
  

Crowfunding til at gøre Galleri Galschiøt CO2 neutral 

Mennesket har altid udnyttet og tilbedt solen, som den livsgivende kraft på jorden, og I 

mange religioner spiller solen og lyset således en helt central rolle. Uden sol intet liv. Vi har 

siden tidernes morgen udviklet og forfinet vores måder at udnytte solens energi på til f.eks. 

at helbrede og forhindre sygdomme, til at dyrkning af jorden, til at skabe ild osv.  

 

Vi har gennem historien, bl.a. takket være menneskes kreativitet udviklet og forfinet  me-

toder at udnytte solens energi på, hvilket b.la solceller er et resultat af.  Solfangerskulptu-

rerne er en hyldest til solens energi og menneskehedens tilbedelse og udnyttelse af denne 

kraft.   

Prisliste til solfanger skulpturer 
Crowdfundings prisen er nedsat med 50 til 70 % af normalpris.  

Alle skulpturerne er unikke og salget går til at lave 2000 m2 solceller på vores tag 
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Solfanger skulpturerne har et gennemgående tema med et magisk scepter, bestående 

af bjergarten bjergkrystal, der fanger solen og omdanner 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 varie-

rer derfor også meget. Det eneste man kan være sikker på er, at de er stærkt nedsatte - 

(se normalprisen i parentesen). 

Der er 6 forskelige serie af sol skulpturer * Sol-heksen *Sol-sankeren* Alkymi-

sten*Magikeren*Solar plexus* og Sol Stenen 

 

Heksen er symbolet på den kvindelige energi, 

magi, fandenivoldskheden og fart hvilket er inte-

greret i denne skulptur serie. Den dukkede plud-

seligt op, da jeg modelerede nogle helt andre 

skulpturer som bestod i at beskrive heste i fart, 

hvor jeg som med heksen lader farten ”opløse” 

skulpturen. 

H:65L:70 B:20 cm | Materiale: Kobber & bjerg-

krystal | Fod: Sten (Granit/ Marmor/Skiffer) 

Sol-heksen 6.800.-  (18.000.-)  
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Sol- sankeren 4.800.- (12.000.-) 

Sol- sankeren (tre fod) 5.200.- (14.000.-) 

Sol-sankeren samler energien i en lille pose. Hun er 

symbolet på den søgende der gransker naturens resurser 

og muligheder. Hun er inkarnationen af jordens moder 

natur og lever i fuldstændigt pagt med naturen og re-

præsenterer livet i balance med jordens resurser. 

H:65 L:30 B:30 cm | Materiale: Kobber & bjergkrystal | 

Fod: Sten (Granit/ Marmor/Skiffer) 

 

Alkymisten       3.800.-  (9.000.-) 

Alkymisten (tre fod)4.200.-  

Alkymisten er den eksperimenterende sjæl der 

med teknisk snilde og finulighed udvikler vores 

evner til at fange solenergien og bruge den til 

gavn for alle. Alkymisten er også en blanding af 

en gal og genial person der danner grundlag for 

hele oplysningstiden, og den teknologiske ver-

den vi kender. Alkymisten har både skabt stor 

velstand, men samtidig skambrugt jordens re-

surser og skabt klimaforandringen.  

H:65 L:30 B:30 cm | Materiale: Kobber & bjerg-

krystal | Fod: Sten (Granit/ Marmor/Skiffer) 
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 Besøg Galleri Galschiøt  - Fri entré 
Åbent alle hverdage 9.00 - 17.00 søndag 12.00 - 16.00  

Lukket helligdage og lørdage  
 

Banevænget 22, 5270 Odense N 
 Tlf.66184058- aidoh@aidoh.dk 

 -www.GalleriGalschiot.dk 

Sol stenen   600.- (1.200.-) 

 

 

 

 

Magikeren 3.800.-  (8.500.-) 

Magikeren er den æteriske versi-

on af alkymisten. Magikeren har 

stor indsigt i sindets krinkelkroge 

og universets åndelige energier og 

prøver ved ren ånd at skabe balan-

ce i verden 

H:60L:20 B:20 cm | Materiale: 

Kobber & bjergkrystal | Fod: Sten 

(Granit/ Marmor/Skiffer) 

Solar plexus1.500.- (3.800.-) 

Solar plexus er energifeltet omkring den magiske sol 

(sten) der danner centrum for alt energi i universet. Solar 

plexus er også det tredje af de menneskelige 

chakraer der kaldes ”navlens juvel”, som er 

tilknyttet følelserne. Harmonien i Solar Plexus 

er afhængig af en god jordforbindelse. 

H:30L:10 B:10 cm | Materiale: Kobber & bjerg-

krystal | Fod: Sten (Granit/ Marmor/Skiffer) 

Solstenen er en” lommeversion” af solar plexus 

figuren, der kan ligge og samle energi i vinduet og 

få en til at tænke på en verden i balance.  

H:8L:6 B:7 cm | Materiale: Kobber & bjergkrystal  

http://gallerigalschiot.dk/

