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■■ Ikke mindst billedhugger  
Jens Galschiøt og hans værk-
stedsleder Kurt Lilliendal 
Hansen, der her ses på sten-
sætningen, var spændte på at 
se, om beregningerne holdt 
og H.C. Andersen rent fak-
tisk kunne holde sig flydende. 
Heldigvis var der ug i  
regning.

Kerteminde: Duvende i den 
stærke strøm i havnen ved 
Langebro ligger en kobber-
skulptur af H.C. Andersen. 
Det er bare lige skuldrene og 
hovedet, der titter oven for 
vandet.

Skulpturen er lavet af den 
odenseanske billedhugger 
Jens Galschiøt, der i går selv 
var med til at søsætte den.

- Det er en jomfru-søsæt-
ning, for det er første gang, vi 
sætter den ud i vandet, så vi er 
lidt spændte på, om teorierne 
fra værkstedet holder, fortalte 
Jens Galschiøt, da han kom 
sammen med en vognmand 
og sin værkstedsleder Kurt 
Lilliendal Hansen.

Den flydende - eller druk-
nende - H.C. Andersen er en 
ide, Jens Galschiøt har fået 
i forlængelse af alle forvik-
lingerne, der var med hans 
siddende H.C. Andersen-
skulptur, der skulle have væ-
ret opstillet i Odense og så 
alligevel ikke blev det. De 
kontroverser endte med, at 
billedhuggeren sidste år satte 
sin H.C. Andersen-skulptur 
i Odense Havn - og i øvrigt 
hentede den op igen i foråret.

Den søgående H.C. Ander-
sen er fyldt med skum, så den 
kan flyde, og så er den med en 
solid kæde foranket til to be-
tonklodser. Den er oven i kø-
bet udstyret med en justerbar 
køl, så den ikke tipper rundt.

Det blev et helt tilløbsstyk-
ke, da digter-figuren med sine 
to betonankre skulle løftes 
ud i vandet. Det var da hel-
ler ikke nogen helt let opgave, 
det lille hold skulle løse.

Medens Jens Galschiøt 
godt kunne køre ind på den 
lidt akavede p-plads ved bro-
en med sin varevogn, så måtte 
lastbilen holde oppe på vejen. 
Chaufføren havde skridtet af, 
at kranen godt kunne række 
hele vejen hen over p-pladsen 
og ud i vandet.

Digteren havde fået skruet 
en krog på toppen af hovedet 
til at løfte den i. Men hvordan 
var det nu lige, de skulle få 
krogen skruet af, når skulptu-
ren var vel placeret ude i van-
det. Det blev debatteret en 
del, uden at svaret kom til at 
stå lysende klart. Det blev no-
get i retning af: Det løser sig ...

H.C. Andersen blev løftet i 
vejret og til glæde for de men-
nesker, der efterhånden var 

stimlet sammen for at se med, 
blev den sikkert placeret ude 
midt i strømmen.

Og der flød den så lige så 
fint:

- Se lige, hvor fantastisk vo-
res beregninger hjemme på 
værkstedet holder, udbrød 
Jens Galschiøt begejstret ved 
synet.

Og så kom som sendt fra 
himlen en lille båd sejlende.

- Hej båd, råbte Jens Gal-
schiøt og i en fart sikrede han 
værkstedslederen et lift ud til 
H.C. Andersen, så løftekro-
gen helt ubesværet kunne bli-

ve fjernet fra digterens hoved.
H.C. Andersen er blot en 

af mange skulpturer, Jens 

Galschiøt bidrager med til 
Kunstfestivalen.

Rundt om i byen er anbragt 

en hel del bronzeskulpturer 
af hjemløse. Andre steder i 
byen kan man bl.a. se et ek-
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■■Torsoen af eventyrdigteren er udført i kobber og indeni fyldt op med skum, så den kan holde 
sig flydende, sikkert forankret på et par betonblokke.
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Munkebo: Munkebo Spejder-
gruppe har bedt kommunen 
om hjælp til at få betalt en 
vandregning, der på grund af 
et brud på en stikledning ved 
spejderhytten var løbet helt 
op i små 100.000 kroner.

Folkeoplysningsudvalget 
har nu bevilget den ønskede 
hjælp. Ikke i form af tilskud, 
men som et lån, der vil blive 
tilbagebetalt ved, at kommu-
nen reducerer i driftstilskud-
det over en årrække.

- Vi har haft et møde med 
spejdergruppen, og det er ef-
ter aftale med dem, at vi har 
fundet frem til den her løs-
ning, fortæller udvalgets for-
mand, Erling Knudsen.

Lån til at betale 
for vandet

Langeskov: Da medarbej-
derne i XL Byg i Langeskov 
mødte på arbejde fredag 
morgen, ventede der dem 
en ubehagelig overraskelse i 
form af en knust rude.

Indtil videre ukendte ger-
ningsmænd forsynede sig kl. 
2.49 med de varer, der var 
udstillet i vinduet.

På butikkens overvåg-
ningskamera kan man se, at 
der var tre tyve involveret i 
indbruddet. De ankom i en 
sort varebil og gik målrettet 
mod udstillingsvinduet.

Fra udstillingen har de stjå-
let diverse elværktøj af gode 
mærker som bl.a. Dewalt og 
Bosch

Indbrud i XL Byg 
i Langeskov

Kerteminde: Hvis Kerteminde 
Tennisklub gerne vil have en 
boldmaskine, så skal klubben 
selv betale den. 

Sådan lyder Folkeoplys-
ningsudvalgets svar på ten-
nisklubbens ansøgning om 
tilskud til boldmaskinen.

- Reglerne er ens for alle 
foreningen: Vi stiller pladsen 
til rådighed, men hvad man 
har brug for af udstyr må 
man selv sørge for, lyder be-
grundelsen fra udvalget.

Ingen tilskud  
til boldmaskine

Munkebo: Natten til torsdag 
har der været ubudne gæster 
hos Munkebo Bådelaug.

Nogen har brudt et vindue 
op og er ad den vej kommet 
ind. Vedkommende har åb-
net samtlige skabe. Alligevel 
ser det ud som om, der ikke 
er stjålet noget som helst.

IndBrud I BådeLAv


