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Profil

Havde det lille barn  fra H.C. 
Andersens eventyr om den 
pyntesyge kejser vokset sig 
stort, kunne det meget vel 
have antaget kunstneren 
Jens Galschiøts skikkelse. 

Morgendagens fødselar 
har nemlig gjort det til sin 
livsopgave at spidde ver-
denssamfundets dobbeltmo-
ral og paradokser med sine 
kobberskulpturer om flygt-
ninge, korsfæstede gravide 

teenagepiger, hjemløse og 
indre svinehunde. 

Den tydelige symbolik er 
blevet hans genkendelige 
signatur, uanset om værket 
er sat op på hjørnet af Bo-
gensevej i Odense eller ude 
i verden.

At mange  odenseanere er 
stolte af kunstneren, der 
har blandet sig i alverdens 
brændpunkter, kunne man 
tælle i kroner og øre, da et 
privat initiativ for nogle år si-
den formåede at samle knap 
en halv million kroner ind 
til ”Fortællerbrønden”, før 
man efter syv års kamp op-
gav projektet.

Skulpturen, der var udfor-
met som et kæmpemæssigt 
bassin, hvor H.C. Andersen 
sad med fødderne i vand og 
fortalte historier, blev ikke til 
noget, da Odense Kommune 
både smølede med at støtte 
projektet økonomisk og med 
en passende placering.

Typisk for Jens Galschiøt 
valgte han at afslutte den 
årelange strid med en sym-
bolsk begravelse af digteren 
på bunden af Odense Havns 
inderste bassin. 

Her stikker hovedet stadig 
op over vandets overflade af-
hængig af vandstanden.

ikke alle offentlige  institu-
tioners døre er lukkede for 
kunstneren, der sidste år 
blev inviteret til at udstille 
på Randers Kunstmuseum, 
og som til januar 2015 udstil-
ler andre værker på samtids-
kunstmuseet Silkeborg Bad.

Jens Galschiøt klæder sig 
ofte i orange jakke for at vise 
sympati med protestbevæ-

gelsen mod menneskerettig-
hedskrænkelserne i Kina, og 
måske er den symbolik ikke 
helt tilfældig. 

I hvert fald runder kunst-
neren 60 år præcis på 25-års-
dagen for opstanden på Den 
Himmelske Freds Plads i 
Beijing 4. juni 1989.

Egentlig var han inviteret 
til Hong Kong for at tale ved 

sin skulptur ”Skamstøtten”, 
som blev opstillet otte år ef-
ter optøjerne, men denne 
gang har han valgt at blive 
hjemme i galleriet i Odense 
for at lade sig fejre af venner 
og familie.

Af Malene Birkelund
mal@fyens.dk

Den frække dreng i den orange jakke
 ■Jens Galschiøt 

runder 60 år på 
25-årsdagen for 
opstanden på Den 
Himmelske Freds 
Plads

 ■Da Fynske Medier i forbindelse med valgkampen i sidste efterår indbød til Det Fynske Folke-
møde i Mediehuset på Banegårdspladsen, var Jens Galschiøt ikke sen til at sige ja til at lade sig 
interviewe foran de tilstedeværende. Og til at spidde politikerne.  Foto: Peter Leth-Larsen

 ➤ Jens Galschiøt , født 4. juni 
1954 i Frederikssund. Bor i dag 
i Odense C.

 ➤Uddannet  kleinsmed fra 
Lindøværftet i 1979.

 ➤Selvlært  ædelmetalstøber 
og autodidakt kunstner med 
værksted og galleri på Bane-
vænget i Næsby.

 ➤Gift med  Colette Markus, 
som han har kendt i 43 år. 

 ➤Parret har  tre voksne sønner.

Blå bog

Navnligt - i dag med Trine Bramsen der taler ud om dét at dratte om
Munkebo Mikrobryg er 
med i top fem blandt danske 
bryggerier, og ejer og bryg-
mester Claus Christensen er 
naturligvis stolt over at være 
nået så langt på så kort tid, 
som bryggeriet har eksiste-
ret. 

Det var ved Danske Øl-
entusiasters ølfestival i Kø-
benhavn, at placeringen kom 
i hus. 

Hornbeer er stadig bedste 
danske drik med humle i. Så 
ved Claus Christensen, hvad 
han har at gå efter. (ras)

Det kan vi ikke være bekendt 
her i disse spalter. I søndags 
hjalp Kerteminderevyens 
pr-chef Fyens Stiftstiden-
des rød løber-duo med at få 
premieregæsterne ud på den 
røde løber - og så 
kaldte vi hende 
for Helle Danbo. 
Hun hedder He-
lene Dambo (bil-
ledet) og var pr-
chef for syvende 
år i træk.

Sommerrevy-
erne er ved at 
komme i gang 

over hele landet, og Pernille 
Schrøder har skiftet Odense 
Vinterrevy ud med Revyper-
ler på Stribe, der får premi-
ere den 11. juni i Rødvig.

rasmus Krogsgaard, der 
også var med i Odense Vin-
terrevy, er nu med i Nykø-
bing F. Revyen, der får pre-
miere dagen efter.

Vinterrevyens instruktør 
Jeanne Boel havde premiere 
i lørdags i Sønderborg Som-
mer Revy. I øvrigt sammen 
med Jens Andersen, der op-
trådte i Kerteminderevyen 
sidste år.

Kirsten olesen, folkekendt for 
sin rolle som Agnes Jensen 
i ”Matador”, har det stadig 
svært, efter hun mistede sin 
mand, guitaristen ole ousen, 

sidste år.
- Jeg er meget 

glad for, at jeg 
har mit arbejde. 
Det er lidt et fri-
rum, hvor jeg 
kan glemme mig 
selv en stund, 
fortæller den 
Odense-uddan-
nede skuespiller 
til Billedbladet.

Trine Bramsen, fynsk valgt 
folketingsmedlem for Social-
demokraterne, fortæller nu 
selv, at hun under Eventyr-
løbet i torsdags faldt om ude 
på ruten.

Det sker i et nyhedsbrev til 
hendes kreds i Odense, hvor 
hun skriver sådan her:

 - Var også med i årets 
Eventyrløb, hvor jeg dog 
ikke nåede helt i mål - men 
med en erkendelse af, at 
kroppen af og til ikke helt 
vil som hovedet. Enhver lø-
bers mareridt er at dratte om 

- det præsterede jeg så - 1,5 
km før mål. Når det nu skul-
le være, må jeg konstatere, 
at vores sundhedsvæsen fun-
gerede så flot. Fra de sødeste 
samaritter til dygtige am-
bulancefolk og meget søde 
ansatte på OUH. Nok ikke 

så skidt, at det snart er tid til 
lidt sommerferie.

Trine Bramsen skulle have 
løbet 10 kilometer. Hun 
skulle være frisk igen - i hvert 
fald var hun til premiere på 
Kerteminderevyen i søn-
dags. (oms)

 ■Folketingsmedlem Trine 
Bramsen (S), der stammer fra 
det sydfynske, så godt ud på 
den røde løber ved Kertemin-
derevyen efter sit styrt i Even-
tyrløbet.  Foto: Roland Petersen

 ■De fynske lystfiskere har fundet sig en god tradition i at tage 
på laksetur til Sverige, nærmere betegnet til byen Laholm, lidt 
syd for Halmstad, hvor elven Lagan løber. 
Her har lystfiskerne ca. otte km fiskevand på begge sider af 
den strømmende elv, hvor der årligt udsættes ca. 100.000 stk. 
lakseyngel.  
Turen er nr. 14 i rækken, i år er det weekenden 29., 30. og 31. 
august. 
- Et ”kanon” godt fange-tidspunkt, fortæller arrangør Steen 
Knudsen fra Otterup, der på billedet står med en laks på otte 
kg, fanget sidste år.  Foto: Lennart Frowin
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85 Når Poul Schlüter i sin 

tid som statsminister 
stod over for et sprængfarligt 

politisk områ-
de, blev Ven-
stre-manden 
Knud Enggard, 
der fylder 85 
år i morgen, 
ofte kørt i stil-
ling. Gang 

på gange lykkedes det den 
mangeårige Venstreminister 
at demontere situationen og 
finde frem til brede forlig.

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

I sin lange karriere nåede 
Knud Enggaard blandt an-
det at have ansvaret for fem 
ministerier, være medlem af 
Folketingets præsidium og i 
flere omgange formand for 
Venstres folketingsgruppe.

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 fortsat i gang, 
og de internationale mis-
sioner vi kender i dag i lande 
som Irak, Afghanistan og Li-
byen var ikke hverdagskost.

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

I 1990 blev den første Golf-
krig i Irak en realitet og sene-
re i 1990’erne deltog danske 
soldater på Balkan, hvor dan-
ske kampvogne åbnede ild og 
slog op mod 150 serbiske sol-
dater ihjel i forbindelse med 
”Operation Bøllebank”.

70 ”Kom og syng en en-
kelt sang om frihed, 

syng den højt, så alle kan for-
stå. Folk, hvor 
end I bor, syng 
nu med i kor, 
vi må ha´ fred, 
hvis verden 
skal bestå!”

Eddie Skol-
ler, der fylder 

70 år i morgen, blev næsten 
med en enkelt tv-optræden 
danmarkskendt med ”En en-
kelt sang om frihed” i 1970 
- en dansk version af Bobby 
Darins protestsang fra USA 
året før.

Med en uddannelse som 
økonom fra Handelshøjsko-
len i København sang den 
26-årige Eddie Skoller sig ind 
i 70’ernes protestbevægelse 
og de danske pigehjerter. 

Eddie Skoller debutere-
de i 1969 i Tivolis Vise Vers 
Hus, og han var et hot navn i 
dansk showbusiness i 70’erne 
og op gennem 80’erne, hvor 
han både turnerede landet og 
verden rundt. 


