
Ferniseringsindbydelse til lørdag den 12. februar 2005 kl. 11.00 
  

Galschiøts H.C. Andersen 4 timer på Flakhaven 
Den over 3 meter store H.C. Andersen skulptur i kobber ferniseres nu på Flakhaven af borgmester Anker Boye. 
Den fynske billedhugger Jens Galschiøt og hans medarbejdere har været i gang med den store skulptur i over et 
år. Skulpturen forestiller H.C. Andersen der sidder og bader sine fødder. Den skal senere indgå i Fortællerbrøn-
den, som er Galschiøts forslag til et monument over H.C. Andersen. Men foreløbig skal skulpturen på turne i hele 
landet, hvor den som en anden gesandt fra Odense skal indgå i en vandreudstilling i forbindelse med digterens 
200 års fødselsdag. 

For at give borgerne i Odense mulighed for at være de første der ser den omdiskuterede skulptur, arrangerer 
kunstneren sammen med indsamlingskomiteen en åben fremvisning og fernisering på Flakhaven lørdag den 12. 
februar fra kl. 11. En model af Fortællerbrønden har været udstillet på Flakhaven i en længere periode, men nu 
kan borgerne altså danne sig et indtryk af den færdige Fortællerbrønd ved at se H.C. Andersen i fuld størrelse. 

Allerede kl. 15 forlader skulpturen Odense for at drage ud på sin turne, så borgerne har kun 4 timer til ved selvsyn 
at opleve værket.  
 
Arrangementet starter lørdag den 12. februar kl. 11.00 på Flakhaven i Odense, alle er velkommen. 

Program (ca. 1 time): 
- Velkomst 
- Borgmester Anker Boye afslører skulpturen 
- Hanne Nordentoft fortæller om folkeindsamlingen  
- Kurt Adamsen fra Håndværker- og Industriforeningen i Odense  

overrækker 50.000 kr. i støtte til Fortællerbrønden og begrunder donationen 
- Galschiøt fortæller om tilblivelsen af skulpturen 
- Smedekoret Vulcan underholder 
- Ferniserings-champagne, saftevand og småkager så længe lager haves 

 
Kl. 15 læsses skulpturen på en lastbil og forlader Odense for at drage på landsturne. ”At rejse er at leve”, 
sagde digteren jo, så denne turne vil nok passe ham meget godt. 
Der vil ved arrangementet blive præsenteret nogle af Galschiøts skitser (masker) i kobber og være mulighed for at 
give yderlige donationer både fra talerstolen og i den medbragte indsamlingsfod. 
 

 

Folkeindsamlingen:  Indbetaling af bidrag på konto: Fortællerbrønden nr. 0914 4358 3333 62 i BG Bank. Belø-
bets størrelse vil blive kvitteret og noteret sammen med indbetalerens navn og adresse. Hvis projektet må opgives, 
vil alle bidragydere kunne få deres indbetaling retur mod fremvisning af kvittering. Som en del af skulpturen 
rejses en ’søjle’, hvor alle bidragyderes navne bliver indgraveret. Skulle man ikke ønske at blive nævnt, bedes 
dette oplyst ved indbetalingen. 
  
Information 

Fotos m.m.: Jens Galschiøt, Tlf. 6618 4058, E-mail: aidoh@aidoh.dk, Internet: www.aidoh.dk
Folkeindsamlingen: Hanne Nordentoft, Tlf. 6594 1617. E-mail: hanne.korup@privat.dk

Internet: www.fortaellerbronden.dk og www.korupkunst.dk 
Håndværker- og Industriforeningen, Kurt Adamsen, Tlf. 6612 0334, E-mail: hi.odense@get2net.dk 
 
Baggrund 

Diskussionen om hvilken  skulptur der skal markere H.C. Andersens 200 års fødselsdag har bølget frem og tilbage 
imellem Galschiøts Fortællerbrønd og Bjørn Nørgaards 8 meter høje skulptur. Byrådet valgte Nørgaard, som 
opstilles ved Odense Banegård. Men Fortællerbrønden ville ikke dø, og en kreds af borgere besluttede at starte en 
indsamling for at give skulpturen som gave til Odense og planen er er opstille den på Sortebrødre Torv i hjertet af 
H.C. Andersen kvarteret. 

Fortællerbrønden er en interaktiv vandkunst som består af en stor cirkel i bronze på ca. 9 meter der samtidig er 
bænk og kant på vandkunsten. Cirklen  hæver sig i den ene ende og danner en lidt forhøjet fortællerstol, der skal 
danne grundlag for at udvikle en levende fortælletradition i forbindelse med vandkunsten. I modsatte ende af 
fortællerstolen placeres den store H.C. Andersen figur der tager fodbad i bassinet. Ved siden af digteren rejser der 
sig en todelt bagvæg som består af over 500 sammenflettede skulpturer der repræsenterer alle H.C. Andersens 
eventyr. 

http://www.aidoh.dk/
http://www.fortaellerbronden.dk/
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