Synspunkt'
25. november

hindrer denne debat i at
komme frem ved kun at fo
kusere på korsene, Jens
Galschiøts 'manglende'
kunstevner og 'Ibrnbjerg
elevernes naivitet og dum
hed.

Hvorfor har han ikke
konfronteret os med sine
meninger ved personlig
henvendelse? Tør han ikka
stå ansigt til ansigt med
('ifølge ham') 500 hjerneva
skede, indoktrinerede unge
mennesker der ikke har
deres egen mening? Er han
mon bonge for, at det alli
gevel ikke er sandheden,
han i sit synspunkt {rem-

I lagde noget s6 stort og{l~

neralisere og kritisere os
alle llnmmen. da det ikke
var alle, der deltog i happe
ningen. Hvilket vi i øvrigt
mener viser, flt hans ide
om indoktrinering må være
hjernespind fra hans side,
og der er derfor intet hold i
hans artikel.

Han lægger stor vægt på,
at vi er historieløse og hjer
nevaskede, men dog er der
alligevel kommet 2500 for
skellige personlige udsagn
om forurening ud af det. I
det mindste har vi gjort et
forsøg på at skabe debat
omkring forurening, men
det er folk som Lilleør der

Kors for en in
:doktrinering

~ii

deres udsagn udraderet af
hærværksfolk, der bakkes
op af læserbrev8skribenter,
der hævder, at de unge
mennesker er blevet 'hjer
nevasket', 'indoktrineret',
'historieløse', og at alle de·
res 2500 udsagn er 'ensret
tet', 'småfromme' og 'lige.
gyldige floskler'. Der er ik
ke stor tillid til ungdom.
mens vurderingsevne, det
er min fornemmelse at ikke
en eneste af ovenstående
læserbrevsskribenter har
gjort sig den ulejlighed at
læse elevernes udsagn, Bom
netop var kendetegnet ved
deres forskellighed?

Netop i disse dage er der
globalt topmøde i Japans
gamle kejserby Kyoto. Vi,
der tilhører ilandene står
for 76 pct. af verdens for
urening og ressourcefor
brug, hvad vil vi gøre ved
det? Er vi parate til at om
lægge vores forbrugsmøn
ster? Vil vi gå i gang med
at udvikle en anden livsstil
og andre former for for
brug, produktion og trans
port? Eller vil vi fortsætte
vores absurde skamridning
af verdens ressourcer uden
hensyntagen til de millio
ner af lig, der følger med i
kølvandet. At tage denne
diskussion op er det mod
satte af historieløshed og er
netop respekt for døden og
livet, som det leves på det
meste af kloden. MAske
skulle de 'menneskekærli
ge' læserbrevsskribenter
tsge stilling til det.

dens præstekrave: 'Det var
. en opretstående personIig

nende gris med noget. om
halsen, der godt kunne
m~nde om en præstekra
ve .,

Hvorfor skriver han ikke
til Gal!lchiøt i stedet ror at
bruge os som mellemled og
pA den måde bruge lejlig
herlen til at svine os til.
Det er at gå over stregen.
Hvad Lilleør ikke ved, er at
vi har han. en afstemning
på skolen omkring opsæt
ning af korsene, og udfal·
det blev som [llelv kunne
se, at nertallet var for. Det
var dog frivilligt, om man
ville skrive pA korsene; det
var ORså frivilligt, om man
overhovedet ville d<'ltage i
happeningen og sætte kors
,p.

Det kan godt være at LiI
leør føler sig stødt over at
vi har brugt kors, men der
for behøver han ikke at ge-

nesker i den tredje verden
det går ud over, er det vel
ikke foragt for døden at vil·
le plante et kors for at gøre
opmærksom på de klima
ændringer, der medførte
deres død.

Stort set alle de klimafor
skere, som vi har ansat til
at vurdere mulige konse
kvenser om forureningen,
er enige! Vi bevæger os som
lemminger imod afgrun
den.

Varmen stiger i vores glo
bale drivhus på grund af
vores udslip afeO. Og an
dre drivhusgasser. Glet
cherne smelter. Havene sti
ger. 0staterne og lave kyst
er kan blive overavømmet.
Permafrosten tør. Ørkenen
vokser. Havstrømmene kan
ændre retning, så Europa
oplever en ny istid. Ozonla
get er allerede så tyndt, at
det anbefales ikke at gå ud
i solen uden solkrem. Styk
ker på størrelse med Fyn
brækker jævnligt af Ant
arktis. Verdens fem varme
ste år er registreret i 90'er
ne, osv. Dette er den globa
le forurening, der risikerer
at udløse kolossale flygt
ningestrømme og millioner
af menneskers død. Dertil
kommer den lokale forure
ning af grundvandet, flo
derne, jorden, lutl:en m.m.

Alle kender forudsigel
serne, men ingen vil tage
dem alvorligt. Nnr så lære
re Og elever forsøger at ta
ge denne vigtige diskussion
op i offentligheden, bliver

/

en kunstner. Lillel'lr bruger
en masse store, notte ord
for at få det til "t lyde som
om han ved noget om det
han taler om, hlandt andet
skriver han: 'Propagandi
sten og agitatoren Jens
Gal!'ochiot, der kalder sig
kunstner og som laver 'ak
tiverende' happenings'.
Han skriver også: 'Og en
sand kunstner er en fri
mand. Men ikke Galschiøt,
og det kan jo skyldes, at
manden slet ikke er kunst
ner'.

Det virker som om Lille·
ør i længere tid har han
noget imod Galschiøt og
hans provokerende happe·
nings: 'Jeg !lkrev et indlæR
imod opstillingen fl.f Svine
hunden foran Tornbjerg
Gymnasium, fordi Svine
hunden er et produkt af en
fantasiløs form for indok
trinering'. Lilleør føler sig
meget ramt af Svinehun-

•

BilledkUllstner Jens Gal·
schiøt, Bonevænget 22,
Odense, skriver.:

Der har været en hel del
polemik på disse sider om

. de 2500 kors, som jeg i
samarbejde med 'Ibrnbjerg

I Gymnasium opstillede på

l
,Engen i Odense. Nogle har

ment, at dødssymbolet fra
tager de unge fremtidens

I optimisme, andre mener at
den kirkegårds1ignende
kunstinstallation besudler
mindet om de døde fra ver
denskrigene.

Bag denne diskussion Jig
ger forskellige opfattelser
af forureningens omfang og
mulige katastrofale ind
virkninger på vores fremti
dige livsbetingelse For mig
at se er dødssymbolet på
ingen måde overdrevet, al
lerede nu dør mennesker
og dyr i hobetal på grund af
menneskesknhte klimaæn
dringer, og selvom det ho
vedsageligt er fattige men-

Niels Cnrl Lilleør :;krev i
Sliltstidcndes 'Synspunkt'
25. november følg:enrle:
'Fakti~k forudsætter det
500 historieløse og hjerne
vIIskede unge mennf!llker,
der hnr ladet 5ig indoktri
nere af en bestemt ide, at
der kan opstilles 2500 kors
pMort småfromme og lige
gyldi~e floskler'. Med den
ne tlrtikel anklager han
Tornhjerg Gymnasiums
elever for at være historie
løse. hjernevaskede, indok
trinerede og med tegn på
åndeligt forfald. Hvad ved
han om det.

Vi ser artiklen som et
personligt had til Jens Gal
schiøt. da det ud fra hans
beskrivelse af Jens Gal
schiøt fremgår, at han ikke\
synes, at Jens Galschiøt er

Drejer debatten væk
fra det reelle emne

101'1
Annl'weUe Be/ldt og Benitn
Braste. 2. U pd Tombjerg
Gymnasium, skril'er:

,


