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Korsfæstet teenager 
skaber debat 
Galschiøts skulptur foran domkirken i København har været om-
talt i aviser på hele kloden og skabt debat dønninger på internettet. 
Reaktionerne kommer fra så forskellige kredse som præster, 
ludere, TV-stjerner og madonnaer.  
I Guds Navn er titlen på kobberskulpturen der blev opstillet på den inter-
nationale AIDS-dag foran Københavns Domkirke. Den forestiller en 
gravid teenager i naturlig størrelse som er korsfæstet på et stort krucifiks. 
Den skal ses som et skulpturelt opråb imod de kristne fundamentalister, 
med Bush og Paven i spidsen, som fører et korstog mod prævention og 
seksualoplysning. Opstillingen foregik i samarbejde domprovst Anders 
Gadegaard og menighedsrådet, som har stillet en plads rådighed i to 
måneder for skulpturen. 

Reaktioner på opstillingen 

Den spanske prostituerede Miriam Blasco har på sin webblog en markant 
kommentar. Med afsæt i Jens Galschiøts skulptur opfordrer hun til at over-
dænge Vatikanet med en lavine af protestskrivelser. På debatsiden finder 
man forbavsende seriøse indlæg med såvel kritik som støtte af den katolske 
kirke. 

Piger fra en katolsk skole ringede kunstneren bag værket op for at inter-
viewe ham om forskellen på protestantisk og katolsk seksualpolitik. Kunst-
neren fortalte om ideen bag skulpturen og opfordrede pigerne til at ringe til 
de respektive trossamfund med deres spørgsmål. 

Den katolske biskop i Danmark, Czeslaw Kozon, udtalte: ”Jeg er ikke 
overbevist om at prævention vil mindske AIDS-tilfældene væsentligt.” 

Flere kvinder der selv blev gravide som teenagere og tvunget til at bort-
adoptere barnet har skrevet og spurgt kunstneren om de måtte bruge foto af 
skulpturen på deres hjemmesider. 

En stor kvindeorganisation med rødder i Afrika har aftalt med kunstneren 
at stille et eksemplar af skulpturen op i London på kvindernes interna-
tionale kampdag 8. marts 2007. 

Next stop Kenya 
Skulpturen fremstilles i flere eksemplarer og skal opstilles globalt. Den 
bliver næste gang udstillet i Nairobi i Kenya i forbindelse med World 
Social Forum 20-25 januar 2007. Dernæst følger London, Rom og USA. 
Kunstneren har kik på flere lande og steder bl.a. Polen og EU-parlamentet. 
Han søger på sin webside samarbejdspartnere der vil hjælpe og indgå i den 
globale kunstmanifestation. 
 
Yderligere information: 
Info, Copyright-fri skulpturfotos, dokumentation: 
www.aidoh.dk/InTheNameOfGod 

Kunstner: Jens Galschiøt, Banevænget 22, DK-5270 Odense N Tlf.+45 6618 4058, 
mobil +45 4044 7058, e-mail: aidoh@aidoh.dk, internet: www.aidoh.dk 
Domkirken: Domprovst Anders Gadegaard, tlf.+45 3314 7432 
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