
Vi har mange løbere til 
småpriser i forsk. 
mål op til 7 meter 
priser fra 995,-
Vi vasker og rep. som i
Østen - til små penge!

EGEN IMPORT - DETAIL EN GROS
Søndergade 30-32, 5000 Odense C

Tlf. 66 13 82 35 - 30 66 40 12

Indmir  80 x 3000     1.000,-   spar      999,-
Tabriz m/silk 200 x 150   6.000,- spar   6.899,-
Japur Hariz  250 x 350     4.000,-  spar   5.599,-
Per Bidjar Halwi  110 x 170     6.000,-   spar   6.999,-
Per Bluch  120 x 200     2.000,-   spar      799,-
Per Nain 200 x 300     6.000,-   spar   6.999,-
Per Moud m/silk  250 x 250     8.000,-   spar   9.999,-
Kashmir Mouri  240 x 170    4.000,-  spar   3.999,-

STR. SPAR NUPRISEKSEMPLER

OPRYDNINGSSALG

FYNS BILLIGSTE PRISER MED PRISGARANTI!

ALT SKAL VÆK!
SPAR OP TIL

70%
Åben hverdag 11-17.30, lørdag 11-14
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Skulpturen�, som kaldes ”Frøken 
H.C. Andersen” og ”H.C.A. i en 
queer tid” er skabt af Odense-
kunstneren Jens Galschiøt.
Hovedet er lavet efter Bissens 
H.C.A.-model fra 1864, mens 
kroppen er efter antikkens ”Ve-
nus fra Milo”.
Skulpturen� blev sat i verden for 
at skabe opmærksomhed om-
kring golfturneringen Pink Cup 
til fordel for brystkræftsagen.
Nu står den� foran Kunstbygnin-
gen Filosoffen. Fredag flyttes 
den til Café Biografen.

Frøken� H.C.A.

Odense: En to meter høj H.C. 
Andersen med bryster.

Det var for meget for med-
lemmer og gæster i Odense 
Eventyr Golf Klub, der nu 
har fjernet skulpturen før tid.

Kunstneren bag, Jens Gal-
schiøt, havde ellers skabt den 
i samarbejde med golfklub-
bens Pink Cup-udvalg for at 
skabe opmærksomhed om-
kring golfturneringen Pink 
Cup, hvor golfklubber lan-
det over samler penge ind til 
kampen mod brystkræft.

Det var meningen, at 
skulpturen skulle stå i klub-
ben under blandt andet 
Eventyrugen - en turnering, 
der afvikles i uge 28 med 650 
deltagere. Men det kommer 
den ikke til.

- Det er tilsyneladende ikke 
velset alle steder at have ho-
moseksuelle tilbøjeligheder 
og rod i sit køns identitet og 
slet ikke at vise dem frem på 
en golfbane, siger Jens Gal-
schiøt.

Initiativtagere: - Skuffende
I golfklubbens Pink Cup-ud-
valg, der indledte samarbej-
det med Galschiøt, er man 
også kede af forløbet:

- Det er vi selvfølgelig me-
get skuffede over, for vi synes 
for det første, vi laver et stort 
frivilligt arbejde. Vi ved ud-
mærket godt, at der er folk 
imod Galschiøt og sådan en 
skulptur, men jeg mener, at 
kunst skal røre folk. Ellers er 
det ikke kunst, siger Kirsten 
Schou, medlem af Pink Cup 
Udvalget, og fortsætter:

- Jeg kan også godt forstå, 
at Galschiøt er lidt vred, for 
han har gjort det helt gratis 
for at støtte brystkræftsagen. 
Så er der lige pludselig nogen, 
der synes noget andet. Det er 
vi skuffede over, men det er jo 
ikke os, der bestemmer.

Golfklub: Vi har fået klager
Det gør den daglige ledelse 
af golfcenteret derimod. Be-
styrelsesformand Harry Pape 
Henriksen forklarer, at ledel-
sen valgte at flytte skulpturen, 

fordi medlemmer og gæster 
havde klaget:

- Gæsterne kan ikke forstå 
det her. De synes, de er kom-
met til Fyn, og Fyn er noget 
med H.C. Andersen. Og når 
de så kommer og ser sådan 
noget her, der virker helt for-
kert på dem, jamen, så kom-
mer de og klager og siger: 
”Det er blasfemisk, det kan vi 
ikke lide”, siger formanden.

- Når vi får klager, så agerer 
vi på det, for det er ikke os, der 
skal forsvare kunsten, det kan 
kunstbygningerne gøre. Det 
er ikke det, vores golfklub skal 

bruges til. Al ære og respekt 
for det, damerne gør.

Skulpturen fik dog lov til at 
stå i golfklubben i forbindelse 
med den lokale Pink Cup den 
16. juni. Når landsfinalen af-
vikles den 22. september, får 
frøkenen lov at kigge med fra 
sidelinjen.

Golfklub bandlyser 
bare bryster

■■Galschiøts■skulptur■
af■H.C.■Andersen■
med■bryster■er■blevet■
fjernet■fra■Odense■
Eventyr■Golf■Klub

■■Medlemmer■og■
gæster■følte■sig■stødt

Af Anne Dahl Bertelsen
Foto: Birgitte Heiberg
andb@fyens.dk, bch@fyens.dk

 ■Galschiøts ”Frøken H.C. Andersen” skulle have stået i Odense Eventyr Golf Klub, men klubben 
fik klager. Nu står den foran Kunstbygningen Filosoffen og flyttes fredag til Café Biografen.

Flyvende samarbejde: To af de største 
turistmagneter på Fyn har fået luft under 
markedsføringen og samarbejdet. Det er 
Egeskov og Odense Zoo, som er gået til vejrs 
med budskabet om deres tættere relatio-
ner, bl.a. et billetsamarbejde, hvor der gives 
25 procent rabat, hvis man inden for fjorten 
dage besøger Egeskov efter at have været i 
zoo. Man skal blot medbringe sin billet. (ijn)

➤➤Øjeblik➤ Foto: Ivar Juel Nordentoft

Odense: En 16-årig knallert-
fører blev i går klokken 17.30 
kørt ned af en bus på Sankt 
Jørgens Gade.

Drengen kom kørende 
sammen med en kammerat  
fra den gamle gasgrund ved 
Sankt Jørgens Gade, da han 
blev ramt af bussen.

- De kommer kørende 
nede fra stisystemerne på vej 
op mod Sankt Jørgens Gade. 
Den første kører ud på Sankt 
Jørgens Gade, og den anden 
følger lige efter. Nummer to 
overser, at der kommer en 

bus, siger vagthavende ved 
Fyns Politi Jesper Pedersen.

Den 16-årige havde styrt-
hjelm på, men han var bevidst-
løs, da politiet nåede frem.

- Det så ret alvorligt ud i 
første omgang, og det har 
også været et ordentligt 
skrub, han har fået, siger Jes-
per Pedersen.

Drengen er indlagt på 
OUH, hvor han meldes uden 
for livsfare.

Af Peter Ammitzbøll
peam@fyens.dk

16-årig på knallert 
kørt ned af bus


