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De “hjemløse” vil være i Nykøbing frem til 15. maj

Denne ældre fyr med en bajer i hånden sidder på en bænk på Torvet.  FOTO: ANDERS KNUDSEN Mange stopper lige op og studerer de “hjemløse2 nærmere.  FOTO: ANDERS KNUDSEN.

Flere af statuerne har 
meget livagtige træk. 

FOTO: ANDERS KNUDSEN

Statuerne kan beundres 
og give stof til eftertanke 
frem til 15. maj. 
FOTO: ANDERS KNUDSEN

NYKØBING  Enhver 
som har færdes rundt 

i det indre af Nykøbing de 
sidste par dage vil nok ha-
ve lagt mærke til, at byen 
er blevet tilholdssted for 
mange hjemløse. Ved nær-
mere kig viser de hjemløse 
sig at være lavet af bronze.

Hvad er meningen med 
det hele?

Kort og godt er det en 
kunstudstilling, der skal 
gøre opmærksom på de 

hjemløses problemer. Det 
er Projekt Udenfor og for-
eningen SAND, de hjemlø-
ses landsorganisation, som 
står bag udstillingen. De 
har fået den kendte kunst-
ner Jens Galschiøt til at 
lave statuerne.

De i alt 13 statuer af 
hjemløse har været Europa 
rundt og udstillet i forskel-
lige storbyer og i en række 
større danske byer.

Premieren på udstillin-

gen fandt sted i Europa-
parlamentet.

- Idéen er at få folk til 
at standse op og tænke i 
stedet for bare at se den 
anden vej. Normalt bliver 
bronzeskulpturer brugt 
til at hædre magtfulde 
mennesker. Her ser vi det 
modsatte - historien om 
samfundets bagside bliver 
ophævet til det centrale, 
sagde Jens Galschiøt ved 
premieren til Politiken.

I Nykøbing står der to 
statuer på Torvet, to ved det 
vandtårnet og to ved kasta-
nietræet på kirkepladsen 
og de sidste syv står ved 
Værestedet Perronen i Ven-
dersgade.

Det er nemlig en bruger 
af Perronen, som oprinde-
ligt fi k idéen til at få udstil-
lingen til Nykøbing.

Johnny Andersen havde 
læst om udstillingen på in-
ternettet og tænkt, at den 

skulle da også til Nykø-
bing. Og idéen er nu blevet 
til virkelighed.

- Indimellem skal man 
bare tænke skævt og stort. 
Det her er ét af mange be-
viser på, at de mennesker, 
som nogle ikke regner 
med, kan have masser af 
ressourcer. Johnny er må-
ske ikke en mand af man-
ge ord, men han er fuld 
af gode idéer, siger Klavs 
Lauritzen, formand for 

perronen.
På lørdag holder perro-

nen åbnet hus fra klokken 
10 til klokken 16 for at fejre 
udstillingen. Her vil John-
ny Andersen selv fortælle, 
hvordan han fi k idéen.

Statuerne står i Nykø-
bing i 14 dage. Herefter 
skal de videre til Oslo og 
London.

POVL ARNE PETERSEN
pop@folketidende.dk

Nykøbing er invaderet af hjemløse i form af bronzestatuer

Kunsten at være hjemløs


