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Hermed en liste over stjålne skulpturer. I alt 61 forskellige skulpturer med samlet 
værdi på minimum 1,98 millioner kroner . Ved 24 forskellige indbrud/ politisager.  
 
Det er en kriminalgåde hvor alle disse skulpturer er forsvundet hen. Galschiøt har 
etableret et internationalt søgeprogram der konstant gennemsøger alle auktionshuse i 
verden for salg at skulpturere som er fra Galschiøts hånd- men ind til videre er kun 
en skulptur dukket op på Bruun-Rasmussens auktioner i Danmark i 2011. Resten er 
sporløst forsvundet. 
 

 
 
 
 

1. 2011. 11.okt . Alle skulpturerne blev fjernet fra den 
store skulpturgruppe i Billund ”Den lille prins” som 
består af 8 stk 70 centimeter høje bronze skulpturer 
monteret på 8 store natursten. Skulpturen var opstillet 
foran biblioteket i Billund skulpturpark, der i 2010 
havde en større udstilling med Galschiøt. Legofonden 
støttede udstilling ved at købe skulpturen til Billund. 
Se infoside, foto og Pressemeddelelse. Værdien er ca 
6.000.000 kr 

 

2. 2011. 7. juli.  Endnu flygtninge skulptur blev stjålet fra Kunstinstallationen M/S 
ANTON. Da den besøgte Svendborg havn.7 juli 2011. Skulpturen er unik og 
består af et kobber hoved på en rustfri stang. Den er i menneskestørrelse og har 
tøj over skulderne, så den ligner et helt menneske. Skulpturen ikke signeret af 
Galschiøt. Den er  nummereret 45 -2010 , se foto af skulpturen. Se 
pressemeddelelse: Værdien er  40.000 kr 

 
 

 

 

3. 2010. 28. august.  Flygtninges skulptur blev stjålet fra Kunstinstallationen M/S 
ANTON. Da den besøgte Holbæk havn d. 28. august 2010. Skulpturen er unik 
og består af et kobber hoved på en rustfri stang. Den er i menneskestørrelse og 
har tøj over skulderne, så den ligner et helt menneske. Skulpturen ikke signeret 
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af Galschiøt men er nummereret 62 - 2010, se foto af skulpturen. Se pressemeddelelse: 
Værdien er  40.000 kr 

 

4. 2007: Bogø Design, Skovvangsvej 196 a Århus. Tyvene kom ifølge 
øjenvidner kørende på to scootere, standsede op foran galleriet og smadrede 
begge vinduer og tog som det eneste Galschiøts skulpturer til en værdi af 20.000 
kr. Det drejer sig om en kobbermaske til 7.000 kr. og en kobberskulptur af en 
beklædningsdragt til 13.000 kr. Kunstneren har først den 8. januar fået besked 
fra galleriet, selv om indbruddet skete sidst i november 2006. Men p.gr.a. intern 
forvirring i galleriet fik kunstneren ikke besked. Se pressemeddelelse  

 
 

5. 2006. sep./okt. Fragtcentralen i Tåstrup. 11 skulpturer 
stjålet, pakket i en 50 kg tung 
flyttekasse. Se foto. Se 
Pressemeddelelse.  Værdi 
72.000 kr. Kontakt Politiet i 
Glostrup, Vagn Petersen, 
4386 1448 eller 
Fragtcentralen, Torben Bach 
6565 6788 

 
 

 
 
 
6. 2005. Natten til den 13. november blev der stjålet to 

lysestager (50x50x70 cm) fra Bruuns Blomster og 
Brugskunst, Odense. Kontakt Lene og Per, tlf. 6618 
7587. Værdi 16.000 kr. 

 
 
 

 
 
 
 

 
7. 2005. Lørdag den 21. august. 2 store Hungerdrenge (160x 50x60 

cm, 70 kg stk.) stjålet fra kunstudstilling i Kolding. Kontakt 
Kolding politi 7932 1448 eller udstillingsarrangør Martin Lilliendal 
Hansen 6065 4416 . Se infoside Værdi 160.000 kr.  
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8. 2005. Erik Mortensen skitse i kobber bortkommet/stjålet i 

forbindelse med udstilling hos Harry Bolt, Malmö, Sverige. 
Værdi. 75.000 kr.  

 
 
 
 
 

9. 2004. februar - 4 til 5 Skamstøtte relieffer i kobber (90x50 
cm) ikke signeret, stjålet fra Galschiøts værksted i Odense, da de var lagt til 
patinering på en lukket gårdsplads. Værdi 140.000 kr. Ikke opgjort og anmeldt 
endnu. 

10. 2004. 9 skulpturer til en samlet værdi på 66.000 kr. blev stjålet fra Korup Sogns 
Kunstforening fredag den 27. februar. Udstillingen blev straks lukket for at 
forhindre yderligere tyverier. For yderligere oplysninger kontakt Korup Sogns 
Kunstforening, Hanne Nordentoft, tlf. 6594 1617 eller Odense politi.  Se info  

 
 
 
11. 2004. Skitse til Blækspruttekjolen værdi 90.000 kr. 

(80x 60 cm, vægt 80 kg). stjålet fra tyverisikret kunst-
udstilling, Korup Sognegård natten mellem 3. og 4. 
februar. For yderligere oplysninger kontakt Korup 
Sogns Kunstforening, Hanne Nordentoft, tlf. 6594 
1617 eller Odense politi. Se info 

 
 
 
 

 
12. 2003. Lille kobbermaske, Ved udstilling på Odense Teater. Værdi 2.000 kr. (ikke 

anmeldt) 

13. 2003. Stor kobbermaske. Stjålet ved postforsendelse til København. Erstattet med 
7.000 kr. 

 

14. 2002. Krucifiks stjålet på Billund Centret, værdi 
150.000 kr. (150x80 cm, vægt 40 kg). Tyveriet fandt 
sted ved højlys dag. Alligevel var der tilsyneladende 
ingen vidner. Oplysning hos Billund Kunstforening, 
Kirsten Vagtholm, tlf. 7533 1918 eller Billund politi. 
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15. 2002. Skamstøtte-fragment (70x80 cm, vægt 30 kg) 
stjålet på Billund Centret, værdi 50.000. 
Omstændigheder som oven for. 

 
 
 
 
 
 
 
 

16. 2002. Kvindeskulptur, kjole stjålet fra butik på Skibhusvej i Odense, (60x40 cm, 
vægt 30 kg) værdi 45.000. Der blev ikke stjålet andet ved indbruddet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
17. 2001. Skriget, værdi 250.000. (250 cm vægt 270 kg) 

Skulpturen var udstillet i en skulpturpark i tilknytning til 
Værkstedsgalleriet i Tørresø, Otterup på Fyn. Kontakt Jette 
Heckmann, tlf. 6487 1553 eller Odense Politi. Se infoside 

 
 
 
 
 

 
18. 2001. 2 skulpturer stjålet fra Intercontinental Hotel i 

Frankfurt, værdi 30.000 
 
 
19. 2001. Blomsterkumme stjålet fra Galschiøts skulpturpark, 

værdi 18.000 (120x60 cm, vægt 70 kg). Ikke anmeldt. 
Denne skulptur blev forsøgt solgt på Bruun-rasmussensauktioner i 
2010 og 2011. Både bruun-Rasmussen og sælgeren nlev 
politianmedt for hæleri, sagen er stadig verserene (d.14 okt 2011) 
se webside 

 
 

20. 1997. 3 skulpturer fra skulpturgruppen Den lille Prins, 
Fuglebjerg Kommune, Sjælland. Tyvene havde brugt en bil til 
at trække skulpturerne fri. værdi 120.000 
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21. 1995. Hoved af Svinehunden stjålet fra Blågårds Plads i København. 
 
22. 1993. 2 arabiske skulpturer, værdi 50.000 (70x40 cm, vægt 35 kg stk.) stjålet fra 

Odense Natursten. Ved det natlige indbrud blev der ikke stjålet andet. Odense 
Politikreds.  

 
23. 1992. 2 skulpturer stjålet ved indbrud i Galerie Pluriel Décor i Narbonne, 

Frankrig, værdi 7.000 
 
 
 
 
 
 
 

24. 1991. Local Hero , 50x50x80 cm stjålet fra Berlin-
mur-sekretariatet i Berlin værdi 45.000. 

 


