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Konstverk för tankar 
till sex och rymden
En sexleksak eller en 
rymdraket? Tolkningarna 
gick isär när ett Movem-
ber-träd restes på Harry 
Hjörnes plats för att upp-
märksamma insamlingen 
till prostata- och testikel-
cancerforskning.

Movembers insamling 
pågår under hela november. 
Sverigelanseringen för-
knippas ofta med att odla 
mustasch. Erotikbutiken 
Martinshop är ett av flera 
företag och organisationer  
i Göteborg som engagerat 
sig i kampanjen och vill  
bidra på andra sätt.

Tillsammans med wrest-
ling-stjärnan Conny Mejsel 
hade de beställt ett konst-
verk skapat av den tyske 
konstnären Beate Uhse.

I går förMIddag stod  
butikschef Marie Anders-
son och kollegan Eveline 
Odle vid Harry Hjörnes 
utanför krogen Gamle Port 
för att resa det uppblåsbara 
trädet.

– Vi gör det för att öka 
medvetenhet om Movem-
ber. Alla som går med i vårt 

lag kommer att få 20 kronor 
donerade i sitt namn, säger 
Marie Andersson.

Utsmyckningen väckte 
en viss uppmärksamhet av 
förbipasserande. 

– Det ser ut som en rymd-
raket, sa Anette Johansson 
efter att ha studerat konst-
verket från olika håll.

I hennes sällskap fanns 
Anna Berts som hade en  
annan uppfattning:

– Svårt att säga, kanske en 
sexleksak.

MovEMbEr-TrädET  har 
en föregångare i Paris som 
har väckt uppmärksamhet. 
Där hade franska myndig-
heterna beställt en 25 meter 
hög uppblåsbar skulptur av 
konstnären Paul McCarthy  
som placerades på Place 
Vendome. McCarthy 
kallade  den för Tree men 
röster på sociala medier 
bestämde att det var en 
analplugg.

Anders MArtinsson
031-62 45 18 anders.martinsson@gp.se

Bild: Stefan Berg

UppblåsbarT. Konstverket pŒ Harry Hjšrnes plats i centrala 
Gšteborg vŠckte uppmŠrksamhet i gŒr. Helt avsiktligt.

NU ALLTID 
BORDERSHOP 
OMBORD.

NU OM
BORD PÅ ALLA SVENSKA FÄRJELINJER

Nu har vi alltid Bordershop ombord på våra fartyg 
– oavsett var du reser ifrån i Sverige. Du sparar upp 
till 60% mot ordinarie pris i land, eftersom vi har sänkt 
priserna kraftigt i butikerna ombord. Nu har vi fått in 
nytt sortiment så passa på att handla inför jul!

Res över dagen eller boka en kryssning med två kvällar 
ombord. Umgås och koppla av med nära och kära. 
Ta en bit mat och njut av havsutsikten.

DAGSTUR

GÖTEBORG – FREDRIKSHAMN

FR

/PERS**99:-
KIELKRYSS

GÖTEBORG–KIEL • INKL HYTT

FR

/PERS***499:-
Ta med bilen för halva priset!

Boka på stenaline.se eller ring 0770–57 57 0069:-
№ 1 RED 
3 L, 12% VOL

*99:- på Danmarkslinjerna

*69:-
BLOSSA 2014 
LAVANDE 75 CL, 15% VOL

*79:- på Danmarkslinjerna 

* 79:-
SPENDRUPS PREMIUM 
LAGER 24X33 CL, 5% VOL

*99:- på Danmarkslinjerna

*

Alkohol kan skada din hälsa.

Bokningsavgift tillkommer vid personlig service. *Priser Göteborg – Kiel: Glögg 69:-, Spendrups 79:- och № 1 Red 69:-. Priser Göteborg – Fredrikshamn/Varberg – Grenå: Glögg 79:-, Spendrups 99:- och № 1 Red: 99:-. Gäller så långt lagret räcker 14/10 2014 – 7/1 2015.**T/r begränsat antal platser. 

***T/r med vändande båt inkl 2-bäddshytt med över- och underbädd utan havsutsikt. Priset gäller vid 2 personer i hytten, annan hyttkategori mot tillägg. Priset gäller utvalda dagar i okt och nov. Ord pris från 699:-/person. Ta med bilen för halva priset, ord pris 995:-, ange erbjudandekod: BIL50. 


