TATOVERET LYKKETROLD
SOLGT FOR 51.000 KRONER

01.09.2017

De populære og verdensberømte lykketrolde fra Gjøl kom i torsdags under hammeren og blev bortauktioneret
for 779.080 kr. for at donere hele beløbet til Kræftens Bekæmpelse. Højdespringeren blev Happy Color Trold
designet af kunstner og tatovør Quang Ramsing Fleuret fra Herning.
En række danske kunstnere, designere og kendisser har velvilligt kastet sig ind i kampen mod cancer ved at
forvandle den charmerende Gjøl-trold til 28 sjove, kreative og dekorative fantasifigurer på 140 cm. Alle troldene
blev bortauktioneret i den gode sags tjeneste under kyndige hammerslag af Frederik Bruun Rasmussen fra
Bruun Rasmussen Kunstauktioner.
”Quang Ramsing Fleuret er en meget alsidig og kreativ kunstner, som maler på alt lige fra lærred, biler til
mennesker som tatovør. Det er utrolig flot, at Quangs Happy Color Trold klarede sig så flot og bidrog med
så imponerende et beløb til det gode formål”, fortæller adm. dir. Jesper Sommer fra bySommer, der står bag
projektet Lykketrold Fundraiser og salget af Lykketrolde i samarbejde med Dam Things Holding.
Projektet Lykketrold Fundraiser handler om at sætte fokus på kræft, men også om at bidrage på en anderledes
måde med kreativitet og midler til forskning i kræft. Det har fået mange til at bidrage velvilligt til projektet, og
her i blandt er designerne af de unikke Lykketroldskulpturer.
”Min Lykketrold blev bortauktioneret som en af de sidste på aftenen, så jeg var spændt på, om alle pengene var
brugt af de deltagende i velgørenhedsmiddagen. Jeg var næsten i chok, da der blev budt 51.000 kroner, fordi
jeg var i fornemt selskab med mange andre kendte designere, og det betragter jeg ikke mig selv som”, fortæller
kunstner Quang Ramsing Fleuret, der har været kunstner i otte år og driver sit galleri Quang og tatovørbutikken
Kejzer-Q i Herning.
Quang Ramsing Fleuret blev også overrasket, da han blev bekendt med, hvem der har budt og købt hans trold.
Det er nemlig søn af Thomas Dam, Niels Dam, der bød på Happy Color Trold. Thomas Dam er skaberen af den
originale Gjøl-trold for præcis 60 år siden.
”Thomas Dam døde af kræft i 1989, og hans efterkommere ønsker på denne anderledes måde at støtte
forskningen i kræft og at hjælpe ramte familier”, fortæller adm. dir. Jesper Sommer fra bySommer.
På auktionen var også Lykketrolde under hammeren lavet af tidligere racerkører Jason Watt, kunstner Kristian
Von Hornsleth og nissemor Etly Klarborg, som alle gik for 50.000 kr., og derudover blev der budt på trolde
lavet af tv-vært Michéle Bellaiche, skuespiller Timm Vladimir, ernæringsekspert Christian Bitz, komiker Anders
Matthesen, tøjdesigner Karen Simonsen, komiker Jonas Schmidt, tv-kok Claus Holm med flere.
Udover auktionen har salget af miniatureudgaver af Lykketrolde hos isenkræmmere over hele landet i de seneste
tre år indbragt intet mindre end 781.590 kr. til Kræftens Bekæmpelse, så den samlede donation indtil videre lyder
på 1.560.670 kr.
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