4 { FyensStiftstidende

Odense

Onsdag 13. juli 2011

Galschiøt har
anmeldt
auktionshus
til politiet
■■To gange har Jens Galschiøt set sin stjålne
skulptur sat til salg hos Bruun Rasmussen, og
nu  har han anmeldt auktionshuset for hæleri
■■En meget grov påstand, mener Bruun Rasmussen, der afviser anklagen fra kunstneren
Tyvekoster på auktioner
Forsiden af denne sejk
Næsby: Den fynske billedhug-

ger Jens Galschiøt har meldt
auktionshuset Bruun Rasmussen for hæleri, efter et af
hans stjålne værker blev sat
til salg hos firmaet for anden
gang.
- Det, at de sælger noget,
når de ved, at der er en politisag på, det er over grænsen,
siger Jens Galschiøt.
Hos Bruun Rasmussen beklager man, at skulpturen
blev sat til salg to gange, men
forklarer, at der er tale om et
uheld af de sjældne.
- Vi har 75.000 effekter under hammeren om året, og vi
tager stilling til det tidobbelte, siger vurderings- og salgschef hos Bruun Rasmussen,
Kasper Nielsen.
- Jeg kan kun have forstå-

else for Galschiøts situation,
men mener ikke, at der er
hold i anklagen om, at Bruun
Rasmussen bevidst er med til
hæleri. Det er en meget grov
anklage, tilføjer han.
Sagen henlagt og genåbnet
Jens Galschiøts gjorde opmærksom på skulpturen første gang i november 2010.
Auktionshuset kontaktede
politiet, der fortalte, at sagen
var henlagt, og at der ikke ville blive gjort mere.
- At en person henvender
sig og siger, det er hans skulptur, er ikke nok til, at vi udleverer den til ham, siger Kasper Nielsen.
Auktionshuset tog skulpturen af sin auktion og leverede
den tilbage til ham, der ville
sælge den.
Jens Galschiøt fik besked
på selv at tage kontakt til sæl-

geren, men det bar ikke frugt.
Den fynske kunstner gav
ikke op, gik til statsadvokaten
og fik her medhold i, at politiet skulle tage sig af sagen.
Men senere var skulpturen
igen sat til salg hos auktionshuset.
- Jeg skrev til Bruun Rasmussen, og de svarede ikke,
siger Jens Galschiøt, der derfor den 24. juni anmeldte
Bruun Rasmussen til politiet
for hæleri.
- Det er et af Skandinaviens
fineste auktionshuse, der gør
det her. Det er en form for
hæleri, mener han.
Hos Bruun Rasmussen forstår man kunstnerens irritation, men mener ikke, at auktionshuset er skyldig i hæleri.
- Jeg håber, at det er hans
frustration, han lader lynaflede over os, siger Kasper
Nielsen.
Nu er skulpturen for anden
gang fjernet fra Bruun Rasmussens auktioner på nettet.

Af Camilla Falkenberg
cafa@fyens.dk

Sagen kort
November 2010: Skulpturen
bliver sat til salg første gang hos
Bruun Rasmussen. Jens Galschiøt gør auktionshuset opmærksom på problemet.
December 2010: Bruun Rasmussen afleverer skulpturen
tilbage til sælgeren. Annoncen
tages af auktionshuset hjemmeside.

Marts 2011: Efter en række telefonsamtaler med sælgeren,
anmelder Galschiøt sagen til
politiet.
April 2011: Galschiøt klager
over, at skulpturen er blevet
udleveret.
Maj 2011: Politiet stopper efterforskningen på grund af forældelsesfristen. Galschiøt klager

over afgørelsen.
Primo juni 2011: Skulpturen
sættes igen til salg hos Bruun
Rasmussen. Statsadvokaten giver Galschiøt medhold, og sagen genoptages.
Ultimo juni 2911: Galschiøt anmelder Bruun Rasmussen for
hæleri.
Kilde: www.aido.dk

Politiet efterforsker ikke Bruun Rasmussen
■■I sagen om Jens
Galschiøts stjålne
skulptur interesserer
Fyns Politi sig ikke for
Bruun Rasmussen
Odense: Sagen om Jens Galschiøts stjålne skulptur har
levet en ganske omtumlet til-

værelse hos Fyns Politi.
Den 9. marts i år kontakter
den odenseanske billedhugger politiet. I anmeldelsen til
Fyns Politi melder Jens Galschiøt sin skulptur for stjålet.
Af anmeldelseskvitteringen
fremgår det, at tyveriet skulle
have fundet sted 1. juni 2001.
At tyveriet ligger så langt
tilbage fører til, at Fyns Po-

liti den 12. maj meddeler Jens
Galschiøt, at politiet standser
sin efterforskning af sagen.
- Det skyldes, at tyveri har
en forældelsesfrist på fem år,
fortæller politifuldmægtig Bo
Hjeds, som traf afgørelsen.
Jens Galschiøt er utilfreds
med politiets afgørelse og
klager til Statsadvokaten for
Fyn, Syd- og Sønderjylland.

Den 20. juni bliver det fra
statsadvokaten meddelt, at
Fyns Politi skal fortsætte sin
efterforskning.
- Vi skal finde ud af, om vi
kan finde ud af, om der er en
person, som i løbet af de seneste fem år har haft skulpturen
på ulovlig vis, siger Bo Hjeds.
24. juni tog Jens Galschiøt
atter kontakt til Fyns Politi.

Med en e-mail anmelder den
odenseanske
billedhugger
auktionshuset Bruun Rasmussen for hæleri eller alternativt for ulovlig omgang
med hittegods.
Trods denne anmeldelse er
Bruun Rasmussen i øjeblikket
ikke genstand for nogen form
for efterforskning.
- Vi har ikke rettet vores

efterforskning mod Bruun
Rasmussen. Det handler som
nævnt om, hvorvidt vi kan
finde ud af, om der er en person, der de seneste fem år på
ulovlig vis har været i besiddelse af den omtalte skulptur,
forklarer Bo Hjeds.
Af Sander Schmidt Astrup
sasa@fyens.dk

