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¤ Jens Galschiøt, billed-
hugger, fylder ons-

dag 60 år.
Vrede over verdens uret-

færdigheder er drivkraften i 
Jens Galschiøts kunst.

Verden over har hans 
skulpturer provokeret og gi-
vet stof til eftertanke. I Kina 
så megen eftertanke at han 
ikke er velkommen i landet.

Selv beskriver han sig som 
en ”fundamentalistisk hu-
manist”, der med værker 
som ”Min Indre Svinehund” 
og ”Skamstøtten” forsøger 
at tale til sin egen og andres 
samvittighed. Oprindelig er 
Jens Galschiøt uddannet 
smed på Odense Stålskibs-
værft i i 1978, og siden 1985 
har han haft sit eget værk-
sted i Odense.

Her skabte han blandt an-
det skulpturen ”Min Indre 
Svinehund” i 1993.

22 identiske betonskulp-
turer på 2,30 meter blev op-
stillet ulovligt i europæiske 
byer som en street art-aktion 
for at sætte fokus på den til-
tagende forråelse i Europa.

I 1994 købte han et større 
fabriksområde i Odense, der 
siden er blevet omdannet til 
værksted, galleri, støberi og 

skulpturpark. Kort inden 
Hongkong blev en del af Ki-
na i 1997 opstillede han - 
også ulovligt - den otte me-
ter høje obelisk af menne-
skekroppe ”Skamstøtten”, 
der også er rejst i Mexico i 
1998 og i Brasilien i 2001. 
Den gang var formålet at 
synliggøre verdens urime-
ligheder og tabuer og provo-
kere beskueren til aktivt at 
tage stilling.

I 2002 skabte han ”Hun-
germarchen”, der er en 170 
cm høj kobberskulpturin-
stallation af 27 udhungrede 
drenge. Også den har været 
udstillet mange steder i ver-
den.

Derefter er det blevet til 
flere andre skulpturer, in-
stallationer og happenings - 

alle for at få os til at reflekte-
re.

Siden finanskrisen har an-
tallet af hjemløse været støt 
stigende, og også det har få-
et skulpturer med på vejen.

I 2010-2013 var 13 kob-
berskulpturer af hjemløse i 
legemsstørrelse på turné i 
England, Irland, Portugal, 
Belgien, Ungarn, Rumæni-
en, Norge og Danmark og 
uden for Europa-Parlamen-
tet.

I 2012 viste Randers Mu-
seum en større udstilling af 
Galschiøts værker.

Jens Galschiøt har modta-
get en lang række priser 
blandt andet Den Gyldne 
Skovl i 1997, Björn Afzelius 
Prisen i 2007 og El-forbun-
det Kulturpris i 2010.

Fundamentalistisk  
humanist fylder 60

Billedhugger Jens Galschiøt fylder onsdag 60 år. Foto: Scanpix

Min kære mand, 
vores kære far, svigerfar, bedstefar og oldefar

ARNE ANDREAS MØLLER
* 7. november 1927

er stille sovet ind omgivet af sin familie

Vejgaard, den 30. maj 2014

I taknemmelighed over det, vi har haft

Inga
Børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn

Bisættelsen finder sted fra Østre Kapel, Filstedvej
lørdag den 7. juni kl. 11.00

Vor kære far, svigerfar, bedstefar og oldefar
HENNING FEDDERS

* 29. marts 1922
er stille sovet ind

Nørresundby, den 31. maj 2014
Inge og Thorkil 

Jesper og Annemette 
Sif

Begravelsen finder sted fra Nørresundby Kirke 
torsdag den 5. juni kl. 11.00

Min elskede ven

FLEMMING SAKSTRUP
er stille sovet ind

Aalborg, den 30. maj 2014

Elsket og savnet

Karen

Bisættelsen finder sted fra Vejgaard Kirke
fredag den 6. juni kl. 11.00

Vores kære far, svigerfar
farfar og oldefar

FLEMMING SAKSTRUP
er stille sovet ind

Aalborg, den 30. maj 2014

Tak for alt

Børn, Svigerbørn, Børnebørn og Oldebarn

Bisættelsen finder sted fra Vejgaard Kirke
fredag den 6. juni kl. 11.00

THYGE THYGESEN
* 22. august 1935

er død
Aalborg, den 29. maj 2014

De efterladte
Bisættelsen finder sted 

fra Ansgars Kirken 
onsdag den 4. juni 

kl. 13.00

AAlborg

En dødsannonce med man-
gelfulde oplysninger kan 
skabe unødvendig ængstelse 
ved navneforveksling. For at 
undgå dette skal annoncen 
derfor, så vidt det er muligt, 
indeholde følgende data:
Afdødes erhvervs- eller stil-
lingsbetegnelse, fulde navn, 
fødselsdato og/eller adresse.

‡ Christian Højbjerg, Kro-
nosvej, Aalborg, 41 år.

Christian Højbjerg, der 
døde pludseligt, blev født i 
Aalborg. Kort tid efter flytte-
de familien til Vodskov, hvor 
han voksede op og gik i sko-
le indtil 9. klasse, hvorefter 
han startede i Gug Skole. 
Her gik han til og med 10. 
klasse.

Christian Højbjerg blev i 
1994 uddannet maskinar-
bejder ved Desmi A/S i Nør-
resundby. Herefter startede 
han på maskinmesterud-
dannelsen for at arbejde 
med de mekaniske og elek-
triske opgaver som service-
tekniker. Uddannelsen til 
maskinmester blev færdig-
gjort i 1997, hvorefter han i 
nogle år arbejdede som in-
dustrielektriker.

I 2000 blev Christian Høj-
bjerg ansat hos Scandinavi-
an Boiler Service. I fem år 
havde han bopæl i Florida, 
hvorfra han rejste verden 
rundt som servicetekniker 
på både krydstogtskibe og i 
handelsflåden. Firmaet stod 
for installation, reparation 
og regulering af kedelanlæg 
samt justering af forbræn-
dingsanlæg om bord på ski-
be. Indimellem rejserne ar-
bejdede han på kontoret i 
Fort Lauderdale med alt fra 
salg og projektledelse til 
kundeservice.

For at få tid til andet end 
arbejde, såsom at stifte fa-
milie, vendte Christian Høj-
bjerg hjem til Danmark i 
2005 og fortsatte i firmaet 
SBS Technologi, der var en 
udviklingsforretning, som 
indtil 2008 var knyttet til 
Scandinavian Boiler Ser-
vice. SDS Technologi blev til 
Green Instruments, hvor 
han havde forskellige funk-
tioner både i udviklingsar-
bejdet og som Team Leader 
of Operations.

Siden 2012 har Christian 
Højbjerg været i gang med 
en Master in Management 
of Technologi på Aalborg 
Universitet. En uddannelse, 
som nu endelig var ved at 
være afsluttet. Han skulle til 
eksamen 13. juni, men ulyk-
keligvis døde han pludseligt 
20. maj, mens han var i gang 
med at skrive konklusionen 
på sin afsluttende opgave. 
Han nåede desværre ikke at 
høste frugterne af sit omfat-

DØDSFALD tende arbejde.
Hans store ønske om at 

stifte familie gik i opfyldel-
se, da han i 2005 mødte sin 
dejlige Trine. De blev gift i 
2009 og fik i 2011 sønnen 
August.

Christian Højbjerg, der 
var et varmt, imødekom-
mende og meget omsorgs-

fuldt menneske, efterlader 
sin hustru, Trine, sønnen 
August, faderen Poul Høj-
bjerg og hans kone, Lene, 
moderen Karin Lentz og 
hendes mand, Rolf Mon-
berg, samt storebroderen 
Ole Højbjerg. 

¤ Knud Enggaard, man-
geårig Venstremini-

ster, fylder onsdag 85 år.
Når Poul Schlüter i sin tid 

som statsminister stod over 
for et sprængfarligt politisk 
område, blev Venstre-man-
den Knud Enggard ofte kørt 
i stilling. Gang på gange lyk-
kedes det den mangeårige 
Venstreminister at demon-
tere situationen og finde 
frem til brede forlig.

Derfor blev Knud Eng-
gaard af vittige hoveder på 
Christiansborg døbt ”Rulle-
Marie”. 

Knud Enggard har selv 
fortalt, at han aldrig har haft 
problemer med at blive be-
tragtet som en problemknu-
ser.

- Opgaven som minister er 
at læse problemerne og kla-
re opgaverne. Derfor er det 
tilfredsstillende også at have 
med svære opgaver at gøre, 
hvor der skal lidt kreativitet 
til, har Knud Enggaard tidli-

gere sagt til Ritzau.
I sin lange karriere nåede 

Knud Enggaard blandt an-
det at have ansvaret for fem 
ministerier, at være medlem 
af Folketingets præsidium 
og i flere omgange formand 
for Venstres folketingsgrup-
pe.

Knud Enggard er forment-
lig bedst kendt for sin sidste 
ministerpost i Forsvarsmini-
steriet fra 1988 til 1993.

Da den jyske landmands-
søn blev forsvarsminister 
var den kolde krig forsat i 
gang, og de internationale 
missioner, vi kender i dag i 
lande som Irak, Afghanistan 
og Libyen, var ikke hver-
dagskost.

Men kort efter Knud Eng-
gaards tiltræden faldt Berlin-
muren, og Sovjetunionen kol-
lapsede. Forsvaret skulle nu 
indstille sig på nye opgaver.

I 1990 blev den første 
Golfkrig i Irak en realitet, og 
senere i 1990’erne deltog 

danske soldater på Balkan, 
hvor danske kampvogne åb-
nede ild og slog op mod 150 
serbiske soldater ihjel i for-
bindelse med ”Operation 
Bøllebank”.

På den baggrund er Knud 
Enggard ikke enig med sin 
partikollega og tidligere 
statsminister Anders Fogh 
Rasmussen om, at Danmark 
ikke før 2001 har ført en ak-
tivistisk forsvars- og uden-
rigspolitik.

- Den begyndte faktisk al-
lerede i 1990. Deltagelsen i 
Golfkrigen var et vigtigt 
skridt. Det var yderst be-
sværligt overhovedet at ska-
be et politisk flertal for den 
sag. Så uvant var den, har 
Knud Enggard tidligere sagt.

 

Knud Enggaard var 
Schlüters Rulle-Marie


