
Solceller på Galleri Galschiøt 

Hjælp os med lave et  Co2 neutralt område 
  

Vi planlægger at lave ca. 2.000 m2 solceller på tagene på Galleri Galschiøt. Vi kan producere ca. 300.000 Kilo Watt 

(kW) årligt, det svarer til at vi kan spare verden for ca. 120 tons Co2. 

Der er lavet en foreløbig beregning om at vi bruger i alt 100 tons Co2 på hele vores skulpturproduktion, udstillinger, 

transport, rejser, gas, kobber/bronze, mad, el, varme og alle de småting, der indgår i vores samlede aktiviteter. Så når 

vores nye solceller skubber 120 tons Co2 ud af verdensmarkedet, bliver vi et område med minus Co2 udledning. 

 Growdfunding 

Det koster mindst 1,5 million kr. at etablere det store solcelle anlæg. Det har vi ikke råd til. Så Galschiøt er i gang 

med at lave en helt ny serie unikke ”Solfanger” skulpturer i kobber, som vi sælger som et Crowdfundings projekt for at 

finansiere solcellerne. De vil blive lavet i mange forskellige priser 

Vi har lavet nogle foreløbige beregninger af, hvor mange kg co2 man hjælper os med at spare i solcelleanlæggets 30-

årige levetid. For hver krone man køber Solfanger skulpturer for, hjælper man os med at spare 2,4 kg Co2 (det svarer 

til den mænge Co2, som en liter benzin udleder). Hvis man køber en skulptur til f.eks. 4.000 kr, kan vi montere 

solceller, der sparer i alt 9,6 tons Co2 - altså svarende til f.eks. ca. 4.000 liter benzin.  

 Skulpturerne bliver vildt flotte og de bliver solgt til meget nedsat pris (ca. 50 - 70%) til støtte for solcellerne. Så der er 

tale om en win-win situation, hvor man får mulighed for både at: 

-Få en fed skulptur, der er et symbol på vedvarende energi, til en meget god pris 

-Støtte at Galleri Galschiøt bliver Co2 neutral 

-Hjælpe os med at spare verden for i alt ca. 3.600.000 kg Co2 i anlæggets 30 årige levetid  

  

Solfanger skulpturen 

Solfanger skulpturen har et gennemgående tema med et magisk scepter, bestående af bjergarten bjergkrystal, der 

fanger solen og omdanne den til energi. 

Scepteret bliver båret af en slags urmenneske eller er monteret alene på en sokkel. Alle kobber skulpturerne er 

unikke og meget forskellige og i mange størrelser. Priserne varierer derfor også meget. Det eneste man kan være 

sikker på er, at de er stærkt nedsatte. 

Salget foregår kun i en begrænset crowdfundings periode, der slutter når vi har samlet pengene ind og eventuelle 

slupturer der ikke bliver solgt vil blive sat op til normal pris. Salget foregår efter princippet først til mølle. Man kan 

blive skrevet op til en forhåndsorientering på Aidoh@aidoh.dk 

Der bliver lavet Solcelle skulpturer i hele cowdfundings perioden og man har hele tiden mulighed for at bytte, hvis der 



skulle dukke en ny lavet Solfanger skulptur op, som man hellere vil have. 

Man kan ikke forudbestille, men man kan skrive sig op på en liste og få mulighed for at blive forhåndsorienteret, før 

salget åbnes og. Vi forventer at starte foråret 2020.  

Skriv din mail, telefon og navn til aidoh@aidoh.dk  

  

Udtalelse fra Jens Galschiøt omkring projektet: 

Greta Thunberg har ret – vores hus brænder 

Vi vil slukke branden på Galleri Galschiøt 

 

Jeg har ofte fået spørgsmålet om, hvad det mon koster i Co2 at producere mine skulpturer og derefter køre dem 

rundt i hele verden for at deltage i f.eks. klimamøder i Paris og Bornholm. 

 

Jeg har indtil nu afvist spørgsmålet, fordi vi ikke har råd til at lave et klimaneutralt værksted, og alternativet derfor 

ville være at vi stoppede produktionen og lod være med at deltage i debatter og udstillinger. 

Men nu er tiden kommet, fordi dem, der har stillet spørgsmålet har ret. Vi bliver nødt til at feje for egen dør. Især har 

Greta Thunberg påvirket mig. Hun har også ret. Vi må agere som om der var brand i vores hus. 

Jeg har derfor igangsat et kæmpe projekt, der gerne skulle ende med at vi får ca. 2.000 m2 solceller. Foreløbige 

beregninger viser, at vi kan producer 300.000 kW strøm årligt, som vi dels selv kan bruge og dels kan lægge ind i el 

nettet og derved øge mængden af solcelle strøm i Danmark. 

Vi har stadig ikke råd til at lave det, men jeg vil igangsætte et stort crowdfundings projekt. Vi vil forsøge at arbejde 

os igennem det og ved hjælp af salget af Solfanger skulpturer skaffe pengene til et tag med solceller, der vil gøre hele 

vores værksted og produktion Co2 neutral. 

Kærlig hilsen  Jens Galschiøt, Odense Februar 2020 
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