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Gravid teenager kors- 
fæstes foran domkirken 
Første december, på den internationale AIDS-dag, opstilles et 5 meter højt kob-
ber-krucifiks med en gravid teenager ved Københavns domkirke. Korsfæstelsen 
er et globalt skulpturelt opråb fra Jens Galschiøt imod bibel-fundamentalisters 
påstand om at Gud kun tillader kyskhed og ubeskyttet sex. 

Opstillingen sker fredag kl. 12 med taler af kunstneren Jens Galschiøt, 
domprovst Anders Gadegaard og Bjarne Christensen fra Sex & Samfund. 
Skulpturens titel er I Guds Navn. Den fremstilles i flere eksemplarer som bl.a. opstilles i 
Kenya, Rom og USA. Projektet er en kunstnerisk kommentar til de ekstreme bibel-
fundamentalister som – med Bush og Paven i spidsen – prædiker seksuel afholdenhed 
indtil ægteskabet som eneste metode til at undgå HIV-smitte og uønsket graviditet.  

De vil bombe seksualoplysningen tilbage og forbyde oplysning om prævention – som de 
mener opfordrer til seksuel løssluppenhed. Samtidig påstår den romersk-katolske kirke, at 
prævention er forbudt ifølge Bibelens lære, hvormed de gør sig til talsmænd for den 
absurde påstand at kun ’ubeskyttet sex’ er tilladt. Det kan få katastrofale konsekvenser for 
spredningen af AIDS og kønssygdomme og dermed skabe yderligere lidelse, fortæller 
Galschiøt og fortsætter: Skulpturen er ikke et indlæg i debatten om abort eller stamceller, 
men skal ses som et kunstnerisk forsvar for retten til prævention og fordomsfri seksualop-
lysning.  

Domkirken understøtter debatten 

Den første skulptur opstilles foran Domkirken i København den 1. december 2006 i 
forbindelse med international AIDS-dag. Domprovst Anders Gadegaard, Københavns 
Kommune og Vor Frue Kirke har givet tilladelse til at opstille skulpturen på pladsen ved 
siden af Domkirken. Anders Gadegaard siger: Det er rigtigt for kirken at deltage i 
udførelsen af denne kunst-manifestation, for at markere, at Bibelen ikke må bruges til at 
prædike imod prævention, men at kirker overalt bør gå aktivt ind i bekæmpelsen af HIV-
smittens udbredelse og vise medfølelse og solidaritet med dem, der rammes og deres 
familier. 

Tænd et lys 

I forbindelse med opstillingen af krucifikset ved Domkirken kan forbipasserende selv 
markere, at de er for en mere menneskekærlig bibelfortolkning ved at tænde et lys. 
Krucifikset bliver således løbende omgivet af levende lys.  

Skulpturens symbolik 

Den gravide teenager på korset symboliserer uskylden. Barnet, som er kommet galt af 
sted p.g.a. uvidenhed, impulsivitet eller måske voldtægt og som straffes ubarmhjertigt 
med en uønsket graviditet. Skulpturen symboliserer solidaritet med de HIV-smittede, som 
ofte oplever social udstødelse og stigmatisering (hullerne i Jesus’ hænder og fødder). 

Skulpturen er ikke en generel kritik af kristendommen, tværtimod beundrer jeg de kristne, 
som tager Evangeliets budskab om næstekærlighed alvorligt – og handler i 
overensstemmelse dermed. Jeg mener at progressive kristne bør tage afstand fra at 
’deres’ Gud tages til indtægt for en reaktionær præventionspolitik, siger Galschiøt om 
projektet og fortsætter: For at understøtte diskussionen har vi lagt en omfattende 
dokumentation på vores webside 
www.aidoh.dk, hvor der også er oprettet et debatforum. 

Yderligere information: 

Info, skulpturfoto, dokumentation: www.aidoh.dk/InTheNameOfGod 
Kunstner: Jens Galschiøt, Banevænget 22, DK-5270 Odense N 
Tlf. 6618 4058, mobil 4044 7058, e-mail: aidoh@aidoh.dk 



 

Fotos: www.polfoto.dk 

Domkirken: Domprovst Anders Gadegaard, Fiolstræde 8, 1171 København K, tlf. 3314 7432 

Sex & Samfund: Bjarne B. Christensen, Rosenørns Allé 12, 1. sal, 1634 København V 
Tlf. 3393 1010, www.sexogsamfund.dk 
 
 
Lidt baggrund: Bush og Paven – en magtfuld alliance 
Bush-regeringens u-landsbistand til familieplanlægning og kampen mod AIDS støtter kun programmer, der prædiker 
seksuel afholdenhed før ægteskabet. Derimod er seksualvejledning om sikker sex og brug af kondomer stoppet. Det 
har allerede skæbnesvangre konsekvenser flere steder i verden i form af flere HIV-smittede, uønskede graviditeter og 
usikre aborter – især i Afrika. 
Den romersk-katolske kirke har et kraftigt fodfæste i mange u-lande. De har derfor stor indflydelse på 
landenes seksualpolitik. Men også i Vesten er de ved at blive en magtfuld faktor. Efter 2004, hvor en 
række østlande blev medlemmer af EU, er katolicismen med et slag blevet EU’s største religion. 
Desuden udøver Vatikanet et massivt lobbyarbejde inden for både EU og FN, hvor de i kraft af deres 
status som både stat og trossamfund er med i den politiske inderkreds.  
Bush-regeringens og Vatikanets fælles korstog imod prævention og seksualoplysning udgør en 
magtfuld alliance, som indvirker på seksualpolitikken i både Vesten og u-landende. Deres strategier 
er et frontalangreb på kvindebevægelsens resultater, på 
kvinders ret til at bestemme over egen krop og 
på retten til oplysning om sex og sundhed, 
herunder prævention. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra den danske regerings side er der protesteret mod de negative virkninger af 
Bush-regeringens seksualpolitiske indgreb i de AIDS-ramte lande: ”Det er ikke nogen 
hemmelighed, at muslimske lande, Vatikanet og visse religiøse kredse i USA arbejder imod 
forebyggelsesinitiativer, der gælder AIDS. I Danmark bekæmper vi tendensen til at trække 
moral ind i diskussionen, for AIDS er ikke et spørgsmål om moral, men om rettigheder”, 
sagde udviklingsminister Ulla Tørnæs om et af de få udenrigspolitiske områder, hvor 
Danmark tydeligt har markeret en afstand til vores amerikanske allierede (citat fra 
Information, tirsdag 21.11.2006, s. 9). 
 


