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Andersen - menneske og afgud
Det har aldrig været nogen dans på roser at rejse et folkeligt
monument over Danmarks store eventyrdigter. Bjørn Nørgaardalltuelmed et nyt gigantisk mindesmærke i Odense - er slet ikke
den første, eler har måttet finde sig i et og andet.
Monumenter
--~ ~N':~ Michael Hornung

ed sit nye H.C. Anl.lOTsco-nlOnUIDent til Odense hllr Bjørn
Nørgaard sprumgl alle de
... rammer, dor kan sprænges.
Det er hUlls til dato største
"'-l
arbejde i bronze. Lige!!om i
den drkeligc vorden forudskikker ting, der m'så
enonlJi.'. også en svær og snloliofuld fødsel. Men
de vflllske!ighooer, som BjjJrn Npr~ulll'lllutr udstået, er forlinlill at regne mod dem, 110m undre
har mnttet. UI,je med, når de skulle rejse et
minde over dl:ln dansker, 80rn de fleste dfmskere

!.

kender og elsker.
Klllllpcn bflgyndte allen~de dengang, da billedhuggUl'On l,()llis Hasselriis ville r!.~sll det fprste
llJollUl1lenl over eventyrdigteren i evolltyrdigteroml egen filrloby, Det V!ll' ikke klJll en stor del
uf preSl'en, del' vur imod, odenseanerne Bom
helhed var h~Ue.a.' ikke fOl: bolJ~;~;:~: ·~s d;~
olTe.ulligu indsamling af penge gik. doprimenmde træ6'\:, Vore dagus monumemalkunatnere er
uendeligt pl"ivilegerede i sammenligning med
1800·tnl1e~s, Dm' er do IltON fonde til forskal,
flere private donatorer, et kunstinlOJ'C8soret erhvervsliv og kommunekasserno. Holdningen
var også dengang, at noget sll ekstruv06'nDt som
to H,C, Andel'Slln-statuer kunne an lillo nation
som DUl\mlU'k slet ikke tillade llig, Den holdning
bar ændret sig.
Otto dl' tidlj"Cl"C, 26. juni 1880 var der i Købonhavn blevot nf.'lloret en officiel atlltuo uf H.C.
Andorson i J\ongons Have. Det val' alt rigoligt,
mente truUl, E[JlioHe - som digterellii nære ven,
balh:tmill:!lo.. Au!,'Usl BournollvUle - mente oven
i l{j)hot, llt der slet ikke burde !"(\jsea noget
monument OVOI' Andersen overhovedet, i hvert
Jilld ikke øA iængn, nt don føl:lOmme digter var i
Liv€' tig kunne blivti' ilde bEll:ørt ovel' den kritik,
dOm l1Ionument.ct med det!> lorherIigelso af en
personkult kunne føre med sig, Anderllen blev i
dot konkrete tilfælde også 3p3ret. l()l' ul. høre
folk~ts dom. For dll statuen blev wHJOI'f't, efter
tre konlnlrrencer og mange tJ'n.ka5.~ericr, havde
hun ~'lProt dfld og bOlte i fem år.

Et for meget
SU Vii!' det, ut Odense ogsl1.ille VUJI'O med. Men
det akuUo blive endnu sværere. end det havde
været i J{obcnhuvn.
Del!! kunne ingen person i dot lille Danmcu'k
fory~nte ut flt rejst mero end et momunent oyer
5in pel'llon, slog a.isen Fædrelandot f3~t. Og
llels huvde 'vort li.lIe Folk', 30m avi~en skrev så
bagntellisenmde, nndet ut bLllg"O Hine penge til
~nd at rejse mindesmærker for solv landets
,tørste Ull.end, Og så var mlU) desuden imod, at
Iletop Hasaulrils skulle ~td foJ' dot lindet monunellt. Han havde også deltage\. i konkurrencen
JID det første, Udon held. Og hvem val' inter)"SBI'ut i en taber?

ELSKVÆRDIG, August
5aabyes s!<ltee over H.C
Andersen, som siden
1880 har ~1ået i
" Rosenborg Have,
\
København, for
l: enden af den
sti, der kaldes
- 'Damegangen' ,
Der skulle tIe

\t\

U
•
I

konkurrencer
til, før man
havde en
vinder.

Det lykkede9 iklæ 1:Iasscll'uS hVCl'ken at m
vtmdt stemningen eller ul indsumle de 50,000
kr, i l8S8·mønt, som huns oprinddige projekt
ville have kostot. Det Val'Ob"Så l'ij'tt.cn gange (l) SI\
mOb'Ct, som byrådet i OderJ.:le havde stillet h.'1.ffi i
udsigt. Delimod fik han burberet sd megcl uf
figul'prydelsen på solden væk, at resten kunne
realiseres fol' mindre end en fomtedel illprisen,
Dot blev monumentet ikke dfu'Jigere af, blot
meget.lnincll'l}. ffusselrih:l huvdt! det med at ove..Itesl:lO !:tine Filrulpturer med symbolske gidefot'·
tællinger, hvad mun ved fra h.ans monstrøse
Dflllll~arksmonument,som nu bttlr dis!u'et parkeret
en bastion i østre Anlæg i KøbenhaVll,
Hvad der LJlev tilbage: Fib'1Jren pli den enkle
!:lokkel hur en ikke ubetydelig fysisk og p"ykolo.
gisk lighed med den digter, l:Iom den mindes: et
sammensat menneske, der synulj at holde tæt pa
!line hemmeligheder. For H.C. Andersen vnr
ikJ.c-ogslet ikke på sine gumle dab'C -den åbne
og elskværdige perfOlmer uf eA1\c eventyr, som
hon t:/" blevet på August, Sflabyc!I monument
.o.'.:~r_!~~.i j~C!!~~~..s .lj.p.,v.<!. .I:.l.~ .v.!!.1' ,P}) lI~)':rjl
.':tOllsitiv nlullll, der nok brød aig om darulede
m&nnes~ ~lllknb, lmer hvis do beundrooe
ham, Man hun luume ikke Udt) llt fa nOg\Jn tæt
ind på livet, Heller ikke b~rn. Og især ikke, Ildr
han lmllto op,

pa

Andersen og børnene

--

Da konkurrencen om monwnentct i Københuvn

blcv udskrevet, vidato man ikko rigtig, hvad
man ville have. Konkrete unvisningel' pit, hvordlln Andel'tlOn aku..lle skildl'CM, hnvde faktisk væl'f'lt så
a\. det havde givet anledning til offent·
lig kritik. Svaret var, at mun gerne ville stille
kWlstnerno så nit som muligt, Men da den
ned<>atte bodømmelseskomite gennemgik lule
indkomne (oeslng, kom IlIan pli don ide, at even·
tyrdigteren nnturligvia burde gengives med
born !lom tilhørere. Bjjl1111ne val' vigtige, og ved
indsamlingon til statuen havde mlln helt bevidst
Ilut bidragene!:! nedre græru;e til 50 fjre, fol' ut
børn ogsa Icunne være med.
Dot viste sig, at hQvodperaol\f!n selv, da hlUl
fik fOl'slagone fremvist, overhovedet ikke VI\r
enig i den opfattelse. Ud af de mindst t'emten
for::ltlg, der var indsendt ti fOI'6k.(JUi~e kunstne"ll. huvdo lwmit.een i:lWr bænet tlig ved fire,
bl. a, et af Sllabye, og netop d~t kunne H.C.
AndCll"$on hare ikke udst&., Hun blev alt ophidset
over det, at han ikke engAng ville drøfte ud·
kastet med billedhuggeren .;olv. For udka:ltet,
!lom i1tke er lJevaret, t"remstillede Andersen i
118)ft sol;;kab med en ung ~ilhurel', Det mindooe
hum om 'gumle Sokraleil og Ilen unge Alcibiado!!', ut nænnest homoel'olisk antikt motiv. og
han havde især været helt utrøstelig 0\'01' 'den
hUlb'e Dreng, der ligge.. mig heelt op i Skrævet'.
Senere nk Andel'.'wn fOl'tult August Saabye
mod atore bOb'EI;;lYGI', at hverken Sttubye eller do
undre bUledhuggere kendte hum b"O<lt nok, og at
do aldrig havde aet ham læse op, Han underslre!,'Cde. nt han netop ikke kunne fordrage ut
have nOlIen ~tående bag vod sig, ntu' han læste,
og han brod gig heller ikke om Ilt. have børn på
ryggcn 'ellet' i Skrævet', !10m han ...elv udtrykte
del. Endoug slog lmn fa.sf...mino 8ventyT vare
H~ son meget for de Æltlro ~om for Børnene;
disse forstode lam Staffagen, Oll som modne
Folk sau og fornam de først det Hele.'
Slldan gik det til, at hornene fOI'ii1vandt uq af
clet minde, der val" sat over olle børns eventyrf01trollar. 'I'i! gengælJ forsvandt den udskældte
SDnbye ikko, Belært af
AnderSOlls lcritik udli""
la hun et nyt projekt,
uden
'den
langa
Dreng', og med det
vundt han don endelig
kon.kurr(lnec, Vi kender
ikke Anderotms memng
om Saahyos sidste versjon.
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Eller Oln Hasselriis' udkllst. Men vi ved, Ilt
HlIsfleldis' monument VUl" det t::ncste, del' v18tt.!
digteren slåem3e. Indtil forleden.

NUANCERET. Bjørn

Forkert placeret
Siden Hussell'iill' statue blev plantet i Rongcl18
I·hlve, ul!'så den i Odense, (:1' yderligere ni skulpturel' mad relation til H.C, Andersens eventyr
blovet lordelt i uyons 'lun: af bl.a. Cu!"! Hugo
Liisberg, Edvard Eriksen, {{Ilnne Vnnning og
Jons-Flemming Sørensen, Den tiende blev uf·
slørot i sidste ugo ug er udført af TJillunurks
ulcroTlcde s~ormester i officielle historiske mll'
nUlllunter, .Bjørn Nøl'!,:uurd.
Den skulle oprilldelig hove stået i Flakbttv&l1
forAn byens nldlms der, hvw RobCl'L Jacobsen.!!
ston: akulptm hal' st1iet sidon byens 1.OOO-lire
jubilæum i 1988 og i øvrib'1: stadig står, Men da
man luftede planerne om ot flytte store Robede
jer'lskulptur til Oden&~ littvn, begyndte l"uscndo læsorbreve at fylde dobutsiderne i l')'ena
Stiftstidende. LinduvwJftet, der havde skamket skulpturen til byen, var ogJlå højst
utilfreds. Derlil konuner, ol salig Robert
Jacobsen stod for noget ganske andet
eild vore dages Bjpl'n Nørgnnrd, og de
to kM ikke ligefr~m f,;igcl! at høre til
den smnme liga inden fol' billedhuggerkunsten. Så for ut wldgl\ mere balhule
foreslog man en ny placeling for de nye
l:llrulptw': nemlig pli Blmeg5.J'dspladBen
.fS'.l:g.J)jl.9.t..p)':.eJ'ttWJ~h.J."~\J'WfTlv~~~_UllJlHl!ir
ryolUl Stift"thlende.
Bj(jrn Nprgaards akulphu' blev skab!; med
tanke på Flakhaven /KIm scenario. Hvor deD
ikko fik loy til at lltA, HOl' står derimod JanS
Galschiptll helt nyo statue uf H.C. Andersen,
nok bons me~ folkelige og mindst kontroversielle arbejde til dato, lllen alligevel ikke et
styklru billedhuggel'kunst, ilom jeg 'lille bylto
Uled f.oks. Hnsselrils',
l sto<1ei står Bjorn N~rgnnrds skulptur nu
ptIr1tel'Ct meDem bYb'TIinb-er, l:IOm må siges at
hore til 1I0get af mest ujntol'OsBllnt.e model'ne
byggeri, Bom Dyerhuvedot findo;; i nogen ;;tplT8
dansk by: Banegården og Mt.'diohusot. Men med
en højde på otte metol' er N'ørgalll'ds Anderilcn
ikke sddan at !llli af pinuen, Den er Illtsa ikke
kommet til at dele sloobne mod Henry LuckowNielsen;; H.C, Andel'SellS-iitutue fra 1961. Den
8tiir - ellor l'ettere sidder noel - noget uau.selig
vcd foden af I{øbenhuvus Rådhu!l og spojder
ovur Ulod 'l'ivoli på don a.nden side af den
lJoulevard, Bom bæror H.C, Andel'Seni:l
novn, Som om den megot hellere vil være i
olelskub med Carstenseus for1Yldtclsoshavc
og EVEll1tyrslottet end med Murtin Nyrops
stOl'kommunale fæatniugl:Ihyggel'1. Holt. .så
konJa-et forholder Bjl)l'1l Norgallrds nye sku.lp-,
tur sIg ikke til omgivci.!lerlio, DClimod forhold·
tH' den sig lil mimgc andre ting.

Selvslaeven
BjØrn Nørgaard hal' udI'pli sil munge monu·

menter, at hans resultatliste nærmost af sig
selv unbofaler ham til uUe opgaver af en vis
vtc(:tfylde og med ell vb donmark.ahisturisk
ballast, Bl.a, derfor blev dor ikke udskrevet.
nogen konku1'l'ellCe i Odonao. Bjørn Nøl'gaards tOI'hold til H.C, Andersen går helt tilbuge til huns dage i gl.'uppen Al:mo & Ben i
BO'eme, da han havde bidraget med illustrationer til en kommenteret udgave aJ
eventyret om Lille ChilIS og Stor~ Clalli!.
Han havde også modellorot reUofll!r over
'Skyggen' og i 2000 lavet'Rit tlh"llt morbide
mesltllvmrk inden (Ol' don Andersenske
motivkn.ods: neOlligdc!ll genmodificerede
Hu.vfhJ(~, Alle disso vuwkol' og flora til er
fol' tiden udstillet på Brandts Klædefabrik.
Mad Bjlll'l1 Nprgaurd følto man, at
mau havde den kunstner, man beo
høvedo. gn lignendlJ ffllelBo haYde også hersket i 1875, hvor
nogle af kunstlivet./; mest
magtfulde mænd straks
f1'1l start.en anbefo.ledo
Suabyo tilut udføre on
buste af Anderson.
gik busten hen og blev
til en stalue, og bestU-

sa
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FOLKELIG, I sine
skulpturprojekter har
Jens Gal'iChiut hidtil
kritiseret alverdens
magtmisbrug og brutalitet,
Med sin H.C Andersen er

han blevet folkeng,

Nørgmds nye trefoldige
monument ovr:r H_C.
Andersen. Den blev udfort
med tanke på al blive opstillet i
Flakhaven foran Odense
Rådhus, men endte på
Banegårdspladsen.

)
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~l1llst I~lkkclto!..'(
,
H.C. Andersen flfC.'! er slut. og meget
er sket. Not;jf't uodt af:] andet mindre
lleldiqt Til dpi tn;mJre heldige hører
i?fter min menlflCj d~! s.::ll<.aldte "Fro5ne

raHt'ltog".
021 r:r !tort ~..:!()r noql~~ Olere eller
!fllndre lilffPlrkll.lr1hrJu1e lysstofrør
Ilmg>; m~~(J 09 J l, )d"n~ll A (IC) ! de offent-
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UGENS CITAT
.. Isinp. skulpturprojekter har Jens Galschiøt hidtil
kntiseret alverdens magtmisbrug og brutalitet.
Med sin H.C. Andersen er han blevet folkelig".

J~n~ (;11~di!ø~o.; "Fort~lIcbrøl1l1".
U~lll'}sm: f:,kkf-'iI':'r1 ule\.' SOrJl brud"
~ef 11.;f'Jrmti:d !1I11ei I-:nu~,t21/t;"k~lh.:g
al ilOqlf·llk.... ~ltlt(· fJ:efV,.,J:'f!c.SlThJ:'I"J(J. 'id

Peter MiCflael Hornung (Politik.en)

lJif~S':J~cti I.m tJllClrc~ dl~! Idd(:-n'ik~b('r l
IMIl) lit: h~ln uilJf: '~~,,!dt'f pcl rm:l\np>k~1
u{j dvr. rJet ~?kallltC' y'UI lSi v,x'rk uk'/ De'
kl~(f{'lilJ\"i' .. PTl for 0derl::oi;, uv~r~Hq ,]f-

-;;tutfi+lIU u~', H C Aor.1pr'::ol'fl-tlf(:i.

H~i"r1cr~ WIlHe"S,

h";:,l'oh'd f J.'/" ,.\' (JdI'jl.\~'.\'1

~I
/)/.
ft.~·

Andersen ,..

Fortsat fra forsiden

lingen hos Saabye blev til en åben konkurrence. Men det blev alligevel den samme,
der i sidste instans fik opgaven, og sådan
var det formodentlig også gået i Odense,
hvis opgaven var givet i licitation. Bjørn
Nørgaard plejer at væl·e selvskreven
til den slags, og selvom dette enorme og fontroligende psykiske por~
træt af H.C. Andersen ikke hører til Bjørn Nørgaards bedste
til dato, er det i hvert fald
ikke ligegyldigt. Hvis det el'
kunstens opgave at få os til
at standse op og måbe som
børn, der har oplevet noget stort, bizart og
skræmmende, noget, der
ligger helt uden for vores

DISKRET. Henry
Luckow- Nielsens

HL
Andersen-statue,

som i 1961 korn op
at stå på
Rådhuspladsen,
ved indgangen til
.Rådhushaven.
Rigtig populær er
denne store

siddende figur
aldrig blevet.

erfaringer, så haj' dette store værk opfyldt
sin opgave som klUlst.

Willumsens ånd
Figuren er modelleret op i det atelier, som
J.F. Willumsen, en anden storleverandør af
monumentale formater, havde bygget til
sig selv i Hellerup. Her havde han lavet
'Store Relier, som forargede sin tids danskere mere. end selv Nørgaard kan håbe på
at gøre. I dette atelier, som i dag ejes af
Fonden Realdania, lejede Nørgaard sig ind,
lidet anende, men måske dog håbende, at
\Villumsens ånd ville fare i ham. Det skete,
og Willnmsens ånd ser ud til på sin flugt
mod Hellerup at have fået følgeskab af
Rudolph Tegners.
Oprindelig havde Bjørn Nørgaal'd tænkt
sig at støbe figurerne i sit trefoldige Andersen-monument i tre forskellige slags metaller. Det skulle være en polykrom skulptur,
ligesom Store Relief er det. Men hvor Willumsens relief skildrer det dobbelte i menneskesindet, er Nørgaard gål"'t en dimension videre og har skildret det tredobbelteenel' tredelte - i H.C. Andersens særprægede personlighed.
Monumentets titel er 'Skyggen - Hejselcammeraten - Improvisatoren', og disse
roller i det Anrlersenske liv og værk: den
rejsende person, mennesket og digteren er drejet ind i og ud af hinanden. 'frede·
!ingen begynder i tre sæt enorme ben, et
barokt, et klassisk og et naturalistisk par,
og så fortsætter bentøjet ellers op i spiral·
formet kropslig metafor, der krones af et
tredobbelt Andersen-ansigt. Med dets langagtige form, forgrovede træk, fyldige læber

og krogede næse, er digteren tæt på karikaturen. Men denne grove effektive karakteristik har man vænnet sig til gennem
andre Nørgaard-værker. f.eks. gobelinernes mange portrætfremstillinger.
Da Saabye og Hasselriis og alle de andre
1800-tals billedhuggere, hvis forslag ikke
blev benyttet, lavede deres udgave af Andersen, var digterens udseende, hans fysik, stadig en \o-æsentlig del af hans signalement. Sådan huskede man ham, og
sådan kendte man ham fra malerier,
daguerrotypier og fotografier. I dag forbinder man snarere Andersen med
det sammensatte sind, som vi ved,
at han havde, og det. er en viden,
der er langt merA kompleks og foruroligende end hans udseende, der
blot er antihcroisk. Det er denne
uhåndgribelighed, som Bjørn Nørgaard har søgt at skildre som skulptur, og resultatet har noget mytologisk over sig, noget hedensk. Man
kan komme til at tænke pil Svantevit,
vendernes mangohovede afgud i Arkona, som danskerne væltede og øde~
lagde i kristendommens navn.
Hasselriis måtte spare på sine symUDSKÆLDT. Louis Hasselriis'
H.C. Andersens
Andersen-monument i Odense.
Den startede med at stå i Kongens

Have i Odense. Senere blev den
flyttet til Gråbrødre Plads. Først i
1949 havnede den i H.C. Andersen
Haven bag Set. Knuds Kirke.

boler i 1888. Det har Bjørn Nørgaard ikke
skullet. Hen over den tredobbelte Andersens fødder ser man Toppen og Bolden, og
meget små figurer på de store figurer el'
som sprækker, der tillader en at kigge ind i
eventyrskatten. Selv en danserinde og en
tapper landsoldat gØr sig bemærket. Man
skal blot være i stand til at genkende
dem. Men man genkender Babelstårnet, der skyder op mellem de sammenslyngede Andersen-mutationer, og selvom dette urgamle
symbol på menneskets frustrerede stræben ikke umiddelbar
har så meget med Andersens
eventyr at gøre, ligner det
skulpturen i sin helhed, i
hvert fald som form.

Det sidste monument
Nu er det tiende monument
over H.C. Andersen rejst i
Odense. Ogder kommer næppe
flere. Man bemærker, at monumenterne over vor egen tids
kulturelle helte ikke syner af
helt så meget i det danske kulturiandskab. Producerer tiden
ikke længere skikkelser, der er
monumenter værd? Er vi kun
i stand til at se det store i
fortiden, i en kultur, der uanset Andersens udødelighed
-noels alt må bøjes i datid?
Eller er det snarere sådan,
at når Bjørn Nørgaard rejser sit monument over
H.C. Andersen, er det

PUBLIKATION

Skyggen - Rejsekammeraten Improvisatoren. Et treenigt portræt af

H.C. Andersen. 55 sider. ilT. Redaktion:
Karsten Ohrt (tekst). Uv Camilla Skjødt og
Birgitte RolI. Kunsthallen Brandts Klædefabrik.

Svend Larsen: En model og statuer. I:
eAndersenia 2. Række. bind 1. København
1949.
fuldbyrdede kunstværk sil subjektivt og
egensindigt tolkende i sig selv, at det snarere er et monument over kunstnerens fantasi og magtfulde formåen end over Andersen selv? Svaret er ja. For der eksisterer
ikke noget, der hedder objektive monumenter. Det er den erkendelse, som Bjørn
Nørgaard nu har draget med voldsom konsekvens. Han har set digteren gennem sit
eget temperament og skildret det, han har
set, med sit eget vokabularium. Dermed er
bolden givet op. Monumenter er ikke til for
at beundre eUer elske, men diskutere.
Hans eget vil blive det, ja, bliver det allere~
de, voldsomt. Og det er ganske vist.
PETER MICHAEL HORNUNG

peter. michae I. ho rn ung@pol.dl-:

•

Bjørn Norgaard: Skyggen Rejsekammeraten - Improvisatoren,
Et treenigt portræt af H.C, Andersen.
Banegårdspladsen, Odense.
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Førs! ved banegården, hvor Bjørn

Nørregårds rædsel al H.C.Andersen
blev afsløret.
Godt der ikke var børn med. De
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GERT BROXGAARD, der sti/lede op for CD til byrådsvalget,
har kastel sin kærlighed på
r Jens Galschiøts H.C.Andersen-

, skulptur "Fortællerbrønden".
Nu arbejder han og to andre .

\011.\

Ja, så oprandl den slore dag, der
skulle være afslutning på H.C.
Andersens 200 års fødselsdag.

iOI~

på at lave en video
ren.

om s!{ulptu-

Videoen skal være klar til
I

Iversen og
Galschiøt har
[eduel H('A-året

::.ra_ _

ODENSE

10-12-05

Regionale dagblade

HCA-AFSLUTNING

M_e---;::::tro=x::::p=re=.:s;s~D~aI~lm:::;-aI_'k_ ....

Fyens Stiftstidende

---;::=;:;~~I CD'er laver t-lbn

10-12-05

-\L

...................................................

I

salg i starten af det nye år, og

overskuddet går ubeskåref til

Holbæk Amts Venstreblad
07-12-05
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48000

Udgivelsesområde:
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''Fortællerbrønden.''
, Skulpturen kan blive en turistmagnet for Odense og hele
Fyn. mener Gert Broxgaard.

/ ................................. -

_--

.

Lokale dagblade

havcJe da fået et ctlok, eJa de så den.
Men Anker Boye var der. Så til MunI~e Mose. Jo, jo Anker Boye Vilr (Jer,
nå så i Ansgars Anlæg med fakler
qenncm Munke Mose. Evenlyrhaven, flot lur. Vi var et par hundre-

de med Io flaite soldater og Io flinke
hjE'rnmeværnspolitifolk foran. Så
kom der en dame (har desværre
glemt hendes navn). Hun fortalte

lidt om H.C. Andersen, da vi stOd
ved den flotte statue af ham i Eventyrhaven. Da vi nåede til Flakhaven,
stod der en og holdt tale. men vi fik
jo kun det halve med. Men så KOM

Anker Boye igen,igen, og lagde la ur·
bærkrans på Galschiøts smukke og

flotte ligur af H.C. Andersen. Vi var
mange, der savnede Ga!sclliøt. Han
duede måske ikke? Men Ankers rygklappere var der.
Hvad med Torben Iversen? Ham

og Galschiøt har reddet H.C.Andersen-året. Jeg og mange med mig
synes. at der er gået for meget Anker Boye i Odense.
Vi gik hjem med en flad fornemmelse j munden. Der tlar ellers
været mange gode
med dig.
Anker. Der er jo et gammelt valgsprog om. at dem du møder på vejen, møder du også på vej ned.

ar

Velkommen fil byen Jan Boye,
håber du kan gøre det bedre. Nå, Ja
det kan dårligt blive ringere.
Søs Outzen
(),Ad-~'tj

MANGE MENNSKER samledes i aftes ved Jens Galschiøts H.C. Andersen-skulpturTOdense for at markere afslutningen
været et år på godt og ondt, hvor mange nok vil huske det store underskudsarrangement i Parken, hvor blandt andet Tina Turner optrådte. Manglen på indtægter går nu blandt andet ud over ABC-fonden, :
der skutte have bekæmpet analfabetisme i den tredje verden.
på H.C. Andersen-året. Det har

5/3:J

~

I)ti R. Odrl/Sf SO

SLUT PÅ FESTEN - Odense: I altes blev der officielt sal punl{1um for festlighederne i anledning af 200·aret for
H.C. Andersens fodsel. Det skete med fakkeltog og taler i Odense. Nøjagtig som den 6. december 1867, da diglerell
vendte hjem III sm fodeby og blev hyldet som æresborger. Fakkeltoget slllftede ved Jens Galschiots H. C. Andersen.
skulptur på Flakhaven.
Fora: Polfow
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FortællerAndersener
tilbage i gaden
Af John Borgkilde
jbo@fyens.dk

ODENSE: H.C. Andersen
har holdt flyttedag igen.
Jens Galschøits skulptur i

......

.,

li!. l to år har Arbejdsgruppen

ti! fremme af kunstneren
Jens Galschiøts vandkunst
Fortællerbrønden arbejdet
for at skabe et økonomisk
fundanlent.lndlil nu er
drr ind-;,lnllet omkring
pn hdlv nullion kroner.

bronze af digteren j afslappet
positur med sine bcnkb:der smoget op, blev i allledning af 138 års-dagen
'i I cjpllorløbne år er
for h<tns kåring som ilTesrier liJQI 15.00U kroner i
borger, flyttet hen fornn inden liltp bøs<ie • del hænger
på skutpturpn
gangen til Rådhnset.
it Indlil vldp.re- har kunstneMen nu Cl' digteren tilhilgt
ren al bejdcl pil f?l}ell rl'qning
på sin midlertidige ~klJCp/;IJS,
resten:'il vaJr~.",1 skal han
med direkte udsigt 111 ry~ell
have IJve "p~ t\~5Iilting". Det
på Svend \IViig f LIIl'icns ligvurderes, at dEm færdiqe forgende Oceania P:l FlakJ13vcn.
tællerbrønrl kosler 6·7 millioner kroner.
Skulpturen blev tir!'idagJcn
fl. december gcnst•.lJld for of~f Alle - borgere, lurenlnqer
og virksomheder - kan tiane·
fentlig interesse, J<1 borgmcre et beløb til Folkegaven. Fra
stcr Anker Hove som forrnal1<1
100 kroner og opefter på
for Odense Hys Kunst'fond,
konto: 09144 358 3333 62,
under behorig festh~tas, pl:1cerccle en laurbærkrans på
digterens hoved.
get. Det drejer sig formentligt
0111 et sted IJlcllclll ~l'ks (Jgsvv
Langtfra færdig
miJljoner kroner.
.
Report<lger n·a denne sidste
Dog forvenles det, at komofficielle HCA1005-dag, har munen vil spæde "er I)ctragtenogle stedet givet et fejlagtigt ligt belob" til. Ila skulp!1lren
billede af den kontroversielle Vilr p:.i kunstfundcns dagsorl sk'Ulptur, der har været" lanceden var der iJred enighed om
ret som et fol:'rdigt kunstværk at tilfore midler, for at sikre et
og placeringen foran Rådhu- af Galschiots mindre provosets indgang som pcnnanenl. kerende værker,
KIUlstværket. den indtil videre eneste del af Fortæller- Her hører den til
brønden, har fået lov til nt stil - Indtil videre horer skulptuforan Rambusch, hvis ejer, Jæ- ren til her uden fur på gaden,
derhandler Claus Schunc\ Cl' borgerne og turisterne har taildsjæl i støttegruppen, der get den til sig og hl'!" må den
med Hanne Nordentoft i for min skyld gerne blive
spidsen, arbejder for at skaffe stående ct ih til. og det siger
gnmdkapital, så Jens Gal- Galschiøt ogsii. Jeg har lige
sehiøt kan gøre værket færdig talt med ham i Hongkong,
i værkc;;tcdet på Jcrnbanevæn- fortæller Claus Schone.
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Sadangar
det i 2006
T,æsernr invitrrrs
til at lorudsl'. hvad der vil ske i deL
år. vi netop har taget hul p[l
ste, og langt de f1cst~ havde

jvo@fyens.dk

klin seks-syv rigtige SVi)r.

()DFNSE: ~ It)II!t'!" l,}'('n~ nyl'
IJorgme:itcr. .I:ln 1;'lYC ("), sit
\'algluft(' 0111 .dt ~idJe i f?, hr~lyrcJser? Holder Oll :iin ~cr
t.lephlCis i SlIpt'rllg:ll'rt - eller
hader hllldt'1 op p;j tn·djt··
ph.lll~l'n: Og hin (,'r drt 0\ lThon::dct til nl)!...'{:l men den
FOrl,dlcriwIJlld:' sol1l .Jens
t ;abchiot ",\ gf'nH: "il hJ\c ril
()dl.~n5e:

I)ct er Illl)1" tre' ,1 rIle sllClrg:-.IniiL der ~k.J1 Ill.':-'V;U't.':-i i iin.:ts
sphrnilndsqui:-:. 11\ Ol' del gid··
der om at fl)rull~igl.:, 11",ld der
skn i 10hN ;1f'211110,
I )et l'r ikke ~~l h'l:L1 "pol, j:-;ær
ikkt.: Olll frl'llltititll.
l )('t "istt, sid:-.lC ars quiz,
b\"ordct klin ,';11 muligt ilt op11<.1 I(I rif-.J11~",· . . , il r !CU' de/l bed-

Oet gælder 0111 at være b:"lde
s\'nsk og en smnle heldig.
Til gengæld er der god tid
til at OV('rvc;t:. hvad der skal

Pra:miL'rnt' Cl' som

Skulle: Oerc have det samme
nnla] rig~gt" trækker vi 100
om pn.cmlcrne,

S\'nrcne og vinuernc offentliggores her i avisen veJ

3

Der er et stigende antal besøgende på
vores netavis, wwwJvens.dk. som toppede
j ugen med kommunalvalget, hvor der var
godt 63.000 unikke brugere i løbet af ugen,
Hvor mange unikke brugere vil der være
i den bedste uge på www.fyens.dk j 2006?
1. Under 60.000
x: 60.000-65.000
2: Over 65.000

9

I 2005 kom kun en enkelt pingvinunge til
verden i Odense Zoo trods flere æg. Hvor
mange pil1gvinunger bliver der fØdt i
Odense Zoo i 2006?
l: Q-3
x: 3-6
2: Flere end 6

OTI
.

OTI
OTI
OTI
OTI

10 Mange husker stadig den strålende julidag
i 2004, hvor kronprinsparret besøgte

Odensl'. Hvor mange Q?nqe besøger
Kronprins frederik og/eller kronprinsesse
Mary officielt Odense i 2006?
1: To eller flere gange x: En gang
2: Slet ikke

11

I år har politiets fotovogne noteret cirka
25.000 bilister over hele Fyn for at køre
lor stærkt. Hvor stort bliver antallet af
lartsyndC're i 2006?

12

Der arbejdes fortsat på at skaffe penge til
Iwnstneren Jens Galschiøts HCA-skulptur,
FortæJlerbrønden. Bliver Fortællerbrønden
til noget?
1: Ja
x: Nej
2: Endeliq beslutning ikke truffet

en fælles fodboldoverbvgning på de tre
klubber, Fe Fyn. Bliver den plan ført ud i
livet i 2006?
1. Ja. inden den 30. juni
x: Ja. efter den JO. juni, men før
årsskiftet 2006/2007.
2: Planen droppes helt

arcrs udgang,

God fornojelse.

.

1 X 2

OTI
OTI
OTI
OTI

Navn

OB liqgcr efter to tredjedele af kampene
numm~r fire i Superliga.
Hvilken slutplacering får OB?
X : <1
Z: 5 eller dårligere

Adresse

Telefonnr.:

Der var cirka 430.000 besøgende i Odense
Zoo i jubilæumsåret ZOOS. Hvor mange
besøgende kommer der i Zoo i 2006?
1: Under 400.000 x: 400.000-1115,000
2: Over 415.000
Odenses nye borgmester, Jen Bove. har
bebudet. at hen ikke vil sidde i nær så
mange bestyrelser som sin forgænger,
Anker Boye. Hvor mange bestyrelser sidder
borgmester Jan Boye i ved udgangen af
2006?
1. Under 10
x: 11"15
2: Over 15

En af brikkerne i den store kulturstrateqi
er vandkulturhuset, men kulturforliget skal
genåbnes, og vandkulturhusets skæbne er
uklar. Hvor kommer vandkulturlluset til at
ligge· hvis det kommer?
1: på havnen x: Et andet sted j byen
2: Vandkulturhuset droppes helt

OTI

13 Dalum, B 1909 og B 1913 teler om at danne

I: 1·3

2

7

sidste ar

ra':lll' meJ gil\'t'kon pillSOO,
l uoo og :'00 kroner til forretninger i ()dcnsc City.

HVAD SKER DER I 2006
1

Der er tale om, at GOG's kvindehold vil
spille kampe j Odense. Hvor mange kampe
kommer GOG' s kvindehold til at spille i
Odense I 2006?
1: Ingen
X: 1-3
2: 4 eller flere

S\',lrl."'i.

'iidstl' rrist for indsendelse
('r l J. januar.
"un kuponer klippe!" ud af
.l\,jsl'n er g:r1dcndL', alGa i kk{'
llogclrllcc! fo!okopicr.

Vietnameseren Nang Ma har haft store
problemer mC'd at tå lov at drive sin
lestaurant i Benediklsqade i løbet af 2005.
og alle retsinstanser har endnu ikke talt.
Driver Nang Ma ved årets udgang
restaurant i Odense?
1: Ja, i Benediktsgade som nu
x: Ja, men på en anden adresse
Z: Nej

6

8

AI Jørgen Volmer

Odense Teater havde en fin 2004/2005·
sæson med publikumsrekord på omkring
117.000. Helt så hØjt bliver tallet ikke i
indeværende sæson, der løber frem til
sommer. Hvor mange gæster går i teatret
i denne sæson.
1: Under 100.000 x: 100.000-110.000
2: Over 110.000
.

filip kuponen ud, sæt kun et tegn ud for hvert af de 13

spørgsmål' garderinger er altså ikke tilladt ~ og send
kuponen til:

:

OTI

I

Fyens Stiftstidende
Postboks 428
5100 Odense c.
•
Mærk kuverten "Spåmands-quiz 2006"
Sidste indsendelsesfrist: 31. januar 2006 -

ijL

erøvog
biedermeier
H.C. Andersen! Så
blev han 200. Og
fIk sin skulptur. Og
sit nifoldige leve omend med
stand-in. Og skal vi
så lade det være
godt med det?
R~portag~

Af Michael Bo
et er en by,
hvor
unge
mandlige andengenera~

tionsindvandrere stEl!' i gågaden med nissehuer på og
sigel' ..Undskyld, fme .. til de
forbipasserende. På fynsk.
Vollsmose eller ej.
Ville det ikke være urimeligt at forlange mere even~
tyr? Eller yderligere integraHan? Jeg mener ... nisaehu~
er!?
H.C. Andersen blev født i
Odense. Han blev laurbærkranset her 6. decembel'
1867 og blev æresborger i byen, og folk gik i fakkeltog i
hans ære. Nøjagtig 138 år senere står vi her, på samme
Flakhaveplads, og skal binde
alle knuderne sammen. Sige
farvel. Farvel for nogen, p~
gen.syn for andre.
Intet er vælTe end såkaldt
nutidig dansk scenekunst,
når de tager høje hatte og
spadserestak på og begynder
at tale guldaJdersk og sutte
alt for meget på vokaJerne og
de bløde d'er, Jeg gyser foran
plakaten på Odense Teater
af en ny forestilling: 'H.C,
Andersens liv & værk - på 87
minutter' bryster den sig, så
jell næsten kan høre lle.Dl.

bæltespændet. Der var ikke
meget Marcus Schenkenberg
over ham, forekommer det
mig, men sådan er kunsten
jo så.frit tolkende.
4,81 millioner kroner har
skulpturen kostet, godt en
million mindre end Tina
Turner fik for at bevæge læberne og siden skrige sit
"You're the best.. i Parken ...
Hvad ... det ligner jo?,
stammer jeg, da jeg møder
Bjørn Nørgaard og udpeger
det nærmeste af de tre Andersen·ansigter for ham.
..Jo, men det skulle det.
Resten af øvelsen handlede
så om, hvordan jeg fik brudt
det ned til de geometriske
ting, det formelt skulpturelle'I,

de mange buster af store
samtidige forfattere. Der var·
dog ikk",nO~e!l,e)" ham selv.
..Jeg vm; l'~t1jikeJ!lde, så kunn~ m·an o~rgnaye på IDig«,
citerer Ann~~Marie M!ri fra
et Ap.derse.~-~rev. mav hun.
ved Pgså. gOqt, at Andersen
havde f9retJ#)<et bMe a~
væ~ i cliqk.iiladet'~g, bronze.
.
Det er'ban e4 nu.

l bro1)~e aJl\;i\. "
l

D

ry

M

..

artini

i-

På ,,:j v1'~KeW,.,.er,j~~:'!A
multihan<likep.P!'t
k1(iiitle
sidde i' ~l~',/kiir"tbL,forarut~~
- s""
"" "'\JIe.
il'''''''d·· "l!'~HHn
;,ef:;'''
b utiks

'Skridti.41i~Ii'k.,~9'
.,:OO;.:t
~-r:; l' "J ~ _~I
• • • • ~ ...: ; ...'i 'l~ som;,Jez

der en 8 ·SYJllbo
lige skR)1,s'1ilJol1

~~tAf;Q;j;

evenW'~~.\'~1,i~llli~~sllij~~.

i hele, 1~~lPt4ti-kqIj!1'1~\it~
En .~~~piller\D4~,,,,~d.~'1;tt
R, affektilr:etmell også riå;'ijin
egen Vis aultenti~J!, læs~;op
af "Svil1edreri~n" ovep:hØ]t-

Det er ikke portrætligMden, du har inuesteret dine
!træfter i?
l,Nej, nej. Det ligner, Bom
du siger. men jeg prøvede at
gøre ansigterne så sfinksagtige som muligt, som faraoner«,
Eller stetuel' fra PAske'lleri.
Eller afrikanske masker.

"'';~'; ~IH,

H.C: i-itå'Jl.&.løJfe

taJer~y'${e,m~t. ~an!:l" ~el;

senere komm.er jeg 'il;enJdI;~
bl, netop ·som hun som Slget
~,ograften skal der være rigtig stads. For de skull~ ha'
bagte lu\rtof1~r'l, og a~et puster sig 'op og flommer i aftenkulden, næsten så man
kan varme sig ved det. Ligesom når Ghita Nørby, klukleende og storbarmet, giver
den med fjerene og hønsene,
Jesper Buhl, baryton og
konferencier af den gamle,
lidt tyklllavede skole, 'Vi er
vel alle børn i grunden', 'En
ved lidt mindre, en ved lidt
mer": Denne fantastiske
skulptur,' lige om et øjeblik
bli'r den lu'anset, Boye' klavrer op på stige og sætter
kransen om issen på Aridersen, høfligt bifaJd.
I skumringen kommer jeg
forbi Nørgaards tredobhelte
Andersen igen. Hmmm. På
afstand er der noget stalinistisk brutalt over den, er der
. ikke? Den ukendte soldat i

"ume Wivels ftlm om H.C.,
'En gal, en elsker eller en
poet', har forpremiere i
Brandts Klædefabrik her til
eftermiddag, men desværre
når jeg midt i det travle dagsprogram kun receptionen og
et par pligtskYldige DIY Martinier.
Jeg får øje på Anders Nyborgl skuespiller, instruktør,
leder af Odense Internationale Musikteater og med arrangøl' af Andersen-festerne
j Odense. Sidst jeg så hem,
val" han sminket grøn i havedet, og det var midt om natten på Politiken, og han havde indspillet en reklamefilm l
og vi drak øl. Nu står han her
og repræsenterer den skin·
bar'lige guldalder og er blevet
en lille halv snes år ældre,
men jeg ånder lettet op, da
sutte.
han karakteriserer Ander.',. En kran har møvetmg·~..·•••!\.,..som ,sifilW;4.1lJ:\l»J;I\~~·
mellem B~negårdscentr~~;Qg _•.,Jeg, gav ham kun lov ti,l at
Fyens Stit'tstidendes i:lræ· bruge et ord. Et.
bende nye 'mediehus'. Den
»,., vænne folk til noget 01'har fat øverst i den a.rmy- dentligt«(, skærer det plud·
grønne plastpresenning, der salig igennem med en kvin~
svøber sig om Bjørn Nør- destemme som fra en folkegaards skulptur, som skal af- komedie. "Der er ikke andet
sløres kl. 14. En 4-500 bor- end lori i fjernsynet .., siger
gere er samlet her, og en ta· hWl vredt, mens jeg går for~
leratol er satjop med mikror bi. Hun og en veninde har
fonstativ, hvilket altid er et slået kreds om en høj mand
faresignal. Selv uden for med måne og rødt slips, og
han lytter tolerant. men træt
kommunalvalgaticler.
..Velkommen, velkommen til døden. Han er. siger. noher på pladsen«, ivrer borg- gen, Odenses borgmester.
mester Boye, som håber, nej Boye. Og jeg lader mig forved. at skulpturen vil sætte virre et sekund. Altså: Han
fokus på Odense BOm .,op- er Boye II. Jan Boye. Den
levelsens og kreativitetens gemle borgmester, som afsløby... øverst i kranen venter rede Nørgaard, hed Anker.
en arbejdsllland i BMS-logo Boye. Den nye hedder Jan og
neutralt på at få tegn til at el' håndboldtræner. De er iktrække presenningen af - og ke i familie.
dermed, måske/måske ikke,
tæppet væk under de oden- Ironiske danskere
seanere, der har frygtet det Anne-Marie Mai prikker mig
Nørgaardske vanvid som på skulderen. Litteraten
Mai. Hun er her også. Hun er
kun en tåbe havet.
Skulpturen er ikke noget ærgerlig over, at danskerne
at være bange for, selvom er så ironiske og ..har så
der er langt:<fl'a Nørgaard og svært ved at fejre nogetf(.
..Andersen var jo både biså til Jens Galschiøts nydelige Andersen på Flakhaven edenneierhyggelig og til det
foran rådhuset. Tre langsgti- svære c<, siger hun med henge ansigter stirrende i for- visning til, at de syv unger,
skellige retninger, store næ- der lige nu står i eventyrser, store ør~r, lidt som afTi- kostumer uden for døren og
kanske masker. Muskuløse ,mderholder i kulden, også
tOl'soer, tre sammenvoksede er fuldgyldige Andel'sen-udaf slagsen, i gulbnm, labert sagn,
..Kierkegaard ville man jo
poleret bronze. Muskuløse n
la Michelangelo. You wish, ikke kunne fejre sådan her",
siger jeg for mig selv ved tan~ siger hun og fortæller om en
ken oml hvordan den 'virke- nordisk udstilling i 1872,
lige' Andersen vistnok tog som Andersen var til. Hel' så
sig ud fra hagen og ned mod han sådan lidt småskævt til

AFSLUTNING. Omkring 100 fakkelbærere, der mødte op for al synge 'I Danmark er jeg
født', blev vidne til en lysende papmache-Disney-afslutning. - Foto: Lars Skaaning

fatalt favntag med fjenden.
En bajonet fra den ene hånd
og ind i hjertet på modparten?
.H.C. i sin eventyrlige
himmel smiler ned til os i
dag'l.
"Fuck, jeg gik glip af suppen !<e, tænker jeg, da jeg bar
fundet min plads til festgudstjenesten i domkirken. Der
var gratis udskænkning af
suppe til borgerne, og jeg var
der ikke. Var det hønsekød?
Var det minestrone? Var det
relevant?
Længere nede i kirken,
tre-lire rækker bag mig og til
højre, sidder en ung syrer,
palæstinenser, hvad ved jeg.
Yes. Såjo: H.C. taler dybt og

J

H.C.S TRE HOVEDER. PåH.C. Andersen-årets sidste dag afsløredes Bjørn Nørgaards skulptur. Tre sammenvoksede muskuløse
torsoer i gulbrun. labert poleret bronze. - Foto: lars Skaaning

inderligt også til nye danskere. Måske den gruppe på fem
unge somaliske kvinder, jeg
passerede tidligere på dagen,
skraJdgrinende foran Odense Teater - måske de 10 ad en
sproglig finurlighed i 'Svinedrengen'.

Lad os bede
>.Herren være med dig. Lad
os alle bede.., opfordrer pastor Kathrine Lilleør på sin
prægtige prædikestol, og
faktisk lukker en del af os
øjnene, ser jeg, »1 skal stående høre evangeliet"l kræver
hun: »Men det skete i de dage" og »Han er Kristus, Herren eg Guds velbehag.
Amen«.
Pastor Lilleør kan næsten
høre, hvordan H.C. smiler i
sin himmel, mens jeg be'r om
mine himmelblå. Da min
mol' i ugerne efter min fars
død begyndte at lege med
tanken om det evige liv,
bragte jeg hende, blidt, men
klogt, ned på jorden og sagde: .. Det evige liv, mor, det
er.; når du ogjeg husker ham;
det er ikke noget, deJ' sker i
hinllen«. llike at ieg ved noget om det. Men det gør paetor Lilleør vel heller ikke.
Ved 20-tiden spiser jeg en
hakkebøf på Hereford Beefstouw, med pligten bvilende
tungt på skulderen. Om præcis 30 minutter ender HCAåret med alsang på Flakbaven, og fra mit bord kigger
jeg lige lukt derud, og jeg vil
kunne se mlll'ldene bevæge
sig som en til 'I Danmark er
jeg født'. Men halv ni er jeg
på min post, ude i støVTegnen, midt i, hvad der ikke
just er et mennesltehav, men
en fOl'samling på mAske
knap 100 odeosaanere.
»Lige om lidt er det hele
forbi«, siger konferencier
Jesper Buhl sørgmodigt fra
scenen, og HCA~formand
Poul Bache prøver at presse
H.C. ind i en lidt søgt metafor, hvor digteren bliver en
ært, der skal presses ud af en
bælg. Som de siger: Don't
ask ... Nu har jeg klaret struben ved at rømme mig diskret og er mere end klar til at
bekende, hvor det er, jeg er
født, og hver jeg har hjemme,
men min mund bliver stående åben.
Glanende.
Måbende.
Buhl synger for, som var

han selve FaJstaff iVerdis
opera, men desværre et par
oktaver for højt til, at nogen
af os kan følge ham. Så 'l
Danmark er jeg født' bliver
konferencierens helt private
bekendeisel en 1ille solokon~
cert til folkets bedste. Da
burde jeg været gået.
Så var jeg også sluppet for
at høre Buh! bede os råbe et
nifoldigt leve op mod rådhusets balkon, hvor en spektral
skikkelse har materialiseret
sig i et spotlys og vinker mod ~
os. Æv, for en papmache-Dis~ I
ney~afslutning, Hvor uauten- tisk, hvor ... Æv.
l~
Etparnlinuttersenere,da C)
Flakbaven er ryddet, og kun V>
podiet står tomt tilbage,
kommer tre knægte med omvendte kasketter og hængerØv ch'yssende over torvet.
»Hvaaa' ... det Bel' ud,_,som
om der har været noget'musik?«, siger den ene.
H.C. Andersen-året er officielt bragt til en ende. Men
hænger der noget ved alligevel? På cafeen i Brandts noget senere på aftenen råber
en egyptisk mand, der er på
vej hjem, ud i køkkenet: »Vi
ses, Mads«. Og da de giver C
hånd: ..Og glædelig ju].. &Mads: nJa, rigtig glædelig <.
jul. Eller hov: Det holder l jo ~
ikke". Egypteren: »Jojo, hold ~
nu op.., Julesind, altså auten- ~
tisk jule- og aventyrsind' Bo
transcenderer, religion og go
guldaJderprosa.
..
På et værtshus en natteti· rme får jeg at vide, at borgme- ~
ster Boye I tabte valget l fordi ~
JYnboerne følte sig spist af ir
med det rene ingenting i ~
HCA-årete overbud.
På g
Hereford Beefstouw sagde ~
min servitrice, at det lokale
fyrværkeri, der havde skudt
HCA-året i gang, havde været usselt: ~>Ingen kunne se
noget. Fyrværkeriet nåede
ikke mere end tre-fire meter
op, og så pludselig var der et i
timen, der fløj højt op«.
Tilbage på Grand Hotel.
Det er ud på natten. De har
fået fikset tailettet på mit
værelse, så det igen kan skylle.
Men der var ingen ært, jeg
kunne sove på. Bare et par
Dry Martinier og et par' øl.
En smule rødvin - og sort
forglemmelse.
michael,bo@pol,dk
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Se så at få
købt den
brønd IDILt
Af Erik 5chandorH

Festlig afslutning på
H.C. Andersen-året

'fbl/Ilc ".heJsens Vej 4>, Odense
N

FORTÆLLERBRØNDEN: Nu
er al Jen fudsdsdiJgsfcst 0111kring l I. e. Andersen endelig
llverstil('t - og dog, Jt'f
mangicf lige en lille dtt:llje,
eller man skulle maske sige en

stor detalje. nemlig Fortællerbrondcn.
For valget i no"ember lovede' Anker Boye, ilt han ville

l

sarge for, at '/CI1:-' (;;llschiots
vidunderlige skulplur, l'u1'tællerhrøndcn, ville fa et

01'-

Jentlig økonomisk tilskud, s;)
den kunne be":Jres for
Odense.
Men efter \algct', sii er der

pludselig andre huller på supikke fra Anker BO}'l'S side
men fTi.l :Jlldn:. $l)lll nlener,

Pl'l1,
,lf,

Trsdag blev Oden~c endnu
engang oplyst til H.C. Andersens ære, og ligesom i
1867 modtog forfatteren også denne gang borgernes hyldest fra balkonen på Rådhuser - denne gang dog i skikkelse af skuespiller Klaus T.
Søndergaard.
Inden forfatleren lOg imod
på balkonen, havde mere end

1000 borgere vandret gennem byen med fakler for at
mødes på FJakhaven foran
Rådhuset, hvor borgmester
Anker Boye ned lage en
krans ved Jens GalschiølS
H.C. Andersen statne. I det
hele taget stod store dele af
dagen ikke blot i H.C. Andersens tegn, men også i lysets tegn. Således bestod dagens program også af åbnjll~
gen af en Iys- og lydinstallation i Munke Mose og Eventyrhavcn og belysning af en
lang række af byens markan-

te bygninger og pladser.
Samtidigt havde b,tde borgerne i Odense og de tilrejsende gæster fået mulighed
for at være de første til at opleve en række nye kulturelle
tiltag i H.C. Ander.sens navn,

Det var bl.a. dagen hvor
Bjørn Nørgaards H.C. Andersen statue blev afsløret på
Banegårdspladsen,

Kunst-

hallen Brandts havde fernisering på udstillingen Bjørn
Nørgaard og H.C. Andersen
og der var Dan markspremiere på Anne Regitze Wivels
film om H.C. Andersen i Ca-

fe Biografen. Derudover var
LIer i løbet -af eftermiddagen
oplæsninger af H.C. Andersens eventyr i bybusserne,
gratis adgang til H.C. Andersens Hus, gltlgg og kaffe i
Kongens Have og meget,
meget mere.
En af arrangøreme bag det
flotte program Anders Ny-

borg fra OlM (Odense Inter-

at Calschiot ikke er finkulturel nok. Maske: vl1 man ikke
bevilge de nudvcndige midler. og nu erdct, man skal passe pit. at der ikkt, t!iir {)dcn~e i
den igen. igru.
Det er maske det, der ('r n:d
ar ~ke, jeg kunne Ilt.'lllt fore-

nationale Musikteater) siger:
- Det var en stor oplevelse
at se borgerne i Odense i den

stille mig, . I t .Jens c;.:l!schiut
vilJe sige, j:Inlcn nhr Odense
ikke vil h,lH; min skulptur, SJ

grad tage del i fejringen af

finder jeg bare en :mdcll
Imber, og dct Cl' lwr r1U\',1 rselsI:unpcrne begynd!:f ;11 bjinkc,
!Jade mdr, hl:lt og gult, for cler

H.C. Andersen. Arrangementet i går var en fest for H.C.

Andersen og for Odense, og
villige såvel som opbakningen fra de almindelige borgere i Odense var med til at
skabe den fantastiske stemning. vi kunne opleve,

vis.

_

Alle allJlllgementer blev til
med støtte fra H.C. Andersen
2005 Fonden og Odense
Kommune.

Fotograf: Sonny Carlsen.
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H.C.ANDERSEN-FESTEN ER SLUT: Tidligere bestyrelsesformand for HCA-fonden, Anker
Boye, laurbærkrahsede Jens Galschiøts H.C. Andersen-skulptur i Flakhaven, da afslut-

ningen på H.C. Andersen-året I aftes blev markeret i Odense. Den 6. december 1867 _
vendte H. C. Andersen tilbage til sin fødeby Odense og blev hyldet som æresborger.
Derfor var dagen I går valgt lil afslutning af fejringen af H. C. Andarsens 200-årsfedsels- .:
dag. - Polioto: Rikke Madsen
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skulptur, som blev afsloret
den 6. december 100;. Den er
en skamplet for Odense.

~

Oi
o.
o.

bil da ikke værE:' Sil sr.l..'rt.
Hvis man ikke lige har pengene, SJ kunne m..l ll sælge den
ar-skyelige, grjmmc, forlorne

I

Ol)

"O

o~

kabel'.
S:l min opfon..lring til det
11\,(' hvmner: Se 5;\ at fii koht
rortællcrbroncl.

~

"O

det val' en uurnhmdsk op-

ncnnc

"

"O

:<;

'"

cl' ingcll ",id 0111. :It der sidder en eller .lIlden og blot
venter pit, aT der gar Otle:nsc i
den. for så :It kunm' sh; til, og
dct vllle ikke forlJav!'ic mig, at

deltagelsen af de mange fri-

Alt i alt blev tirsdagens fejring en festlig afslutning på
et anderledes H.C. Andersen-år, der enclnu engang
bragte den store forfatter tilbage til Odense, hvor byens
borgere tog i mod på behørig

lf')

O
I
N

"lo

~

...J

::J

Xtra - Fyens Stiftstidende

L---~07~_12;::;;_05:;:=::;--" Flot og lidt underlig skulptur midt i Odense-

_____-'========__'"

011

!+

Af MARTIN KLOSTER
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()LJENSE: Banegårdspladsen
ved Fyens Stiftstidende var i
Læsertaj:
75000
går rammen om en historisk
Udgivelsesområde:
Fyns Amt
begivenhed i Odense. Som
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ afslutning på H.C. Andersen-

året blev sløret løftet for

Bjørn Nørgaards HCA-skulptur foran

300~400

nysgerrige

.:
~

odenseanere klokken 14.

Og cie forbipasserende i
kulden tog generelt godt
imod det nye kunstværk.

Kalundborg Folkeblad

07-12-05
Bladgruppe:
OI,lagslal:
Læserlal:
Udgivelsesområde:
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23000
Vestsjællands Amt

~
Cl)

Xlra spurgte 30 tilfælde per·
soner, hvad de syntes om

~
(Sl

den otle meter høje og otte

::i

meter brede skulptur, og 20
af de 30 var generelt tilfredse
med den.

Mange

mente

dog.

ri)
ri}

Cl)
.....
p.,

at

kunstneren Jens Galschiøts

"FOrlællerbrømr ogsc:. ville
have passet godt ind.
Kommentarerne var alt fra
"flot~, ..man kan gc:. på opda~
gelse i den" til l\lidt underlig",
.. forfærdelig.,

og

..ikke

en

statsmand værdig".
I
Bjørn Nørgaards skulptur
1har fået navnet 'Skyggen,
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En krao løftede den grønne presenning børt, øg der stod den så: HCA-skulpturen med de tre kroppe,
der vrider sig om hinanden: 'Skyggen, Rejsekammeraten og Improvisatoren'.
Rejsekammeraten og fmprovisatoren', Den abstrakte figur b,fstår af tre kroppe, der
vrid~ sig ind i hinanden.

Skulpturen er den tiende

og stMsle IKA-skulptur i
Odense,

Den blev afsløret netop på

dagen, hvor H.C. Andersen
for præcis 138 år siden blev
æresborger i sin fødeby.
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PASSER TIL PLADSEN
. Skulpturen
,----,---.,..--=
passer perfekt til
Fyens StilIstidende - og Odense
Banegård Cenler
bliver kønnere af
,,'
den. Sådan lød bedømmelsen fra Odense

Fagskoles rektor KAREN MAIGAARD, der
sammen med FLEMMING RASMUSSEN var
mødt op for at tage del i byfesten.
- Den er så flot, fordi man ikke behøver

kende historien bag for at se noget j den,
sagde hun, der på vegne af byen glædede sig

SLUT PÅ FESTEN - Odense: I aftes blev der officielt sat punktum for festlighederne i anledning a[ 200-aret for
H.C. Andersens ["dse!. Det skele med [akkeltog og laler i Odense. Nøjagtig som den 6. december 1867',da dlgleren
,·endte hjem lil sin [odebv og blev hyldel som æreshorger. Fakkeltoget slullede ved Jens GalsdlJOIS H. <,:. Andersen·
skulptur po Flakhaven. '
FOIO: PO)[OIO

over, al det blev BJØRN NØRGAARD og ikke
JENS GALSCHIØT, der fik lov at præge pladsen. (mule)

FOTO. JOHN FRlDy

MANGE MENNSKER samledes i aftes ved Jens GalschiØts H,C. Andersen-skulptur j Odense for at markere afslutningen
på H.C. Andersen-året. Det har været et år på godt og ondt, hvor mange nok vil huske det store underskudsarrangement i Parken, hvor blandt andet Tina Turner optrådte. MangLen på indtægter går nu blandt andet ud over ABC-fonden,
der skulle have bekæmpet anaLfabetisme i den tredje verden.
5/49
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Lysfest i digterens, ånd
For 138 år siden stod
H.C. Andersen selv
og iagttog faklerne og
menneskemængden,
som tiljublede ham.
l går blev eventyrdigteren igen hyldet
- som afslutning på
den et år lange fejring
af ham.
HCA2005
Af NIELS HØJLAND
• Med afslønng af kunst·
professor Bjørn Nørgaards
otte meter høje H.C. Andersen-skulptur i bronze på
pladsen foran Odense Bane·
gård og byens avis, Fyens
Stiftstidende, sluttede j går
årets omfattende fejring af
den gamle digters 200 rs
fødselsdag.
Det skete på dagen, da
H.C. Andersen blev hyldet
med fakkeltog og udnævnt
til æresborger i Odense 6.
december 1867 - 62 år gammel, plaget af tandpine og

rørt til tårer over den over·
strømmende hyldest.

Placering ændret
Da presenningen i går eftermiddags blev løftet af
skulpturen, som Bjørn Nørgaard har givet navnet
"Skyggen, Rejsekammeraten
og Improvisatoren - et treenigt portræt af H. C. Andersen", var det samtidig også afslutningen på tre års
stormfuldt arbejde med
kunstværket.
Oprindeligt skulle skulpturen med de tre sammenfiltrede H.C. Andersen-figurer have stået på rådhuspladsen i Odense Flakhaven. Men protester mod
flytning af den eksisterende
Robert Jacobsen-skulptur på
pladsen for at få skabt plads
til Bjørn Nørgaards kunstværk, fik ændret placeringen til byens nye banegårdsplads og avistof\'.
»Det er jeg såmænd ganske godt tilfreds med nu.
Den står måske i virkeligheden bedre her. Men det har
da været en spændende proces, så længe det stod på,
t(

sagde kunstneren bag værket, inden Skulpturen blev afsløret.

Tak for rejseselskab
»Jeg har haft en lang rejse
hertil med H.C. Andersen.
Med ham ved man aldrig,
hvor man ender. Men nu vil
jeg sige tak Andersen for
godt rejseselskab. Godt nok
er du besværlig, men du giver så m~get - så skulle det
være en anden gang," lød
det fra Bjørn Nørgaard.
I øvrigt skal han nu være
konsulent på anJægsopgaven med at samle det nye,
store avistorv med Oden.se
Banegård Center på den anden side vejen. Med støtte
fra blandt andre Realdania
fonden skal avistorvets klinkebelægning udvides ud
over den stærkt trafikerede
gade mellem banegården og
avisbygningen, så stedet
fremstår som en stor samlet
plads omkring skulpturen.
Afslutningen på H.C. Andersen-fejringen kulminerede i aftes i det centrale
Odense med en storstilet
lysfest, fakkeltog og koncert

med Odense Symfoniorkester for et indbudt publikum.

Om eftermiddagen havde
der været Danmarkspremiere på Anne Regitze Wivels
film om H.C. Andersen og
fernisering på kulturcentret
Brandts Klædefabrik med en
udstilling om Bjørn Nørgaards arbejde med H.C.
Andersen.

Suppe til alle
Og først på aftenen samledes flere tusinde mennesker med fakler på Flakhaven, hvor Odense borgmester og tidligere fonnand for
HCA 2005 Fonden, Anker
Boye, laurbærkransede en
anden stor H.C. Andersenskulptur skabt af kunstneren]ens Galschiøt.
Udenfor på pladsen var
der gratis suppe til byens
mens
Odense
borgere,
Domkirke var ramllle om en
særlig H.C. Andersen-gudstjeneste ved præsten Kathri~
ne Lilleør.
Aftenen sluttede med fællessang på Flakhaven, hvor
standhaftige borgere tappert
holdt ud og sang med på "l
Danmark er jeg født", indeu
festen lukkede efter næsten
et års fejring af H.C. Andersens 200 års fødselsdag.
nlels.hoejland@jp.dk

NY SKULPTUR - Bjørn
Nørgaards tre sammen- -

flikkede H.C. Andersenfigurer v;! fremover skue
ud over pladsen foran

Odense Banegård.
Foto: CARSTEN ANDREASEN

FAKKELHAV - Flere tusinde odenseanere samledes i aftes på Flakhaven for at hylde byens mest berømte borger.

H.~.A. fejres atter med fakkeltog
festlighold~

på tirsdag Jutter
H. C. Andersen-

søger man at
digteren for sidste gang I ilr.

Cl

a ret. med et .
beglvenhedsngt
program _ ikke
. d t' h
min s I ans
fødeby Odense; hvor
der er la urbærkransn'

I ng,. masse

r

af lys, m usrk og
gratis suppe
Af Marianne Hein

• ODE SE: For nogle bliver
det en lettelse, for andre en
sorg, men nu er H.C. Andersen-året omme. 6. december
får den verdensberømte digler aller sin fødebY Odense illumineret, og der"med sættes
punktml1 efter en særdeles
begivenhedsrig dag. Også
andre sieder i verden for~

~,

Initiativer kloden rundt
Initiativerne spænder vidt
kloden rundt fra udstillinger
til højtlæsning og fm hogmesser til teaterforestillinger.
Andersens fødeby Odense er
selvfølgelig med til at afsluue
jubilæumsåret på festligste
vis, og det: betyder hl,a. at byen bliver illumineret til hans
ære Ligesom i 1867, hvor I-f. C.
Andersen vendle tilbage Lil
Odense for al lade sig hylde
som æresborger. Dengang
var det byens borgere. er
med fakler oplyste byl' ,og
det vil del også være på tirsdag. Fakkeltogel sættes i
gang forskellige steder i byen
Illed Flakhaven som fælles
Illødepunkl. I-ler vil horgnll~~
stel' Anker Boye laurbærkran.
..,
se Jens Galsc h IØts H. C. All~

""CO""'"""

""00

,",,~

følgende undelholdnmg IJter laurbærkransnmgen uddeles 2000 portioner varm
suppe.
Det frosne fakkeltog
raklerne suppleres af elekIrisk belysning af byen, samt
Iys- ug lydinstallatinnen "Det
frosne fakkeltog", dcr vil
oplyse Munkemose og Fvcntyrhaven.

InStflllatiol1l'n er

sbbt af den tyske kunslner
Hans Pewr Kuhn i samarbejde med I\.unsthallcn Brandis,
og inswllalionen består af
200 lysstofrør. der som stillcstilcnde:> fakJer oply~er de lo
omr5der. Samtidig er et stort
antal hojwlere diskret p!an.'rel i hele parkområdel. I-=ra
disse hojtalerfelter viJ kortwlrige brudstykker af lyd knyllej til H.C.l\ndersens eventyr
sltse
gennem
p<lrkcrne.
Installationen kan besøges
''''''" "'"

,""""""00,

I Andersens fodspor
Ud over Illuminationen af
byen kan man også oplcve en
række aodre arrangementer i
Odense den 6. december. Det
drejer sig blandt andet 0111
afsløringen af Bjørn Nørgaards nye H.C. Andersen·
skulptur på Baneg[,rdsplad·
sen. Afsløringen foretages af
borgmester Anker Boyc.I
('afebiografen kan Cl indbpdt
publikum overVi.pre
danmarksprcmicren pil Anne
R('gilze Wivcls fillJl om H.C.
Andersen. rvledvirkende i filmen er Johannes Møllehave,
Kathrin<~ LilJeør og Niels Birger \tVambrrg. På Brandts er
der fernisl'ring af udstillill-

koncert
..l
Andersens
fodspor« i Hådhushal1en for
el særligt indbudt publikum
Først på aftenen bliver der
en H_C. Andersen mindegudstjeneste i Odense Domkirke ved Kathrine Lilleør og
lTIed musikalsk ledsagelse af
Odense Universitets Store
Kor. Den sidste fejring slutter
på Flakhaven, hvor H. C. An-
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dersens sang /lI Danmark er

jeg født" runder dagen 'IL
J-fl-'Ie dagen er arrangeret ~f
Odense Internationale Musiktenter (OlM) i samarbejde
med H.C. Andersen 2005
Fonden. Alle arrangementer
er blevet til med støtte fra
H.C. Andersen 2005 Fonden
samt Odense Kommune.

gen "Bjørn Nurgaard og H.C.

Andersen.. med kamllll'rknr
og tale af direktør for Brandts
Klædefabrik Karsten Ohrt.
Odense
Symfoniorkesrer

"m"

m

,,""m" "'

Afslutning på H. C. Andersenåret j Odense tirsdag den 6.
d ecem ber f ra kl .14-21.3°
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MANGE MENNSKER samledes i aftes ved Jens Galschiøts H.C. Andersen-skulpturfOdense for at markere afsLutningen
på H.C. Andersen·året. Det har været et år på godt og ondt, hvor mange nok vil huske det store underskudsarrange-
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ment i Parken, hvor blandt andet Tina Turner optrådte. Manglen på indtægter går nu blandt andet ud over ABC-fonden,
der skulle have bekæmpet analfabetisme i den tredje verden.
(

H.C.ANDERSEN-FESTEN ER SLUT: Tidligere bestyrelsesformand for HCA-fonden Anker
Boye: laurbærkransede Jens Galschiøts H.C. Anderse'h~skulptur j Flakh~ven da'afslutnhlgen-på H.C. Andersen~året i aftes blev markentt i Odense. Den 6. dece~ber 1867
vendte H. C. Andersen tilbage til sin fødeby Odense og blev hyldet som æresborger.
Derfor var dagen i går valgt til afslutning af fejringen af H. C. Andersens 2OQ-årsfødselsdag. - Poltoto: Rikke Madsen

/

I

Fyens Stiftstidende

I

06-12-05

I

I

Fyens Stiftstidende

I 01-12-2005 I

I

\Du"".

Regionale dagblade

Bladgruppe:
Oplagstal:
Læsertal:

UdgivelsesolTuåde:

I

"

I

.1 I

61907
183000
Fyns Aml

II I NI NllllllUJ

TIRSDAG 6. DECEMBER

14.00: Bjørn Nørgaards nye H.C. Andersen-skulptur afsløres af borgmester Anker Boye på Banegårdspladsen.
For nærmere information kontakt
Helle Thylkjær, Brandts Klædefabrik

på lif. 65 20 70 21.
15.00: Danmarkspremiere på Anne
Regitze Wivels film om H.C. Andersen
for et særligt indbudt publikum i Ca·
!l~blografen. Medvirkende j filmen er
Jollannes Møllehave, Kathrin~ ~illeør
og Niels Birger Wamberg.

15.00: Kunsthallen Brandts inviterer
til fernisering af udstillingen Bjørn
Nørgaard oq H.C. Andersen. SDU' s
kammerkor opfører under ledelse af
Savl Zaks et uddraQ af Henning Christiansens Sangværk inspireret af H.C.
Andersens "Laserne". Udstillingen
åbnes af direktør for Brandts Klæde·
fabrik Karsten Ohrt.

16.30: Abning af Iys- og lydinstallationen "Det frosne fakkeltog" al den
tyske kunstner Hans Peter Kuhn. Installationen består af 200 lysstofrør.
der som stillestående fakler oplyser
Munke Mose og Eventyrhdven. Installationen kan besøges frem tillS. januar 2006.

Kl. 17.00: Stjernefakkeltog starter

Efler sigende samlede H.C. Andersen på lysene i de små børns øjne, når der blev fortalt historier. Der var meget at samle på, da børnene fra Henriette
Hørlticks Skole i går var til eventyr, grød, saft og gaveværksted i spejlteltet på Sortebrødre Torv.

Kl. 18,00: 2000 portioner gratis suppe uddeles på Flakhaven.

Byen siger farvel
med lyshav
~i.

Kl. 18.30: Særlig H.C. Andersengudstjeneste afholdes i Odense Domkirke ved Kathrine Lilleør. Musikalsk
ledsagelse af Odense Universitets
Store Kor.
Kl. 20.00: Odense Symfoniorkester
spiller et uddrag af deres koncert "I
Andersens Fodspor" i Rådhushallen
for et særligt indbudt publikum.

KL 21.30: Officiel alslutning af dagen
på Flakhaven. Her vil H.C. Andersens
sang "l Danmark er jeg født" blandt
andet rumle dagen af.

Festen lor H('A blusser op el kort
ojeblik
- og< så er det slut h)r i ~ir
:-.

Af Ivar Juel Nordentoft
Foto: Nils Mogensen
Sval.ebøg _.....,_
*1'.~lyen5.dk
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ODENSE: I
himmel I'il
Hans Christian helt sikkert
fryd(: sig, nnr de små jeger

eventyr i spcjltc\rcr på So!'tcbrod re 'lorv, er hæderligt

stmkast fra digterens fodehjem.
I-leA-festen har værN
helt oppe at" ringe med forkromede projekter i Parken
ug fornemt hesog af præsidemer, amhnssadorer og kon-

gelige i Odense.
,\·len det el'entyrlige lys fra
hans evige lortæliinger kom
til live i anderledes beskedne
rtllnmer,

da

"Nissen

I~

..

.. r J, !,..

~. 6. december 1867 blev HCA
udnævnt til æresborqer i Oøen·

de I."te 300.

se.

ven. Jens Galschiødts HCA-for·

;-) Del lejres i dag j Odense med
bl.a.:

tæller lal' laurbærkrans ved
borg meste, Anker Boye. 2000
portioner suppe serveres.

u 14.00: A1slør\ng af Bjørn Nørgaards HCA-skulplur på Bane'
gårdspladsen.
,.:r 15-17: HCA-oplæsning i
bybusserne.

" 15.00: HCA og Bjørn
Nørqaard. UdstillinC} på
Brandts. Og 16.30 åbning af
Det frosne Fakkeltog ved Kunstbygningen på Filosofgangen.

17.00: Fakkeltog fra fem steder j byen. Ansgars Anlæg. Be'~

nedikts PIJds, PjentedamsQade-Overgade, Skibhustorvet
OQ Brummers Plads. Fakler til

~, lB.OO: Fakkeltoget på Flakha'

~ 18.30: I<athrine UIleør prædiker i Domkirken.
11 20.00: Odense Symfoniorkester i rådhushallen. "I HCA's
Fodspor".

'A' 21.00: H.C. Andersens Hus
lukIler efter at have haft gratisabent hele daCjen.
f; 21.30: Slutstemnim:} på FlakIla.m. "Andersen" tiljubles.

Operasanger Jesper Buhlog
Odense Motetkor synger for pa
"I Danmark er jeg født".

og

Spækhokeren" blev sat i scene
:.I f A:nctteJahn'Og nli.lsser afellevilde og dybt eng,'gercde
bum.

Med udsigt til eftcrfolgende risengrod og saftevand
blev historien danset, knwlcr,
snorket. banket, hoppet ug
fortalt, og det bliver den for
SOD lJOrn i denne uge.
I går var det: hlandt andet
uornehaveklassel'11e fru Henriette I-Iurliicks Skulc, der Icvede sig ind i dt:t :ltlderscnske
univers meJ fortælleren Jahn

som guiuc, og som 0111 en god
historie ikke bmne være nok,
så ble\' børnene ogsu inviteret
indenfor i kunsthJndværkernes juleværkstcder, hvor de
kunne lave gaver.
Andersen æresborger

I dag er der mere eventyr,
grud og gaver, ogsu vil børnene P:I vej hjem ffil H.C. Andersen-kv<1ltcret kunne SC, at
o. december ikke er en hvilken som helst dag i byens liv.

Det er selveste den dag, hvor
Andersen blev udnævnt som
æresborger i sin fodehy for
IJ~ Ol' siden.
Hvis de passerer Banegårdspladsen I'ed l4--tidcn. vil
der være et mageløst skue,
hvor Norgaarcl-skulpturcn
afslores. I bybussen bliver del'
fortalt tlere ~venlyr, og går
vejen omkring Brandts, er der
mere HCA-fesl:.
Og kommer de lidt sent
hjcmad og kikker ind i Munke

fem fors~elliqe steder i byen og mødes ca. kl. 18 på Flakhaven. Her vil der
være en laurbærkransning v. borgmester Anker Boye af Jens Galschjøts H.C. Andersen-skulptur med
efterfølgende underholdning.

;f~m·_t

~

Ar

~:;.,

Anette Jahn for fuld udblæsning i "Nissen og Spækhøkeren". Hun blev assisteret af sin trofaste Morten
Musleus på lIøJte og tromme.

i\'lose eller l·:vcntyrh'lVen, vil
[u.:n og p'.Irkernc være ilJuminL'ret meJ l~st;lVe. Alt ~<IJ1l
men fon..li en skomagerson fTi)
Odense blev fod t lal' 200 ,ir siden.

Hele bym vil eftermiddag
og aften blusse aflys. I den hi-

storiske bymidrc cr projektorer klar til :1t illulllinere
gammelt og nyt, og forst kl.
21.30 er det sim, nar "Andersen" i skikkelse af skuespilleren Klaus T. Sondergaard 10c1er sig tiljuble pIl rådhusets
balkon.
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på Lykkesholm Slot var der teater om H.C. Andersen og
koncert med Elaine Paige oq Stig Rossen.
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Odenses borgere var mødt
talstærkt frem 2. april for at
hylde fødselaren og se de
kendte.
fOIQ: JOHN fR[ilY

Odense Teaters skuespillere har lørdag efter lørdag efter
lørdag læst op af Andersen' med skiftende held.
fOTO: POUL MADSEN

Alvorlige miner fra bestyrelsesformand Anker Boye og
generalsekretær Lars Seeberg efter et bestyrelsesmøde
om underskuddet på 13 millioner kroner efter det store
H.C. Andersen show "Once Upon a Time" i Parken.
fOTO: SONNICH JENSEN

,,

I

;

I

.

1.
'

11.

'-., .

!

Hans Chr. Andersens papirklIp "solen som ansigt" har
været gennemgående figur l hele fejringen. FOTO:J0RGENHANstN
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Andersen blev fejret over hele Øen· af unge og gamle. Her
er 25 børn fra 4. klasse på Assensskolen i færd med deres

•\

&_
I
Et af årets store H.C. Andersen·slagsmål kom til at handle om skulpturerne. Kunstneren Jens Galschiøt opstillede
en del af sin hyldest til Andersen, "Fortællebrønden", på Flakhaven i en tudende snestorm i februar. rOlO:ROBERTWENGlER

bidrag til et 33 meter langt tapet-maleri med temaer fra
H.C. Andersens eventyrverden.

fOTO:NllSSVALE!!3G
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HCA-Fonden udnævnte en syndflod af H.C. Andersenambassadører. F.eks. blev komponisten Jean Michel Jarre
udnævnt til ambassadør I Paris og omegn.
FCiO: PilER l[TH-lARSEN

Klavs Andreassen, Erling Wolff og Leo Jørgensen bedømte
de mange forslag til en HCA fødselsdagssang, som avisens
læsere sendte til Bagsiden på Fyens Stiftstidende. tiliG KI\IR'';Il(

248 DAGE MED HCA
Billeder fra Z005-fejringen, der slutter tirsdag
_A_IM_al_en_e_B_I_~lu_n.:::d,--- __
m~l~f'r'ensj~.

'hn kunne ~l:t'l~e nok have
sagt sig scb' Jet' på forh~nd.
-\t æliinf,c:n lld:~ med det
sam:n~

200 skoleelever fra Odense lavede "Verdens længste
papirklip" • og fik Snoren klippet over af den allersteds·
nærværende Andersen I Torben Iversens skikkelse.

kmlnc [,)r!ade det

trygge ;t-;g som CI1S"anc.
At l. iC\ -ft~JIingcn skulle
kamin"" til .'li ~{\ ~,\ fT)'greiigt
megetigeilIlcn:. IDr nlring\ilIc bhe ""dl
På tlJ:"s(\ag c'r d(; 148 dage
med r-rc.\ 20m-feiringen 01,'re. ;\Iillier.ernc c;· brugt. og
seh' om de sf!k.; millioner kroner ud af ~SO har RiCt mere
omtale end de lwrige tilsammen - neml:g d(;m, der blev
spenderet pi, lige så mange

minutters optræden af Tin:l

Turner - er der sket meget j
digterens na\Ol både herhjemme og i udlandet.
Det afslører det allermindste øjebst på antallet af nye
bogudgivelser. teaterforestiJlinger og koncerter. deb"turisendeiser, børneudsendelser
og avisartikler. der handler
om den h'llske digter.
Og vi er ogs~ kommet hele
vejen igennem følelsesregisteret af glæde, jubel. sorg og
smerte.

Det afslører nogle af de billeder, avisens fotografer hor
taget i løbet af de 248 dage,
der er gået. Tjek selv.

FOTO. B1Ru!iTf. CA"OL H€IBlIl&

Det var maj og høj sol. da de odenseanske ungdomsskoler gik
gennem byen i deres streetparade • naturligvls med et tema
om

H.C.

Andersen.

rOlO:TIMK.J[NS[N

Dronning Margrethe deltog I festlighederne på selve dagen
2. april. Her ankommer hun til Odense Rådhus.
fOTO' NilS t~OGENSEN $VAltBO(j

på Andersens rigtige fødselsdag 2. april var
der fødselsdaqsbrunsviqer og kakao på
Ftakhaven i Odense.
rOTO.S01:NICHJttIS(N

Morgenavisen Jyllands-Posten
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HCA hjem til Odense
Der er delte meninger om udbyttet for H.C. Andersens fødeby,
Odense, og den blivende værdi af den omfattende og næsten et år
lange fejring af digterens 200 års fødselsdag, når festen slutter på
tirsdag. festen sluner o\fieielt med blandl andet fakkeltog, lys·
installationer og laurbærkransning af kunstneren Jens GalschiølS
H.C. Andersen skulptur på Odenses rådhusplads, flakhaven.
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Hjelll til Odense
I

H.C. Andersens
fødeby, Odense, er
hjemsted for
afslutningen på H.C.
Andersen-året. I byen
er der både ros og ris
til det foreløbige
udbytte af den store
investering.
HCA·FEJRING
Af NIELS HØJLAND

Foto: CARSTEN ANDREASEN

HCA-LEDER - Som leder af H.C. Andersen Paraden har Torben Iversen været tæt på begivenhederne året igennem I Odense.

• Der er delte meninger om
udbyttet for H.C. Andersens
fødeby Odense og den blivend€' værdi af den omfattendll fejring af digterens
200 års fødselsdag, når festen slutter på tirsdag. Mens
turisterhvervet og de handlende jubler over en beviseHg
omsætningsfremgang,
ser andre mere skeptisk på
H.C. Andersen-årets betydning for byen.
»]eg havde gerne set, at vi
havde haft evne ti! at skyde
noget virkeligt stort i gang.
Noget som kunne blive stående. Men jeg må indrømme, at der har været langt
mellem snapsene,'" siger
Torben Iversen, der som leder af H.C. Andersen Paraden har været tæt på begivenhederne året igennem.
Festen slutter officielt med
fakkeltog, lysinstallatIoner
og
laurbærkransning af
kunstneren Jens GaJschiølS
H.C. Andersen skulptur på
Odenses rådhusplads, I'lak·
haven. Desuden gennemføres dagen igennem et omfat~
tende program med biandt
andet afsløring af Bjørn Nørguards nye H. C. Andersen
sknlptur på byens nye banegårdsplads og avistorv.
-Jeg kan Ikke være uUIfreds personligt. l'or med

Der er delte meninger om udbyttet for H.C. Andersens fødeby,
Odense, og den blivende værdi af den omfattende og næsten et ~r
lange fejring af digterens 200 års fødselsdag, når festen slutter pa
tirsdag. festen slutter officielt med blandt andet fakkeltog, lys·
installationer og laurbærkransning af kunstneren Jens Galschiøts
H.C. Andersen skulptur på Odenses rådhusplads, flakhaven.

Niels Jørgen langkilde

noget skrammel. Men en Tina Tunler·dispositioD, som
formandenlOdenses borgmester Anker Boye gik ind
og gennemtrumfede på
tværs af bestyrelsen l ødelagde altså ufattelig meget for
alt det gode og værdifulde,
der ellers er kommet ud af
H.C. Andersen-året,« siger
Niels Jørgen Langkilde.

17.000 flere turister

Både i handelsstandsforeningen Odense City Forening og på byens turistkontor er man også glade for resultatet af H.C. AndersenFra Turner til Emmy
fejringen. Der har været fleAndre, som har været tæt re turister i byen og større
på begivenhederne, har til omsætning i byens butikker,
gengæld ikke svært ved at få erklærer Odenses turistchef,
øje på blivende resultater af Barbara Whitmarsh og chefden storstilede investering i en for Odense City For~
fejringen af H.C. Andersens ening, Johannes Lolles200 års dag.
gaard.
Informationschef og tidli"Vi har i år haft 17.000 tugere folketingsmedlem Niels rister flere end normalt i
Jørgen Langkilde, der er beo Odense. Så der har været
styrelsesmedlem i HCA 2005 over 100.000 turister i byen,
l'onden og med i H.C. An- og der er ingen tvivl om, at
dersen Priskomit~en, peger det er fejringen af H.C. Anpå den hjemlige front på re· dersen, der er årsagen, « sinovering og ombygning af ger Barbara 'Whitmarsh.
H.C. Andersen Museet i
I byens forretninger i City
Odense og den i New York har der været en omsætEmmy-prisbelønnede film ningsstigning på 12 procent
IIUnge Andersen" som kon- i årets første ni måneder. Det
krete og betydningsfulde re- er en fremgang, som city.
sultater af den storstilede chef Johannes Lollesgård iI:ke betænker sig på at give
satsning.
Desuden er der efter Niels fejringen af H.C. Andersen
Jørgen Langki!des opfattelse en væsentlig del af æren for.
skabt et nyt grundlag for ud- Og på byens store centrale
bredelsen af kendskabet til hotel Radisson SAS H.C. An·
Andersen, der i første om- dersen Hotel konstaterer
gang vil slå igennem i Syd· man, at der har været 15
amerika og senere i Afrika og procent flere gæster på ha·
de arabiske lande.
tellet i løbet af året.
"Der har været fantastiske
nlels.hoejland@jp.dk
oplevelser, og der har været

10 lY

HCA hjem til Odense

Der har været fantastiske oplevelser,
og der har været noget skrammel.

omkring 400 forestillinger
med H.C. Andersen i løbet af
året, og med gennemførelsen af det julernarl<ed, der
nu bliver en realitet, har jeg
bidraget med nogle af mine
ideer til fejringen af H.C.
Andersen og udbredelsen af
kendskabet til Andersen.
Men det er da alt for beskedent, når det nu ser ud
til, at det er julemarkedet,
der bliver et af de positive
højdepunkter, som H.C. An·
dersen-året i Odense vil blive husket for,c<: lyder det fra
Torben Iversen.

Lokale dagblade

Fyens Stiftstidende, søndag
23-10-05
Bladgruppe:
Oplagstal:

78966

læsertal:

236000

Udgivelsesomn'ide:

Fyns Amt

Regionale dagblade

RINGE

iD 14

Foredrag om
den indre
svinc1mnd
L

Alle mennesker har en lys
og en mørk side i sig selv, som
kæmper en evig kamp. Del er
emnet. når kunstneren Jens
Galschiøt fra Odense holder

loredrag på Ringe Fri, og
E!terskole torsdag den 27. ok,
taber klokken 19.30.
Det er samtidig et gennemgående tema i en række af
hans egne værker, for eksempel "Den indre svinehund" fra
1993. Jens Galselliøt er kendt
for sine bronzeskulplurer, senest med ''Fortællerbrønden'' i
anledning- af H.C. Andersens

200 års lødselsdag. Alle er vel,
komne til foredraget. der er en

optakt lil "Akliv Husflidsweek'
end" den 5. og 6. november.

En billet koster 40 kroner.
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Penge pa vej til Fortæ

o

J Arhus

UDSPIL: Anker Boye foreslår ll1ilIiontilskud til HCA-skulptur. Ren valgkamp, mener borgerlig politiker
Af Jørgen Volmer
jvo@fyens.dk

signal vil det måske også være
muligt at samle endnu flere
pcng~

ODENSE: Der er sil mange
kommunale kroner på vej til

Jens

Galschiøts pupulære
H. C. Andersen-skulptur For-

tælIerbronden at det nu er
rC<llistisk aL regne med, den
J

kan laves færdig.
Borgmester Anker Buye (S),
der er formand for Odense
Bys Kunstfond, vil anbefale,

at fonden yder et milliolltilskud til Galschiøts skulptur.
Udspillet opfattes af hans
politiske modstandere som et

lcd i \'algkamp~n.
Dct afviser borgmesteren,
der siger:

ind til den.

F'lere samtaler
'\.11ker Boye hor haft flere
s:llT1t3ler med både kunsl-nerl'n og- forn1i\nJen for
den gruppe, der saml('r
penge: ind, Hilllne NorJentoft'.
har
Socialdemokr<1terne
fem. f rle I U pladser i fondens
bestyrelse.
- Men vi plejer ikke al presse noget igennem, vi snakker
pænt om tingenc, understreger Anker Boye.
i-:tofde fem andre medlemmer, byr:ltlsmcdlem L<1rs
"Iaveluntl (Kl, er overrasket

- Min anbefaling vil være, at
kunst"fondCIl på sit næste mø-

over Anker .Boyes udspil.

de bevilger et millionhelnb til
Galschiøts skulptur. Med det

- Tidligere har han ikke
vær(~t specielt positiv over for

Kun dele af Jens
Galschløts HCAskulptur har
kunnet ses i fuld

H
• Af de 10 medlemmer af fondens bestyrelse er de ni medlemmer af byrådet:

o Borqmester Anker Boye

Typkær:
(j Desuden er park- og vejchef
Per Glad og Brandts-direktør
I<arsten Ohrt tilknyttet bestyrelsen som rådgivere.

(5), Ruth Larsen (5), Benny Nybo ($), Niels Th. Niel·
sen (5), Leif Knudsen (5),
rådmand Jørgen lund (V),
Lars Havelund Cl), Børqe Waqner (K) og Erik Simonsen (R).

ilf Fondens pengekasse er fom,
men ved del seneste budgetforlig blev der bevilget i alt 4,2
millioner kroner i tilskud.

• Det sidste medlem er Leif

i december_

Galschiøts skulptur. Jeg tror
ikke, det er tilfældigt, .t forslagct konmlcr lige IlU fem
uger før valget, siger Lars
l lave lund.
- Det ~r slo'tI, hvis der sk.1
gå va§kamp og politik i
kunstfonden, Ind os nu snakke
om det i fred og ro i bestyrelsen, lilføjer han.

størrelse
forskellige steder
I byen. Nu er der
håb om, at der
kan skaffes
penge til at gøre
den helt færdig.

• Næste møde j bestyrelsen er

rom JOHN FREDY

Et .ndet medlem af hestyrelsen, Erik Simonsen (R), af-

venter også det næste mode,
men er ellers positiv over for
Galschiøts skulpnn·.
Vil høre nærmere

- Men vi må høre, hvor meget
der skal til. Nu h.r vi lige
rlllldct penge til fondcn, så

skal vi vel ikke blæse dem .lIe
J f med det samme igen, mener h3n.
Ved forliget om næste års
budgel', der blev bekræftet for
en uge siden, blev der rcservc-

ret i <lIt 4,2 millioner kroner
til kunstfonden j 2008.
Anker Roye antyder, at der
efter hans mening skal anvendes mindst to millioner kroner til Galschiøts HCA-

skulptur. Det skulle være nok
til at sikre færdiggørelsen .f
den. _
Hvo,[ den skal placeres i byen er fil gengæld s,"1dig et helt
;bent spørgsmål.

•
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Intet er
helt
tilfældigt

NU ER DET altid forbundet med en vis risiko at Imndidere til form~l'dsposten i den lille
forening "Hvad sagde
jeg?"
Men jeg vover alligevel forsoget nu, hvor
det tilsyneladenrIe
konlITler bag pi, nogle,
ilt borgmester Anker

fJiRGEtf
penge til I VOLMER
Jens Cal~~~~ vil

Kristeligt Dagblad
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I Kunstner

MUNKEBIERG Den kontra,
versk'l1e kunstner Jens Gals-

cmør prædiker i Munkebjerg
Kirke på Fyn i morgen kl. O

begejstret
Ifor løfte
om penge

19.30. Han vil prædike over

temaer kærlighed fra Første
Korinterbrev kapitel 13, som

populærr kaldes "Kærlighedens højsang". Kunstneren
har gennem årene stået bag

adskillige happenings eller
politiske aktioner, hvor bans
kunsrværker er blevet symbolske budbringere. For ek,
sempel blev skulpturen "Den
indre Svinehnnd" førsr i

• Jens
Galscbiøt er ligegJaJ
meJ, om loliet
kommer som del af
valgkampl'll
Af Bjarke Vestesen
bve@lyens.dk

ODENSE: Penge
lugter ik- !!t. -:}.~.
ke, og om .-.-,1,.
::.- -',' )'1
de kom-

J990'erne opstillet i en snes

storbyer- som symbol på
det, han opfatter som stigende racisme. Arrangørerne at
gudstjenesten i morgen aften fonæl1er, at selvom han

ikke er medlem affolkekirken eller særlig religiøs, er

l~~-~, .1..'rJ.
:. ,

lerbronden" hutigt

. komme på tale. Skulpturen nyder stor fulkelig opbakninglog i en
valgkamp ville er I"fte
0111 støtte til den nok
trække et par stemmer
eller tre ekstra."

NÆPPE HAVDE et
næsten samlet byråd
bevilget ekstra 4,2 millioner kroner til kunst-

fonden, før formanden,
som er lig med borgmester Anker Boye, "vil
anbefale", at fonden
yder tilskud til skulpturen.
Snre forudsigeligt,
uaiJIset hvad Anker
Boye siger om, at der Cl'

tilfældigt, at hans anbefaling kOllUner lige nu.

mer

I

an-

ledning af
den kommende

.:3"'.....

""'~~

Jens

han flere gange blevet invire·
ret til at prædike i kirker.

A

"

"

'

....'... "

~.:

:,::: :-f.:;-.. l\

!"'"

I

t·

I

;';' , Ir.

valgkamp, !i~'
er
for
kunstneren

25296
103000
Landsdækkende

Kunstner /tJ/Y
prædiker

IICAskulptur

månedersen ~krc\' " lii"i"( '.?,lIF
I,i blandt andet:
Hvis fonden havde
nogle millioner kroner,
kllllll'e støtte til Jens
Calschiøts H.C. A.ndersen-skulptur "Fortæl-
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schiøts

"Fortællerbrønden."
For to

~

Kjerteminde Avis

••

.\:

I

l'~~~

Bladgruppe:
Oplagsla!:

Galschiøt
underord- Jens Galsehiøt
er glad for
net.
- Jeg er millionstøtten •
egentligt valgkamp eller
ej. FOTO: JØRGEN HANSEfl
ligeglad

med,
hvorfor det sker nu, for tlct
vigtigste cr, at det overhovedet sker, siger en begejstret

Jens Galschiøt, kunslJleren
bag I'ortælJerbrønden, om
udspillet fra borgmester Anker Boye (S).
Pengene slml kallUnc fra
Odense Kommunes kunst-

fond, og der bliver formentligt tale om en beløb pil
mindst to nlillioner kroner.

- Det er da dejligt, og det er
jeg meget tilfi,eds med. Jeg
havde håbet på, at kommu-

/
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Hans Christian
\ 01'1

•

Andersen Prisen 2006
Indstillinger til prisen skal indsendes senest på fredag til
priskomiteen, der har et lokalt medlem
Fredag den 15. oktober
er sidste frist for indstilling til Hans Christian Prisen 2006. Formålet med
prisen er at fremme kend-

skabet til Andersens liv og

Prominente
prismodtagere
Hans Christian Andersen

Prisen blev førsre gang uddelt i 1996. Den uddeles
hvert år på H. C. Andersens fødselsdag den 2.
april, og der er hven år tre

møde i fonden.

nen ogs" ,olle give penge til
Fortællerbrønden, siger Jens
Caischiøt.

KAN MAN SÅ fortænke borgmesteren i at

Han mener blandt nndet, at:
når kommunen går ind, og
skyder penge i Fortæller-

græsrodsbevægelse, der
står bag prisuddelingen. I
den syv mand store komite

brønden, vil andre følge efter.

sidder Susanne W. Kristen-

- Vores problem har været,
Jt Oere gerne vil støtte os,

sen fra Munkebo. Hun har

Blandt de tidligere modtagere er forfarteren lohannes Møllehave, skuespilleren Ghita Nørby, H. C. An-

m~' de har ikke rurdet. De

været med siden starten.

dersen

og blev faktisk lokke, ,il at

Den lille havfrue og Hen-

har manglet et klokkeklart

deltage af arkitekt Kristian
Isager. der var en af komiteens initiativtagere.
- Jeg blev ansat som sekretær hos Isager en
måned før, prisen skulle

des Majestæt
Margrethe.

To måneder før næste

.. __ lJtln\ft~f' .. in nn..ihrm;!

'~'1q't

tlCl{

I
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signal fra konununen um, at
vi gerne vil have den shllptur,

siger Jens Calschiøt.
Ingen mening
Direktør pil Brandts Klædefabrik, Karsten Olut, er konsulent for bestyrelsen i ktUlstfonden, og han mener, det er
vigtigt, at der kommer flere
penge til fondens arbejde.
Men hvorfor udspillet kommer nu, ved han ikke.
- Der sker mange ting midt
i en valgkamp. Jeg har været
så involveret i Nørgaards projekt, og det bliver en flot
sktllptur for byen, så jeg har
ingen meningcr 0111 G.llschiøt, siger Karsten Ohrt.

digtning verden over.

Det er en odenseansk

prismodtagere.

Paraden,

slaluen

Dronning

uddeles første gang. På det

I 2005 var det den tyske
forfatter GUnther Grass,
specialskolen i den russiske by Sebesj og filmselskabet A.Film, der fik hæ-

tidspunkt var der kun
mænd med, og de manglede en til at tage sig af de
praktiske ting. Han overtalte mig til al deltage i et

dersbevisningen.
Det synlige bevis på
æresprisen er en udgave af
"Mit livs eventyr" støbt i
bronze af kunstneren Jens

møde. Pludselig var jeg
med i komiteen og har
været det siden. fortæller

Galsehiøt.
- Der er allerede kOlrunet

Susanne W. Kristensen.

en del indstillinger. men vi
forventer, at det netop i år

bliver ekstra svært at finde

de bedst egnede prismodtagere. Del bugner jo af
H.C. Andersen udgivelser.
Så vi kummer på hårdt arbejue, siger Susanne W.
Kristensen.
Prisen gives til personer,
institutioner og kupstvær-

ker. Alle kan indstille forslag, men der skal medfølge en begrundelse for kandidaturet. Susanne W. Kristensen understreger, at
komiteen er afhængig af,
at der er mange, der ind-

stiller kandidater. De syv
medlemmer af priskomiteen kan ikke selv have et
totalt overblik over egnede
prismodtagere.
Forslagene til
Hans
Chrislian Andersen Prisen

2006 kan sendes på mai I til
swk@hans-<.:hristian-andersen-priskomite.dk eller
som et almindeligt brev lil
Hans Christian Anders.eK
Priskomitc, Krokusvænget

2,5330 Munkebo.

·c.
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at skulpturer
Iskal ned?!
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Af CHRISTINE HYlDAL
chy@fyeos.dk
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vi iI?ke må beholde dine balanceskulpturer foran Medie-

j'
. huset pu
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"J':lmen, det må J også gerne, I kan bare købe dem! Det
er nogle balanceskulpturere,
som skal stå rundt om j hele
verden Som et symbol på
økologisk balance, balancen
mellem mennesker og natu-

- -._._-

Rygere:m ke-rrekthed

ren. Det er j øvrigt meningen,

al nogle af dem skal være
dobbelt så store og måske
komme op i en højde af 20
meter - de er kun Oppe j ni
meter lige øjeblikket...•
Ja, for pokker, så lian de

SUNDH~lf: FjTlske rygeeriet ryggen ved debatmøde i Odense
I'

/"'~~' P

n f ~",IM,'
•

Rygerne skal sclvf~lgdig vise

Sundhedsmin1ste ~.
et qennemfører I

Fordømrndst:n Oi.; kOI"il'kt,q
heden bn hlJn, ~or kbm.
konkluderede B(jrd i, do.r lndcnrigs- og Sundhedsmlnistcriet i gllf havde in\'irCfl't

fem borqermøde,

.

...-- '*'

:;
rt"""'''';

,

.,.:'1.",. -"""'"
.

e

geregier sættes tit

frugt og fT(lko~t,
- Vi har å!Jrnb.lrtt!Olft nC)dk'

kommu~k:':llOllsproblcn.l('r.,
eJkr ogslt sk:~ IJL'S d~~t he~iKi.'d~
•

I:'

nc fremrnødc. ar !\.lIll L:rsclT
er tngct p"J. r~rit.~ i ft~h~~n, siger
Janus AndefSL'!l med hi'OV!S4
ning cif~ lJt ilen (~'n:d:~ ');.Ulgt.·.. '
fOrJfr;:t faire rYg'... rn~:~ ,~lg '~t'd
et mode i k.vtJl:IlhiiVI1, "om
s;)rnJ{~,'e 150 mcnllc'ikcr.

Et jaget follmf_c1
OluermanJ l F~'cns [)ibc:iau/1:.
Bjamc Bronning 0.:Hrknl,

konst<it\.~rcr imiuiL'rl"i(i oj!~,
at rygc-mc {·ftt.·rilillhkn l:l'

spredt i<-.r i'tIl(: v!llth.:.
- Vi er ('f. j~'gcr fiJ:f!..i..'f'l'i:d.
selvom vi Cl' p;lr.~te til al. \-is(!
hensyn. Dl' 1111:~HC', !!IJll hf:~
gynder at j'lgl" Cl' on."'\'..r~ri~{:
personer, fastslill' den s!.mkt
lobakssnyder.

Bord J IS Tonni NieisL'fl.
Helle Vinten Johansen. Vivi

·Ja, det er jo nemlig det. Så
kan vi jo lave en til jer, som
vinker ind og siger hej hej... ~
Jamen det ville da være en
strålende ide, men hvornår er

debat.
• på baggrund af

,Jamen de skal faktisk toges ned I morgen (i dag red.).

bl.a dfS.!ie møder vi
minister Lars ~ekh
Rasmussen tV,)

./ morgen formiddag (i dag
red.) tager vi dem ned. Så har
de stået der j halvanden uge,
og det er det, som vi har fået
tilladelse til. Men der står
)tadig ni rundt omkring j by-

2006 komme medl

fremtidig
.danSk I'yqepq
IIlik.
I
• eMØ'Oe-t lOden
se I går er deot ene·
ste. som kun har

~n.l'

Her på Xh'a~redQktioTlell er
li liiidt trætte afH. CAl1dersen
lf5 lidt trætte af, at der IlOm-

,

værefhen.vendt tit
ryqere.
II' Det var byqqet o~
omkrinq flr~ temae9
med hver sin Indle· l

der og rMd efterfllJ·
qende grUppedeba.t:

O R nf,

J en."';,;;

BiJJ~%U:.~fJ.n.s~

«i1lschJ.t.

tf Arbejdspladsen:

T;eneroijfaQllq
s.ekretær Kenneth

Novak. BRF'.
lt Offentllqe instItu.
tloner: Bo Smlth.
formand for Dansk
Syq~pleJeråds Fyns·

kreds.
• Oet 'Offenttige
rum: Centerchef Kai
HvJil:J, Tarup Center.

Kunne man forestille sig H.C.

Andersen~mjsfosteret p~ en ni
meter høj slang? I så fold ville
Xtra-redaktionen blive
tilfreds. Tegning Gert EjtDn

f MORGEN??

sine eQne 09 (ege"
ringens konkret
~11C-. forslaq til en

.

I

egne vinduer!

det nu lige. at de to ellsisterende skulpturer skal tages ned?

hvor ryqnlnq og ry

fynske rygere til ddldtmodl'
pilJcrnbancml.isttri \)dtll~.
- Det mdltl' il) t!'Crn'-· V'-crt: I.'l'
•
0,
.. '.
sten meJ mg og l1iJmp.. J Jl'g-

•

j','.
,-;;".
",';. ;.'

il Indenrlgs- og

hensyn, men det skaJ ikke-rygerne sågu og5il.

cin/konsulent J~lI'lll~ An. dersen hlJmorisri~k \;;11'
get a f n",dcst<'i.
tvlcll m~ske h:l\'dt: rygemt:
'.
'
, . , ' , J, " .1...
•
IUlI:.r, <It det I~J:l. ".~l I··h't P,IUst:r til en smug md l programmet. [.ur kun 23 hjl,:de \'!1/t::t' . 1l
flige iJlli,d invirntJOnen. 'sdv
om den og~i1 ol11f.lI.tede bw.ie

J

komme op i højde med vores

._--

Af Klaus A. Jensen

runder ministcrict~

Banegårdspladsen,

!Iwflslner Jens Galschiøt?'

1011-(

kj,,",Iyens.dk

,,11
l!

-

","~trti1.,;ft
,~~~"
---------------_.

Velkommen ti - • re'$' ,,\p om

•

RYGERE'

pÅSsrv

1€r et Ilæmpe monstrum af
ri H c: Andersen skulptur ind

det ikke lude sig gøre?
»Joooo, det kan del da
nok... I skal bore lige love en
aftale med byrådet og Fyens
Stiftstidende og dem, der ejer grunden... ll
Jamen så gør vi da liifige

de/."

»Og sil kører vi ned med

demlgen.(,

å pladsen. Vi vil meget helle.
~ se på dine slWlpturel'e, Kan

/

...................._........_
...= - -

10\\.\

Viktor er
HCA-spotter
Af Ivar ..Iuel Nordentolt
ijn@fyens.dk

CENTRUM, Han sidder i

den ramponerede sommcrhusklapvogn, guffer på sutten
og dirigerer hele familien
rundt i byen til den ene H.C.
Andersen-plet efter den anden.
Viktor MøHman har sin
mor Tina, storesøster Frederikke og fætter Sebastian med
på slæb gennem gågaden, og
allerede nede ved Magasin
spottede han Jens Galschiødts fortællerbrønds..Andersen på Flakhaven.
- Han er vild med H.C. An ..
dersen. De har leget med em..
net i børnehaven. Fået fortalt

Fyens Stiftstidende

13-07-051
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.
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eventyr, har spillet teater,

62.473

klippet og klistret, og Viktor

er helt kbn familiens førende

185.000

Sebastian fra København har bonderøvene fra
Veksø med på HCA..tour i Odense. Det er Viktor i
klapperen, der dirigerer fra den ene H.C.
Andersen-lokalitet til. den anden. Han spotter
dem på lang afstand. roTO: ROBERT WENGlER.
I

fan af digteren, fortæller '11..
na.
Hun arbejder selv som børnehaveklasselærer i Veksø
ved København, og hun er
ogsn ganske godt rustet til at
snakke med om Odenses store digtersøn.
For meget HCA

Det er fætter Sebastian og
Frederikke ogsn, men de gider bare ikke.
~

Der har været så meget

BCA i skolen i nr, at det er til
at blive kvalt af. Ogsn selvom
vi har lavet HCA-stomp og

rap over eventyrene. Men
Viktor skal rundt overalt og
kikke. Sn I11n vi jo med, siger
de to store.
- Vi bor i sommerhus i Middelfart, og efter en indefimse..
dag tog vi til Odense for at få

hilst pn Andersen, fortæller
Tina.
HWl og de to børn må finde
sig i at blive kaldt bonderøve..
ne af Sebastian, der er søsterens søn, og eJe bor inde i

København pn den dgtige
stenbro, hvor Andersen jo også tilbragte det meste afsit liv.
Selvom han oprindelig var
en bonderøv. Bare fra Oden-

sc.
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Kobbermænd over Tommerup
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TORV: Kulturvenner vil skabe torvestemning med 15 meter høje Galschiøt-skulpturer
Af Brian Ravn
ravn@fyens,dk

TOIl1MERUP S1' Får folke..
nc fra Kultur & Co. Illahll 50111

de har agt, vil1<muncrup Stationsby i løbet af et år kunne
nævnes i flæng med metropoler som Geneve og New York.

1 hvert fald barsles der i øje..
blikket med planer om, at torvet i stationsbyen skal prydes
med nogle Jens Galschiøt..
skulpturer som dem, der er
placeret foran FN-bygnin..
gerne i de to storbyer.
Lokky Jørgensen, der er
talsmand for Kultur & Co. er
selvsagt begejstret for projek..
tet.
.. Det kom sig egentlig af, at

vi kom til at snakke om, hvad
de~ er der gør, at vi sætter os
ved de små borde rundt 0111
på torvene for at drikke en

kop kaffe eller et glas koldt
hvidvin. Vi blev ret hurtigt
enige om, at det kræver, at der
er lidt miljø og det mangler
der på torvet i Tommerup
Stationsby, mener Lokky Jør..
gensen.
En vandkanon

l begyndelsen var det meningen, atman v:ille lave et "klokketårn", så clet var muligt at
se, hvad klokken var. Der blev
taget kontakt" til Odense..
kunstJ1Crenjens Galsclliøt og
han havde da også nogle vilde
ideer.
.. 1 lang tid talte \" om, at få
installeret en form for vandkanon, der kunne sende en ret
koncentreret og konstant
stråle gennem luften, men så
fandt Jens GaJschiøt ud af, at
det ikke ville klUme fuugere
udendørs på grund af vinden,

der ville blæse strnlen i styk..
ker, forklarer Lokky Jør..
gensen. Og sn dukkede et pro..
jekt med svævende skulpturer
op.
I sin enkelhed består det
projekterede værk af en række 15 meter høje glasfiberma..
stel', der toppes af nogle to
meter høje kobber..skulptu..
rer.
- Når der er vindstille, så
stnr de helt lodret og ellers
konuner de til at stå og svaje i
vinden, forklarer Lokky Jør..
gensen om projektet.
Ud over masterne vil der i
bunden være et to-tre meter
høj fundament afkobber med
forskellige:Jommemp..moti'ler.
Håber på velvilje

Lokky Jørgensen håber, at
folk i 10mmerup tager godt

Bladgruppe .
Oplagstal.
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Læsertal.
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"Vi blev ret hurtigt enige
om, at det kræver, at der
er lidt stemning og lidtmiljø og det mangler der
på torvet i Tommerup Stationsby"
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Lnkk)! Jørgensen, tn!J7l1andfor [(ultur O Co.

imod ideen.
- FOl' at det her skal blive en
realitet, så kræver det, at nogen mennesker synes, at del·
er en god ide ligesom med
krukken til kronprinsparret,
siger Loll')' Jørgensen, der
skal ud at finde mellem
400.000 og 500.000 kroner for
at realisere projektet med de
fem eller seks svævende
skulpturer.
-Jeg er så optin-ustisk, at jeg

Cirka sådan forventer Kultur & Co. at torvet I Tommerup
St. kan komme til at se ud.
fOTOMONTAGE.

tTOr, vi kan skaffe 100.000 kroner ved at spørge TommenIp
Kommune, handelstandsforeningen og butikkerne. Og så
må vi finde resten ved indsamling blandt borgerne og
ved at søge diverse fonde. Jeg

tror på, at en masse mennesker vil være med til at placere
TOilUnerup pn kortet. Vi skal
have lavet noget, der får folk
til at stoppe op, og som Cl'
værd at køre efter, siger Lokky Jørgensen.
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Hlvop
og lad
gå
- Jens

Galschløt
slipper
sin
skulptur, så
den
kan
komme
opl
ballance på
kulflberstangen.
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Balancekunst
BLIKFANG: Fem steder i byen balancerer småfigurer på
høje stænger. De skal reklamere for en anden verden
Af Knud Raasthøj
Foto: Jørgen Hansen
raast@fyt!ns.dk

ODENSE: Detser faretruende ud. På høj~, tynde pinde
står små mennesker og prøver
at holde balancen.
Sommetider tager vinden
fat, og figureme er ved at
,ruste balancen, men på forunderlig vis retter de sig atter
op.
Det er kunsOleren Jens
Galschiøt, der har været

rundt i Odense og stille skulpturerne op, og de skaJ hjælpe
til med at gøre opmærksom

på festivalen "For en anden
verden".

Bæredygtig

anstændigt arbejde, i Caf"biografen bliver der vist
film om en verden med fred
og på Amfiscenen hliver der
både musik og taler om en
verden for aJle.
Fyns Sociale Forum er den
lokale del afSocial Forum Bevægelsen, som har udviklet
sig siden det første World
Social Forum i Brasilien i
2001.

Festivalen er arrangeret af
Fyns Sociale Forum, og den
finder sted på næste lørdag
på AlTlfiscenen og i området
ved Brandts Klædefahrik.
Hos Forbundets Træ-Industri-Byg i Grønnegade skal Balance
der tales om en verden med Jens Galschiøt lavede sin ba-

lancekunst i forhindeIse med
en FN konference om bæredy/,'tigbed i uddannelsen, som
blev holdt i Indien i januar.
- De opstillede skulpturer
er kun modeller, fortæller
Galschiøt.
- De færdige skulpturer bliver meget større.
Stangen, som skulI"
-O>
balancer'" på, er I,'
O ~
fihermateriale, .
~ <O/. ~.
materiales eger. (> '%> 70- "y ,
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Jan SlUb_r fra
Holland er på

Af Ivar Juel Nordentalt

leve noget. selv hvis' det

ijn@fyellidk

overskyet, og der i-kke er så
meget \Ianne på campingpladsen, for~æJ1er.lan Sjub"r.

CENTR LIM: Den hollandske
famiJie Sjuher er-sj vilde med
DalUnark. atdc filktisk Jorst':'!r
og taler til dej d3flSk. Illen 31li~evel foretn~kker Jan Sju-

!Jer, at \-, snakker sammen på
engelsk, dn vi møder dem i
hyen.
- H.C. Andersen er jo det,
dertrækker i Odense. Også at
deteren by, hvor man kan op-

Sælger lastbiler

/

Judith, Jonna og

Cl'

ved /løgehjerg duftede lidt af
Sarnso. Saltvand , strand Od
o
natur.

Ind til Andersen
- Ud over havvandet" har de et
fantastisk badeland, sum vi da

Til daglig sælger hanlastbiJer
i hjembyen EmJ1U1e ved Gro- bar været i. Bare ikke forleningen, og i. år har han og den, hvor der vaj' oversI..:yet,
bustruen.ludrtb, som er læge, og så skulle vi lige ind til
valgt at tage sannen ]OJUl:1 Odense og tage nogle billemed til Fyn.
der, som vi kan vjse frem der- \~ har før været på Samsø, hjemme. Af ham der Anderog VI vurderede, at pladsen sen, forklarer famjlien.

camping ved
Bøgebjerg, men med

lidt udsigt til skyer,
drog de til H.C:
Andersens fødeby.
Digteren i
Galschlødts
fortolkning skimtes I
baggrunden. Det er
her alle
turistbIlleder skal
tages. rOTO:ROBERr
WENGlER.
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Bortvist Arhus-kunstner inviteret til Randers
VELKOMMEN: I januar blev Uwe Max J~nsen bortvist ha Aras på ubestemt lid -på Randers Kunstmuseum vil de gerne se h<un.
Af Henrik Broch-Lips
ÅRHUS: Til november kan
Randers Kunstmuseum åbne
dørene for en kontroversiel
udstilling af en af dansk kunst'
"enfant terribles", Uwe Max
Jensen. Han er inviteret til at
udstille i Randers, som del af
en aktuel forelæsnings- og
udstillingsrække, der handler
om kunst og politik i det 20.
århundrede.
Den århusianske provokatør er ikke uvant med at bruge
kunsten politisk. Igennem
årene har Uwe Max Jensen
produceret en lang række
performances og mediebevidste aktioner, oftest ved

at anvende tis, afføringogsæd
til sine spektak'U1ære værker.
Han blev for alvor kend~
da han i 1998 udstillede sin

mor i færd med at vaske,
stryge og tørrerumble
gæsternes tøj på Trapholt
museet i Kolding og filUlleret derefter blev indlemmet
som en del af Herning Kunst-

museums samling. Senest er
kunstneren fra Skæring blevet bortvist fra Aros Arhus
Kunstmuseum på ubestemt
tid. Han tissede på Olafur
Eliassons store installation

'Waterfall", og selv om kunstprovoen lancerede sin vandladning som et kunstværk,
udviste ledelsen på Aros
ingen forståelse for den grænseoverskridende aktion.

Ingen hvidvaskning
Nu har Uwe Max Jensen så
met en form for asyl i Randers. Museets direktør Finn

dadaistiske værker.

museum godt ses som en
naturlig og uundgåelig afslut-

Men ",. det ikke et paradoks,
nt lIdstille en institutionskritisk
kunstner inden firr illrtitutionmsrammerl

Den lokale billedkunstner, Uwe Max Jensen, har fået forbud
mod at komme på ARaS. Nu har Randers Kunstmuseum invite~
ret den provokerende performancekunstner indenfor j varmen.

UWE MKJENSEN
• Blev optaget på Det Jyske Kunstakademi, men blev smidt
ud. da han lavede et værk, der bestod ar læserbreve, som han
underskrev med sine lærerers navne
• Har siden bombarderet den danske kunstverden med originale,
platte og forunderlige værker
• Er stadig en flittig læserbrevsskribent
• Bor i et rækkehus sammen med sin familie på Skæring Parkvej
• Er under uddannelse som journalist

kunsrinstitutionen.
- I forlængelse af vores
ren'ospektive
Dalsgaardudstilling sidste efterår, fokuserervi i år på nogle afvortids
provokatører, der knytter an
til Sven Dalsgaard. Vi har lige
haft værker af Claus Carsten-

o

Arhus Stiftstidende
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ning på mit virke som avantgardekunsnlcr. Nu bliver jeg
stueren. Men husk på, at jeg
staclig helt konkret, via mit

- Vi har med denne
museumsudstilling
ikke
tænkt os at hvidvaske Uwe
eHer rive alle tænderne ud af
munden på ham. Vi er ikke
medskabere i den k'il1lStneriske proces. Vi ved faktisk ikke,
hvad han har tænkt sig at
udstille, understreger Finn
Terman Frederiksen, der
mest af alt håber på, at den
århusianske kunstner står sin
prøve.

Fyens Stiftstidende

Stueren kunstner
Om den journaliststuderende
familiefar enten formår at
chokere eller blot imponere
sit pnblikum på museet i Randers, kan man tidligst forvisse I
Bladgruppe .
sig om til ferniseringen den
OplagstaL .
l8. november. Endnu har
Uwe Maxjensen ikke bestemt
LæsertaI.
.
sig for, hvad han vil vise.
Udgivelsessted
- Jeg har fået helt frie hænder, men jeg kan garantere, at _, _
det ikke bliver noget med lort, / /

09-07-051

I

• Født i Aalborg. 1972.
• Læste kinesisk og kunsthistorie på Arhus Universitet et par
år, inden han begyndte at lave "performance kunst"

Terman Frederiksen glæder
sig til at kurme præsentere
den omstridte k'iUlstner, der
altid forholder sig kritisk til

adgangsforbud, opretholder
Init kritiske, •avantgardeforhold til Arns Arhus Kunstmuseunl. Blot 35 kilometer
fra Randers.

sen (elev af Sven Dalsgaard,
red.) og inden for kort tid får
vi besøg af Jens Galschiøtt
(ham med skulpturerne af
den "Den indre svinehund",
red.). Derfor er det helt naturligt, at vi også har inviteret
Uwe Max Jensen til både at
være debattør og k'UllSn,erisk
provo. Han har i sin kunst
hidtil været meget po linie
med Sven Dalsgaards neo-

'1
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g!~~~;~~ Fakkeloptog for H ~ AnderseI

han lkke Vlllove, at det er slut
med brugen af kropsvæsker i
sUl kunst. Dernl. er legemets
naturhge matenaler alt for
effekrfulde. .
. At du nu .' større nllllmok
mdlemmes pa et kZlnstmzlSeum.
betyder det så, nt det er s/ut lIled
'
fi -n d",g? . .
provok
ntllmer.
- Selvføl~ehg kan mm mdtrængen pa Randers Kunst-

\ O \ ~i
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HANNE NORDENTOFT
I'ORLEDEN LÆSTE jeg i
Fyens Stiftstidende om, hvordan det planlægges at afrunde
200-året med et fakkeloptog
gennem byen.
Det gav mig eu ide om,
hvordan mten kan lægges, og
hvilket udgangspunkt og slutpunkt, der ville være iønefaldende rigtige - for mig.
IDEEN GÅR UD på at sammenkæde den gamle Re.
Andersen-st:.1tue i Eventyrhaven med den nye lavet afJens

•

Galschiøt, billedbugger . dib'tningen og give et indtryk
af digteren i en afslappet
Odense, i år.
Begge statuer er fremkom- dagligsituation med fødderne
met ved en folkeindsamling, i vand og dog i det pæne tøj,
den første i 100silmtidig med at
året den anden i
han interesseret
200-året for hans "Vi tror fortsat
lyttende ser mod
fødsel.
på, at Fortæller- Fortælleren på
Der er altså en
bankeraden.
fin parallel mellem brønden en dag
Denne
SGltue
bliver afsløret
blev afsløret af Ande to statuer.
Den nye, som er på en smuk
ker Boye den 12.
en del afFor~ællerfebruar i et skrækbrønden, en vand- plads i Odense
keligt uvejr, en dag
kunst, er skabt ud - det bliver en
hvor der ikke var
fra interesse for festdag;' _
mange odenseaneallc eventyrene og
re ude - m:1ske 150
digtene. En interesse, der har overværede fescligheden. Til
inspireret til en plan om en gangæld har de fleste odenscstor
sammenhængende ancre stiftet bekendtskab
skulptur, der vil vise bredden i med den, idet den tit er opstil-

•

let uden for laderhandclcn
Ideen er giVere til diRambusch i Vestergade po rektøren for Hndersen_
hjørnet afFlakhaven.
Ionden Poul Baeg Mber
Den vækker ikke blot op- at andre finder brugbar:
sigt, også beundring.
Vi er i indsgskomi_
Hvad ville være naturligere 'cen glade fordlatm'
end at lacie fakkeltoget gå fra ge bidrag. Konlr nu anpå
den første statue i Even;rrha- ,222.000 kr. Der ~e vinde
ven bl den anden, som sa kun- fra Odense Kon, og fra
ue være opstillet uden for mu- lllere investorer.
seet eller uden for fodehjem- I
met?
TROR FOR1på, at
rortællerbrnnde\,g bJiLÆNGDEN AF fakkeltoget ,veraf,Jøret på enplacls i
viUe være passende. Ruten Odense - det blii festbmne lægges op i byen forbi dag'
'
rådhuset eller langs åen forbi-. vaskepladsen ug op forbi
Fattigskolen, over SorteHanne Nordento
brcclre Torv og hen riJ Museet par Søskrænten 8,'
cl!er fr"dehjel1l111et.
"Z IO Odense NV
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Heidi Kjær og Jens Bachmann
meget varieret udbud af kulturelle
oplevelser var med til at gøre festugen til et
samlingspunkt for store og små, unge og gamle ...
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"Jorden er gifliq"
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'Jorden er giftig' kalder kunstnergruppen Van Tomas deres
udstilling i !aF'stbygningen. l
kataloget til Arhus Festuge er
det tilmed præciseret, at titlen
skal tages bogstaveligt, og at
ruminstallationen derfor ikke
må røre gulvet. Det forledte
rnig fejlagtigt ti!at tro, at h.-unsten måske ville hænge ned
fra lofter og vægge, og at
publikuni skulle kravle i stilladser eller svinge sigi lianer.
Snydt. Det meste står på
gulvet. Og selvom Van
Tomas' skulpturelle installationervirker legende lette, er
de endda meget jordnære i
flere henseender. De \cpben.

havnske kunstnere anvender
ikke kunstens traditionelt ophøjede materialer som granit,
marmor og bronze, men derimod ganske almindelige
hverdagsmareIialer
som
krydsfiner, forskallingsbrædder og plasticplader til at
s.kabe et wlivers direkte på
stedet.
Den kreative proces og den
konstrub.1:ive dialog mellem
de seks kunstnere er helt central. Men til trods for, at flere
af skulpturerne er 'skabt fælles, betoner gruppen den enkeltekwlStnerssuverænitet.
Forskydninger
Individuelle afuyk, der kommer til udtlyk i Anja Franckes
sorte, forstørrede blækplet- :.1

ter. Dem har hw), som var har placeret en sort og rød
hun en manisk tøjdcsigner, bro-forbindelse centl'alt i udklattet ud over hvide T-srurts stillingen. En tilS}l1eladende
og silkebetrukne madrasser, tilfældigt sammensat skulpder er spredt ud i Kunstbyg- tur, der, med sine lodrette
ningens roumde. Her kan linier, spiller sammen med
man slappe af til fusionsjazz det forurotigende udsagn på
og betragte Jørgen Larsen og væggen: ''Tilfældige ting
Claus Egernose mærhærdige kollapser".
konstruktioner, der ligner et
par sydamerikanske cykel- Nøgent menneske
skure.
Tilfældige er Elle Klarskov
Anja Francke er også Jørgensens bløde, røde og
b."Vinden bag en række hjem- pink bogstaver sat på et langt,
melavede paller, som både hvidt gardin, til gengæld ikke.
visuelt og praktisk forbinder De er resultatet af et langde andre værker. Inden- og varigt, intenst arbejde med
udenfor udstillingsbygning- børnepædagogik, hvor hun
en.
har forsøgt at finde frem til et
Overgange og forskydning- mere grafisk, børnevenligt
er i rummet har også været alfabet. Hendes lette,feminitema for Mikael Thejll, ~"r _ ne te!?,' kan man nu nyde i

Kulturdage med tilbud til ung og gammel
TOPNAVNE: Kulturdageforeningen

har faet fat i de store navne i år
Ar Bjarne Jacobsen
bjjo@fyens.dk

RINGE: Der er noget for enhver smag og aldersgruppe.
Det tør Kulumlageforeningen godt prale af, når der fortælles om årets pragram. Dc
tre foregående år har hinderne bag set ~ndre foreninger levere de store navne til
kulturdagene.l år tager de revanche med to topnavne. Anne Linnet Pg Omar Ma rzouk.
Førstnævnte har æren af at
åbne - nærmest tyvstarte kulturdagene 23. oktober
med en koncelti Ringe Kirke.
- Til den koncert er der forsalg allerede fi'a 8. september,
hvor der kno købes billetter
po biblioteket og i SuperBrugsen i Ringe, fortællerJytte Risager, næstformand i
Kulturdageforeningen.
Hnn og den øvrige bestyrelse sO'åler 0111 kap, når der
spørges til arets program,
som blev præsenteret pil et
pressemøde i går.
- Der er et meget bredt tilbud af arrangementer, som
tilgodeser alle aldersb~'llpper,
llleJler MariatU1C K. Rasmussen, foreningens fonnand.
Snndt er det dn også, at pro-

grammet
rummer
både
kwlst, teater, foredrag, musik
og film.
Ringe Bio går med
En afde foreninger, der virkelig er hoppet med på kulturdagevognen i år, er Ringe Bio.
Biffen har virkelig taget
årets tema, "kultur på tværs på tværs afkllltur", til sig.
- De har taget film ind, som
de sædvanligvis ikke tager ind,
siger !vlari31mc K. Rasmussen
og nævner den indiske film
"Monsoon Vvedding".
Som de foregående år er
det i høj grad andre foreninger, der bidrager til programmet for .]'.-uJtu~9.~l\.'We':l'9.. •
løber lia 23. oktober til Il.
november.
- Vi breder vores ideer ud
ogsamJer tTådenc. So skuUe vi
gerne have nogle til at lave arbejdet, siger bestyrelsesmedlem MetteJørgensen.
Anne LInnet må
Som eksempel på at hmbære prædikatet
ceptet virker, nævner hun
"hovednavn"
Omar Marzonks stand-up på
under årets
Midtfyns Gymnasium.
kulturdage:-SønKultllrdageforcningell har
dag.-den 23.
hevet kontrakten i land, men
oktober giver
gymnasiet står for alt det
hun koncert i
praktiske i forbindelse med
Ringe Kirke.
arrangementet.
fOTO: KIM IlUNE

gule sækkestole, der er placeret på store lastbildæk under
en række gule la mpeskærme.
For nogle år siden lavede
den kontroversielle skulptør
Jens Galschiøt et projekt tigeledes med titlen Jnrden er
giftig'. Han markerede flere
tusinde giftgrunde med hvide
kors.
Van Tomas-l'lmstncme er
ikke ude i et tilsvarende bombastisk, politisk ærende.
Dette på trods af, at Ole
Broagers opstillede globuser
og humoristiske gipsskulptur
af et nøgent menneske, der
steger pattegrise, har åbenlyst
kritisk potentiale.
For set som en helhed, so
fremstår "Jorden er giftig"
som en me!!et åben udstilling,

Den københavnsk I
der hverken er entydig miljøetisk eller ren barneleg.
Bestemt værd at sc.

Henrik Brocb-Lips

o
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Kunstneren.

debattøren og
provokatøren
Jens Gal5chløt
er på listen af
prominente
navne. der

gæster
kulturdagene i
Ringe. Torsdag
den 27. oktober
giver han
foredrag under
overskriften
"Min Indre
svinehund"
fOTO: KIM ?UNE

Han skal lokke de
unge på kulturdagevognen.
Omar Marzouk

gæster Midtfyns
Gymnasium med

sit stand-upshow fredag den
28. oktober.
PR-fOTO
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kunstnergruppe
Van Tomas har i

flere dage arbejde
på deres fælles
projekt :Jorden er
giflig' her i Århus.
.'

Ved Hotel H C. Andersen i
Odense harJens Galschiøt
skabt cn række skulpturer
inspireret afHC. Andersen
og hans even lyr. Kronild<:en
gen.giverl\linstnerens
begrundelse for de valg,
han foretog.

MERETE
MÆSlED

l,

var der kun hendes paillet,
som val' brændt helt sort.

Den standhaftige Tinsoldat
er en enormt smuk kærlig-

hedshistorie. Derfor har jeg
valgt at lave et: lille guld hjerte
med en sOrlpletpå. Som symbol på evig kærlighed.
DEN NÆSTE søjle er Klodshans, som også er en kærlighedshistorie. Klodshans vender den rigtige vej og sidder
P" en gedebuk. Prinsessen
kommer oppe fTa. De giver
lunanden et smækkys lige i
midten ofskulpturen.

en første april i år
vor jeg til en ret så
spektakulær
sim!ptur-o fsløring.
Hotel H.C. Andersen havde
bedt kunstneren Jens Golschiøt om at påtage sig at lave
en ny udsmykning.

g.ngspartiet er Den standhaftige Tinsoldot, der står på bovedet. Hvurfor gør han det,
har mange spurgt under forløbet med .t fil tinsoldaten
rejst.
Jo, han faldt ud ad vinduet
og stod lige præcis med bajo-

Nu var dagen så oprundet,

netten boret ned i brostenene. Tinsoldaten var etbenet.

bejlere, og Klodshans krume
godt tænke sig at være med i
feltet. Sammen med sine to
brødre, som faderen gav hestene, sn der krm blev en gedebuk til Klodsh.ns.
Som i mange af J-TCNs

Da han som den femogtyven-

eveolyr er det altid de skæve,

D

r,

bage af tinsoldaten bliver et
lille tinhjerte. Af danseru1den

da det skulle a[sløres, hvad
kunstneren havde at byde på.

der får prinsessen. Hvem i alverden k.-unne forestille sig, at
man kunne score prinsessen
ved hjælp af så uortodokse
ten afstedi en pilpirbåd i ren- midler som en ged, en gamdestenen. Her møder han rot- mel krage og noget mudder?
ten. Senere bliver han slugt of
Nederst på søjlen ses
en stor fisk, der ender i køkke- furmskærerne Heiberg, Kiernet hos den familie. han op- kegaard og Meisling, rektor
rUldelig kom ti·a. Fisken bli- for latinskolen i Slagelse og en
ver skåret op, og ud kommer rædselsfuld idiot. Ligesom fatinsoldaten, som således ven- deren j eventyret. De kunne
der tilbage til barnekamme- ikke dnje HCA, fordi han
ret, Iwor hans store kærlig- skre',' sådan nogle spccielle
hed, den lille danserinde bor e\'cntvr.
I-TCA hæl'l1ede sig på disse
pli slottet.

Sammen med mange andre

de skulle støbes, var der sim-

havde jeg taget opstilling foran hotellet. Solen skinnede,
hotellets bestyrelsesformand
Riehard Wilhjelm bød velkommen, men måtte slutte

pelt hen ikke tin nok til to
ben.
På et tidsplmkt sejler soldo-

sin velkomst med at røbe, at

selve a[sløringen ville trække
en smule ud, da Jens Galsehjøt glimrede ved sit ti·aI'ær.
Kunstneren havde lovet at in-

troducere sine værker. Den
rolle kunne ingen anden
springe ind og gore ham efter.
Nu var Jens G.lsehiøt
konunet. Afsløringen og derefter introduktionen kUlU1C gå i
gang. De røde slør
"Jeg bryder mig blev fjernet. mikrofonen
blev

i virkeligheden
ikke om HCA.
Han var for
snobbet og lidt
træls med alt sit
lefleri."

Prinsessen havde indkaldt

overdraget kunst-

neren, der indledte
med at af,løre nrsagen til forsinkelsen. Hrm havde
sammen med sine
medarbejdere arbejdet pn sk'Ulptn-

Hun kontakter havheksen,

der gerne opfylder hendes
ønske mod at skære tungen af
hende. Den lille havfrue indvilger. Fiskehalen b1iv61' omdannet til ben, og hun elrJnu
ikke i stond til at sige en lyd.
Med sin smukke krop og sin
dans må hun prøve at besn~re prinsen. Han blev meget hetagct af hendes dans,
men kærlighed hovde han ikke rigtig til hende. Han ledte
stadigvæk efter den unge
hinde, der havde reddet ham
eftcr skibsforliset for at gifte
sig med hende.
Den lille havfrue kunne ikke fortælle, at det var hende,
der havde reddet ham. Bliver
hun ikke gift med prinsen, vil
hun dø den dag. han gifter sig
med en anden.
Prinsen finder den anden
kvinde. De skal giftes og står
midt på skrilpturen og danser
sammcn uden at ænse den lilIe havfrue. Jeg har scoret dele
af den figur fra "La Valse"
.(Danst'n) af Camille ClaudeJ.
der le\rede summen med Rodin. På blyllupsdagen vil den
lille havfrue kaste sig i vandet,
fordi hun ved, athun skol dø.
Så kommer hendes fem
søsb·e. De er pilskaldede. De
har solgt deres hår til havheksen, som har givet dem en
kniv. Hvis den lille havfrue
dræber prinsen med kniven,
bliver hun fTigivet og kan leve

Hvad sagde Jens Golsehjøt
sine værker?
Jo, han begrw1dede sit valg
.fHCA i den position med, at
digteren var den mest rejsende person overhovedet i en
tid, da det at rejse, var fOl'bun-

dre figurer. Jeg håber, ot når
folk ser dem, vil de komme til
at tænke på, hvor dybe HCA's
eventyr er. De er også ret
voldsomme. Derfor er mine
fortolkninger mest for voksne. Sel. om det hedder sig, at
eventyrene er skrevet for

0111

Galschiøt fort<;atte:

"Søjlen til højre for ind-
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Tinsoldaten var dødeligt forelsket i b.llerin.en. Han b'oede nemlig, at hun var etbenet.
Endelig en kvu1de for mig,
tænkte soldaten. Sndan er det.
De etbenede kan godt lide de
etbenede. Han vidste ikke,
han kendte ikke ret meget til
danserinder, at hun bare stod
på et ben. Det andet ben var
løftet sn højt op, at han ikke
kunne se det.
Han kastede lange -blikke
efter hende, men fik aldrig
rigtig talt med hende. Pludselig smider en af drengene soldaten ind i kakkelovnen, hvor
han smelter. Heldigvis, eller
uheldigvis for aanseriJ1den,
blæser en kastevind hende ind
i kakkelovnen. Hun brænder
op ligesom tinsoldaten. Til-

kritikere ved at skrive dem
ind i sine eventyr. øverst på
sku.lptnren sidder oldermændene. De er også en del
af formskærerlauget. De peger lige ned på Klodshans og
siger: Prøv at se ham, han har
ikke viden

0111

noget som

helst. Den ene er Molbech, en
af HCA's hårdeste kritikere.
De øvrige fem figw'er er symboler på nutidige formskærere. Man kan så gætte sig til,
Iwemdeer.
SøJ LEN med Den lille Havfruc var den sværeste at lave.
Det er en frygtelig sørgelig historie. Den minder mig om
La l'S von Triers film Breaking

tbe r,yavcs, hvor hun mister alt
efter ot have fornedret sig

børn."

Sådan sluttede Jens Galschiøt sin introduktion, som

jeg fandt aldeles mage1øs.h11rige gange siden afsløringen
og introduktionen har jeg
stået foran hotellet og fortalt
byens gæster om skulpturerne og den bagvcd liggende
symbolik.
Det har bevirket snvel eftertanke som inspiration hos
både store og små.
• Merete Næsted, Christian IX's
Vej 12. Odense M, er turistguide.
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NU STÅR HUN her foran
hotellet sammen med de an-

skelig opgave for mig," understregedeJens Galsehiøt.
• "Jeg har haft en noget ambivalent holdlung til, hvordan
jeg skulle lave HCA. Jeg må
tilstå noget. Jeg bryder mig i
virkeligheden ikke om HCA.
, Han var for snobbet og lidt
træls med ol sit lefleri. Sådarulc personer er ikke efter
mit hoved. Men jeg synes, at
hans eventyr er aldeles fantastiske. "

~

Nej, hun gør det ikke.
Hun kaster kruven bort
og sig selv i bølgerne,
hvor hun skal opløses til
skum. Så kommer luftens
døb·e. Deteren slags engle.
Da hun har ofutået fra at
dræbe sin elskede, bliver
hun optaget hos luftens
døtre, hvor htU1 skal leve i JOO
år for at kOlrune i Paradis. Ligesom os. Nogen afos.

pa en taxa.

"Det har været en l'et van-

~
~.
~~

for selv at leve videre?

HVi\D BLEV så .fsløret? På
bænken til venstre for indgangen sidder den gamle digter. Iført høj sort
silkehat og et kæmpemæssigt slag. Ved h.ns
højre fod står rejsetosken. Digteren virker
\ retafulappet. Han venter
/ på postvognen. s?l han kan
komme videre ud i verden.
Fuldstændig i tråd med vore
dages hotdgæster, der vcnter

mocligt gjort.

Vj

på havets bund.
Hun står med kniven i
højre hand og betragter et
billede af prinsen midt i
sit livs værste krise. Sbl
hun slå sin elskede ihjel

H.n ville sn lige smutte hjem
og skifte fra arbejdstøj til festtøj. For det var jo en festdag i
dag'

det med stor fare for liv og
lcnuncr. Dct var tcmmcljg

re
W>

sammen med sin familie nede

l'ernes opsættelse
lige til næsten sidste minut.

l,

fuldstændig. Ligesom den lilIe havti"Ue.
Htll1 har forelsket sig dødeligt i prinsen, som hWl har efterladt: pn stranden efter at
havc reddet ham fra et skibsforlis. En ung hU1de finder
prinsen på stranden og bringer ham i sikkerhed. Den lille
havfrue vender tilb.ge til havbunden med kun en tanke i sit
hoved: at blive et menneske så
hun kan vinde prtnsens
kærlighed.
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Besøg hos
billedhugger
iii Familie og
Samfund.
Odense Syd'
vest. tager på
tur; dag. Her
.~
besøger fore'
ningens medlemmer billedhugger Jens Il
Galschiøf og hans galleri i
Næsby. (bima) mlQ: JflRf,(H ilIINS[H
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• Hvis man har tænkt sig at
gå en tur ned af Strøget i
festugen. så skal man al·
mindeligvis afsætte ual'
mindelig god tid. Gademuslkanter. akrobater. trylle·
kunstnere og andre gøglere
tiltrækker sig stor opmærk'
somhed. og tilskuerne skaber ofte store trafikpropper
for de gående.
Men sådan bliver det ikke
nødvendigvis I år. I hvert fald
er der håb om. at antallet af
propper bliver færre efter
festugens arrangører har
afsat en del af Store Torv til
lokale og tilrejsende gøglere.
Ideen er, at der er mere
plads til tilskuerne på Store
Torv - især til de gøglere, der
i selv kræver en del plads tH
i deres forestillinger.
I
Det er den smalJeste del af
torvet. der er afsat til gøg'
lerne, da den øvrige del er _
~~ optaget af andre aktIViteter.
~
Hvis vi foriader gøglerne

!

l

g~_~iji@
-
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og går en smule tættere på

domkirken. møder vi Camp
Duckling. Det er højskoler'
nes festtelt, hvor der er tea'
ter, foredrag, stand-up og
musik af kunstnere. der alle
har det til fælles. at de har
gået på højskole. Blandt

andre vil Peter Laugesen og
band rocke, Svend Auken vil
debattere, og Tobias Dybvad
vil give smagsprøver på
stand-up. Men der vil hele
festugen igennem være et
fyldigt program med masser
af andre optrædende.
Ved Vanddragen vil den
lokale afdeling af Amnesty
International onsdag 31. august opstille en tre en halv
meter høj bronzesku.lptur af
kunstner Jens Galschiøt. Me-

ningen er at 'gøre opmærksom på, at livet ikke altid er

et eventyr, og at der er mennesker rundt om i verden,
der forfølges og lider nød.

Det er også på store Torv,
man kan finde festugens

egen info-bod, hvis man vil

have hjælp til at finde rundt
festlighederne.
Tættest på domkirken er
der igen i år et mediehus,
hvor DR og Metroxpress hol'
dertil.
I diskussionen om udsmykningen på store Torv
har det flere gange været
nævnt, at torvet helt burde
friholdes for udsmykning, så
den kan bruges til større kulturarrangementer. Men så
længe Univers residerer på
Bispetorvet. vil det nok kun
blive mindre arrangementer.
århusianerne og byens
gæster vil opleve på store

'Torv.
- Problemet med Store
Torv er, at Univers ligger så
tæt på. Derfor er vi nødt til
at koordinere aktiviteterne,
så de ikke forstyrrer hinanden. Der er jo fuld knald på
Univers, og det skal jo også
koordineres med arrange~
menterne i Domkirken, sIger
festugechef Martin Lumbye.

Ole Olsen, Bjarke Petersen og Bent Møllegaard Nielsen har god tid til at give en hjælpende hånd på Flakhaven, for de er alle tre pensioneredeFOTO:JOHN
gartnere.
rR(DY

De gamle gartnere giver en hånd
De mange hjælpere i gang med årets tema, som erH.C. Andersen
I

Af Knud ~aasth0j
raast~lyens_dk

blomstre eventyrligt.

Ole Olsen.

Som sædvan ligt giver pensionerede gartnere en frivillig

Mange turister

CIONTRVM: Forberedeiser-

hånd med.

ne til :irets blumsterfcstivai er
j hIld gang over hele byen, og
hele Fh\kh~lVen vil smut

kønt nt kigge p.. så der-

_ Byen skal jo have noget
for hjælper vi gerne til, siger

Odense 'l\lristburenn har in-

vet, viser, at Blomsterfestiva-

Men langt nere end byens

borger~ kommer for :l1: nyde
Blomst~rfe5tivJlen.

En

undersøgelse,

50111

len også hnr fået tng i østjyder
og.vcstsjæliændere.

!\.rets tema cr naturligvis

H.C. Andersen og hans
eventyr. og i går blev Gnl-

sehiøts forstudie til EventYrhrønden
Ayttet
frn
$in
midlertidige plads fornn for-

retningen Rambusch hen til
en hæderspinds bge foran
rådhuset.

pA VE -T8t FLAKHAVE ~: NAR HUNDE BLOMSTRER

-,.BLOMSTERRUNDTUR
II! Seks turistguider, der også

ved noget om blomster, viser
festivalgæsterne rundt på tre
forskellige ture i bymidten.
Start: Info·standen på Klingenberg. Vælger man at gå rundt
selv, kan man få udleveret
blomster'bykort med turfar'
slag. (jb)

AFBUD FRA
BODIL UDSEN
Iii Først måtte den blomster'
glade skuespiller GHITA
N0RBY melde fra til åbnings'
ceremonien på onsdag· og nu
har blomsterfestivalen fået
endnu et trist afbud, nemlig
fra kollegaen, skuespiller og
H.C. Andersen Ambassadør
BODIL UDSEN, der også slås
med helbredet. Det var meningen, Bodil Udsen skulle have
læst et eventyr. (jb)

/

.... .j

BOYES FLOTTE UDSIGT
iii Når borgmesler ANKER
BOYE onsdag klokken 11 foretager den officielle åbning af
Fyns største kulturelle tilløbsstykke, så kan han samtidig
glæde sig over at have den
smukkeste udsigt til blomsterpragten - nemlig fra sit borgmesterkontor. Han lægger des-

uden rådhus til en helt ny form
for trend-udstilling i Rådhushallen, der omdannes til efterårs- og vinterhave. (jb)

TAK TIL ELEVER
ø; - Vi har fået en fantastisk
hjælp fra eleverne på Teknisk
Skole, der har bygget mange
ting til blomsterfestival, fortæller festivalkonsulent LARS
S. LARSEN. - Det gælder f.eks.
jernkonstruktionen til den nye
scene, der for lørste gang rejses midt på Flakhaven. De arbejder gratis for os, de sætter
en ære i arbejdet og det skyl'
der vi dem stor tak for. (jb.)

BELLINGE: Blomst for blomst blev de tre store hunde fra eventyret om Fyrtøjet, den ene med
øjne så store som thekopper,1 weekenden klædt på med Ikke færre end 18.000 gule, orange,
røde og hvide minl-kalanchorer.
Stålkonstruktionen til de tre store hunde, der bliver en slags vartegn for Odense
Blomstertestival 2005, er designet og bygget af tusindkunstner Allan Gaisen, og arbejdet med
at få hundene til at blomstre bfev gjort af frlvflfige kræfter på pladsen ved Fyns største gartner,

Rasberg I Bellinge, der også er særdeles aktiv på festivalen. Ud over de mange mlnl-kalanchorer
blev hundene og skatkisterne beklædt med grøn efeu og mos I alle afskygninger. De tre hunde
og kister køres tirsdag fra Bellinge til Flakhaven fordelt i mindre moduler - og så bygges de op,
så de er klar at bjæffe ved åbningen onsdag formiddag. Her er festialens sekretariatsleder
Linda Hansen, sammen med gartner Gunnar Larsens hustru, Anna Juel Larsen, som de
udtrykte det, på et hundesjovt stykke ekstraarbejde. (jb)
FOTO:HILSMOGEIlSEHSVAlEBllG

De Unge Gartnere får en pæn gevinst
~l·~H{~/·\r.

'Pengene fia salget at potteplanter går til udrullUlelse

Af John Borgkilde
jbot?lyens.dk

ODENSE: Når de 200.000-potteplanter, der i fire blom:
sterfestivaJdage har sat kulør
på midtbyen, næste søndag,
sælges på Flakhoven, så er det
foreningen De Unge Gortne-

re samt Foreningen Odense
Blomsterfestivai, der slyrer
salget og får oversh'Uddet.
Til salg for en slik
Det er altså ikke, som fejl agtigt omtalt forleden Liansklubberne, der er med i salget.
Det var løverne de første fem

år, men sidste år ophørte samarbejde~ da de unge gartnere

legneblokke tilOllH', børneafdeling.

trådte til, og sådan er det og-

så, når der på søndag kJokken

Uddannelse og rejser

9 tit 16, udbydes kassevis af
blomster lil salg for en slik.
LiollS brugte blandt andet
oversk'Uddet til rejselegat for
en elev på garmerskolen og

1 år går 30 procent af overskuddet til de unge gartneres

uddannelse og til rejser, og resten tilfalder festivalens sekretatiatsfi.mktion.

FYRTØJETPAFLAKHAVEN
II Det første år stod blomsterkunstner JAN BUKH for designet
af FJakllaven, hvor tusinder af blomster var udformet som en
Odense-lilje med et springvand. I år er temaet H.C. Andersen, og
udsmykningen er designet af GUNNAR LARSEN, der har skabl
heksen. soldaten, piletræet og de tre store hunde på hver sin
skatkiste Ira eventyret om Fyrtøjet. (jb.)

ANDERSEN FLYTTES
II Tusindkunstner JENS GALSCHI0rS endnu ufærdige H.C. Andersen-skulptur, første del af "Fbrlællerbrønden", byens mest fotograferede skulptur, flyttes far en stund fra sin midlertidige
plads foran Rambush og placeres under blomsterfestivalen foran
Rådhusets hovedindgang. Herfra kan Andersen så sidde med
opsmøgede benklæder og skue ud over sine eventyr. (jb.)
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Penge på vej til
Odense Bys kuns~ond
OPBiU(NING: Fondkan se fren1 til at få penge fra
kommunen. Men hvor mange og hvornår er uvist
Af Jørgen Volmer

Fortællerbrønden er eri;hJtptesag,hos mange, men endnu findeS>,de'l,(Uin I deJlne 1I11~~opl. Men måske ~r C/er penge at, ,
hente til proJektet I Ode~~e Bys Kunstfond - men kun måske.
..!
AR""fOT~OlEfR"S
•
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ODENSE: Økonomisk støtte
fra Odense Bys Kunstfond til
Jells Galschiøts Fortællerbrønd er cn i hvert fn Id teoretisk mulighed, seJvom fimden
i dag ingen penge har.
Der er nemlig bred enighed
bialIdt partierne i byrådet
om, at klll1stfonden skal
tilføres flere penge.
Problemet med den pengeløse tond blev berørt i onsda-

gens møde i Økonomiudvalget.
Efter mødet sagde Anker
Boye, der er formand for både
udvalget og hmstfondcll:
-Jegkan konstatere en bred
enighed om, at der skal kanaliseres penge til kunstfonden,
så den kan fottsætte sit arbejde.
- Men hvor mange penge,
del' kan blive tale om, og
hvomår fonden kan få penge
fra komm unen, må bero pli
en nælTI1Cre forhanuling.

Foreløbig må jeg nøjes med at

konstatere, at der en god
stemning omkring at føre
fonden videre.

- Hvis jimden jlir penge fra
det så realistisk
medstoUe filF01·tætlcrbnmdenl
kOnml'll1lfn, er

- Det må kunstfonden afgøre tii den tid. Først skal del'
skaffes nogle penge til den,
fol' kassen el' tom efter tilskud
til Rjørn Nørgaards H.C. Alldersen-skulptur og senest re"

noveringen

af Havhe....tcn,

forklarer Anker Boye.

Kunstfonden giver ikke ktm
støtte til nye kunstværker, den
yder også penge til renovering afbestående.
Derfor har fonden senest
ydet godten miHion kroner til
at få sat vandskulptmen Havhesten j iVfunke l\tlose i stand.
Fonden har desuden ydet
godt !l'e millioner kroner til
Bjørn Nørgaard-skulptoren,
del' skal placeres på Banegårdspladsen foran Fyens
Stiftstidendes nye mediehus.

Lokalavisen H0jfYn

Fyns Amts Avis

16-0S-()5j

17-0S-05j

~~----~--_.

Bladgruppe . Distriktsblad
OplagstaL . 13.462
Læsertal.
.
Udgivelsessted Fyn.
~

~

h44'.<_. ._._

=w="'-=-"=.-· "

Kreative kurser
ODENSE SV: Familie og
~mfund Odense Sydvest, der
dækker Bellinge, Brænddcilde,
Sanderum og Dyrup har ne[-

Fyens Stiftstidende

op flmdsendr sit program for
den kommende sæson.
.
De kreative fingre kommer
i sving, hvis det står ri1 Familie
og Samfi.lIld, snm bl.a. disker
op med kurser som patch-

ning, smykker, srrikcafe, knipling, badenisser og srore russer.
Mødekalenderen åbner
med et besøg hos billedh~gger
Jens Galschiør i Næsby den
31. august.
I oktober forræller for[atteren Kirsten Holst om at ældes
med ynde.

work, blo11lsrerbindingn, fih-
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Snobrød hos
spejderne, balleopstramning hos
boldklubben eller
astrologi hos AOF.
Foreningerne i Ringe
er klar med et hav af
aktiviteter

RINGE: Blandt de materielle
tilbud om J O flasker vin til
spotpris og tre pakker kød for
100 kroner dumper der for ti·
den også tilbud af en anden
karaI..-rer ned i postkasser og
ind ad brevsprækker.
Det er blandt andet fore-

Fyn

'

.

vifte af spændende kursen!.
Alt i alt indeholder fore·
ningskuverten foldere fra 13
foreninger med tilbud til alle
aldersklasser og de fleste interesser.
Ringe Boldklub,
Ringe
Gymnastikforening og GU 72
er klar med forskellige former for kropslig og fysisk pleje og træning fra det et·årige
barn, som kan tage sin mor
eller far med til gymnastik, til
pensionisten, som vil henlægge gyInnastikken til vJ.ndet i svømmehaUen.

Spraglede tilbud
Tilbuddene fra aftenskolerne
i Ringe er mere spraglede.
Det er muligt at blive klogere på de mere luftige ting
som feng shui-indreming

Fortællerbrønd ved musikhuset'"'

dende voksen undervisning,
almen voksenuddannelse og
hf.

Mikrober og skovmænd
Med mor og far parkerel på
skolebænken er der tid til, at
ungerne km1 blive klogere på
sig selv og naturen hos de blå
spejdere. som med hold fra
de yngste mikrober til KImI
Nizi og Skovmændende fra
15 til 23 år.
Den mere heative side af
børnenes hjt:rner kan blive
udfordret og stimuleret i Ringe BiUedskole, som starter
nyt hold for de syv til l O·årige
og de ]J til l4-årige den 6.
september.

ligt blot at være passivt medlem af biografforeningen og
nyde godt af de specielle
medlemsanangementer
i
løbet af sæsonen.
Med i bunken er også efterårets program ft'a Foderstof·
fen, der som tidligere omtalt
byder på blandt andet Anne
linnet Band den J8. november.

Bif søger medlemmer
Foreningen Ringe Bio er
kOl1Unet godt fra land og kan
."

~L.~-J\~",.

1.... ..-1 ... .,., ";n
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~y TANKE: Placering af Galschiøts HCA-værkkædes sammen med centralt nybyggeli
Af Malene Birkelund
ODENSE: Sortebrødre l1:nv
har længe stnet "verst på den

mie:
Enten en placering ved
Gråbrødre Plads eller pn koncert1msets nuværende parkeringsplads, som skal udbygges

ønskeseddt::l, som indsamler-

med yderligere koncertsale.

ma[@fyer151lk

ne bag kunsb1eren Jens Galschiøts "Fortællerbrønden"
har skrevet.
Men det bliver i hvert fald
ikke her, den store bronzeskuiptur kommer til at stn.
Det slnr flere kilder fasr.
l steder bekræfter chefen
for Park- ogvejafdelingen Per
CInd, der også er konsulent

for Odense Bys Kunstfond, at
to andre placeringer af "Forrællerbrønden" har været på

tællerbrønden brugt et år på

at samle en kvartmilliall kro-

Kvart million indsamlet

ner ind til værket, som vil koste 28 gange S:1 meget, inden
den står klar til indvielse.
Alligevel tror Hmme Nordentoft fra indsamlingen stadig på ideen.

lfolge Per Glad er den sidste
mulighed den mest aktuelle.
- Fordi der på den anden
plads alierede er en skulptur,
som vil være svær at flytte, siger han.
.
Desuden vil en etablering
af Fortællerbrønden
på
Gråbrødre Plads være for dyr.
Foreløbig har folkene bag
Folkeindsamlingen lil For-

Jtølge l-Ianne Nordentoft har
folkene bag skulpturen i sommerens løb været i kontakt
lTled folk f1'a BorgmesterforvaltJ1ingeii.
- Jeg nærer store velbegrundede håb om , at projektet er realiserbart, og at Fortællerbrønden en dag vil stå

Ej uden offentlig støtte

på en smuk plads i byen, siger
hun og fortsætter:
- Men jeg bm ikke på det,
hvis ikke der kommer offentligstøtte til projektet.
Nogen nærmere dato for

"Jeg nærer
store velbegrundede håb om, at
projektet er realiserbart, og at
Fortællerbr.nden en dag vil stå
på en smuk
plads i byen:'

indvielsen vil Hanne Nordentoft ikke komme med.
Kunsb1eren selv mener at
kunne levere sit ncrdige væde,
der vil have en diameter på 10
meter, halvandet år efter, at
han harfået et startskud.
Sker det inden længe, kan
indvielsen alt;.1 finde sted i
foråret 21lD7.
- Jeg håber på en lykke.
lig slutning, siger Jens Galschiøt.

--

Fritidstilbud vælter ind gennem brevsprækken

AfHans-Henrik Dyssel

Dagblad
62.473
185.000

Dagblad
20.000
65.000
Fyn

Hanne Nonlr:Ji70/t:

Fortællerbrønden, her I mini-kopien, har mange venner,
der kæmper dens sag.

ARKlVFOTO:OlfFRUS
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Svinehund og ballet
Rynkeby og Ringe Husflid
kommer vidt omkring med
kurser i næsten alt fra stri~
kning over biomsterbinding
til shtlpturskæring med motorsav.
Derudover er der fire foredrag på plakaten til efteråret.
Først for er Gnags-forsanger
Peter A. G. Nielsen, som den
B. september taler om livsmod, livsglæde og det sansende menneske. Den 3. oktober giver karaklcrda.nser
ved Den Kongelige Ballet lette Buchwald et indblik i ballettens verden, mens kunstneren Jens Galschiøt den 27.
oktober taler om sine kunstværker "Skamstønenl( og
liDen indre Svinehuild(l. Forfatteren Ib Michael slutter foredragsrækken af med et fo-
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Lmdag 27. aug. og søndag 28. aug , onsdag 31. aug. - søm ag

4 scpt
,

k! 10.11, 12. 13. 14, 15, 16. 17
.
. O min
Turene gennemfores med mm. one passag,,:rer. Vanghed 5 _
til børn
PriS kr. 100 pL prs.•nkl. el glas champagne tIl voksne og sodavan

d

An. Dansk Underholdmngs Produktion
www.dup.dk

61.588
179.000

Jylland

\ oll(

EKSKLUSIV HAVNERUNDFART
PIer l, ved Toldboden

Dagblad

I~~TERNATIONAL

I
MED
elENS GAL.SCHI\ZlT
".iAMARBF~.JDE

FAIRY TALES

AMNESTY
II-JTE RNATIONAL I
SAMAI>BF.JDE MED
.JENS Gt\LSCHI!ZlT

FAIRY TALES
Store Torv

Store Torv
. •
Onsdag 31 Dug. - Icrdag 3. sepl Se lIdspunL::ter pc

Onsdag 31. aug .. lordag 3. sepl. Se tldspunl:.ter på
'NW\v. amn(!s ty-aa r hus, dk

www.amnesty-aorhlls.dk

En oplevelse af Århus Havn fra vandsiden i luksusomgivelser.
Arr. Amne!;1y International I Martin Hoxer

An. Aml1esty International I Martin Hoxer
w','lIw.arnnesty-aarhuS.dk

www.amnesty-ilarhus dl:.

Amnesty International vil igen i år deltage
i Festugen, og der er lagt op til nogle
helt fantastiske dage i selskab med Jens
Galschiots gigantiske H.C. Andersen-figur
og hans helt enorme H.C. Andersen.
masker. At livet i~ke altid er et eventyr, VII
komme til udtryk igennem både musik,
ord og dans. Gejlede gøglere, munter
musik, tosset teater, drillende dans og
fortryllende fortællinger er blot nogle af
de oplevelser, der er at finde på Store
Torv i Århus Festuge. Tjek www.amnestyaarhus.dk for yderligere info.

Amnesty International vil igen i år deltage
i Festugen, og der er lagt op til nogle
helt fantastiske dage i selskab med Jens
Galschløts gigantiske H.C. Andersen-figur
og hans helt enorme H.C. Andersenmasker. At livet ikke altid er et eventyr, vil
komme til udtryk igennem både musik,
ord og dans. Gejlede gøglere, munter
musik, tosset teater, drillende dans og
fortryllende fortællinger er blot nogle af
de oplevelser, der er at finde på Store
Torv i Århus Festuge. Tjek www.amnestyaarhus. dk for yderligere info.
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Balletbørnene sætter stadig deres præg på byen. I går gik de gennem gaderne i farverige udklædninger.

FOTO: BIRGlTTE CAROL HEI8ERG

Slentretur isommer-byen
VENTYIRUGT: Tulisteme er vilde i Valmen, men i butild<eme blive~.~.west oset
Af John Borgkilde
jbo@iY'C0;dk

28+ STAR DER med digimltal på det skyggefulde gamle
avishjørne ved cafetOlvet.
hvor stemningen er sydlandsk.
en Jille rod scene.
ved den rislende vo.nclkunst,
Den Oyvende Kuffert. er de
musikalske venner I-.:cJl Dalager og Ole Friis vcd at varme
(!) op til en cafe-hygge-koneClt, mens folketslentrer apatisk, som p~ vej til det u\;sse.

Pr

M,ISKE for at f1i tiden til at
gi!. Butikkerne har stort set
kun besøg af de råhyggende,
der føler på stof og nyder air
condition uden at købe så meget som en stump, mens personalet resignerende ser på
uret.

DET ER IKKE Il'avlheden,
del' præger pladser, gader og
stræder denne lørdag middagsstuncl, hvor cafeemc ser
ud til at lukrere på en døsende
lune. Ude som inde - iVester-

gade,Jernbanegade og i Kongensgade. På Brandts, i den
mennesketomme Rosenhaven og den meget tomme

Flakhaven.
"VED servering ude, skal De
henvende Dem i baren" står
der at læse på små skilte, på

lang og svedende, især med
fOlventoingsfuJde bøm, det
synes at få alt igennem ,bUle
lørdag, hvor far er til højt
skum - og så kæmper poderne
med at holde balancen med
de tre kugler.

Hotellet og på'Filtkh.""n."ød-·.
for ALu_ Brand er-'asa:g~~t."'"
kOOUllerciclt udhmd på ko ndicykler. og længere henne.
p~ Ncrdea-hiømet, er m'11Iden der passer bod.en med rn....
ved atslumre med cn hog som
solskænn - over hnvcdct

UVET G,Å,R 51"\1 lune gang

flere cafeers udendørsserve-

på det gamle grønttorv, hvor

rmger, som altså foregår med
en selvhc.nter. Alligevel skal vi
af med 23 hobs for en snoldet
Coco-Cola light_ Køen i isbutikken til soft iee og vafler er

æggedamen søgte ly i bilen,
og jordbærrene er blevet dyrere. Turisterne foreviger i en
uendelighed Jens Galschiøts
skulpturer ved I-I.c. A.ndersen

VED ~Knnen nwd ÆggcJu.·..i Kongensgade overraske!; by .
gæsterne af et f(Jmojeligt gadeteater med H.C. .-\l1der,..n.
og kOlt efter iignedt del ren
poesi, da 145 fartcrigc, disci-

pl(neredc baHetbnm- og unge
fra fem I.noe 'dukker op - på
O"de dm=ko_
VED

HALV

T(l-TJDEN
klar til at
lukke but.kken, og hart i tO
var :.Ilidl:-bj'cn ved at være
tømt fnr de- O:iemtc ktmdcr.
Dc \'ar pj vej lil sommerhuset
eller hitm hag IigHster~fl -lige
b'.)ro;c~ frJ dem.. oer ha\'de kJjst"cr pri Cf!fcstokn. Lc.,rdag eftermiddag, hvmidten iOdense - i juli 20D5.
~;tod m;ln~c fI.m;attc
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ODENSE: Verdens flygtninge er
det egentlig afsæt for H.C. Andersen'udstillingen "Mangfoldighed", der vises i filosofgangen
Fyns KunstUdstillingsbygning for
Billedkunst og Design - med vær·
ker af blandt andre Jens Galsehi,
øt, Frank Hammershøj, Arne Pe.
tersen, Sharareh Hojabr Ebrahimi
og Birgitte Thorlacius.
Hver dag kl.12 og 15 er der
desuden musikalsk optræden.
Denne torsdag er det Petur Petersen, der kommer og spiller.
Udslillingen vises frem Iii 10 ju'
li. (mule)
.
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ye bøsser til
Fortællerbrønd
• Jens Galschløls værksled
har fremstillet indsamlingsbøsser tillordel for folkeind'
samlingen til Fortællerbrønd'
en, oplyser Hanne Nordentofl,
der er formand for indsamlingskamiteen. Indsamlings'
bøsserne er selvfølgelig Ikke
heil almindelige. Den velkendie slalue af H. C. Andersen har
leverel hoved til lo bøsser. fod I
absolut overstørrelse til et par
andre, og digteren uden for H.
C. Andersen-hotellet har leve'
ret et hoved med høj hat. Alle
er monteret på en sort boks
med rille I til de klingende
guldmønier. siger Hanne Nor'
denloft.
Indsamlingskontoen udviser
i øjeblikket et resultat på godt
220.000 kroner. (alfa)
/

•
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o Jens Galschiøt, billedhug·

A.JOUR KLIP GRUPPEN-,ø
Ravnsborg Tværgade 5 C. 2200 KBH N
Tel. 35 39 13 00· Fax. 35 39 13 39
besøg os på WWW.AJOURKLlP.DK

Fyens Stiftstidende

22-06-05J

Bladgruppe .
Oplagstal.
.
Læsertal.
.
Udgivelsessted

ger, Odense, skriver om
kunstneren Pin Gredal, 54
år, Odense, bl.a.:
Maskinarbejderen, billed·
kunstneren, skuespilleren,
scenografen, historiefortælle·
Ten og min ven Pia Gredal er
død.
Pia var en af disse ukuelige
optimistiske sjæle, del' kan
overvinde alle hindringer.
For to måneder siden kom
hun hjem fra Japan, hvor
hun netop havde sat en større
ndstilling op. Hun var skidt
tilpas og skældte ud over, at
japanerne ikke havde ordentlig varme i deres udstillingsbygninger. Men det var ikke
den japanske kulde, men can~
ceren, der var krøbet ind i
kroppen og nu skulle tage sit
afgørende stik: hjem_ Pia blev
54 år.
Pia blev født i 1951 og fik et
liv, der blev imponerende ud·
nyttet. Sit voksne liv indledte
hun som au-pair-pige i Frankrig i slutningen af 60'elne,

Onsdag 22. juni 2005 -

senere blev hun fransk/dansk
tolk på undervisningsprojek.
ter i Tunis, og i 70'eroe gik
hun som en af de første kvinder i lære som maslånarbejder. Hun blev en del af det
progressive miljø i Odense,
der opstod i kølvandet på 68·
bevægelsen. En voldsom led·
sygdom tvang hende til at opgive
maskinarbejderhåndværket, og hun blev optaget
på kunstakademiet i Odense i
1981. Resten af hendes liv
blev viet til kulturen.
Selvom Pia var en strålen·
de maler og lavede mange g0de billeder, blev det den di·
rekte kommunikation med
publikum på teaterscenerne,
der blev hendes levevej - især
børneteateret, hvor Pia kun·
ne tryllebinde børn og voksne
i timevis. Jeg tror, det var
hendes engagement og indlevelse i de historier, hun spillede, der skabte det magiske
rum, hvor teateret lever.
Denne gave delte htm gene·
rpst med andre, bl.a. ved at

2. sektion

være en af hovedkræfterne i
opbygningen af Odense F'ortællerkreds, SODl nu er vokset
til en anselig størrelse.
Pia lavede selv mange af
sine scenografier, og i de sid·
ste år lavede hun flere sceno·
grafi-installationer som bestod af magiske lum, hvor
børnene selv kunne indtage
scenen. Den sidste store ud·
stilling, hun lavede, blev sanseudstillingen på Brandts
Klædefabrik i 2005, som hav·
de over 28.000 besøgende.
Det er umuligt at opregne
Pias aktiviteter, jeg forsøgte
og kom til over 30 teaterstyk·
ker nogle spillet over 200 gange. Hun har spillet teater så
forskellige steder som i
Frankrig, Tunis, Japan, Norge, Tanzania, Thailand agna·
turligvis overalt i Danmark.
Pia kunne ikke udstå for·
lorenhed og uærJighed, selv
sagde hun altid, hvad hun
mente, og det gjorde, at man
altid vidste, hvor man havde
hende.

9
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IINDEORD \01<.(
Af Jens Galschi.t

bi/ledhugg<1; Alexandragade 4,
Odr:nsc C
Selv en ildsjæl må dø. Maskinarbejderen 1 billedkunstneren,
skuespilleren, scenografen,
historiefortælleren og min
ven, Pia Gredal, er død.
Pia blev født i 1951 og lik et
liv, der blev imponerende udnyttet. HWl blev en del af 68bevægelsens progressive miljø i Odense. Som en af de
første k-vinder gik hWl i lære

62.473

185.000
Fyn
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Tusindvis af ekstra turister i byen iår
"Jens Galschøts HC. Andersen-figur er den mest fotograferede attTaktion
Af John Borgkilde

ODENSE: l<vaflerne smelter,
og Allerne truer med at blive
lune. Dc ledige stole under
parasollerne er populære på
fo[tovsresttluranterne.
Det er hede dage i Odense.
Det summer af liv på torve,
gader og stræder.
Og så fotograferer byens
g,L"Ster nærmest euforisk alt
fra silo-toiletter og forblæste
eventyrbannere til gågadeliv,
Under Lindetl'lieet og Den
gamle Kro, HeA-paraden og
eventyrslottet i Lones Have,

stokroser og bindingsværkshuse, fTodige Oeean;a - og så
sommerens største fotofavont,Jens Galschøts digterligur
i fuld størrelse på bænken ved
Radisson tiotel H.C. Andersen hovedindgang.
Glade og tilfredse
Adskilhge gange i løb>,t af dagen får den hvilende Andersen selskab - og foreviges.
Mens svalerne flyver lavt og
varsler om forli'iskende hyger.
Alligevel valfarter turisterne til Odense, og både detailhandlere og cafeejere ser ud

til at være ganske tilli·cdse.
Men hvad siger byens
tllristchef, Barbara "'~litmar
sh?
- Det kan altid været bedre.
men på byens vegne er jeg
meget tilITeds. Det ser ud til,
at det store markedsføringsarbejde ude i verden med at
gøre Odense kendt er lykkedes.
- Alene her på tllristkontoret har viJj-" årsskiftet til den
31. maLregistreret ikke færre
med I 0.000 flere gæster end
det foregående år, og det er
jeg meget til fTeds med.
- Jeg har grund til at tro på,

at det opsving holder j resten
aHu-et.
- Selvfølgelig kommer de
fleste, fordi de har hørt noget
om A.ndersen og Odense.
Derimod kommer de sjæl·
dent for ar se eller høre noget
bestemt.
Turistchefen tilføjer dog, at
ikke engang halvdelen af byens gæster d\Jkker op ved
skranken på tllristkontoret måske ikke engang en tredjedel.
En million gæster
- Jeg tror, at vi i år når op på
over en million gæster og det

tror jeg, at alle er helt godt tilfi'edse med, fortæller Barbara
Whitmarsh, der til gengæld
ikke er helt tilITeds med overnatIlingstallet j byen.
- Vi må se i ojnene, at de fle·
ste er endagsgæster, men vi
arbejder hele tiden på, at lok·
ke flere til at blive her, opleve
byen om aftenen og natten,
og ru dem til at overnatte på
hoteller, vandrehjem og campingplads.
• Vi kan dog notere en lille
stigning i overnaOlingsrallct
og jeg tror vi holder vores mål
på fem procents stigning i
overnatninger.

•
~ Alene her på turistkontoret har vi fri"årsskiftet til den
31. maj registreret ikke færre med 10.000 flere gæster
end det foreg~ende, siger Odenses turistchef Barbara
Whitmarsh.

ARKIVFOTO: JØRGEN HANSEN
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ske rum, hvor teatret lever. !

24-06-0, Hun har spillet teater. så for·

Dagblad

jbo@fyens.dk

som maskinarbejder, men
hendes le<i;-ydom tvang hen·
detilatopgivehåndværket.T
19H I blev hun optaget på
kunstakademiet i Odense.
Resten afhvet blev viet til kul·
turen.
Oet blev ikkemajeriet, men
den direkte konullunikation
med publikum på teatersee·
nerne, der blev Pias levevej.
Med sit børneteater trylle·
bandt hun børn og voksne i ti·
mevis. I-Jendes engagement
ogindlevelseskabtedetmagi.

nia, Thailand, Italien, Island
og naturhgvis overalt i Danmark.
Så sent som j år opsatte hun
sanseudstilJingen på Brands
Klædefabrik, som havde over
28.000 besøgende. Her Im'Ule
bØ111Cne selv indtage scenen i
det magiske rum.
Pia nægtede at deltage i den
danske nationajsport med at
gøre sig selv til offer. Pia valgte den lyse side af hvet og ignorerede smerten. Det var ikke selvmedlidenheden, der

sl"ulJe drive værket.
Hlill var en meget givende
person, selv i sine sidste
måneder, trods voldsomme
livtag med kræften. Fra sygesengen arrangerede hun afslutningen på et fantastisk liv
med mange afsine gamle venner omkring sig.
En dejhg kvinde og k'Ulturperson er død.
I
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IHDSAMUHG I HeltS HOVED OG FOD

ø Der er blevet dele af fød-

Kunstneren Jens Galschiøt her a~tlY i sit yær~sted i Næsby
- har oqså holdninger, og han
holder qrundloystalen på
frøbjerq Bavnehøj.

fOTO: K!M RUNE

FRØB.JERG

Calschiøt holder

grundlm'stalen

C'

~ Cre" k0nlroversielle sKulpturma~

ger Jens Gals'=. hiQ'.\, NæstJv. taler på
grur'ld1u\'smød.?t på Frøbjerq Bavnehel. lIV';]';" ))an cC)5å ~tar for en udstilHn~ 1f Sin kl.ifiS:t.
.' An!ts t.:i'll";'i er l<Endt :iom både en
d:/qt.l(J 11ancværker og en engageret
provO~;3:Øf. Vi er ih!4.e i tvivl om, at
han '1ar ncqet rå hjerte, og at han
vil tale om det. 5iqer Lotte Nissen
fra Fr øbjerq-Orte 8€boerforening,
der Ilar arrangeret.
Gospel~oret Keryg'l\a

A'JOUR KLIP GRUPPEN

synger.

- I\oret mer) cir"a 70 sangere er
kendt for ue'!æqende og medrivende musik. fortsætter Lotte Nielsen.

Ungdomsbandet Beatlfull Sunday
spiller, cg Palle Krabbe fra Stærmose ved Tommerup står for både musik og anden underholdning.

I. - Nogle kender ham som gøgler
og nqyllekunstner. Andre kender
ham som underviser på pædagogseminariet i Odense, så han spæn~
der vidt. på Frøbjerg vil han synge
og sætte børn og voksne i bevægelse, lover Lotte Nissen.
Frøbjerg Festspils Børneteater
medvirl~er også i grundlovsfesten,
hvor endnu et indslag er gymnastikopvisning med elever fra Glamsdalens Idrætsefterskole.

Ravnsborg Tværgade 5 C, 2200 KBH N
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Det.~oster Ingentingl@!1~.eltage,

men pengene skal fremd?~.js.~an_.
får lyst til mad og nOglt\e.\,'1.::i~.Fi=,
Grundlovsfesten hoiDes fra f~
til sidst på eftermiddagen. Og
grundlovsdag er søndag den 5. juni.

•

~

selsdagsbarnet Hans Christian
Andersens leqeme tilovers i
kunstneren JENS
GALSCHI0Tsa r bejde med at
fremstme FortællelJrø nden , og
delene bliver nu skabt om til
indsamlinqsbøsser. Det være
sig et digterhoved e!ler en digterfod, som nu placeres oven
på en sort boks med ril!e i,
hvor penqene skal proppes
Ind. Og indsamlingen går naturligvis til det videre arbejde
med at få Fortællebrønden realiseret j Odense. Inspiration i
Vestergade og i Rosenqårdcentret bliver de førs~e to 10r'
retninger. som får den unik"e
Wt'T"llr.. :e....· ~
indsamlinqsbøsse sat op. Sydbank og Magasin har også lagt bil,
let ind på to.
fOTO: mRGl1lE CAROL HEIBERG

Bladgruppe .
Oplagstal
.
Læsertal.
..
Udgivelsessied

Dagblad
179.716
701.000
Jylland

FØDSELSDAGE I MORGEN

Bladgmppe .. Dagblad
Oplagstal.
. 25.000
LæseItal
.
Udgivelsessted Fyn

- f"-

/j ()1 'f

INDSAMLING I
HCA'SHOVED
l 0\1..1,

Heike Arndt, maler, grafiker, keramiker, 42 år
Jens Galschiøt Christophersen, billedhugger, sølvsmed, 51 år
Niels Kjærgaard, fhv. borgmester. 56 år
Eddie Skoller, sanger, 61 år

Helle Nissen Kruuse, jurist, lektor, 63 år
Knud Enggaard, fhv. forsvarsminister, 76 år
Torben Brostrøm, professor, forfatter, 78 år
Henning Carlsen, fillninstruktør, 78 år

ODENSE: Der er blevet forskellige af HCA's legemsdele
tilovers i kunstneren Jens
Galschiøts arbejde med at
fremslilie fortæliebrønden,
og de bliver nu skabt om til
indsamlingsbøsser. Inspiration
IVestergade og i Rosengårdeentret bliver de fersle to
forretninger, som får en indsamlingsbøsse sat op. Sydbank og Magasin har også
lagt billet ind på to.

."

A'JOUR KLIP GRUPPEN (i

A'JOUR KLIP GRUPPEN
Ravnsborg Tværg"de 5 C', 2200 i<SH N
Tel. 35 391300· Fax. 35 391339
besøg os på WWW.AJOURKLlP.DK

Ravnsborg TVærgade'5C~22oii-Ki3H N
Tel. 35391300 - Fax. 35 3913 39
besøg os på WWW.AJOURKLlP.DK

DS-bladet

Vores Børn

.28-04=-051
Måriedsblad)

'27-04-05\
"' e

Bladgruppe .
Oplagstal.
.
Læsertal.
.
Udgivelsel'sted

Fagblad
3.550
10.900

Bladgruppe .
Oplagstal
.
Læsertal
.
Udgivelsessted

Fyn

Fagblad
23.429
167.000
Sjælland

/'

10\'1
Sjælland
Anemone Teatret
Suhmsgade 4
1125 København K

TIL 3337 22.13
"Elefantens slatne snabel"
1/5-8/5
3-9 år

LiUeskov Teglværk ved Tommcrup
Frn er i dagene 20.-22.
maj 2005 rammen om Smedetræf
2005, hvor essesmede fra hele
lander bl.a. indbydes til ar hjælpe
med at kreere en enestående jernskulpmr i anledning af H.C. Andersens 200-års jubilæum.

rå

Symbolik fra
H.C. Andersens eventyr
] anledning af20D-ars jubilæet for
H.C. A.ndersens fødsel samt at
smedetræHct holdes i Toml1lenJp
på Fyn, er emnet i år »5ymbolik

,

fra H.C. Andersens cvclltyrl(.
Målet er at konstfuen: en collage t
jern, som de enkelte deltagere bidrager til i form af en skulptur,
der indeholder symbolik fri! og
hentydninger til H.C. Andersens
mange og farverige fortællinger.

sættes i en ramme, som smedene selv lavcr. 'Materialet til rammen sbl ';ærc 20x5 mm n:ldjern~
og rammcns ydre dimensioner
skal være mindst 200x300 mm og
højest 400x 500 mm. Skulpturens
dybde skal være omkring 100 mm.

Traditionelle teknikker

Auktion

Der er nogle ganske få og enkle
regler til at dette projekt kan lykkes. Samtlige teknikker brugt til
konstruktionen skal være traditionelle (dvs. ingen laserskæring,
CO, svejsll.ing osv.). Skulpturen

Collagen skal af deltagerne samles i løbet af weekendcn, og det er
så planen at sælge den ved auktion til cn fYnsk virksomhed. Som
der står i indbydelsen "Hvem kan
modstå fristelsen til at købe sådan
et eneståcndc stykke arbejde
fremstiller af landets esses mede til
hyldest af H.C. Andersen«.
Nærmere oplysninger om pris
m.m. ras hos Danske Esscsmcdc,
do R••dv.d 40, 2800 Lyngby, cif.
70207828. E-mai!:
admin@danskc-essesmede dk eller ved næstformand Cris S. Frederiksen, tI[ 86 41 86 77, c-mail
crjs@ofir.clk
Tilmeldingsfrist den 12. maj
2005.

sk~l

Comedievognen
Griffenleldtsgade 7 A
2200 København N

Tlf. 3536 6122
"Alfons Åberg"
3/5-3 1/5
Fra3 år

i!""
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"
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Valmuen, Tivoli
Vesterbrogade 3
1630 København V

~

TIL 3315 1001
"Hvad fatter gør, er altid det

rigtige"
'5/5-3 /5
' farmlJen
For hele

Jylland
Guld!ok Dukketeater
WiUemoesgade 2
8200 Århus N
Tlf. 8610 4777
"Troldungen der ku' høre græsset gro"
4/5-29/5
2'/2-6 år

Fyn
Teatret Katakomben
Møntergårdens Have

Efterlyser medlemmer
på Fyn og i Jylland

På Danske Essesmedes seneste
generalforsamling efterlystes i
øvrigt medlemmer på Fyn og i
Jylland, som vil i nclgå aktivt i afholdelse af lokale arr:mgementer,.
så foreningen ikke bliver
"I<.øbenhavneroriententcretfl, som
der står i referatet.

[0\

Overgade 48-50
5000 Odense C
Tlf. 6551 4601
"Det splintrede Troldspejl"
17/5-31/5
Fra S år

•

Galleri GalschiØt
Banevænget 22, Næsby
5000 Odense

N

Tlf. 66184058
>JDe vilde svaner - en malende
lortælling"
25/S-31/S

Også Odeme-kumtner-en Jens
Galschiot har ladet sig itlSpirere (lf
H C. Andersen og )J(U/s værh ~Fo,."
tællerbrønden«. Skulpturen har
været på rundtur i hele landtt. Her
står kunstneren (til venstre) ved
dm færdige H C. Arulerse1l skulptur
og t.h. bronzestabel' Kurt HruzserJ.

28

For hele familien
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H.C. Andersen-dage i Amager Centret
~.

".'
Amager Centret fejrer
H.C. Andersen-året
med tre dage i eventyrdigterens tegn.

Ældre kan bo sammen med ældre
DEBAT: Er du over 55 år og overvejer at flytte i bofællesskab med andre ældre. så er mulighed måske til stede i Urbanplanen.
Tirsdag 26. april kan man høre mere på et møde i Dyvekevængets beboerlokaler, hvor John Knudsen fra Ældrerådet
fortæller om seniorboliger i lokalområdet og Fællesadrninistrationen 3B orienterer om muligheder j Urbanplanen.
Det er ParbIerskabet i området, som står for mødet der
starter klokken 19.00 på Urmagerstien 28. /-IIS

Cofradia på Ingolfs Kaffebar
KONCERT: Torsdag 19.
maj k1ok1,en 20.00 kan
man komme tættere på
Cuba på Ingolfs Kaffebar.
Ingolfs Alle 3. når Cofradia spiller op.
Coli'adia korruner fra
Cuba, nærmere bestemt
Trinidad. De er på en lille
to måneders tur i rundt i Europa, hvor de vil berige os med
deres musile
Cofradia rummer masser af humor, musikalsk skarphed
og lune, der udmønter sig i et flot san1D1enspil. Musikstilen
er traditionel og nyere trova cubana, som blandes med jazz,
brasilianske toner sanlt andre nye og spændende tendenser
inden for denne genre.
Cofradia er Lia (Liarner Uorente) på sang og Pachi (Eusebio Ruiz Silven) på sang og gnitar. (E) /-as

AF JAN JEPPESEN

Med »den herligste Phantasie« slrrev H.e. Andersen
mere end 150 eventyr og et
utal af digte, romaner og skuespil - og ind hnellem lavede
han smukke papirklip. Men
hans liv var ikke noget eventyr. og han knoldede for at
blive anerkendt og opleve suces. Karrieren fik en god
start på Amager med debuten ..Fodreise fra Hohnens
Canal til 0stpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829«,
som han selv udgav i 500 eksemplarer.
l Anlager Centret kan du
opleve den store udstilling og

h.... !.ir.s.~~~ ..2.~:.~p.ril.~.~.l'.~

h........................h

se den 3,5 m høje og cirka to
millioner lrroner dyre bronzefigur af Re. Andersen, der

er udfØli af Jens Galschiøt,
og som for nylig stod opstillet
på Christmas Møllers Plads.

Figuren og udstillingen
om Re. Andersen finder
sted i Høje' Gågadefredag.

Er du den nye Maya?

lørdag og søndag, hvor Amager Centret holder søndagBåbent mellem klokken
10.QO-I6.00.
Fredag mellem klokken
13.QO-I8.00 er der papirklip
og figurværksted i gågaden,
og lørdag suppleres med Andersens bageværksted. hvor
børnene kan bage kager og
pynte dem, inspireret af Re.
Andersen og hans eventyr.
Kagerne kan spises eller tages med hjem og hænges op
som pynt

I figurværkstedet kan man
slippe børnene fri med at lave
deres egne Andersen-figurer.
Søndagen fortsætter med
papirklip og figurværksted,
og klokken 11.00 begynder
den store Re. Andersen-kavalkade, der ledsages med
oplæsning af eventyrdigte
k1old,en 12.00 og 13.00. Kavalkaden er med Klods-Hans
og alle de andre af evenlyrdigterens mindeværdige figurer, der opføres med små

scener.

REALITY-1V:1V Danmark søger deltagere til en ny udgave
af Danmarks Værste Bilist
Maya fra Amager vandt den lidet flatterende titel som
Danmarks Værste Bilist, men1V Danmark regner med, at
der er mange andre usikre bilister på de danske veje.
Hvis kæresten er elendig til parallelparkering, fars temperament driller på motorvejen, eller tante Oda er livsfaJiig på
en stillevej, så er det bare om at gå ind på hjemmesiden
www.tvdanmark.dk. hvor man kan »anmelde. familie og venner til programmet
De deltagere, som udvælges til programmet gennemgår
et forløb, der skal rette gevaldigt op på deres evner som bilister. Et ekspertpanel vurderer deltagerne og sender dem tilbage på de danske veje en efter en, efterhånden som de viser
trafikale fremskridt. Som tidligere er det stalden, der står tilbage til sidst og ikke nåede ud i tide, der ender som Danmarks Værste Bilist. /-as
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Her er nogen, men de siger ikke noget
UDSI1LUNG: Jal<ob KJistensen modtog sidste år på
ArtviJle kritikerprisen for sit

- maleri » Drive pigs to market«, Nu kan man ~p. 1-,.r~
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sA ER HOTEL HCA
FYLDT MED HCA-KUNST
• CARSTEN RUDOLFSEN
nåede det. Den fynske maler

og grafiker afleverede sit sid·
'l'

ste billede til foyeren på Hotel
H.C. Andersen lige akkurat tids
nok inden det store ryk-ind

HCA'gæster. Det er godt et år
siden, at Rudolfsen fik opga'
ven at dekorere hotellet, der
indtil da ikke havde et eneste
kunstværk. der relaterede til
det eventyrlige navn. Det er
der rådet bod på nu med en
række Andersen·insp;rerede
malerier på gangene, i op-

Bladgruppe . Dagblad
Oplagstal
. 25.000
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i GAVER TIL APRILBØRN -1011f
Enhver rigtig fødselsdag begyn'

der om morqenen. Med sang og
gaver. Og netop sådan fejrer
Odense Centralbibliotek H.C. An·

holdsrum. mødelOkaler, på

dersens 200 års-dag. Der er kaffe.

værelserne. i restauranten' og

kage og saftevand Ira klokken 10
til alle' og små boggaver til børn.
der også har fødselsdag den 2.

altså her I hoteliets nye lobby.
hvor JENS GALSCHlørS mi,
niatureudgave af Fortællerbrønden også er placeret. Ub.)
Hoteldirektør Jack Nielsen
flankerer stolt det sidst
producerede HCA-

Inspirerede kunstværk,
sammen med kunstneren
Carsten Rudolfsen.
fOTO: JOHN FREDY

april. Fortælleren Bent Hansen
læser "Rejsekarnmeralen", journalisten Svend Erik Sørensen fortæller om digterens barndom i
Odense, kunstneren Jens Galschiøt udstiller Andersen-skulpturer,
og Odense Motetkor underholder.

så kan man jo låne en eventyrsamling med hjem, når biblioteket

Og

lukker kl. 14. (hyld)

•
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Odense Pigegarde trak et enormt læs i går. Oe var lokomotivet for hele processionen af kendte og ukendte, der solede sig på t til H. C. Andersens Hus.

Af Ivar "'uet Nordemolt
ijn@fyens.ol\

Foråret og 111. C. Andersen
sprang ud i al lin magt og vælde. Byen blev dct mest char·
merende sted at fesre i gor"og
hvor folk dog forstod :lt sugc
til sig af solens og den gamle
digters vitaminer. I hver en af-

lo·ogvar der eventyr og folkeliv. Op ad domkirken var der
Ilmt til picnic og bleskift.
Henne om hjørnet var der
korsang, og på Flakhaven blev
der fyret i kukkelovnen, for
brandvæsenet shIlle stege
hane\':yllinger, nej undskyld,

fOTO: JØRGEN tlAhSEN

Odense i fuldt fl
FOLKEFESTEN: Glo-blTllup, bnUlsviger, sang, nI

"
j,

og superstemningprægede byenpå HCAs fødset

~
"

E
~

3
~

i

der blev lunet kakao og serveret brw1sviger i tonsvis.
Lykken kunne ligge i en
pind, men deQ hmne også ligge i at lægge en buket krokus
for foden af K. C. Andersen i
Eventyrhaven. Fo taget et billede af børnene, børnebørnene, et histori,k minde. De
små kneb øjnene sammen og
missede op i digitalkameraets
blitz, som v;u aldeles overflødig denne dag, hvor solkraften var sat på tOO procent, og
april blev katapulteret en
-.!:--J_(......_.....

s. l.,.,·· .~......1",-...,,,\..

Byen har aldrig set magen. Oer blev festet højt og lavt.
fOTD: JOHN rR[OY
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Der var ingen HCA-fest for børnene
\) Ar Alexander Danker

101 y

HCA: Hans Clu'istian Andersen slTev mange eventyr for

se at vide om HCA og at fejringen ville ske med en masse
gøgl, musIk, teater og magI.
Endelig oprandt dagen og familien skulle lid i byen for at
opleve fejringen af vores ver-

børn! Børnene cr noget af det

denskendte

vigtigste vi har, hvilket han tydeligt var klaJ·t over.
Mange børn i Odense glædede sig i lang tid til fødselsdagen den 2. april. På skoler
og institutioner fik de en mas-

HCA er folkeeje i OalUuark.
Oa man kom ind til byens
gågader, som var fyldt af mennesker i alle aldre, lagde man
mærke til en menneskemasse,
som søgte efter festen. Folk

70hnnnevej 3
fOOOOdellse C

forfatter.

For

spurgte hinanden, for folk var
snakk,;;,olige i dette pragtfulde forarsve)r, om hvor fe)nngen af HCA fandt sted. Vi fik
fortilit, at man på torvet ved
koncerthuset havde et an-an-

gement.

-Far det har jegset lur, hvor
laver de noget for børn?
Oetkunne)egild<eheltsvare på, men der måtte da snart
dukke noget op. Torvet var til
at begynde med gabende

Forventningsfulde

tomt. Ingen aktiviteter, og

gik min lille familie på vej
mod torvet. Overgade summede af liv og forskellige boder med antikviteter. Her sagde min datter med rynkede
bryn:

dog ved koncerthllset kUllIle
vi kigge på de forskellige VlPs
gå til koncert. Det er ikke så
spændende for et bam på seks
ilr. Børn vi! hellere identillcere sig med personer de keilder

end dem som skulle til koncert denne dag. På vej efter
vores søgen efter aktiviteter
gik vi forbi Galshiøts flotte
HCA-figur, som sad og nød
forårssoien på en bænk. Den
vakte begejstring, men Vilr bare ikke en levende aktivitet.
Tilbage på giigaden var der
lutter af glade mennesker,
men også en del trætte børn.
Vores datter var da så træt, at
vi valgte at sige fra over for
det kommende kaos ved
Vi
brllnsvigeruddelingen.
valgte at tage på cafe, men ville alligevel lige gå en gang til
gennem gågaden for at finde
noget fICA for børn.
Der var bare imet. NIagien

som bornene kender fra eventyrerne V.lr ikke i Odenses
gademiljø denne dag. Synd
for gamle ,'-.ndersen og synd
for Odenses børn.
Det virkede som om, at de
var glemt of I-[CA-fonden og
Odense komm.me denne dag.
Oet kan ikke have været i Andersens ånd.

1.D
O
I

<:t<

O
I
C\l
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NÆSE FORHCA
• Odense'kunstne'
ren JENS GALSCHIØT har næse
for Andersen. Han
har lavet Fortælle'
brønden oq den
fantastiske ud,
smykning af Hotel
H. C. Andersen
med blandt andet
diqterbænken..
Jeq skulle Iiqe ind
til qode qamle HCA
i Eventvrhaven på
vej til fiskemanden
i Albanigade, fortalte Galschiøt. Som

senere på daqen
kom; fint selskab

med blandt andet
Dronning Mar-

qrethe. (ijn)
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Fortællerbrønden
II

•

I anledning af H.C. Andersens
200 års dag har en række politikere, erhvervsfolk og borgere
opfordret Jens Galschiøt til at
lave en skulptur, der kunne være
med til at hædre vor bys store
digter.
Jens GaJshiøt fortæller, at han altid har
været fascineret af H.C. Andersens
eventyr, der på mange måder kommer
helt ud på fantasiens overdrev, hvilket
også kan ses i mange af kunstnerens
skulpturer.
_
For at orientere borgerne om
projektet, har Jens Galshiøt lavet en
rninlmodel som har stået snart et år
foran Rambusch Læderhandel på
Flakhaven. Mange borgere er stoppet
op og studeret skulpturen og har
udtrykt stor anerkendelse og interesse
for projektet.
Vi tror at Fortællerbrønden vil blive
byens naturlige samlingssted og være
til glæde for alle byens borgere og
dens mange gæster fra nær og fjern.
Vi tror også, at det vil blive Danmarks
mest fotograferede skulptur og være
med til at gøre Odense yderligere
synlig på landkortet.
Det vil blive et varemærke for byen i
lighed med digterens fødehjem.

Odense Kommune har sagt ja tak til
at modtage skulpturen og lovet at
medvirke til at finde den he~ rlgtige
placering.
En del af H.C. Andersen-statuen er
blevet afsløret af Anker Boye den 12.
februar på Flakhaven og vil senere
indgå som en del af udsmykningen
af Flakhaven i forbindelse med
Blomsterfestivalen, så de mange
besøgende rigtig kan glæde over,
at der snart kommer en ny H.C.
Andersen skulptur i byen.
For at få økonomi til at erhverve
Fortællerbrønden er der oprettet
en indsamlingskomite, hvor fonde,
erhvervsliv og enkeltpersoner kan
bidrage med et stort eller mindre
beløb.
For at fortælle borgerne om, hvordan
det går med indsamlingen opsættes
en sponsortavle ved Magasins
hovedindgang, hvor alle bidrag på
10.000 kr. og derover vil blive anført.
Odense Cityforenings bestyrelse har
besluttet, at sponsorere 10.000 kr. til
projektet.
Vi ønsker indsamlingskomiteen held og
lykke med projektet.
Johannes Lollesgaard
citychef

•
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TARUP/PAARUP

N

Kunst for aUe
pengene (o/f
II Familie &Samfund. Tarup'
Paarup har besøgl kusIneren
Jens Galschiøt i Næsby. En af·
len der blevet tilløbsstykke. og
hvor Jens Galschiøt gaven
indgående beskrivelse at Sit
virke og ideen med sine kunstneriske arbejder. Lørdag den
16. april tager foreningen til

....
.U

~

Fyens Stiftstidende

Fyens Stiftstidende

.-

31-03-05 1
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UUi5 IlllI"IJtlf

den nye Opera bygning på Hol'

.... =VI ANBEFALER

men, hvor deltagerne i turen

skal se balletten "Den lille hav'
frue" efter H. C. Andersens

evenlyr. En lur der forlængsl
er udsolgt.
(ibh)

/
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TORSDAG

MORTEN SKOV JENSEN
PRÆSENTERER TEGNINGER

OG BILLEDER
"Mine billeder er meget stærke og
meget personlige og er absolut ikke

------=-------

/

dekorationskunsl.Jeg har
koncentreret mig om teknisk
mestring af naturalisme. da det altid
har fascineret miq".Ferniserinq 3\.
marts kI.14.30. (Vises indtil 27. april)
Cafe A ·Roma. Tinl;jhusqade 35.
Svendborg.

Brønd-komite
giver ikke op
Af .Jahn Barqkllde
Jbo®fvens.dk
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ODENSE: GllIppen, der vil
rejse Jens Galschiøts Fortællerbrøncl midt i Odense, giver
ikke ,å let op.
Det er begrænset, hvad den
særlige komite har indsamlet,
lUen lysten til at finde frem til
de rigtige investorer og sponsorer er stadig i top.
Hanne ordentoft, der er
formand for indsamlingskomiteen, lægger ikke skjul på,
at det ikke går så stærkt, men
hun er også stor optimist.
. Vi har flere planer, og det
vil ikke overraske mig. hvis
del lykkes os at finde frem til
de nødvendige midler, så by~n kan få den skulprur, den
~ortJener,siger hun.

l

.......

IO/y

Som noget nyt, er der frem·
stillet en særlig t.wle, hvorpå
navne på sponsorer, der giver
mere end ti tusinde kroner,
indgraveres, Tavlen sættes op
ved indgangen til Magasin.
- Om kort tid opstiller en
halv snes virksomheder indsamlingsbøsser. og Galschiøt
har fremstillet H.C. Ander·
sen-fødder og ansigt med rille
i - som en slags sparebøsse og her kan folk så smide penge i til formålet, siger fomlan·
den.
. Da skulpturen den 12. fe·
bruar var upstillet på Flakha·
ven, var der på en times tid
lagt 1800 kroner i fødderne.
Gruppen har konstitueret
sig med Hanne Nordentoft
som fomland og Merete
Næsted som sekretær.

..... ,/

EVENTYRLIGE QUILTS
l anledning af H.C. Andersen
~ jubilæet udstiller art quilt
gruppen "OuilteOunslnerne"
Eventyrlige Ouilts på Glamsbjerg
Rådhus. fernisering og kåring af
plakatvinder torsdag den 31. marts
kl. 17.00.(lndtil 29.april)
Glamsbjerg Kommune, Rådhuset.
5cnderqade 99, Glamsbjerg.

humoristiske
og efterlader
den der
kigger med
et smit på
læben. (Indtil
30-april)
8,16:
Middelfart
sygehus,
østre Houqvej 55, Middelfart.

KUNSTUDSTILLING
Forårets første maleriud$tilling med
værker af Jonna Bruun Pedersen.
Langeland. {Indti! 13. maj)
I værkstedets åbningstid:
Grønnemoseværkstederne,
Grennemosevej 7, Svendborg.

LØRMG
JØRGEN SVENSTRUP

=~==-'"

fREDAG
SNEDRONNINGEN • EN
MODERNE IKON-UDSTILLING
24 flotte oq fantasifulde '"ikoner" (Ir
blevet lavet af 2. b på Odense
Friskole. Sammen med bl.a.
billedkunstner Karin Hald er H. C.
Andersens eventyr
"Snedronningen" blevet tolket.
(Indtil 27. april).
Næsby bibliotek, 8ogense'lej"2•
OdenseN.
.
KUNST OG KERAMIK
DEA Kunst og Keramik er ~t nyere
firma med hjemsted i Bjerreby. Der
fremstilles og importeres kunst aq
keramik. Indehaverne Tony og ,Jette
Sisse Brilfa afholder oq~ kurser i
k-eTamik-og stoftryk..
l åbningstiden: Strammeise Brugs.
Madsegyden 29, Svendborg.
PAPIRKLIP
Torben Jarlstrøm Clausen. Se
udstillingen af hans papirktip der på
samme tid er livsbekræftende og

ANDERSENS EVENTYR
Eventyrdiqteren fejres på Ringe
Bibliotek med eventyr-mUSik spill-?t
oq sum}et al elever under ledE'lse af
Tommy Hovqård Nielsen, Gislev.
Herefter afslorc-s Niels C. Thomsens
udstilling af gåseæq, Udstillingen
afsløres af lene H0sthåb.
11: Ringe Bibliotek, Algade 40, Ringe.
"H.C. ANDERSEN OG TROEN"
• FESTGUDSTJENESTE OG
UDSTILLING
Gudstjeneste i Odense>
~ Domkirke ...ed pastor
Johannes Møllehave med
efterfølgende åbning di Domkilllens
store udstilling om H_ C_ Andelsens
forhold tit kirke og kristendCIT1.
8,45: Odense Domkirke (SkI. Knucls
Kirke), Klosterbakken 2, Odense C
JOHN HANSEN UDSTILLER
MALERI OG GRAfiK
Fernisering. Arr.: østfyns
Kunstforening.
lH3: Anders Draqhes Gaard,
Kongegude 24, Nyl>Drq
LA COLLECTE "DEUX"
300 lJilledkun~lnerefra 22

lor!ilkeHiq" lande spredt lid ov,;r fem
i\onUnenlcr dE'ilaqel i dt>nne
ud:.tillinl]. som k3n S~51;em tIl den
29. april.
14·16: Kerteminde KunsttofCMll].
Toldllodeo, 5trandqade 3,
Kerteminde.

Jørgen Svenstrup udstiller
sine malerier oCj skulpturer. I
forbindelse med udstillingen
vil der blive arrangeret en "Mod
kunstneren aften". Udstillingen\>
varer til d. B. maj.
Galleri Suleqaarden, Lundagervej
Zl. Assens.
..",

ZOO DEKOREREDE GASEÆG
MED MOTIVER FRA H.C.

GALSCHIØT UDSTILLER H. C.
ANDERSEN SKULPTURER
Et mindre udvalg al kunstneren
Jens Gillschløts H. C. Andersen'
inspirerede Skulpturer udstilles i
Hovedbibliotekets indqangsområde,
indtil 10. april.
Odense Ce.,ntralbibliorek, østre
Stationsvej 15, Odense C.

SØNDAG
.JOHN HANSEN UDSTIUER
MALERI OG GRAFIK
Arr.: Øslfyns Kunstforening.
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paradeforestilling

Sjælland

Her får du overblik over bl.a. koncerter, udstillinger
og sportsarrangementer ~ i nærheden af dig

Af .!ohn Borqkllde

Af Rene Teige

jlJo@il,,.,dk

Tip os om arrangementer på detsker@sondagsavisen.dk
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Boyband med lntematlonal lyd

Påskeferie på Thorvaldsens Museum

Danmarks

Hvem er det nu lige, Amor er, hvem er Psyke og hvorfor var Jason en helt..? Fortællere på Thorvaldsens Museum vækker
skulpturerne til live ved at fortælle om de
historier, der knytter sig til dem. Arrange~
mentet er for børn mellem seks-12 år og er
gratis. Men tilmelding er nødvendig.
Tid: 20.- 22.- og 23, marts 11113.00

eneste

.,

boyband.
·C21'. går
fra den ene
succes til
den anden.
Især deres
koncerter
trækker fulde huse. Derfor venter kulturhuset Viften og:.b stort ry\l:ind, når bandet
for forste gang givet koncert i Rødoyre.
Tid: Onsda& 23. mart~ kr. 20.00

En krukke med skaldyr
Her gik man og troede. <rt der tor enden af
regnbuer står krukker med guld. Men den
vildfarelse bringe!' 'speedsnakkeren' lotte
Heise os ud af med sit nye show 'østrogen
og skaldyr - for enden af regnbuen'. Nærmere forklaring følger i Roskilde Hallerne
Tid: lørdag 19. marts 19.30

k'.

Skovs kindred spirits
Der er lagt op til
ti, ~ ;'- .. ,
kraftfuld rock med
stænk af bIlles, når
l
f(.'
Portalen åbner f~r
,
frembrusende Kil'a
~::-~IJ:' ,,- ,~
Skov med band, bedre kendt som Kira and the Kindred Spirits.
Tid: Fredag 25. marts Id. 20.00

.

t\(
,."

KeA sætter sig på påsken
Jens Galschiøt
- ham med 'Svinehunden' ~ har lavet en 3,5
meter høj bronzestatue af H.C. Ander'sen
og dette lJær+. står i centrum for en påskeuge j H.c. ~ndersens tegn i City 2 i

Taastrup. Her el fIIl]' og fortællinger. tea·
ter, workshoP5
og udstillinger.
Desuden bliver

et nyt HCA-Iegeland åbnet
sammen med
en udstilling af
høns. kaniner,
gæs, ænder,
kalkuner og
kyllinger.
Tid: Man<!ag 21.

marts -lørdag 26. marts

Paul Harrison for fuld udblæsning
Jazzmusikeren, klarinet, a!t- cg sopransaxofonisten Paul Harrison , besat i Danmark,
dannede sit Paul Harrison Band j 1998 og
har siden haft stor succes, Danmark. Nu
er der mulighed fOfi et genhør med musike~
ren og hans band i Girnle i Roskilde.

Tld: lørdag 26. marts Icl. 11.00

Så er det igen sæson for 'lopper'
Startskuddet pj årlts skattejagter, Skandinaviens største forum for fund eller kort og
godt: Sæsonens første loppemarked i Bella
Center i København. Denne weekend åbner udstillingsbygningen årets første loppemarked med mere end 700 stande med
alt rra genbrugsvarer til antikviteter.
Tid: Lørdag-5ondag 19.-20. marts kl. 10.00-17.00

Fyn
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Dagblad
62.473
185.000

Kæmpestort påskeprogram
Experimentarium i Hellerup frem til 29.
n)arts fuldt billS på aktiviteterne med fuldt
dagsprogram hele påsken. Blandt tilbudene er Sæbebobleshow, drengene mod pigerne og chokoladeværksted.
Tid: Søndag 20. marts kr.U.OO

ste ~ har fået hæderspladsen på grund af
sit 225 års jubilæum, Der er tale om en
særudstilling, der varer helt frem til årsskiftet.
Tid: Fra søndag 20, marts kl. 12.00

Man spiser da skildpadder
Københavns Zoologiske Have har i påsken
premiere på en ny udstilling 'Skildpaddekrisen. Det specielle dyr levede samtidig
med dinosaurerne og har overlevet alverdens forandringer til nu, hvor menneskene
i bogstaveligste forstand æder sig ind på
bestanden. Alene i Kina bliver 12 millioner
skildpadder sat til livs hvert år, og det truer
bestanden. På udstillingen kan man se og
opleve 12 forskellige arter fra Slangehalsskildpadden til den store skildpadde fra
Galapagosøerne.
Tid: lørdag 19. marts Id 10.00

Påskelørdag er 'Fårets Dag'
landsforeningen Dansk Fåreavl nøjes ikke
med at opfordre til at sætte lam på bordet
i påsken. Familien Danmark får også mulighed for at møde lam og 'får-ældre', Det
sker ved 36
åbent husarrangementer
over hele landet.
Her vil man
blandt andet få
et indblik j dansk
fåreavl, overvære fåreklipning og hyrdehunde på arbejde.
Desuden er der salg af skind-, uld- og kødprodukter samt opskrifter at få på Fårets
Dag. listen over deltagere i Åbent husarrangementerne kan ses på www.sheep.dk

Tid: PlneJerdag 26. marts kL 10.00·16,00

Batman i AUetion
Europamesterskaberne j Bordtennis finder
i år sted i Atletion i Århus, hvor den store
interesse naturligvis er koncentreret om de
danske Ot~bl'Onzevlndere Michael Maze
og Finn Tugvell. Men EM bliver uhyre
spændende med deltagere fra 46 nationer.
I alt ventes cirka 1.500 spillere, officials og
pressefolk til Århus.
Tid: lørdag 26. marts~], april

En god gerning
Kræftens Bekæmpelse efterlyser indsamlere tillandsindsamlingsdagen søndag 3.
april. Man kan melde sig på telefon
75122643 og 70262005 eller via www.
cancer,dk. Årets indsamlingstema er
'Hjælp flere til at overvinde kræft'

Forlystelser åbner i påsken
legoland i Billund åbner sæsonen 2005 i
denne weekend og præsenterer en række
nyheder. Blandt andet 'Falck Fire Brigade',
som består af flotte. røde legobiler, der er
store nok til, at både børn og barnlige
voksne kan blive transporteret hen til en
'brændende' bygning, som publikum kan
sprøjte vand på fra de røde brandbiler
Tid: lørdag 19. marts kl. 10.00

Posthus fylder ZZS år
Hvis påskeferien tilbringes i København, er
der masser af pudsige og sære historier at
finde i Post & Tele Museets forhal, hvor
Købmagergades Postkontor - landets æld-

CD ske i skoven
Skov og NaturstyreIsen har netop udsendt
200S·udgaven af hæftet 'CD ske i skoven',
so'rn omhandler arrangementer i naturen
resten af 2005. Her er ideer til hele familiens skovture fra cykling og træfældning til
fuglekassebyggeri og svampeture I skovene i Nordsjælland og omkring København.
Hæftet kan fås på bibliotekerne. Man kan
læse om arrangementer i alle landets skove på www.skovognatur.dk

lol'!

tyrespalier i Ramsherred.
Soldaten og heksen medvirker i den celebre prisoverrækkelse i koneerthuset.

ODE:-1SE, H.e. Andersen
Om aftenen fejrer paraden
Paraden har job hver dag i
215
års lv-fri festdag - Ander2005, og omkring den 2. april
kulminerer engagementerne. sens 200 år og paradens 15 år.
Søndag den 3. april:
Vi har kastet et listigt blik
Optræden
ned i tour-manaGrindsted
og i
ger m.m. Torben
NordlangelandsIversens turnekaHallen. Tilbudt at
lender.
optræde
på
Fredag deo l.
Københavns
april:
llildhus.
Men
rire shows
_
Grindsted og LanOdense Koncert·
geland kom først.
hus med Pyrus og
Mandag den 4. april:
Preben PaJsgaard. 5000 forOptræder på Oslo-båden
trinsvis
små mennesker.
"Queen
ofScandinavien",
Alt udsolgt.
Tirsdag deo 5. april:
. Kl. 15, Delmger i indvielsen
Flere Re. Andersenaf Jens Galschiøts skulpturer
shows
i forbindelse med Visit
foran Hotel H.e. Andersen.
KJ. 19: Underholder på ple- Denmarks eharmefremslød.
Onsdag deo 6. april:
jehjem i Slagelse, hvor AnderOptræder på Oslo-båden
sen gik på latinskole.
llQueen
af Scandinavien".
Lørdag den 2. april
Torsdag den 7. april:
Kl. 10: Modmger Odenses
OplTæder i København.
VIP-gæster på banegården.
Og sådan fortsætter kalenEn time senere ved indganderen
med en lang paradefogen til Re. Andersens Hus,
og en time senere danner en restilling.
ma.Yi-pan.l.dcndgave en cvcn/"

Berlingske Tidende

Højtflyvende påskeoplevelse
I Bindslev mellem Tversted og Ålbæk på
den nordjyske vestkyst er der helt specielle oplevelser i vente i
påsken. Her ligger nemlig ørnereservatet. hvor
verdens største ørnearter kan ses i fri dressur.
Der er forevisninger fra
tirsdag til søndag i påskeferien.
Tid: Tirsdag 22, marts kl. 15.00

21-03-05\
Bladgmppe .
Oplagstal
.
LæseItal
.
Udgivelsessted

Vejret, risningen og påskeægget
Der var engang, påsken var en tid, hvor familien Danmark havde rigeligt at gøre med
at nå alle de traditioner, som var knyttet til
højtidsdagene. UdolJer at passe på troldtøj
og hekse skulle man være ferm til ægtril~
ning og beherske kunsten at 'langfredagsM
rise'. Påsken var også tiden, hvor man tog
vejrvarsler, spiste særlige egnsretter og ikke mindst fremstillede kunstfærdige gæk~
kebreve. Det kan man se, høre og prøve på
Vejle Museum, der kører en udstilling om
gamle tiders påsketraditioner.
Tid: Alle dage i påskeferien kl. 11.00-15.00

r"

Dagblad
148.853
463.000
Sjælland

3,5 meter høj Andersen.skul~r lo 7
• Hele næste uge ~'.
fejrer indkøbscentretCity 2 iTaastrup
ZOO-året fol' H.C. Andersen.
Centrets

"

torv omdannes til
en udstilling med

en 3,5 meler høj
bronzeskulptur af
H.C. Andersen. film.
illustrationer. fOitællinger,

teater,

børneworkshops og
meget mere. Det er
den fynske kunstnerJens Galschiøt. som bl.a. el' kendt for skulpturerne »5vinehunden« og »5kamstøtten«, der har
lavet bronzefiguren. Den er en del af et større
projekt »FOItællebrønden«. der er tænkt som en
hyldest af Andersen og hans fødeby Odense. Det
er planen, at det færdige monument skal opstilles i H.C. Andersen-kvarteret i Odense. Udstillingen i City ZfOItæller om Andersens liv fra fødsel
til død. I løbet af ugen vil der være en række
aktiviteter i centret bl.a. oplæsninger for bøm.

ild.

"

Billedkunstneren Jens Galschiøt drager i
eftermiddag til hovedstaden med to af sine svinehunde
for'qt modtage Årets Bjørn 2005.

PRIS TIL PROVO
Tekst: RUNE SKYUM-NIELSEN
• Der vil nok ~';'r,,;.forbipasserendepå
Strandgade, son\csiåpper op og glor en
ekstra gang i efter'If,itldag. Foran
indgangen til ~hest&s Bogcafe vogter
to gevaldige hunde støbt i bronze, og
selvom de næpge skræJll1!ler livet af
nogen, spreder ae heller ikke livsglæde
og god karma. 'De er nemlig svinehunde rited mennes.Kekroppe 6g grisefjæs,
og de står der, 'ford1.deres skaber - jens
Galschløt - er kommet til byen for at
modtage Bjiin1)\fi"elius Mtndefonds
pris.
f
'.
~
»Deter lIline letvæ~ssvinehl1nde.
De vejer kun 100 kg mod originalerne,

SOID.llåI op i nærheden af et ton,"
fo<tæller bille3kunstneren fra Fyn,
soln'alllgevel hiver 15-20 af sine hjæl·
pere fra værkstedet fire km uden for
Odense med for iit fejre prisen.

,

"

,Provopolitik ,

nære sortskole:ideer og pedp,iopterin.
ger.ilf fælles værdier'l' lyder dell'lige-

fløjen; Bl.a. fordi jeg laver nogie lettilgængelige ting. Så er det jo skiderart at
fx.emme b~grundetse
minfle- få.såqan ep. tilkendegivelse. Atmine
værker bliver/set og høit og;taget
fonaen. l
L
~ ('
t "l
\
Ikke overraskende påskØnner en
, alyorlig1; af nogle andre enll klinst-

så;leqes:-tf'!

'f

"'5~arige~illedkuns\f1erstatuetten, der

• forestiller\ en v)pP~l).de bj,ørn, s.mt ae
jens Galsuhiøt modtager hæderen som . nedfølgende 10.000 kr. Pengene
Arets Bjørn 2005:for sin provopolitiske slammer fra entr~in<l.tæ~em" til en
kunst,.der fra 'gadehjørner i de store
:mindekoncert på Christiansh.,,,, i maj
1999- tre måneder efter Bjiirn M·
byerJll.a. har mindet os om, at ikke
alle deler begejstringen for regerlngens zelius! død.
it
og Dansk Polk4>artis strammerkurs på
.Men det er ikke dem,-der betyder
noget for mig,. forklarer Jens Gålschi.
flyglnJngeo!det.
»Der er i hØ ste'grad I<rug for en
øt, der eit,er eget.udsagn.har 500-600
kuhstner som ens Galschiøt netop nu skulpturer placeret rundt omkring i
ten tid, hvor højrefløjen tromler frem
verden.
med nationalisme, egbisme, reaktio.jeg har altid været ugleset på kunsl·

c.

•

Galselli"t.
. Når han'mellem kl. IS og 17 i dag er
,mldtpuilktet Hå ilen christianshavnske
bogcaff; g9r )lan.samtidig tidligere
prismodtagere som l'bbe Kløyedal
Reich, Allån Olsen og Anne)V!arie
kritikcnle/,,\forRJarer han.
_
Helg,,! sel*ab\
Afrikanere græder
)ODet er en sanunenkædning, jeg
Per.onligt kendte jens Galschløt ikke
godt kan førstå. Vi har aUe humanis·
Dlen til fælles. VLdeler et blødende
Hjarn Afzelius, men bHIedkunstneren
1}1rede især i sine }'ngre·dage til visehjerte for menneskeheden og mener,
sangeren og hans daværende band
at samfundet skal være der for de
med makkeren Mikael Wiehe.
sV3geSte,~ siger Jens Galschiøt og
"Der var også noget specielt over
forklar,,!, hvorfor det egentlig er, at
hans viser. Svenskerne var lidt·bedre til han stiller sine alt andet end æsteflsk
det med protestsangene end danskerelskelige svtnehunde op over hele
verden. Og hvorfor han altid prone. De rummede større poesi, Jnens vi
var lidt for betonagtige, ... vurderer Jens
vokerer. Eksempelvis med skulpturer

•

åf udhungrede menneSKer og de
berømte skamstøtter iii minde om
overgreb på Civitb~joil\ninger,
'"De handler om apgsten for selv at
blive narret. Angsten forikke"'t være i
s,tand tll a\'se smerten i1alidre rnen.ge~
sker. At afrikanere faktisk kOJllmer
hertil'med krigstraumer, fattigdom og
følelser i klemme. Det er,skidelet at
v~re ligeglad,

og det kræver en masse

energi at blive fed med at bel'ymre sig

for andre,o« mener J.ens Gi}lschiøt.

rune.skyum@jp.dk

I

"'l
'l

SAMVITTIGHEDSKUNST " Pris·
modtllge~ Jens Galsul\løt flan·
keret af to af sine svinehunde.
Muligvis er det dem, som skal
give de forbipasserende dåÅlg
samvittighed vod eftermiddagens sammenkomst på Chrlsti·

anshavn.
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l H. C. Andersen på landstume
DeiJ tre meter høje H.c. Andersen
sl..1llptur, der erji'emsli/lel i kobber
afbilledkllllStner Jens Golsciliot og
hallS medarbejdere sendes IHI ptl
(Ume rundt i landel, mem' der indsamles penge til projektets næste

etape
• Et kolossalt arbejde med at skabe en tre metcr høj kobberskulptur
af H.C. Andersen er slut. Den

imponerende skulptur, der blev
udskibet fra Jens Galscbiøts værk-

,
.~f·

" t, ..

sled i Næsby for godl en uge siden,
-stilles nu op forskellige steder i·
fandet. Borgere i Odense havde

fem elementer. H.C. Ander-

ningsoasc, hvor forbipasserende kan sidde på
bronzebænken og slappe
af. HislOriefOrlællerbænken, der er integreret i
bassinet, kan eksempelvis bruen fast
ges
ugedag, hvor
historiefortællere kommer
og fortæller
en eller flere
historie.
.- Jeg har talt
med Odense For.tælc

sen figuren - en bronzecirkel
med en diameter på cirka 10
meter - 2 cirka 5 metcr høje
skulpturvinger som er dækket al' )l\mdre(l\~s af
mindre skulpturer,
der all~ stammer
fra H.C. A.ndersens eventyr - en
h istoricfortæltcrstol
og
vandskulpturer i bassinet.

pa

Fortællerfire timer til at beundre h.'1lnstvær- brønden vil
ket på·Flakhavcn.ved
ferniseringen fut1gere snm
-.-..
den 12. febmar, inden del blev en
slags
transparleret videre til Slagelse. afslapEfter landstumeen havner skulpturen igen i Odense, hvor den må
vente på at indgå i den samlede
skulptur, Fortællerbrønden.

Ie r f ore""iiing;-tler~

gerne
v i I

.

.'1<'

l: '

H.C. Alltler~·ell skulpturen ven/er /tilmotligt
pil at få føddeme i vllnd.

Klpnstneren kalder mOllumeritet
Forlællerbrønden. Det best~r af

L VVS
22 ·0156.
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I~ Andelskassen
. WI'''''~'' ~IJ<"
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,;
·1

være med til at opbygge
en sådan tradition, som i

i

øvrigt også eksisterer i
Cent",1 Park i N'ew York,
siger Jens Galschiøt. - På
den made bygges der bro
fra den ganlle event)o'dig-

lers univers til den spillevende fortællertradition,
der eksisterer i Danmark. Færdigt arbejde! Gu/sc:hio/ og [(urt Mm/scn.
Projektet vil åbenlyst være interes-

involverer mange medarbejdere,

sant og til glæde for alle, der besøger

vll strække gig ov~r mindst et ilr,

H.C. Aildersens fødeby. Men det
koster. Alene udgiller lil materialer
løber op på nere hlordrede tusinde
kroner, fOrlæner den idCl1gc kunstner, som først kan gå i gang med
'næst<l"etrlpe og dermed færdiggøre
skulpturen Fortællerbrønden, når det
bndgetterede beløb ligger på bordet.

lIldsamling
Diskussionen om hvilken skulptur
der skal markere H,C. Andersens
200 års fødselsdag har bølget frem
og tilbage mellem Galsehiøts Fortællerbrønd og Bjørn Nørgaards 8
meter høje skulptur. Odense Byråd
valgte Nørgaards, som opsrilles
ved Odense Banegård.

l'ortteUerbronden
Arbejdet med H.C. Andersen
skulpturen har været" et !ir undervejs. Den forestiller H.C. Andersen, der har taget sig en tænkepause og har smidt skoene for at køle
sine fødder i bassinet. 'Bassinet cr
ikke kommet til endnu. Men det
kommer, når den næste del af Galschiøts forslag til et monument
.
over lI.C. Andersen realiseres,

~~

Alligevel ville Fortællerbrønden
ikke dø. En kreds af entusiasliske
borgere besluttede nemlig at slarte
en indsamling for at give skulpturen som gave til Odense. Der er
budgetteret med et beløb p~ godt 7
millioner. Og arbejdsopgaven, som

SDA

m..~"

du få~t
bank nok?

Har

så prøv Andelskassen Egebjerg. der giver sig
lid lil reel rådgivning.
Kig ind og få en snak, der tager udgangspunkt i din hverdag og dine værdier.
Egebjerg· Stationsvej 15B • STIl Stenstrup • Telefon B7 99 55 10

~

."

~
~

. ".

o

~

Korup Sogns Kunstforening, som
står for det administrative arbejde
med indsamlingen, oplyser, at der
rejses en "søjle" ved Fortællerbrønden, hvor ,alle bidragsyderes .

navne "bliver indgraveret., medmindre man ønsker at fravælge sit
navn. Hvis projektct - mod forventning - må opgives, vil samtlige
bidragsydere l1l indbetalingen
retur.
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En gave tor
markedsføring

15-02-05 1
- - - ----
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Afsløringen af den store
HCA'del til "Fortællerbrønd'
en", begået af Odense'billed-

---
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Iluggeren Jens Galschiøt,
overværede jeq lørdag 12. februar på F'lakllaven. hvor der

Sjælland

blandt andet blev Midt taler

Vi~i~rferiemed H.C. Andersen
En udstilling om
H.C. Andersen i
VestsjællandsCentret gav børnene
mulighed for at
udfolde deres kreative evner.

Om Odense bliver hjemsted
for den færdige fortællerbrønd
i sidste encie. er stadig uvist.

men ved gode kræfters 11jælp.
lykkes det lorhåbentlig.
I øvrigt er jeg enig med de
mange, der mener. at det er

godt, Bjørn Nørgaards omdiskuterede tripple·HCA på
otte meter ikke bliver rejst på
FlakIlaven, men på torvet ved

Fyens Stiftstidendes nye mediel1us over for banegården.
Derved får byens togturister den nærmest serveret.
og inqen tvivl om. at den store statue oqså bliver et
"must" for byens øvrige turis-

Ar Michael Borg
SLAGELSE: - Nej, hvor er
du dygtig til at klippe - har
du prøvet det før?, mser 34årige Karina Lund. U-årige Wickie Olsen fra Høng
nikker lwncentreret og
drejer med tungen lige i
munden saksen rundt i papiret. Motivet er et af H.C
Andersens papirklip.
- Jeg synes, det Wgodt, at
børnene kan komme lidt
væk fra computerspillene
og videomaskinerne og
istedet bruge deres kreative evner, fortæller Karina
Lune!.
Til dagligt er hun skolelæreT i Ballerup, men har
sammen med kollegaen
Krislian Boye valgt at bruge vinterferien på at lære
børnene i Slagelse og omegn lidt om H.C. Andersen.
Det bliver i børnehøjde en
meget håndgl'ibeHg oplevelse, hvor børnene for ek-

og sunget af Smedekoret.

ter. Rigtigt anskuet er det dristige kunstværk simpelthen en
sand gave for den turistmæssige markedsføring.

Arne Therkildsen
M,l~ebfl/.:kel1 22, ,')'mulcrIIl/I

Britt Olsen med børnene Wickie på Il år og lillebror Andreas på to år.
FOTO, LEO GRØNDAL

sempel kan prøve kræfter
med papir og saks i Papirværkstedet eller lave deres
egen figur af den folkekære digter i brændt voks i
Kunstnerværkstedet.
Udstillingen er an-angeret i samarbejde med H.C.
Andersen Museet i Odense
og den verdenskendte danske kunstner Jens Galschiøt. Udover værkstederne,
er der mulighed for at lære
et og andet om H.C. An-

h'ene Reinert sammen børnene Lars på 11 og Mads
på seks år.
FOTO: LEO GRØNDAL

dersen gennem film, fotos
og plancher eller blot beundre, og for nogles vedkommende, klatre rundt
på den 3,5 meter H.C. Andersen figur i rent bronze.
Den imposante figur, til en
værdi af to millioner kroner, skulle angiveligt være
den største af sin art i verden.

gående år, hvor der enten
var minigolf elfer nogle baner de skulle løbe i gennem,
fortæller Wickies mor Britt
Olsen.
Og Wickie ved godt hvem l.
.."
H.C. Andersen var:
- Han har i hvert fald skrevet mange eventyr. Jeg har
en kæmpestor bog derhjemme med alle hans
eventyr, smiler den lyshåBlå i hovedet
rede pige op ti'a bordet.
Il-årige Wickie er gået Ved siden af hende sidder
over til Kunstnerværkste- seksårige Lars Reinert fra
det - et rundt'bord med mo- Slagelse sammen med sin
dellervoks i alverdens far- mor Irene og lillebroderen
ver, hvor K1'istian står klar Mads på seks.
til at assistere med presse - Det med modellervoksen
voksen ned i de dertil be- er helt sikkert det sjoveste,
regnede forme. Ud kommer for det har jeg ikke prøvet
i den anden ende et nyde- før. Min statue skal stå
ligt kontrafej i blå voks af hjemme på min reol, forH.C. Andersen på ca. ti klarer han glad.
Og Lars har også en stor
gange fem centimeter.
- Egentlig skulle vi bare uq bog med H.C. Andersen
at handle og så skulle bør- eventyr derhjemme.
nenejo ind og prøve. Jeg sy- - Mit yndlingseventyr er
nes det er en rigtig god ide Klods Hans, bedyrer han.
- meget bedre end de fore-
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VÆK IGEN: FORTÆLLERBRØND pA TURNE

CENTRUM: Lørdag I Odense, søndag og resten af denne
uge i Slagelser derefter retur til Odense og så ellers af

/
•

stillede op i ~een sammen l1Jed Andersen lørdag på
Flakhaven, hå.er på, den første del af Fortællerbrønden

sted til storcentre over hele landet. At rejse er at leve,

kan vække intel~ssen hos både store og små sponsorer.

skrev H.C. Andersen som bekendt, og den store

Knap 150.000 kroner er der kommet ind til

bronzestatue af den berømte digter kommer virkelig på
turne i den kommende tid.
Men det bliver uden kunstneren Jens Galschiøt, som har
rigeligt at se til på værkstedet i Næsby. Galschiøt, der

folkeindsamlingen, oplyser initiativtageren Hanne

Nordentoft, men der er lang vej til de op mod syv millioner
kroner, der skal Iii, før hele Galschløts Fortællerbrønd kan
gøres færdig. (vol.)
FOlO:ROBERlWENGlER

A.JOUR KLIP GRUPPEN
Ravnsborg Tværgåde 5 C, 2200-KBH N
Tel. 35 391300 - Fax. 35 391339
besøg os på WWW.AJOURKLIP.DK
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det sker i ugen
JO\Y
:iipCfirff~llf!Mlfg';:~t~'Ml.';'~~
Laklynere

i overtal
Årets store
motofcykelshow 'Motorcykler i Bella
Center byder

på masser af
små og store
nyheder.
Blandt andet
præsenterer

Honda sin

store superetuiser NRX
1800 Rune

for førsle
gang på en
dansk udstilling. Også mere ydmyge tohjuleTe som
scootere og knallerter er med på udstillingen. Ud over
mange forskellige køretøjer bliver der også etableret
en manovrebane. hvor man kan te~te sine færdigheder
på to hjul. ligesom banen bliver ramme om MC Challenge Cup.
Tid: Fredag 18.-20. februar kl. 11.00

D'herrcr U2~kopier på spil
Der er lagt op til en musikalsk oplevelse udover
det sædvanlige. når et af
Danmarks bedste kopibands. Die Herren'. spiller
op. Gruppen, som nærmest hllr opnået kultstatus, har spillet overalt i
landet siden '1991. Nu gælder det U2-kopikoncert i Slagelse Musikhu!>.
Tid: lordag 19. februar kl. 21.00

Her får du overblik over bl.a. koncerter, udstillinger
og sportsarrangementer - i nærheden af dig

Af Rene Teige
TIp os om arrangementer på detsker@sondagsavisen.dk

58-årige sangerinde fejrer også jubilæet med en Danmarksturne. l Gørlev betyder det. at Dorthe Kollo slår
overst på plakaten ved Dc1nsk Slager Parade 2005.
Med sig på scenen har hun Susanne Lana. Richard
Ragnwald, Teddy Eddelmand, Bjørn Tidrnand. Kisser &
Søren, Gemalerne og Jens Munkholm. Dansk Slager
Parade 2005 linder sted i Gørlev Hallen.
Tid: Onsdag \6. februar kL 12.30
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Farvelaboratorium for børn
Kunstmuseet louisiana

sætter
~~'..."
forstandibogs!av,ligs!e
kulør på
~
borns og unges efter- ~o
Det sker i
k'
Børnehusetsåbne
't.("
værksted. Børnene i al. li::.
deren tre till3 år går med tegnebræt og blyant på
egen hånd i den aktuelle leon KossoH-udstiHing. De
kan tegne deres kommentarer og eherfølgende male
!>elvportræt med kul efter eget spejlbillede.
Tid: Søndag 13.-20. februar kl. 10.00-16.00
år~ferie.

Museumstilbud i børnehøjde
Mu~eeme i København

har en lang række tiltnJd til
børnefamilierne j vinterferien. Her kan man ~ksempel
vis kigge tilbage j tiden og se og opleve. hvordan oldemor og ·far levede deres barndom i1.920'erne og
30·erne. Det sker . . ia besøg turene 'brugsen med olde- '
mor', 'gamle butikker', 'skolen igamle dage', 'oldemors
løj' og 'oldemors potteplanter'. Turene bliver præsenteret på www.mik.dk eller på museerne.
Tid: Søndag 13.·20. februar

Toner fra en svunden tid
De glade bessere var blandt andet kendetegnet ved
en gylden pop/rockepoke med et overflødighedshorn
af hitbands. Nu vender nogle af dem tilbage til Danmark. Det ske; i Viften i Rødovre, hvor man kan se og
Frode og alle de andre rødder
høre Dave Dee, Chip Hawkes, The Marmelade og Mike
Glassalen i Tivoli byder p~ en musical for hele familid·Abo.
.. en. efter Ole lund Kirkegaards bog 'Frode og de andre
Tid: frediJg 18. februar kl. 20.00
redder'.
Tid: Torsdag 17. februar kJ. 11 og kl. 17

Han er fløjtende populær

Toppen af
poppen i
Gørlev
Dorthe Kollo fejrer
50 års jubilæum j år.
Det sker blandt andet med udgivelsen
af cd'en 'For din
skyld', med seks
evergreens og seks
helt nye numre. Den

Storm på Beauty and the 8east
Det Ny Teater har haft ene rade lygter pil sin musica!opsætning af Disney-eventyret 'Skønheden og Udyret'.
Foreløbig er solgl godt 50.GOO ~il:etti!r. Derfer har
teatret valgt at forlænge forestillingens spilleperiode
frem til 29. maj.

H.C. Andersen i Hofteatret
Paul Hutte! har instrueret Jarl FOf~mann og Christian
Steffensen i to vaudeviller af H.C. Andersen 'En korne·
die i det grønne' og 'En nat i Roskilde'. VaudevillerfIl!
bliver opfort pa Hoheatret. Christiansoorgs Ridebane.
Tid; Søndag 13. februar kl. 17.00

H.C. Andersen i centeret
Han har lavet 'Svinehunden' og 'Skamstøtten'. Nu gælder det eventyrdigteren HL Andersen. Kunstneren
Jens Galschiøt vil formentlig vække mindre furore end
normalt, når hans seneste skulptur bliver udstillet i
Vestsjællands Centeret. Der er tale om en barfodet
eventyrdigter, 3,5 meter hej og stllbt i bronze. Figuren
er . . artegn for en stor H.C. Andersen udstilling i cenleret. hvor man kan gå på papirkHpværksled og kunstnerværksted, få fortalt eventyr, gå på slikjagt og deltage i en række konkurrencer.
Tid: Mandag 14.-lordag 19. februar fra kl. n.oo

Pokaler til Knuserne og Baconbanden.
lions Club Albertslund har opgjort både del sportslige
og økonomiske resultilt af årets store todages indendors fodboldturnering i Albertslu·nd Hallerne. Cirka
800 spillere fordelt på 152 hold deltog i stævnet. som
gav et overskud ~ cirka 110,000 kr. lillians (lub AI·
bertslunds humanitæfe arbejde. Blandt vinderne i de
s'f'J kategorier var Knuserne, der spillede sig til Ulfs
vandrepokal og Bacondrengene. juniorrækken.
Museum efterlyser malerier

Danske film 2004
Det Danske Filmin!>titJu Cincmateket. sætter j februar
fokus på nye, danske film som 'Brødre:, 'Afgrunden'.
'FamiHen Gregersen', 'Kongekabale' og 'lad de små
barn'.
Tid: Sondag 13.·27. februar

Guitar. sang og alskens flojten. Roger Whittaker er
blandt de populæreste underholdere herhjemme, og
nu er han atter i Danmark for at give kOnCI!rt, denne
gilng på Radisson SAS Falconer Center i København.
Tid: Fredag 18. februar"'kl. 20.00.

teateJ'1: ud,sJHlinger m.v.

"$'pO'rf:~ \1';'~~ .~~:""

.. Royal League

_c.:,'T. ;.:_•. ~:; '":~'~'J

i gang
De danske mestre F.C. Kebenhavn . . andt 2-j over de
norske mestre Rosenborg i den sidste træningskamp
inden sæsonens første 'rigtige' kamp mod Tromsø fra
Norge. Dermed er for~rssæsonen i Royal League i
gang. Der vil være norsk dag på Familietribunen med
kælkebakke, 11 meter høj klatrevæg og 51lOwboard
simulator.
:rid: Fra søndag 13. februar kl. 15.30

Maleren Johannes lafsen er kendt for sine fuglemale·
rier, og på lohannes larsen Museet i Kerteminde vil de
så gerne lave en H.C. Andersen udstilling med Johan'
nes larsens malerier over eventyret 'Den Grimme Ælling'. Der findes 34 oliemalerier i serien over eventyfet. men de blev alle solgt tilbage i 1942 på en salgsudstilling på Challottenborg i K0benhavn~~lohannes
larsen Museet har siden oktober 2004 arbejdet pj al
opspore malerierne. og de 22 W-'~~
er fundet. Nu mangler der
j\l.l~.~
~I{tt:~~·: ' ;~
bare 12, så hvis Sondagsavi-"
[,_"'"
~:
sens læs.ere
til el ener
'.
flere af malenerne må de me- "J
~~
get gerne kontakte Museet. ,} ':
• J-Il~
Strandgade 7. 5300 Kerteminde. TIl. 65323727. Museet
har fastsat udstillingsperioden.
Tid: Lordag 19. marts til 29. maj
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Slagelses Championsleague-mestre bruger Brøndbyhallen som hjemmebane ved internationale kampe. Således også til kampen mod lada Toljalti.
Tid: Søndag 13. februar kl. 16.25
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Vis det
blivende

Nu sker
det igen
Af Anni Kjærås

Dagblad

O l~

Af Lotte Blom

MI/nhrisvej 51, Odeme M

IOI~

l.æssoegnde IoN. Ddeme M

HCA-FEJRING: Fredag den

HCA-FEJRING: Fyens Stiftstidende har dækket H.C. Andersens fødselsdag ganske
bredt, med billeder af meget
af det, der er foregået.
Flotte billeder harvi set o'a
lysshowet på havnen, bifleder
af den blomstrende HCA-sol,
melUleskemylderet ved de fine gæsters besøg, også videre.
Alt dette er pist borte nu
igen, så det elleste der står tilbage, er fire eventyrlige
skulpturer, der nn udsmykker
indgangspartiet på Hotel
H.C. Andersen.
Dette er kun ganske løseligt
omtalt i jeres avis, og ikke et
billede har der været af disse

I. april klokken 14 ml for Ra·

disson H.C.Andersen Hote!
mødte mange mennesker op

for, at !-iC afsloringen Hf Jens
Galshiøts U(~) rejseklare
HeA i bronze siddende ventende på hænken foruden tre
eventyrlige søjler, ligeledes i
bronze. Efter afsloringen gik
JG på rolersrolen for at for·
tælle om sine arbejder, deres
tilblivelse og hans tanker omkJ-ing hver enkelt fremstillede
figur, der havde ført til netop
den udformning. vi kan se nu.
Alt hlev fortalt på en så interessant og festlig måde, at

tilhørerne 5k en oplevelse for
livet og gerne imødeså samme fortælling på tryk.
Man hladrer i Fyens StiIhtidende de næste par dage for

l1crlige

eventyrsøjler,

som

Jens Galsehjøthar arbejdet på
i så lang lang tid. Selv i gårsdagens avis, hvor der netop
var en artikel om noteUet, var

at læse ilnmclclelscn, det er
dog noget cncstnencle. der er

der intet ikke det ny eventyrlige indgangsparti.
Ville det dog ikke være re-

tilfØl~ Odense

ud i al fTemtid.
Ak nej og dog - en afdagene
midt i avisen. nederst på en af
siderne er der et meget lille
uanseligt billede afhovederne
af JG og TI med dennes hat
bla1l,det med j-lCAS hat og hoved (enU ikke hele den smukke HCA-bronze5gur). Teks-

levant at vise noget blivende,

Som folk kunne glæde sig Over
3tse på i fremtiden?

ten fort'æller sådan cirka, at

~ ~ 8 $ Xi lo g- }b ~ ~. IS
~g.3o~R33==<oZ

JG ikke havde en høj sort hat,
men lånteenafTlforatkunne rremstille en.
Detvar den anmeldelse.
Man må undres. Det er
ZOO-året for HCN.. fødsel vi
alle fejrer. Og vi er enige om,
at han på sin tid var berømt i
det store udland'-Illcn ej i vor
lille andegård. J selv samme
srnnd sker det igen, han skal

.~ ~ ~ ~ ~ g;
:}<::'l

QJo,o.

P- ro 3 ~
~o rom <

ro

~~:=:&g g'~"9.,~~g
~e.ro::lz..a"",,~o~m
"o:Jo.LS30ro-.
v>
~.::r ro
ro =::
~ O' O' ro
~.
: : J v>~ ro~ v>
ro -;:;.. - -. :;:)
~ '-P Cl ~G ro ~~. $" g ::l

.

~
~
::;J

~
...

ikke tro nan er noget.
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eventyrsoj1c sidder til evig
tid "oldermændene" (dct var

ikk'(, de!,JG 1V11dte dem) med
fingre, der peger ncrlad, og nu
sker Jet igen i år 2005. Forstå
det hvem der kan. (Fm·k. af
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~J1dersen på kort visit isneen
E

~.

"

Af Jørgen Volmer
jvo@fyens.dk

CENTRUA1: Fire timer hav~
de Jens Galschiots H.C. Andersen-skulptur til at overbevise byen om, at den og resten
af Fortællerhrønden bør stå
på Flakhaven.
I går formiddags var der officiel aE;]oring af, hvo~dan
H.C. Andersen-delen af Fortælleroroncien t3ger sig ud.
Det skete i en nærmest forrygende snestorm, der blev
værre og værre, som de fire timer skred frem.
Jens Galschiøt har faet
støbt H.c. Andersens skikkelse i bronze, men der mangler
stadig den største og dyreste
del, selve branden med cventyrtigurer og v<lndet. Det er
der forelobig ikke skabt økonomi til.
H.C Andersen-skikkelsen
var dog nok til <lt give et fint
billccle af, hvordan hele Fortællerbrønclen kunne tage sig
ud på byens plads.

Passer til Flakhaven
- Nej, hvor den er flot, oghvor
passer den fint til Flakhaven,
lod de forste kommentarer

fra de små l DO odenseanere,

"

•

Forsmag på, hvordan Jens Galschiøts kunstværk kan tage sig ud på Flakhaven

der var mødt op for at se
borgmester Anker Boye fjerne klædet fra Andersen.
Forinden havde Anker
Boye rost både skulpturen og
dens skaber, billedhuggeren
Jens Galschiot, samt givet et
par ord med om H.C. Andersen.
Og så markerede han, atdet
nu Cl' op tilos andre at skaffe
penge til at gøre Fortællerbranden færdig.
Det gjorde han ved at smide
en mønt- det lød som en 20'er
"" i en kopi af digterens fødder,
som skal fungere som indsamlingsbøsse, når skulpturen nu skal landet rundt.
En tur der i ovrigt også
bringer den til Berlin.

H.C. Andersen-skulpturen
stod på Flakhaven i fire
timer i går i den forrygende
snestorm, som holdt
mange væk. Men de få, der
kom forbi, fik et glimrende
indtryk af, hvor godt
Fortællerbrønden, som H.C.
Andersen~skikkeJsen er en
del af, kunne komme til at
passe på byens plads.

..

FOTO: ROBERT WEfJGlER

Gave på 50.000 kroner
Bidraget fra formanden for
Håndværker- og Industriforeningen, Kurt Adamsen, faldt
noget tungere. Det var nemlig 50.000 kroner til hjælp til
Fortællerbrønden.
Initiativtagerne med Hallnc Narclentoft i spidsen har
nu fået sat i system, at bidragydere kan få deres navn sat på
en oval i kobber, som opstilles
ved siden afskulpturen.
Princippet er, at jo mere der

-,._-_•

• l;

ii

I~

gives, jo større skrift med giverens navn bliver indgraveret i en bronze-, sølv- eller
guldlldgave.
Bare synd at så få på grund
afvejreti går ikke nåede forbi.
Forhåbentlig gor H.C. Andersen-skulpturen holclt igen
på Flakhaven senere på året.
Og til den tid har byrådet
måske også fundet en sjat
penge til e1en.
FIe1~
-byrådsmedlemmer
var i hvert fald til stede i går,
og de så alle ud til at kunne li',
hvad de s~.

•
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OMSTRIDT - Kunstneren
Jens Galschiøt (tv.) øg
bronzestøber Kurt Hansen
ved den færdige H.C. Andersen-skulptur.
rens plan, at der skal findes
en permanent placering til
kunstværket i Odense.
..Men hvis Odense ikke
vH have skulpturen, skal
den afsættes til anden side.
Men jeg vil da foretrække,
at del' bhver skaffet midler
til fremstilling af ilele værket, og at det får en central
placering i Odense," siger
kunstneren.

Fortællere på bronze

Sli-ulptur sætter
sindene i l~og
Odense Kommunes
kunstfond har afvist
at investere i et lokalt
kunstværk.
H.C. ANDERSEN
Af NIELS HØJLAND
• Den fynske bill~dhugger
Jens Galschiøts over tre me·
ter høje H.C. }\Indersen·
skulptur i kobber bliver i
cti.lg afsløret på Odenses råd·
husplads, Flakhaven.
Skulpturen, som er en Ila·
:uralistisk fremstilling af
.ligteren, der sidder og bajer sine fødder, skal efter
Jlanen senere indgå i kunst·
lærket "fortællerbrøndenn,
:om er Galschiøts forslag til
:t monumenl over H.C. An.lersen til Odense.
Det har imidlertid sat sin·

•

dene i kog i Odense. at
kommunens kunstfond har
afvist at investere i det Ioka·
le kunstværk. l stedet støtter
kunstfond en en H.C. An·
dersen·skulptur fremstillet
af den københavnske billedhugger og kunstprofesSOl Bjørn Nørgaard.

Provokationer
Jens Galschiøt har tidligere skabt røre og provokation
med samfundskritiske værker som "Svinehunden ll og
skulpturer af udsultede og
undertrykte mennesker. Og
ilan lægger ikke skjul på, at
det kommer bag på ham, at
et kunstværk, som han den·
ne gang har lavet uden provokerende bagtanker som
en gestus til sin by, nu giver
anledning til mere debat og
lokal ballade, end ilans tid-

samfundsrevsende
1igere
værker har formået.
"Det er åbenbart ikke god
kunst, fordi det ligner, og
fordi det slet ikke er ment
som en provokation. Og det
er da morsomt, at det, som
helt ukontroversielt var
tænkt som en hyldest til
H.C. Andersen og hans by,
nu giver anledning til meget mere snak og ballade
end de mest provokerende
ting, jeg tidligere har lavet,«
siger Jens Galschiøt.
] første omgang bliver
kobberskulpturen af H.C.
Andersen i eftermiddag løftet på en lastbil og sendt videre fra Odense. Den skal
indgå i en landsomfattende
vandreudstilling i forbindelse med H.C. Andersens
200 års fødselsdag den 2.
april. Senere er det kunstne-

"Fortællerbrønden", som
skulpturen senere skal blive
en del af, er udtænkt som
en interaktiv vandkunst
omkranset af en stor cirkel i
bronze på ca. ni meter.
Cirklen hæver sig i den ene
side, hvor den er udformet
som en lidt forhøjet fortæl·
iestol.
Galschiøt har en ide om,
at der skai indlægges varme
i bronzesædet, hvor nuti·
dens historiefortællere skal
sidde, og at stedet skal danne grundlag for at udvikle
en levende fortælletradition
i forbindelse med vandkunsten. I den anden side
placeres H.C. Andersen-fi·
guren, der kommer til at
sidde og tage fodhad i bassinet bag fortælleren.
Mens Bjørn Nørgaards
H.C. Andersen-skuiptur skai
opstilles po Odenses ny banegårdsplads foran Fyens
Stiftstidendes nye bladhus i
bymidten, satser Jens Galschiøt på, at "Fortællerhrøn·
den" skai placeres på Sortebrødre Torv i hjertet af H.C.
Andersen-kvarteret De ca.
otte mio. kr., det samlede
kunstværk vil koste, regner
kunstneren med at skaffe
gennem donationer, som
han i en vis udstrækning allerede har tilsagn om. .
Foreløbig har kommunen
imidiertid ikke godkendt
placeringen.
niels.høejland@jp/
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ALBANI LAVER ARETS Øl
H.C. Andersen var begejstret. da
bryggeriet i hans barndomsby i
1859 begyndte at fremstille øl
med nye smagssammensætninq_
er j stedet for den smag af mørkt,
Overgæret og røget øl, der ellers

var fremherskende.

Den samme smag har det sam.
me bryggeri· nemlig Albani _fundet frem i anledning af 200-året
for digterens fØdsel- og derfor
ilar de kaldt den øllen "H.C. An-

dersen 1805". Samtidig har bryg.
geriet besluttet at ville støtte fon.
den mOd analfabetisme, HCA-Abc
fonden, gennem salget af den
nye øl, og derfor er øllen Udnævnt
til den offiCielle jubiiæumsøl. (mule)

HAVFRUEN ISVANNINGE
Elisabeth Bennetsen er allerede
kendt som en meget brugt oplæ.
ser efter at være beSkæftiget på
Faaborg FOlkebibliotek i mere end
20 år. når hun på Søndag klokken
10,J0-II.JSlæser højt af H.C. Andersens Den lille havfrue på Res-

taurant SKovry~qJb-.:.u'g"'

_

169 i Faaborg. Der er fri entre til
arrangementet. (mule)

EVENTYR FORTALT I SAND
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II,ke kun i Odense og København
forbereder man siq på 2. april.
Også på flere jyske feriesteder bliver fejringen af H.C. Andersen
markeret.

På Rømø og i Søndervig holdes
der for eksempel to sandsku!pturfestivaller og begge steder er te'
m~et H.C. Andersens eventyr,
lov~r arrangørerne fra foreningen
Worldwide Sculpture Organisa.
tion.
FestivalIerne åbnes henholdsvis
15_ og 25. juni. og de samme sand'
SKulptører vil deltage begge ste-

--

,

der: (mUle)

Model afforlæflerbrOlldell
Foto: Hasse F.

AFSLØRING pA FlAKHAVEN

En - tre meter høj skulptur af
D igteren H.C.
Andersen indtager Flakha·
ferniseres ses
ven ~å lørdag kj 11·15. Oden·
lIiorgOlestel' Anker Boye

Det har næsten været som at føl'
ge med i et eventyr uden nogen
egentlig afslutning, når !listorien
om Jens Galschiøts Fortæller'
brønd er blevet rullet ud.
Men på lørdag klokken 11 kan
der j det mindste blive sat punktum for et kapitel, når brøndens
• store H.C. Andersen-figur bliver
afsløret al Anker Boye (5) på Flak'
haven.
Foruden borgmesteren og
kunstneren, der s~fv vil fortælle
I sit værks foreløbige historie. vil
Hanne Nordentolt fortælle om
10lkeindsamlingen for projektet.
ligesom der vil være musikalske
indslag og ferniseringSChampagne, men det gælder om at være
hurtig, hvis man vil have beqivenheden med - allerede efter fire ti·
mer på byens torv drager skulpturen nemlig ud på lands turne til
, - .-I'''l1ino indkøbscentre. (muleJ

st.år for indvielsen af skulpturen, som er skabt af billedhuggeren Jens GaJschiøt. Den skal indgå i "Fortællerol'øn.
den", der om alt går vel bliver opstillet på en central plads
i Odense. I denne omgang har byens borgere lejlighed til i
fire timer at bestrue ·,digteren. Herefter bliver han i det.
næste halve år sendt på tW"ne til butikscentre i hele lan~
det.
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Russisk skole for småkriminelle
fårHCA ærespris
\1 Rikke Hylt:!gaard

-lan

l
ebesj i

~
HCA200S

Forfatter og billedkunstner
Gunter Grass viser med
sine illustrationer nye,
barske tolkninger af
Andersens eventyr.

et" rus-

ske Pskov-distrikt har I I l
nåkriminel!e drenge således
let en ny chance takket være
igteren.
Deres lærer

po

tegnefilm over 30 H.C An-

opdragel-

:s3I1stalten, Sergej Sernjo-

har nemlig med bag-und i eventyret om "Den
rimme Ælling" skabt en ny
cdagogik.

JV,

Skoleleder Serge] Semjonov mellem nogle af de
små kriminelle russiske drenge, der nu undervises med en

pædagogik bygget på H.C. Andersens eventyr.

En pædagogik, hvor drcn:ne opmuntres i stedet for

næppe nogensinde har set.

r"ffes, og således finder de

bassadorer, kongelige, kunstnere og anure svaner, som
deltager i eventyrdigterens

lukke svaner i sig selv.

For dette arhejde far Sem110\'
!all

~

den ene <lf HallS Clui-

Andersen Priskomiteens

ærespnser i år.

14.237
42.000

Sjælland
På udstillingen er
blandt andet at finde
denne 3,5 meter høje

statue i ren bronze til
en værdi af to millioner kroner. Statuen af
den folkekære digter
er udført af kunstneren Jens Galschiøt i
samarbejde med billed·
huggere fra Cuba.

kå~mer til byen

så

Jeget,
LC
,nder~n.

Dagblad

H.C. Andersen

lV@fven~dk
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Nemlig alle de I-IeA-am-

200 ,]rs fødselsdag i Odense.
Grass får ærespris

De skal overrækkes i Oden-

P~i

l'oncerrhus den 1. april til
~psal\'erne fra så mange formOle mennesker, som
:lcllse og den rus:-iske lærer

sk"1 også billedkunstner, for-

scenen efter en ærespris

f<ltter og nobelpristager Guntcr Grass samt direktør Jørgen Leerdam fra det danske

produktionsselsk"b i\-fi 1111.
Grass modtag!:!r prisen for
"H.C. Andersens eventyr set
afGiinterGrass", som udkom
på Gyldendal sidste eftcdir.
Bogen rummer 96 nye illustrationer til 30 af Anderscns
mest kendte eventyr.
Barske illustrationer, som
også kan ses pl Galleri NI i

Bogense.
Jørgen Leerdams produktionsse]sbb står bag de nye

clersen·eventyr, som DR for
tiden sender i sit "Fjernsyn for

dig" hver mandag Id. 18.
Billedsproget er nutidigt,
men alligevel tro mod ånden
og moralen i eventyrene, lyder det fra priskomireen om
tegnefilmene, som også vises i
Norge og Sverige og snart ogS3 i folkerige Kina.
Tidligtre har blandt andre
skuespilleren Ghita Norby,
j.,:llnstileren Sonia Brandes og
dronning lvlJrgrethe modtagct prisen, som omfatter en

bogstobt i bronze afJens Galschiøt og ikke mindst hæderen fra den nu IO år gamle
pris-komite.

SjællandsCentret dørene
op for en stor udstilling om
den internationale kendte
digters liv. Udstillingen løber af stabelen mandag
den 14. februar og varer til
og med lørdag den 19. februar.
H.C. Andersen UdstilAfMichael Borg
lingen2005 bliver alTanSLAGELSE: l anledning- geret i samarbejde med HC
en af H.C. Andersens 200 Andersen Museet i Odense
års jubilæum slår Vest- og den verdenskendte dan-

Stor udstilling om
den kendte digters
liv i VestSjællandsCentret i
vinterferien

PRrvATFO'!'O

hans død den 8 april 1875.

Tag børnene med

HCA i vinterferien
• H.C. Andersen Udstillingen 2005 er arrangeret i samarbejde med
HC Andersen Museet i
Odense og kunstneren
. Jens Galsehiøt.
• Udstillingen finder
sted i VestSjællandseentretframan. den 14.
- lør. 19. februar.

• Papirværkstedet er
åbent hverdage ml. 11
og 17,lørdagekl.11-15.

•

Kunstnerværkste-

det er åbent hverdage
ml. 11 og 17, lørdage kl.
11- 15.
• Historiefortælling
finder sted lørdag den
19. februar kJ. 16.00.

For børnene er der også
mulighed ror at stifte et
nærmere
bekendtskab

med den store eventyrer.
Blandt andet på udstilling""'-.
ens papirklippeværksted,
,.-_.-:!~ ..:~::.....:~:......':s..:_-::-:
':::\..---;"'~=-::':: hvor de kan prøve kræfter
'-st,·llm·gen omhandler hele. med saks eg papir OgukdeI
ske kunst~'JensGalsehi. .
d
H C Andersens liv og lev- c'oId e d eres kunstnells
øl. Sidstnævnte er blan t n~d' rra hans fødsel den 2. talenter - fnr eksemPde
andet kendt for værker
.\ 1805 henover hans mens mor og far ordner e
som
Svinehunden
og abPa'l'~dom og voksne liv til vigtigste indkøb.
/
Skamstøtten j Berlin. Ud-

....

__
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E\'2ntyr pa sengekanten
Efter et tilløb på 24 år har Hotel H. C. Andersen investeret to en halv nlillion i kultur
Af John BorgkIlde

l-Ians, Deri standhaftige Tin-

jbo@fyens.dk

soldat og Den lille Havfi-ue.

ODENSE, Hotel H.C. Andersen, der for snart 25 ål' siden åbnede j 'byens .idylliske
eventyrkvarter, hal' alle årene

manglet

et ganske væsentligt

element, nemlig interior, der
relaterer til den gamle digter.
Den mangel, der ene og alcnc tilskrives økonomiske årsager, er der rådet bod på.
- Det er meget enkelt. Be-

styrelsen har investeret to en
h~lv million i en omfattende
H.C. Andersen-opgradering,

Minder med hjem
Og så får botelgæsterne gode
håndgribelige nunder med
fra hotellet. Den mest finurli-

Overalt dukker HCA op
Gange, værelser, mødelokaler

og rest:lurant er dekoreret
med nye billeder og silbuettegninger af Carsten Rudolf-

sen, og foyeren udstyres desuden i samarbejde med H.C.
Andersens Hus med tre digitale info-standere, bvorpå
man kan trykke sig til viden
om Andersens liv og værk.

Jens Galschiøts miniaturesl'1llptur af rortællerbrønden
flyttes fra rlakhaven og placeres i forhallen. Sanune Galschiot dekorerer det nye ind-

gangsparti med" tre kohhersojler, hvor det vrimler med
Andersen-figurer fra Klods

62.473
185.000

Fyn

./f,.

Andersen tager imod

det, og Si; er det jo helt fint,
det falder sammen med 200
året for digterens fødsel, siger
hotcldirektor Jack 'ielsen.
- Vi føler, det er vigtigt, at
også voksne i en fortravlet
hverdag kan få lov til at reflektere på H.C. Andersens
budskab.

Dagblad

• . .I!I,II"IIL

Desuden kommer digteren,
takket være Galschiots fantasi
og båndclag, til at sidde i fuld
bronzefigur på en let buet
bænk uden for hotellet for at
tage mod gæsterne.
Altså har botelledelsen nu
indbentet, hvad der bar
manglet - noget om H.C. An- .
dersen.
Den I. april foretages afsløringen afværkernc.

fordi vi først nu har fået råd til

Bladgruppe .
OplagstaL
.
Læsertal.
.
Udgivelsessted

ge nyskabelse ligger og venter
på hovedpuden i form afet lille evcJltyrhæfte, som der er
produceret 50.000 af - seks på
dansk og et på engelsk.
Alle er bearbejdet af Anette
Wilhjelm Jahn, der har valgt
korte historier, og de er illustreret med Wilhelm Pedersens klassiske tegninger.
Så efter I·au-set, møclet eller
festen, kan tankerne sendes
på bebørig afstand, inden
gæsten slumrer ind for atvente på morgenvækningen.

Farvel med HCA-cd
Desuden får de overnattende
hotelgæster hver et cd-album
med seks af H.C. Anelersens
mest kendte evcntvr, medlevende fortalt af antropologen
Anette WilhjelmJahn og med
musik af iVlorten MlISiclIs.
Der er produceret 25.000 af
fortæller-~llbllIllIllCt.

•
- Bedre sent end aldrig, mi
er H.C. Anelersen opdateret
på "sit hotel", og det er vi 1l1C-

ger tilfredse med, siger direktør Jack Nielsen.
.Tilmed kan selsknber og
//

andre grupper engagere "hus_
forti:dleren" Anette \Vilhjelm
Jahn, der også bn finde på ilt

dukke op og lIuks fortælle et
eventyr.

A'JOUR KLIP GRUPPEN
Ravnsborg Tværgade 5 C J 2200 KBH N

Tel. 35 391300 - Fax. 35 39 1339
besøg øs på WWW.AJOURKLlP.DK

Fyens Stiftstidende

28-01~051
Cl

Bladgruppe .
Oplagstal.
.
Læsertal. _ _
Udgivelsessted

Dagblad
62.473

185.000
Fyn

q

1/

/Engevmst
for avisen
{u/i-f

Af Anne drethe Mikkelsen

Pete]' JVil/emoes Vej J63,
Odense Sø
SKULPTUR: rskarp modsætning til bEH]c Lnrs Jacobsen
(LJ) og Per Egholm (PE), hvis
indlæg blev bragt i .,visen 24.
og 25. januar, finder jeg (som
absolut ikke elitær) Bjørn
Norgiirds HCA,skulptur særdeles spændende.
L] mener, at "Bjørn Nørgårds brolende metJlmonster
ikke har det mindste tilfælles
Pled HCA, men overser helt,
nt HCA i virkeligheden var et

A'JOUR KLIP GRUPPEN
-Ravnsborg Tværgade-ii-c, 2200' KBH N
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besøg

os på WWW.AJOURKLlP.DK

splittet og sammensat men-

neske, mens PE - så vidt jeg

Se Og Hør

opf<lttcr det - nærmest be-

tr<lgter skulpturen som en
form for straf, Fyens Stiftstidende får "for ~It have leflet
j'or kultureliten".

Ud fi'n min opfattelse har
Fyens Stiftstidende delt sol og
vind lige, og jeg glæder migsom almindelig avislæser - pil

,24'-02-051

,Ugeblad'-

FS's vegne over, at denne de-

b<ltskabende skulptur skal
placeres foran det nye I1lcdiehus på pladsen, hvor meninger mødes.
Mit gæt er, :lt mange turister vil komme til vor by af ren

og skær nysgerrighed, og hvis
jeg var l'S, ville jeg godte mig

Bladgruppe .
OplagstaL,
.
Læsertal.
.
Udgivelsessted
iBI,

\

II over at have flet den store ge-

: vinst. Ja, jeg tor godt på egne
'vegne sige: Tillykke.
Dette synspunkt nfllOlder
mig dog ikke fra at glæde mig
mindst lige s.l meget til Jens
Calsehiuts "Fort.cllerbrond_
en", som helt klart havde fortjent samme okonumiske
stl:Jttc fra fonde og virksomheder, som Norgård-skulptu_
ren har fllet. Dc to k"l1l1stværker er meget forskellige, men
oegge har, med rette placering, efter min mening deres

fi,ide berettigelse - hver p,'/
deres måde.
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Ill. Blade
214.105
921.000
København
- - /0/4'

I.C. BøllUlmÆRK

ODENSE: Billedhugger Jens Galschiot står her stolt foran
sit kunstværk "Fortællerbrønden". der er en skulptur af en
barfodet H.C. Andersen. Den er lavet i bronze og Itobber
og blev forleden afsløret foran Rådhuset i Odense.
En kreds af o;.r:~·nse-borgere har startet en landsindsamling for al kun1fe forære kunstværket som folkegave
tit Odense i anledning af digterens 20Q-års fødselsdag. Foreløbig er der kun indkommet ca. 150,000 kr., så der er
langt til de syv mio. kr., som hele projelctet kommP.f til at
l(osta.
For tiden er skulpturen på et halvt års landsturne i Danmarks butikscentre, for "at rejse er at leve", som H.C.
AndelSen sagde. (Foto: LONE EG NISSEN)
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d:å .
knnst

ER DEREN ting, som
kunstnere hader, så er
det andre kunstnere.
De·forsømmer ingen
lejlighed til at svine en
kollega til"og der kan
komme
fænomeIVAIlJUEL
nale histoNORDEHTOFT
rierud '
af,at.oerette fra
de
kunstneriske
slagmarker,

nvordet
er som i
krigogkærlighed. Alle
koeb gælder.
SenestharØdensekunstneren Harvey
Martirr indledtet fron'talangrehpåjens Galsehiøt, fordi han har
støttet et fdrslag'om at
placere den galschiøt-·
ske "Fortællerbrønclen"
på Sortebrødre Torv.

I
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vige i pladsens østlige
ende - kun få meter fra
digrerens fødested.
Keramikken er efter
Harvey Martins opfat·
telse et udtryk for firsernesrnodernismc,
som man ikke bare kan
flytte. Respektløst at
give efter for tendenser
år 2005.
jAVELjA. Slailleman
opremse odenseanske
rokeringer med;kunst
og skulpturer og de
diskussion,er, der har
været i .dEn forbindelse,
bliver avispapir en'
. mangelvare:
. -Men'det er bare
sådan, at,en levende by
forandrer sig.
Klassiske værker får
nyt liv i nye omgivelser,
og Harvey Martins modernistiske i\loner kunne jo gå hen,~t blive
umoderne.
Hans egne svejsede
gigan~t på odenseanske-gadehjørner kunne
gode kolleger sikkert
fureslå alternative pIa·
ceriRger til. Odense
Ham, hvis der er dybt
nok, eller HJ.Hansen
for nu at bevare den'
venligetone.
Martin mener, at der
er mere skidt end
kunst, og at en vand·
kunst - som ~r tørlagt·
ikke skal fordrives af en
"fortællebrønd",hvis ,
HG. Andersen ligner
j ens Galsehiøt .mere,
end han ligner sig~elv.
AL KUNSTti det offentlige ,um kan flyttes.
Men den kan også være
så tung at d'ansemed, at
det bliver en omstændelig og kostbar affære.
Og hvis mobilkraner
ikke kan klaTe opgaven,
må man måske ty til
sDrænl!stoffer.
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Sånyd~

d~tdog
Af Jens Olesen

ÅddIeft ,g}lJ>e...zitslef1..;

DET KAN IKKE ske
uden at rive ned og
bygge'op. Bt,mden
med,den fodbadende
200-årige.eventyrdigrer
fylder ner;nlig'så meget
- hvisfle.pltså bliver til
noget -.at,eh sJ'r"Jllet
keranusl':~KuIi>turmå

~
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Den odenseanske kunstner

.Jens Galschiøts skulptur Ba·
lanceakten, balancerede på
en ekstrem'tynd 6 meter høj
kulfibennast under FN's kon·
ference i Indien, hvor det

bl.a. blev diskuteret, hvørdan
bæredygtig ud_ikling skal in·
tegreres i undervisningen.

Balanceakten blev brugt som
blikfang for del) .danske dej
af en

FN-kampagne, som

0KO-nets leder Lan; Myrthu·
Nielsen står bag: - De menneskelignende skulpturel' på
spidsen af stængetne symbo-

liserer 'hårfin balance. Kørn·
mel' de til at lave en lille,
uovervejet bevægelse, falder

de ned og slår sig ihjel. Kun
ved konstant at kompenserer
for ubalancen, kan de holde
sig i balance på spidsen af

masten, Det er netop denne
balance kontra ubalance, der
er vigtig at integrere i uddannelseme, siger Jens Galschi-

øt.

SKULPTUR: Så sker det igen
for nu at bruge en kendt radioværts indledning f", P4.
Bedstsom.d~"ernogen, der
far'en-god ide,.og.,jlskabe noget i Odense, bygge nyt eller
lave kunst, så kommer der en
masse med all'e·deres negative
udladninger om, hvor dårligt
det er og 1wor meget det vil
skræmme ,gæster væk fra byen. Og igen vil det blive ved, at
byen Odense lader være, for
jantelovs-Danmark far som
regel altid ret.
Lars jacobsen & Per Egholm er lige nøjagtig grunden
til, at Odense aldrig kommer
videre end til blot at være
Danmarks største.provinsby.
AI den negativitet over for
alt nyt er til at blive gal over.
Uanset hvad der vil blive stil·
let op på pladsen fdraru Fyens
Stiftstidendes nye bladhus, ja

så-.vil-der V<l:re nogen,·der ikke

bryder sig om ,det. Hvad enten det·er fortællerbrønden af
Galsehiot eller Nørgårds figur.
Det smukkeste ville da være
at nyde, at der er nogen, der
vil ofre kunst på torve og
pladser. Fortællejorønden
kommer nok også op et eller
andet sted. Hvis vi skål tro
Lars]acobsens mening om at
folk lober skrigende væk og
tilbage i toget, når de møder
Nørgårds figur, så siger jeg
bare: Så lad dem og lados selv
bestemme, hvad vi skaJ have i
Odense.
Det er flot af avisen at have
dette kunstværk, og jeg glæder mig til at se ·det: Mer af
det, så bliver der noget at se
på og snakke OlTI. ~Stik piben
ind og nyd udv.iklinge",·
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Niels Guttormsens
Vandspiralskulptur blev
stillet' op på Sortebrødre
Torv I Odense efter en
konkurrence I 19B1. Otte
kunstnere deltog, men
Odense Bys Kunstfond
udvalgte Guttormsens
værk i granit og glaserede

kakler.
'010'" WW"\'~W\!R.QN!Jill!!I
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Kunstner
'anger ud
efter
Ga'schiøt

1/?,rtsat opbakning til skulptur

Af Ma"'anne Koch
mko@!vens.dk

ODENSE: - Billedk"Unstneren Jens Galschiøtskulle tage
og skamme sig noget så gevaldigt. Sådan opfører man sIg
bare ikke over for en kollega,
siger kunstnerkollega Harvey
Martin fra Odense.
Hanrey Martin, som selv
har SKaots\tulpfureuil.det af·
fentlige'rum, er faret i flint.
l gårsdagens avis læste han,
atJens Galsch.iøt meget gerne
vil have sin egenHCA-forræl·
lebrønd til at stå på Sortebrødre Torv i Odense. Lige
præcis der, hvor Niels Guttormsens spiralskulptur står.
_Det er simpelt hen mangel
på respekt, at Galschiøt vil
have GuttOtmsen væk. Hvad
bilder Galschiøt sig ind? Jeg
hnne aldrig drømme om at
fordrive en anden kunstner
bare for at fa m.in egen kunst
sat op, siger Harvey Martin,
hvis værk bl.a. kan ses foran
Odense Teknikum på HjaUesevej i·Odense.
Ifølge Harvey Martin var
det godt, at Niels Guttormsens i 1087 blev valgt ud
blandt otte andre danske
kunstner~ som den; hvis værk
var bedst til SortebrødreTorv.

Af Hanne NJ,dentOft
Søskrtf'lIten.8, Kor"" '
'-

tror, at alle kender til indsam- dige pel;uniære støtte fra ,in-' ·lerbtønden, folk.Vll have. Den gere, som endnu ikke har gl.li)1gens eksistens og helt spe- dustr~'
e og. fon;etning~livet. er. udtænkt til Odense, den vet et bidr~g - grib til pungen,
, delt dens'k9ntonumrner:Der Sand .'!lVls savner VI den bhver skabt tIl glæde og med og tænk pa, at dette bliver et
FORiTÆL.,ERBR,ND: " l . er også netbanktil den, så den støtte, li. rcttde allerede for et glæde af en fynsk kunstner monument, som både vi og
S}'11spunh 2.4. jaE,!ar sPlilbg.e.& ...<Ung: gang4i1 baoklugen kan ,par åP siden bidrog til Bjørn sori...er dybt engageret i hel'1 'vore'efterkomme;e vii'ghedes
d'er: Hvad blev a'er af vores undgas. l
Nørgårq~lstatue og det gaven H.C:--Andersens eventyrver- over, et ImnstværJ<, som VI kan
egen fy,nske og meget <Iygtig,e. • Navneu er'natw!ligvi~: Fqr' del problemer, som im.idler- den.. _ .
røre ved, finde.eventyrfigurer
ku.qsmer Jens' @also)aiøt'i,' taollerbrl'nden· og Korop tid er o~erståel.
Jelf..'~ det, fordi jeg færdeS r, fortælle om, sidde på dg
denne salllll]eIjhæng? Var Sogns Klms~orening står bag
Mit synspunkt er: Hvis in- ret"!Jleget i værkstedet og se~ lære andre at holde affantasi·
han$ ide OlU Førtællerbrønd, de.n som opr;etter ogadmini.- dustri og forretningsliv var og høter, hvad der tales om, ens vidunderlige verden.
en,ikke.:godno!<?, .
s.trator.
helt klar over, hvor populære, arbejdes med og jeg er sikker
På sponsortavlen, som Jens
. D~t.vil,;;eg.gerI]e:svareBå,. " ,;vjmær-k~r;f'lrts~tii;at-bej~s- <le vil bli~e blandt Odenses p~,atdettevil blive,ethoved- Gals<;hiøt designer inspireret
Vi' er en ar-bejdsgtllIJll\e~p?g 'g"'1Ppen en maSsiV. fi!U<elig bqrgere"så ville de stå i kø for vær,k'fia dette Stor.e'lJ,.'Uristiler;'·. aJ"RyrtØjet", vil, aUe bidragy,~nof?lk~indsarnIil.'g,ti.\.~Ofl.~l;l "Rbakning ,b~'g prøjektei:. au'indbetalestore bdøb.
værksted..
• .. d~r,e ·o~e". 50 kroner blive
ler~\~nden,.~omg;mske'llal1lJ:
Kun ·mllngler ':' 'den nødvenDet er s"npelthen FortælDerfor: Alle Odenses bori nævnt l tre kolonner: kob-, .
..
_
_
.
__
-' ber, sølv, guld.
Donationer på en million
og derover får en linje for sig
selv. Der·er noget at stræbe efter. Der er cirka 100.000 kroner på kontoen nu, så der er
lang ve1igen.
Skal vi hjælpes ad med at fa
Fortællerbrønden til at stå
her i Odense som et varigt
minde om vor fælles kulturarv?
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HCA ligner Galschløt
_ Guttormsen er optaget af
den sanUl1e modernisme, som
ieg selv også var optaget af
den gang. Hans værk er altså
en del af en kunstnerisk historie. Den skal ikke fordrives af
en fOt1ællebrønd, hvis H.C.
Andersen ligner Galschiøt
mere, end han ligner sig selv,
siger Harvey Martin.
-Jeg gik i 60'erne ind for, at
alle og enhver vaii stand til at
bedømm~, hvad der var god
eller dårlig hnst.
_Men efterhånden er jeg af
den opfattelse, at alle og enhver tror, de kan lave kunst.
Og jeg s'ir mere skidt end
godt. Så hvis man· ikke holder
fast i Guttormsens vamlspiralskulptur giver man efter
for en uheldig tendens i tiden,
lyder detfra Harvey Martin.
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Fortællerbrønden hører
kun til på Sortebrødre Torv I
(O I ~

I

,.
Jens Galschiøts lUeget on1tålteskulptur afsløres afA.nker Boye!
å Flakhaven den 12. februar
John Borgkilde
·yens.dk

ENSE, Sortebrødre Torv
len rigtige placering til
ællerbrønclen, siger Jens
ehiø~ der har skabt H.C.
~rsen- skulphlren.
æ desto mindre er det på
laven, borgmester Anker
, lørdag den 12. februar,
~cr

den godt tre meter

Jigterfigur i kobber.
,gen kender den færdige
Ilerbrønds skæbne, men

ener bare, den fOftjener
tig placering i Odenset er i H.C. Andersens

varter, mener kunstne~r

glæder sig til ferniscpå byens plads.

~kcn

11.00 præsenteres
laivandcn ton tunge
Ir for folket, og bare fIler senere er inter~t overstaet.

Så skal Andersen på turne
til 13 butikscentre rundt i landet - og så videre til Berlin.
- Vi gor præscnt~ltionen på
Flakhaven til en festligbed, så
jeg tager nogle nasker champagne med, siger Jens Galschiot.
Samtaleemnet er her
- Dermed viser jeg, hvad det
fynske folk har talt og skrevet
s5 meget om og manifesterer,
hvad det er, der samles ind til.
- Jeg vil viser mine ting der,
hvor der kommer folk - og
hellere der end p'\ Statens
Museum for Kunst, siger Galschiot, cier ikke har skrupler
over at udstille i butikscentre.
På afstand følger han arbejdet med at indsamle pengene,
der skal sikre Odense skulpru-

ren.
- Gruppen gør et imponerende stykke arbejde, siger

han, men ærgrer sig over, at
-« -kk
"d e store1
. 'C er mere VI'11'Ige " .
Indtil videre har h.m, og en
halv snes medarbejdere, skabt
selve figuren - og så må vandbassin og de tre en halv meter
høje tårne med alskens cventyr figurer viklet ind i hinanden, vente med at blive skabt,
til bestillingen ligger klar på
kontorbordet på Banevænget
i Næsby.
- Det er et spørgsmål om
økonomi. Det vil simpelthen
være for stor en satsning at lavc det hele klar nu. Der er in·
gen ide i at lave den færdig nu,
siger han.
Han har net.op sat ansigt,
hænder og fadder på digter
H.C. Andersen, der Illed sit
optimistiske udtryk, opsmøgede benklæder og bare
tæer, nøk skal vækk~<lpsigt på
sin rejse ud i den vide verden.
Direkte Jdspurgt, så ser

"Vi gør præsentationen
på Flakhaven til en
festlighed, så jeg tager
nogle flasker champagne
med."
Jem Ga/srbim

Jens Calschiøt allerhelsr, at
Niels Glttwrmscns farverige
spiraiskuiptur, der blev byggel' op på Sortebrødre 10rv i
1987, viger pladsen til fordel
for hans fortællerbrønd.
Galschiøt, der har det fint i
rollen som kIJlturens grimme
ælling, betegner tilmed place-

ringen på Sortebrødre Torv
som den mest ægte, fordi Andersens fødested er henne om
hjørne~ og på selve torvet lå
teatret, hvor han alJercde som
dreng skabte sit følelsesmæssige fundament for tearerliveto
Skulpturen vil i færdig udgave omfane cirkel, forrællerstol integreret. i bassinet, store
sklJipturvinger, Andersen selv
- udført i kobber og bronze.
Der indlægges varme, så
publikum kan sidde på den ,
året rundt, og den ml' projektorer under og over vandet.
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. FORTÆLLERBRØND: ANDERSEN AFSLØRES pA FLAKHAVEN
."

Et jern til

eventyr
Snart sidder H.C.
Andersen i
kunstneren
Galschiøts udgave
på Flakbavcn.
OOENSEFYN
FORSIDEN
fOTO: BIRGITTE CAROL HEIBERG

Fortællerbrønden placeres på Flakhavert. Hvad ingen troede
muligt, bliver ganske vist lørdag den 12. februar. Men kun for en
kort stund.
- Jeg er stolt over, at borgmester Anker Boye fortager
afsløringen af fortællerbrøndens tre meter høje H.C. Andersenfigur i kobber, siger kunstneren Jens Galschiøt.
Efter fire timer mellem Robert Jacobsens Flakhaven og Svend

Wiiq Hansens Oceania på byens torv, bliver H.C. Andersen
hejst op på en lastvogn og køres på-turne ud til13 butikscentre,
der har lejet skulpturen til H.C. Andersen-arrangementer.
Først når pengene er samlet ind, og bestillingen på den syvotte millioner kroner dyre skulptur ligger på bordet, vil han gå i
gang med de to store tårne og selve bassinet, hvori Andersen
bader sine bare tæer.
roTO: BIRGITTE (,\fWl HEI5ERG
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Af John BO"9kilde

Af Ivar ..Iuel Nordentoft
CENTRUM - Jeg ved godt,
atp1in forretning ikke har en
disse med'den gamle, hæderkronede forretning yed navn
RambusQh, SOlJl fl)f længst er
!\lkKet i Odetls~,:Men jeg)lat
altså navn~t alligevel, siger
(Jaus SchØj1~, lildehavet af
1l!'(1er- 'lg tåskeførrefuiiigen
Rambusch p~ .Flakhaven i
Odense.
Etj:er,qen opripdellge Rambusch, som bl.a. haI)(jl~de
":led porcelæn, var lukket, var
detstadig.et selskab !Ded navpet
'
,
~Det er et-l'eskytt~tfamilienaVjl, !Den ~elskab~t gav,mig
lov ,ql at bru~e sdpi na;;n til I
min forreming, siger Claus .
Schøne.
-Jeg vatgte det i sin tid, fordi det er et godt navn. Og fotdi det føltes godt at lade en
forretning genopstå med navnet, $iger han.
,
Nabobutikken har drejet
nøglen pm:' Det var Rådhussamme
blomsten. 'Men
skæbne er altså ikke overgået
RaInbusch, som lever videre i
bedste velgående og stadig
udstiller Jens Galschiøts Fortl!'llerbrønden med den fodp~dende H. C, And~rsen og
alle ha!!s eventyr.
. - D~r-eri~tadig stor interess.e. fo! lIIlo{!ellen, Den skal til ,
Hotel H. e. Andersen Radisson, sOIj1 har købt den af
~stneren, fortæller Claus
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• runger til fonde, som vi beteg- ,siger Sven Erik Pete,rsOll.
~fyelf,d1<
ner, som mulige inve,>1:Qrer, og
.. På grup~l],'i koht(l, står
vi er hverdag sJ!1"ndtpår$~!<:r ·d.:er go:<\thun!li'ede~de,
ODENSE: ejeh lang, ..
.
trang og stenet, l11en riJ;æm- lI)edlem afgq'ppen., j-IIqfor- \jet store spil, '!iie',i vi mangler
Per ,ti! dy,!,sil\~t!<x~ger Hanne mand Sven Erik Peterson.
'kke sympati og folkelig opJ:l:ord,,\l.IRf'J:,-.<!cr ;epræscntebakningi-men derimod inourer gJ:UJ!P~n ogenseanere-, Næ$ten llttl!l,Pli!lj!l...e r
striens opbakning.
der lnd~~ml~rl midler, sOIJl D~f!q[eVef mlnds~syy til otte
- Etableringen af brøn en
l<1m. si!qe OdSj1~e Jens
millioner kroner at sikre For, på ni m.eter i i\iameter står l
s'ihlØts Fort(j'lIe,bmnd .lI) e
iiii~rbrønden.· "
534.000' QnetjogdemharYI
digteren~el,vifokus.medfød-, • Drømmep er, ~tvi skAffer ~dtryk af, at kommunen vil
derne i vand og oprullede mjdlerne inden dl;ll 2, ~pril; b eta1e.
har rykket for en
ben)dæder.
.•' ni men sker det bare indep år~ts skriftliglbekræftelse, men jeg

nonern~,~.IDfijj,lei;;- et. ai<~et. (')1.~~U%d§F ~i~P~get:i

YeJer

gf

Gal4

BI dg

bl d
a ruppe..... Dag a
OplagstaL...... 62.47.3
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Læsertal.. .. .....

185.000
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~ h:~e~d.t ~ere :øg~ u~:~ng, er ~ meg~~::~:'..:or~å ~'.~:~~"_:".~:__ L.

.S~ulpturskændsel
ODENSE~SYNSPUNKT

For hyad ser de?
HVORDAN"
y~s
Etrnonster afen lIatikatur. 5tiftstldeI)de ,dog ~cceptel\"
FVlR at~!g~pr
Se, kære venner på 1)lad~t. :!'.tdette'SJ!rrealis\11.ke skr~1<"
pil La~~il~Il1J.. D~t får m~n for
lefle ror fDofiumentpjevrMceret, ikke
, sens "dIDætki!'. . kultureliteii.
. -.
l
l51ilt som bladets
ae " Qdense
~egn, !Den, som
<syq~UJjkP
~~s.
"IJit
tar;:Jacdbsen kor• gaet]de 1fu'. lie- .denpe vd seh1øl- fiIl' at'iefl~ i... . "relit 'kdver. som
st.l';'lJlllr% NørgåJ:qs fl·t; ~- geiJg ben~gte .det, . . ' . '
'!;:'
daens~ vartegn.
de~n- sk)l1ptur Yl~Jes..plføJ~ men som. daghg kultureQt n
.'I}l~I1 får allig,efølgende, )iyens SiiftsttHJmde læser ar aVIseri ha,r
vel noget ud af sit
hgger altså som de h8Fredt.
j.!-g efterlyst en set- .
vir!<e
ham
iøs holdning. til dette HC,A,- .,Nørgård, først slagter han en
NU rar <le ell udslgtsorp vil skræmsel. ber har været lidf .hestogså slagrer han vores al"resultere i, .at selv i de dejlige sporadisk fægtning, om det Jes H.e. Andersen."
I(orår~måneq~r. er der1!'gen i nu var en rigtig placering på t.
.1l41M e~ ~',/:l'\,er)<errrø:,el- . Flakhav,,;,Ij, P~t vilr <let så ik- ••BYEN .kunri~ •ha' raet. en
ler-hauf-itl;!llt.rulle gardmer .ke. for sa skUlle A1)ke!, og hans .1evefity.rhg; d!')lig oplevelsesell~~ pe~enrler op for det følge grænunes over dette skulptllr ined ;Jens Galschiøts
dejhge forarslys. .
mon'ster hver dag.
::tilbud, men ,som.så ofte må
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ODENSE: JMiver Jens Galschiøts ønske om placeringpå
Sortebrødre Torv opfyldt, så
5"")" Gut!prmsens farverige

f spirills~1J.tu~es·t4

Selv oå) d~ nærmest er
bygget ned i torvet, så kan det
rent teknisk lade sig gøre.
Vigtigere er det, at fJytnin.genikke kall ske uden Albanifondens mellemkomst.
Det var.nemlig Albanifonden. der forlS år siden bevilgede midler til vandskulpiuren· og dengang ønskede den
placeret netop her.

- Hvis.vi havde råd'til det, så
ville vi selv have gjort en ekstraordinær indsats for at få
Fortællerimmdyn sat op her
på torvet; men detharvi ikke.
sig~r Rj<;\lard' WIjhjelm, be-

~§eS~P!II!~1.QL..Radis

son~~til1lL;;:'t\lldersen.
Ist'e~t ljat hotellet jnve-

st~ret.!ialvan.d~n'u'ullion kroner I H.C. Ai)Bersen-kunst blal)dt andet i'tre $,kuJpturelle
søJlef, der er: udført af Jens
C;alschiøt. Til gengæld Far
HCJ\-hotellet sikret sig miniaturemodeIlen, der placeres i
den nye foyer. -

./
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Det bliver Ikke sjovt dt klkke;u~·ad Vinduerne I det
kommende medlehusl mener skribenten.

ono; JØRGEN ~AflSEN.BILlEDMANIPlJl"ATIOft BETINA SØRENSEN

man nok erkende: "Duer ik-

ke, væk". For at blive j eventyrets terminologi.

.'

er, atkunstkun er kunst forde
indviede, disse elitære personer, som er i stand til at opfatte en "kunstig verden".
Må'det blive et godt v~.· ~

D.ET er jo ikke førstc gang,
byens fremmeste sliulptør.op- .
lever derine behandlirig. Kori- • Per Egholr:n bor Chr. Lunds
klusionen af hele denne farce Alle 22, Dyrup
.• _-_ •••• ~_ .• _-_.~ ..._•.__.!.._•••• _ •• _.•..:••• _.__•__••••••.•_._.•••••.••.•.•..••••-
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~o9 indstillet som kets Fynbo
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DOMMERKOMITEEN
• Traditionen tro er

det en dommerkomtte,
der pc\ grundlag af læsernes mange indstil-

HÆDERSTITLEN: Tirsdag er sidste chance for at være med ikandidatindstillingen,
inden dommerkomiteen mødes for at foretage den endelige votering

,
:en MAnders Mose Poulsen
~
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~
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Arets Fynbo er nemlig
Ikke en læseraf$temnrn g i tradl-

- .

.

~

. WillemoeSvej 163, Odense,
mener, at prisen skal gå til so-

C "FO::.:t~o::..:FyC.!.:n=s-,P-,re.::s::.:se=F1..:o.::to=-_

9~.lrådgiver

C amp@fy.m.dk

Der emU indstillet ikkofærre
end 30 ka'.ldidater til Stift~ti
gendesårhge hæderstJtel soni
Arets Fynbo.
Men, vi modtager fortsat '
kaljgic:hiter frem til tirsd~g
• midd~g, der er sidste frist
(Hereftervil en dommerkomite, der er qafhængig af Stiftstidencfes'ledelse ogmed~rbei
I derstab, foretage den enåeti- -Mll'souln-t.Joradl !
ge votering. De~ skal Wlder- - kandidat
."
streges, at, vi ikk~ m.oatagef
anonyme mdstJJhnger, og at
der skal være opi~ iiaVii og
, •adress~:p~, p~de 'd1n in'!.~tilIe- ,
de kahilidåt'og In"illii'iIleren ...

I

Fort'ællerbr.nden

I
I

Fantastlsk'entuslasme
Udover de l.s"lian<lid~ter, vi .
omtalte sidst~ ~ønclag, er,der
indkommet følgende forSlag: . Vibeke Sylvest Frederiksen,
Rulkehøjen 61, Odense, indstillet godsejer Niels Lmzgkilde, Bra\Tls~p Gp9s, Nr. ~yn
delse, som'kandidat
"Han har med en fantastisk
entusiasme skabt rammerne
for musik i verdensklaSse, og
han har forstået at samfe folk,
der kwl vil acceptere' det allerbedste. Den musik, der hedder det i indstillingen.
Ejno Buch, Eghohnen 24,
blev spillet på Bramstrup i
2004, varafen kvalitet,der ik- Seden, mener, at prisen skal
ke før er hørt pA denne ø," gå til Helge Pasfa/l, Fjordager.
skriver hun i indstillingen~
"Han er Fjordager Idræts"Kim Larsen er blevet fyn- forenings utrættelige forho, og det er bare skønt."
mand igennem 25 år, og han
Sådan hedder det i en ind- har ved sin iderigdom og samstilling fra Alice L. Linde- arbejdsevne fået foreriingen
gaard, Højrupvej 45, Ringe.
løftet op på et plan, der er til
Huri mener, at årets pris stor gavn for aUe i nærområskal gå til Kim WTSI:rl, fordi .det," hedder det
han er med til at gøre Odense
De svages advokat
mere kendt.
.
"Hvem andre end han kan Henrik Mygind Andersen,
synge, så man bliver glad," Tytlebærvænget 5, Ryslinge,

MOS01l1ll Moradi,

Stenstrup..
Han indstiUes for sit mod,
sine positive og markante
.holdninger samt mange indholdsmge og sp(Endende læserbreve og kronikker.
,
'

J~

p..
p..

linger træffer det ende·
lige val".. Kåringen af

indstiller forn eren K':r4ti41l
Kristitime1l, Rbesskovvej 27,
Odense, som JcindJdat
"Han er i sj~dent' høl grad.
eu ildsjæl, de svag~~ og U?stødtes advo~t og fortaler,"
hedder det i b~rundelseh.
I en indstilling fra Karen
j ensen, Åbrinken I, FerritsleV,
hedder det:
."Han er en unik person,
som med sin energi, iVf;f og
omsorg for sine medm~nne
sker formår at gøre eu stor
indsats for vort liUe samfund
her i Ferritslev."

Hun· mener, at årets pris
skal gå til Egrm Hmzse1l, Fer-

ritslev, som er koordinator for
Ferritslev Fritidshus.
"Hans mange aktiviteter
tiltrækker interesserede fra
hele Fyn," hedder det.

Den Fynske Dag
Preben Petersen, Pantheonsgade 2, Odense, mener, at
årets pris skal gå til direktør
Kaj O. Mogensen, Odense, for
at have skabt den årlige fynske kulturbegivenbed Den
Fynske Dag i Svanninge Bak-

jytte Madsen, Hyldevænget J,
Bogense, indstiUer gruppen
bag folkeindsamlingen til
FortæUerbrønden, den vandkunst om eventyrdigteren,
der er skabt af kunstneren
jens Galsehiøt, Odense.
Gruppen er repræsenteret
~.f Troels Bech, Vissenhjerg,
Hanne Nordentolj:, Merete
Næstved, Sven-Erik Peterson, Claus Sehøne og Brian
ø.tergaard, alle Odense.
. 1 begfWldelsen hedder det,
at gt1)ppen yder en meget stor
og uegennyttig indsats for at
sikre tilblivelsen af vandkunsten, og at Fortællerbrønden
vil blive byens naturlige samlingssted.
Jannjck Toftegaard jensen,
. Chri$th)a Holck
Kronhjortløkken 164, Oden~ kandidat
se, mener, at prisen skal gå til
direktør
Kurt Christemen,
I
Global IT Systems, Odense.
ker.'
"Han har," hedder det i ind"Hanerenmand,dertørsi- -" stillingen, "på ~o et halvt år
ge sin mening, og ofte vi an- skabt en fynsk arbejdsplads
dres også."
med 36 ansatte, ogdeti en tid,
Sådan hedder det i eu ind- da IT-branchen har haft det
stiUing fra Holger jensen, svært."
Møllemarksvej 25, Odense.
Og videre:
Han ,indstiller byråds- og
"Man får ikke en bedre
Alex chef. Han er altid på toppen
folketingskaudidat
Ahrendtsen, Odense;som kan- og fuld af gode ideer."
didat.
"Han er kompromissøgen- Profileringen
de og ser mulighederne for at "Han har Lma~e år arbejdet
udvikle Odense," hedder det i på at proDlere og markedsindstillingen.
føre Fyn til gavn og glæde for
Grethe Mikkelsen, Peter turismen, fynsk erhvervsliv

og ikke mindst fynboen".
Sådan hedder det i en ind~lling fra Erik j. Mogensen,
A1økkeu 12, Odense.
Han mener, at prisen skal
gå til direktør Kmt Keilherg,
Odense, Qg i samme forbin. delsen nævner han aUe de initiativer; . Kurt Keilberg har
været med i - etableringen af
OCC, Sport Event' Fyn,
sportsarenaen, Odense Zoo
samt hans formandsskaber
for Tietgenskolen, Odense
Turistkontor og Fonden'FynTour.
Else Nordstrand, Padesøvej 8, Veflinge, indstiUer
Christilla Holck, Hokken-.
havn, Nyborg, sOm kandidat.
"Hun har 'med stor flid og
energi restaureret s.lottet og
indrettet det meget smagfuldt, ligesom hun har åbnet
det for publikum," hedder det
i indstillingen.

tianel forstand.
l

l

•

Ideen er, at
man Ikke skal

kunne "købe"
slq til sin titeL
• Der følger heller Ikke

pe"ge med tltl~n. Mod-

taqeren hædres alene

med kunstneren Peter
Tybjerqs hæderspris

"fynboen", skabt spe·
cJelt til prlsmodtage-

ren.
• Komiteen. der er

u.'h",~gig al Stlftstidend~s'-Iedef$eog med·
arbejiferstab, har I år

føJgend,f :;amm~nsæt·

nfng: biskop Kresten
Dr,jer9aard',Odense.
lektor ,Uohs: N.rreqaard frandsel1, Syddansk "'niversltet, og
ditekt~r l:!nnl Helck,
Odense.
• Kårlnqen finder sted

ved en'reception I
Stlftstl,dendes .bladhus
på BJanqstedsqårdsvej
I Odense lørdag den 29.
januar.

En unik pige
"Hun er en unik pige, som gør
alt for, at gadens piger har et
godt sted i en barsk tilværelse."
Sådan hedder det i en ind-'
stilling fra Birgit T. Rasmussen, Drewsensvej 15, Oden~e.
Hun mener, at prisen i år
skal·gå til lederen af værestedet Reden i Odense, Tove

Nielsell.
"Hun skeler ikke til uret,
hvis en pige har brug for hende. Hun har eri stor menneskelig ~iden og på personalesiden er hun også stor," hedder det.
Dorthe Wittrup-Thomsen,
Engdraget 3, Aarslev, mener,
at prisen skal gå til møbeldesigner og savværksejer Oluf.
LI/Ild, Naarup, som kandidat.
"Han er kreativ og 'skabende," hedder det i indstillin-

gen.
"Han har fonnået at bevare
de gamle bygninger, og han
bmger de gamle redskaber i
sin egen produktion. Sammen med bl.a. Grambogård
er han med til at skabe liv i
den lille b}'."

Optimalt
Grethe Hedegaard, Næsby
Pleje- og Aktivitetscenter,
indstiller Christine Greisell,
Lucernevej 12, Odense, som
kandidat.
"HWl fortjener, at hendes
friviUige affiejd~ bliver værdsat, for hun gør en stor indsats
for, at andre skal have det optimalt," hedder det.

I
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tyentyrlig Indgang til HCA-hoteI
UDSM\rKNING: Kunstens grimme ælling dekorerer byens fine hotel med H.C. Andersen
Af John

Borgkild~

GALSCHIOT OG HCA
ODENSE, Den lille Havfrue,
Klods Hans og Den smndhaftige Tinsoldat .siger på hver
deres måde goddag og velkommen til Radisson Hotel
H.C. Andersen, mens digteren selv, i egen høje person•.
sidder på en bænk ved siden af og følger livets
gang i sit gamle l·varter.
Fredag den 1.' april
næste år afsløres billedhuggeren Jens Gals,chiøts udsmykIling af hotellets nye ind5angsparti samt træbænken
ned H.e. Andersen i bronze.
Galschiøt er ved at modeI,ere de tre fortællinger som
re meter høje kobberstolper,
ler fortæller hver sit eventyr.
De nIlidlertidige træstolper
lyttes, så 'eventyrkunsten vi'lIelt kommer til at bære det
lye tag over foye~en.
Her,skål skulptur-modellen
lf' Fortællerbrøl\den stå ved
iden af en HCA-wfo stander.
Hotellet har købt niodelen, der står på ,Flakhaven.
- Vi indhenter det forsøm- .
e, så hotellet kan gå HeAret i møde med god samvitighed, siger formanden for
l.C. Andersen Kongreseener KIS, Richard Wilhjelm.

:ventyrets fabuleringer
rods navnet, så har hotellet
<ke haft ret meget eventyr og
,ndersen at byde på, men det
;des der bod på nu, hvor ho,llet investerer gI\ldt halvanen million kroner iJens Gal,hiøts fa bulerende kunst.

• To af de tre søjle-kunstvær"
ker; der j eminente detaljer fortæller hv.er sit eventyr, kommer
til at stå ud for Radisson Hote)
H.C. Andersens indgangspartis
lobby- og foyer-vindue - det
tredje lår den røde murstensmur som baggrund.
• Ud over den fantasifulde,
kreative og kunstneriske
udformning inspireret ijf de
tre H.C. Andersen'eventyr
Den lille Havfrue, Den standhaf~
tige Tinsoldat og Klods Hans,
så er tilblivelsen af kobber~søj
lerne en lang og sej proces.
• Jens Galschiøt har bl.a. haft
sin assistent Alberto Aragon
fra Mexico til at tage sig af de

tekniske finesser.
• ModeHe~ne bygges omstændigt og miiiutiøst op. Først mo·
delleres formen i ler. Derefter'
tages en afstøbning i en gummimasse med silikone. Den viderebe~fbejdes til en voksmpdel i silikone, som derefter danner grundlaget for den endelige kobberskulptur.

Fyens Stiftstidende

•

• Hotellets ledelse håber at få
Tysklands tidligere kansler Helmuth Schmidt tif at afsløre
kl,m$tv~rkerne den 1. april
2005 . den dag bor han nemlig
på hotellet. 'Oen gamle stats~
mallldaiddef i HCA-Fondens

pfæsi~ium.

l()

ÆERFOR VALGTE
I L.-I
HOTEL HCA GALSCIHØT I
'. Det har nogle steder i andegården vakt
almindelige forundring, at Radisson SAS

- Deter et afvores bidrag til
fejringen af 200 året for Re.
Andersens fødsel j nabolaget,
ogvi kommer skam med flere
spændende tiltag, lover hotellets direktørJack Nielsen.

En begejstret forl)land
Sidste år blev hotellets'gange,
værelser og mødelokaler dekoreret af maleren Karsten
Rudolfsens eventyrkunst.
Desuden bljver sl-ulpturen
Tonunelise stå~nde på pladsen ud for hotellets indgang.
Richard WiJhjelm så i. går
for første gahg, hvor det
bærer ben med de tre eventyrstolper til det nye indgangsparti - og køberen var
begejstret.
- De sætter alle sanser i

Hotel H.C. Andersens bestyrelse med tormand RICHARD WILHJELMi spidsen.

gang og fortæller i detaljer,
hver især sin andersenske historie_ Det er, som vi havde
t'l'(lkt os.

har udpeget den kontroversielle kunstner

JENS GALSCHIØT til i anledning af 200året for H,C. Andersens fødsel, at udsmykke hotellet med tre søjler i kobber - fyldt

Et mylder af figurer

med eventyrfigurer - og en bænk i bronze,

Fantasien bar slået gnister, og Og he~ får Klods Ha~ sin smukk~ p~lns~sse. fortæller kunstlll;ren Jens Galschløt til HCA-skulpturernes køber, .Richard
typisk for Galschiøt så myld- , Wllhjelm, formand for Hotel H.C. Andersens,!>estyre'se, der-I går besøgte atellet. Bagved anes Tinsoldaten.
rer Andersen-universets figufOTO: JBRGEN HANSEN
rer helt ned i detaljer, som om
de kæmper om at få plads fra han bærer på prinsessen, der
De tre træstolper foran
øverst til nederst - selvom det også ergod til at stå på et ben.
Radisson H.C. Andersens
kan være svært at se, hvad der Og Klods Hans har både kranye Indgangsparti bliver
er op og ned i den vriml~nde ge, gedebuk og prinsesse.
den 1. april næste år
udlægning af de tre folkekære
-Jeg har læst og sat mig ind
udskiftet med Jens
eventyr.
i de tre eventyr, ned j detaljer,
Galsehiøts kunstneriske
bud på de trll'H.C-;
Især H~vfruen voldte ham ellers l-unne jeg heller ikke
besvær. Her Svønuner hun have lavet det, siger kunstnerAndersen-eventyr
over på den ækle heks. Tin- nIliljøets egen grinune ælling.
Ha,vfruen, Tinsoldaten ~g
soldaten står, som i eventyret,
Klods Hans. fOTO: JØRGEN HANSEN
på hovedh med baronetten
plantet i brostenene mens

hvor digteren sidder. Dertil siger Richard
Wilhjelm, at "Jens er en fremragende
kunstner. Vi har givet ham en opgave, han

/

udfører meget professionelt, hvor man

kan identificere og opleve eventyrene - og
så var bestyrelsen ~nig om, det skulle
vær~ en lokal kunstner med interna!ipnalt
ry< og petjlar hijn jo", VPJ ,. <' ';' / , , /
.

. ,

•
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Globalisering
rlfI~d hjertet på

rette sted

Kunstneren Jens Galschiøt er en varm fortaler for globaliseringen,
fordi den er en effektiv måde at fordele verdens velstand på. Men det
er vigtigt, at vi ikke sælger ud af vores idealer, bare fordi produktionen af Vores varer foregår på den anden side af jorden, siger han
IJens Gfllshiøts have står mange skulpturer med kontante politiske budskaber om globaliseringen
GLOBALE IDEALER

Mange danskere med polio
tiske rødder på den yder·
ste venstrefløj er skeptiske
overfor globaliseringen.
Det gælder ikke kunstne·
ren Jens Galschiøt, tværtimod.
"Jeg ser globaliseringen
som en logisk måde at dele
arbejdet 'og rigdommen på.
Når vi flytter arbejdsplad·
ser til den tredje verden, er
det faktisk en af de allerbedste måder at hjælpe de
fattige på. Det el' langt mere

effektivt end bistandsprojekter, del' blot gør modta·
gerne passive," siger Jens
Galschiøt.
På sit flere tusinde kvadratmeter store værksted
i Odenses udkant samler
han trådene i AIDOH, Art
in Defense af Humanism,
et netværk, der arbejder for
at bringe moral ind i vores
måde at behandle hinanden
på. Og det er et tema, som
er en konstant i Jens Gal·
schiøts kunst. I haven bag
værkstedet står et eksemplar af "Den indre svinehund", der gjorde Jens Gal·

schiøt verdensberømt i 1993.
Statuen blev rejst i en ræk·
ke storbyer i protest mod racisme og intolerance. Siden
er der kommet mange flere
skulpturermed kontante po.
litiske budskaber til. Blandt
andre Skamstøtten, der fore·
stiller fortvivlede mennesker
viklet ind i hinanden. Den
blev første gang opstillet i
Hang Kong i 1997, for at
minde om massakrerne på
Den HimmelSke Freds Plads
og har siden stået i Mexico,
Brasilien og Tyskland.
Jens Galschiøt laver po·
litisk kunst. Han har f.eks.

lavet en tro kopi af Frihedsgudinden med tyk, sort røg
kommende op af faklen og
med budskabet "Freedom to
Pollute" indgraveret på gud·
indens stentavle.

Ikke ukritisk
Det el' på grund af følel·
serne for verdens fattige, at
han taler varmt for globali·
seringen. Han gør det imidlertid ikke ukritisk.
"Globaliseringen er en re
alitet, som vi ikke kan kom·
me uden om, og jeg mener,
at processen potentielt gavner de fattige, men kWl hvis
4

vi tager ansvar for at gøre
det ordentligt. Vi skal ikke
forlange, at lønmodtagerne i
de fattige lande har de sam·
me vilkår som i Danmark,
de har deres fattigdom at
sælge, og det er derfor, de
kan tiltrække arbejdsplad·
ser, men vi skal give dem ordentlige vilkår. Og virksom·
hederne har mulighederne
for virkelig at gør~ en fol"
skel, ved at give dem langt
bedre vilkår, end de ellers
ville have haft," siger Jens
Galschiøt, del' også peger på
retten til at organisere sig og
ytringstTIhed som områder,

hvor de vestlige virksomheder har mulighed for at påvirke vilkårene for de fattige i en god retning.
"Vi repræsenterer en kul·'
tur med nogle idealer. nem
skal vi også selv kwme leve
op til. Vi postulerer hele ti·
den, at vi handler ud fra nag·
le værdier, men nogle gange
fravælger vi principperne til
fordel for den hurtige profit,"
siger Jens Galschiøt.

/

r.,i

FYN~ ST\t-1 S'T \DENDE

<

Cl-l/-Ol1

/" lo l L{'

Globalisering

med hjertet på
rette sted
Kunstneren Jens Galschiøt er en varm fortaler for globaliseringen,
fordi den er en effektiv måde at fordele verdens velstand på. Men det
er vigtigt, at vi ikke sælger ud af vores idealer, bare fordi produktionen af vores varer foregår på den anden side af jorden, siger han
! Jens Galshiots have står mange skulpturer med kontante politiske budskaber om
GLOBALE IDEALER

Mange danskere med politiske rø,dder på den yderste venstrefløj er skeptiske
overfor globaliseringen.
Det gælder ikke kunstneren J ens Galschiøt, tværtimod.
"Jeg Ser globaliseringen
som en logisk måde at dele
arbejdet og rigdommen på.
Når vi flytter arbejdspladser til den tredje verden, er
det faktisk en af de allerbedste måder at hjælpe de
fattige på. Det el' langt mere

effektivt end bistandspro·
jekter. der blot gør modtagerne passive," siger Jens
Galschiøt.
På sit flere tusinde kva~
dratmeter store værksted
i Odenses udkant samler
han trådenø i AIDOH, Art
in Defense af Humani~m,
et netværk, der arbejder for
at bringe moral ind i vores
måde at behandle hinanden
på. Og det er et tema, som
er en konstant i Jens Galschiøts kunst. I haven bag
værkstedet står et eksemplar af "Den indre svinehund", der gjorde Jens Gal·

schiøt verdensberømt i 1993.
Statuen blev rejst i en række storbyer i protest mod 1'acism~ og intolerance. Siden
er der kommet mange flere
skulpturer med kontante politiske budskaber til. Blandt
andre Skamstøtten, der forestiller fortvivlede mennesker
vildet ind i hinanden. Den
blev første gang opstillet i
Hang Kong i 1997, for at
Imnde om massakrerne på
nen Himmelske Freds Plads
og har siden stået i Mexico,
Brasilien og Tyskland.
Jens Galschiøt laver politisk kunst. Han har f.eks.

lavet en tro kopi af Frihedsgudinden med tyk, sort røg
kommende op af faklen og
med budskabet "Freedom to
Pollute" indgraveret på gud·
indens stentavle.

Ikke ukritisk
net er på grund af følelserne for verdens fattige, at
han taler varmt for globaliseringen. Han gør det imidlertid ikke ukritisk.
"Globaliseringen er en realitet, som vi ikke kan komme uden om, og jeg mener,
at processen potentielt gavner de fattige, men kun hvis

vi tager ansvar for at gøre
det ordentligt. Vi skal ikke
forlange, at lønmodtagerne i
de fattige lande har de sam·
me vilkår som i Danmark,
de har deres fattigdom at
sælge. og det er derfor, de
kan tiltrække arbejdsplad·
ser, men vi skal give dem ordentlige vilkår. Og virksomhederne har mulighederne
for virkelig at gøre en forskel, ved at give dem langt
bedre vilkår, end de eilers
ville have haft," siger Jens
Galscbiøt, der også peger på
l'etten til at organisere sig og
ytringsfrihed som områder,

globali~eringen

hvor de vestlige virksomhe·
der har mnlighed fol' at på·
virke vilkårene for de fattige i en god ret!1iog.
''Vi repræsenterer en kultur med nogle idealer. nem '
skal vi også selv kunne leve
op til. Vi postulerer hele tiden, at vi handler ud fra nog·
le værdier, men nogle gange
fravælger vi principperne til
tordel fol' den hurtige profit,"
giger Jens Galschiøt.

/

l.

Qet mislykkede brøndprojekt
•

I

tet kan realiseres.

BENT
SKOUGAAROJØRGENSEN

HVO~OR vil

Odense Kommune ikke hælde penge i Jens
Galschiøts fortælletbrønd?
Det er der nu
adsl611ige
i
måneder tærsket langhalm
på, men noget,
der faldet j

øjnene, er, at på
trods af noget,
der .ligner massiv opbakning i ord fra en lang
række fortalete for brønden,
var der indtil for en halv snes
dage siden kun kommet godt
800 !!:toner ind på kontoen,
som nogle sikkert vehuenen-

sine bestyrelseskolleger til - i
stedet for som sædvanlig at
støtte· Anker Boyes valgkamp
med et meget stort beløb havde indledt brøndindsamlingen med disse penge, er det
da tænkeligr, det havde været
nemmere også ot få bidrag fra
det lokale erhvervsliv.

indsamliNgsforsøg,
fortælle, ·hvad de hver især kede
Sven-Erik Peterson,. der er
har ydet til indsamlingen.
forn"md for LO i
Erik Sehandorff
Odense, jamrede
kan ikke fatte, at
over ikke at have
Odense Kommu- "Denar nul
filet en krone i indne ikke har invekroner
på
kon"
samlingsbøssen,
steret i fortællerbrønden i stedet toen, da han op- da han opgav. Han
kunne ikke forstå,
for et pragtfuldt gav, så han har
at det lokale erh"U11stværk af Bjørn al~å heller ikke
hvervsliv ikke ville
Nørgaard.
være med.
Men der er altså selv personligt
Der var llul krostor forskel på, om følt sig fristet af
"er
på kontoen, da
man bestiller et sin egen ide"
han opgav, så han
kunstværk hos en
har altså heller ikstor og anerkendt
ke
selv
personligt
følt sig frikunstner,' og så det, at en
kunstner selv ind finder sig, stet af sin egen ide. Men han
og siger "hvis I ikke vælger tog da sikkert initiaclvet,.fordi
mit ,projekt, bliver jeg sur og han mente, brønden kunne
gavne Odense.
påkalder mig janteloven".

de mennesker har oprettetfor
at samle ind, så. brøndprojek-

•

lORD har fortællerbrønden
altså haft stor opbalæing men det indsamlede beløbs
størrelse synes at indikere, at
fortalerne for brønden kun vil
yde opbakning i ord, men frabeder sig, at brøndgraveren
Galschiøt graver dybt i deres
tegnebog. Derfor kan opbakningen kun betegnes som
.tomme ord.
SIDST var det Erik Sehandorff, der i et Odense~Syps
punkt 1'3. august var på verbalbarrikaderne til fordel. for
fottællerbrønden. Jeg synes
faktisk, at både bari og aUe de
andre, der harværetpå ~anen
i samme· ærinde, skYlder at

PETimdrer også, atinitiativtageren til det første mislyk-

I ØVRIGT mener jeg, atJens
Galselliøt er fabelagtigt dy.gtig til at iseenesætte en effektiv markedsføring af personen Jens GaJschiøt og oven i
~et fl\ mange andre til at arbejde med herpå. Det er han
faktisk bedre til end at frembringe kunst af en kvalitet,
der sælger sig selv.
• Bent Skougaard'Jørgensen,
Haveløkken 25. Bolbro, er journalist

MEN hvis han nu som formand for LO havde overalt

/
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FYRAFTENSMØDE: Lars Seebergfortalte om sitHCA-arbejde til ~n lille, lyttende skare
l

AI Malene Birkelund
maJ@fyens.dk

ODENSE: HCA 2005 Fondens generalsekretær sidder
på en trebenet taburet.
Det fortalte han sidst på ef- ."
terrniddagen i går, da han for
en lille, lyttende skare holili
fyraftensmøde om sit arbejde
i salen ved Skt. Knuds Kirke.
Og hvert ben på taburetten
har sit eget navn: Kunst og
kultur, uddannelse og turisme. De tre elemeliter, som er
en væsentlig del af generalsekretærens arbejde:
- Vores ,arbejde er et dannelsesmæssigr eksperiment
på verdensplan, og så er vores
mission i og for sig nem- alene fordi folk over hele verden
allerede kender H.C. Andersen, sagde Lars Seeberg, der
blandt publi1:um fandt stor
forståelse for sit arbejde.
- Jeg er glnd for at kunne
være her og høre om hele arbejdet bagved - det 1:ulllle
mange sikkert lære af, sagde
en af tilhørerne undervejs.
Bøger, bøger, bøger
•
Væsentligst for Lars Seeberg
i arbejdet med næste års 20,0
års-fejring er nyoversætteIser af Andersens værker.
Digterens særlige (ortællenJe tone er nemlig Ikke komInet ordentligr frem på man-

Efler sil oplæg svarede
Lars Seeberg på spørgsmål
fra.de fremmødte .ved,
fyraftensmødet. Undtagen
om Fortællebrønden, hvis
debat han "har tilladt sig
selv Ikke at del.tage l".
- Jeg har rigeligt at stå til
_ ansvar for Iforvejen, sagde
han, og også det· var der
forståelse for blandt
tilhørerne.
FOTO: BIRGITTE CAROL HEIBERG

tvivLom, at hans arbejde vil
præge det kulturelle verdenskort næste år.
Og at det også vil falde af
på,Odense.
- Turistbranchen har læn-o
,ge sovet i timen, selvom gnldet har ligget lige ude på gaden. men vi h~ en ambition
.om at gøre Danmark til et
kulturel t turistmål. Målet er
at få turisterne til at tage en
overnatning i Odense også
- det er essentielt for hoteller, restauranter og forretninger, sagde Lars Seeberg.
ge afde sprog, han er oversat
til. Det skyldes blandt andet,
at det ofte gik stærkt.
- H.C. Andersen oplevede
det at blive oversat til andre
sprog, næsten inden han'udkom. De første oversættelser
til engelsk blev for eksempel

lavet' af en kvinde, hvorøm dells kunstarter.
det skrives, at 'I]un "kunne
"Turismen sov I·tlmen"
lidt tysk", fortalte Seoberg.
Men selvom Jjundamentet - Jeg tilbriJ.lger det meste af
for fejringen 'er en stor "min tid med at.sælge.,fra-yastak nyudgivelser, er det rekataloget til·kunstile.e,.Inogså vigtigt at få nyfortol- struktører, scenogtafer, !m~
ket hans eventyr 1 nuti- <;le Lars.seeberg,.der ikke'eri
j
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Det er stadig de små beløb,
som præger folkeindsamlingen til "Fortællerbrønderi".
Omkring 40.000 kr. var der j
går kommet ind på den sikrede konto til realisering af
Odense-kw1Stneren]ens Galschiøts IKA-projekt til knap
'otte mio. kr.
•- Der er da lang vej endnu,

men når jeg mærker clen utro~
ligt folkelige interesse for
projektet, så tror jeg fuldt og
fast på indsamlingen, siger
I-Ianne Nordentoft.
Hun er formand for Karup
Kunstforening og har taget
initiativ til indsamlingen,. der
reelt k.."Ull er en måned gammel.
- Det er faktisk mest pensi-

anister, der af deres små penge finder mindre beløb, som
de godt kan undvære. I mirarbejde som guide for Fyntour
møder jeg' også total opbakning til "Fortællerbrønden".
Når folk ser den i model hos
Rambuscb på Flakbaven, bliver de helt vilde med den.

Brev til Boye
- En ældre dame har tegnet
sig for en månedlig donation
på 50 kroner. Mere kan hun
ikke undvære.
• Når politikerne og de store virksomheder opdager,
hvor stort engagementet er i
HCA-brønden, vil der komme anderledes gang i indsamlingen, mener hun.
Selv beskriver hun sig som
500 procent engageret i projektet, og pt. arbejder hun og

en veninde fm kunstforerungen nærmest på halv tid med
at kradse penge ind.
- Galschiøt er en stor kunstner, og dette vætk fortjener at
hlive realiseret. Meget gerne
på Sortebrødre Torv, siger
hun.

Brøndens "venner" har netop skrevet til borgmester Anker Boye for atsikresig, at byen reut faktisk vil modtage
deres gave, når den er færdig.

- Køm'munen skal anvise en
egnet plads, sørge for anlæg af
slnllpturen og vedligeholdelsen, siger Hanne Nordentoft.
- At Galschiøt for egenregning har besluttet at lave selve
digteren i fuld skala, er en
kæmpe reklame for indsamling~n, og det bliver flot at se
BCA blive modelleret på
Fli'khaven, siger hun.
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IFOR1AEL~~RBRøNDEN

Gtlhf~drePlads

r-

•

h/y

et naturligt valg

• Det er meget glædeligt. at der er en
øget interesse for Jens Galschiøts
skulptur, "Fortællerbrønden". og det vil
. være meget glædeligt om interessen
vil udmønte sig iøkonomiske bidrag.
Lørdag formiddag var jeg sammen

med min hustru til den store blomster-

udstilling på Flakhaven.. hvilket var en
stor oplevelse, men j sammen forbin-

delse så vi igen på "Fortællerbrønden"
iVestergade. Det var meget glædeligt

A'JOUR KLIP GRUPPEN

at se, hvordan rigtig mange mennesker

r----'--·'Ravrlsborg«Tværgadå-sC:'2200'KSi:rN"'" ~ -----.-,~

stoppede op og så på modellen af
skulpturen. Det bliver meget spændende at se modellen ifuld størrelse. ligesom det bliver meget spændende at se.

,

hvor Odense Kommune vil placere

skulpturen. I Odense by findes rigtig
mange gode piadser, hvor skulpturen

Jens Galschlødt og en
model af I'ortællerbrønden.

Tel. 35 3913 00 - Fax. 35 39 1339

besøg os på WWW.AJOURKLlP.DK
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vil kunne placeres og hvor den vil komme til sin fulde ret. Jeg vil tilslutte mig

forslaget om Gråbrødre Plads, som et
naturligt sted. i H.C. Andersen-kvarteret. hvor digteren færdedes når han
var på visit i fødebyen.

r'--'---' ._._--,
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P.L. Jensen

FOTO: KIM
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F~RTAELLERBRØND

P't \f til d'me
Gadu
egne venner
I,

•.Jeg har funderet over om jeg skulle
svare Bent Skougaard-Jørgensen, BSJ,
på hans Synspunkt 19. august 2004.
Det bærer tydeligt præg af, at BSJ ikke
ved ret meget om kunstnere og,kunst
på internationalt plan. Der er altså ikke
stor forskel, på om man bestiller et
kunstværk af Bjørn Nørgaard eiler af
Jens Galschiøt. pointen var jo netop. at
Odense kunne tage begge kunstværker. Desuden. så er det min fornemmel-

FORTÆLLERBRØNDEN:
Folkeindsamlingen, der skal
sikre tilblivelsen af den wukke vandkunst Fortæiierbrønden, skabt af Jens Galschiøt, er kommet flyvende
fra start.
Her kun tre uger efter den
spæde start kan vi konstatere,
at der er en helt utrolig opbakning fra mange sider. Store og små beløb strømmer ind
på Fortællerbrøndens konto.
Forskellige virksomheder har
sponsoreret pr-materiale.
Vi i arbejdsgruppen bag
indsamlingen vil gemc ad

penge i forvejen. Kassedamen har ikke
de muligheder som BJS's venner.
Erik Schandorfl

denne vej takke de mange, der
indtil nu har fulgt opfordringen og støttet initiativet og på
den måde er med til at skabe
et samlingssted for alle byens
borgere, ja for hele detdanske
folk og de mange gæster fra
nær og fjern, der vælger at afiægge Odense et besøg.
, Men der er lang vej endnu,
s. vi opfordrer endnu flere til
være med. Modellen af FortæJlerbrønden kan stadig væk
beskues i Vestergade ud for
Rambusch Lædervarer. Snart
vil den også krume ses i nogle
af BG Banks filialer, ligesom
man på folkeindsamlingens

EJlekrarocj 82, EjJsrrup, Odense V.

hjemmeside, www.fon.aeller-

se, at Jens Galschiøt er en mere aner-

kendt og kendt kunstner iudlandet end
Bjørn Nørgaard, tænk blot på den indre
svinehund.

Til sidst angriber BSJ, LO-Odense
med dets formand Sven-Erik Peterson i
spidsen for dennes desværre mislykke-

•

Af Merete Næsted
Christian DCs Vej 12, Odense

de forsøg på en indsamling. Det kunne
være at BSJ skulle henvende sig til sine
venner i Venstre. De har jo sA mange

branden dk kan følge udviklingen. FortæJlerbrønden har
sin egen konto i BG Bank
0914-4358 3333 62, hvor ethvert bidrag registreres. Skuile den aldeles utænkelige situation opstå, at projektet må
opgives, vil alle bidrag blive
tilbagebetalt.

••
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ESKILD
KJÆR-MADSEN
INITIATIVET til at samle
Odense arp en "folkegave" til
os selv har fået nyt liv. En
kreds af Odense-folk har sat
sig for at fa indsamlet det
nødvendige beløb til at sikre
denne smukke vandkunst til
glæde for Odenses borgere og
besøgende. Et kig på billeder
. at modellen viser en sand
k'''tligbedserklæring til det
H.e. Andersenske univers.
Dette værk bør sikres en
fremtrædende plads i Odense.
ESBEN Seerups beskrivelse

(I. august) af d~tte initi,!tiv
glimrede ved en ejendo~elig mangel på entusiasnieJVel
bliver det da ikke let at Indsamle de syv millioner kroner,
men avisen kunne dog have
valgt at fokusere på selve værkets skønhed og folkelige appel- og dermed støtte projektet positivt. I stedet valgte
man en noget pessimistisk tilgang.

af personer og elementer fra
hans eventyrverden. Dette
kan i sig selv give anledning til
lang tids udforskning.

Fyn

.

.Brønd mangler 6.999.165 kr.
færdige skulptur er i fuld
gang. Det er således realistisk,
at den Imn stå færdig i jubelåret 2005. Men Seerup har jo
ret. Dertil kræves

SELVFØLGELIG
penge, - mange
kommer værket "37 kroner pr.
penge.
først b' sin ret i
Dette slml derfor
fuld størrelse, men borger,vii kunne være en opformodellen .giver al- levere beløbet"
dring til fonde,
ligevel en god forvirksomheden og
nenune1se· af, at
enkeltpersoner om
man her står over for en at støtte dette initiativ. Et lille
MODELLEN kan fortsat1.,r skulptur af høj æstetisk og regnestykke siger, at syv millipå Flakhaven foran Ram- episk kvalitet, hvor Jens Gal- oner divideret med ant.llet.f
busch lædervareforretning. j.schiøtlever sig helt ind i even- Odense-borgere
(cirka
Denne model kan man selv tyrfortællerens psyke og ver- 185.000 personer) indfrier
søge at projicere op i en . den.
den utopiske situation: 37
størrelse af 3,5 meters højde' Jeg har som pensioneret kroner pr. borger vil kunne leog cirka 9 meter i diameter. skolemand let ved at forestille vere beløbet
Sådan er den som skabt til en mig, hvordan s\,.wpturen vil
placering på Sortehrødre kunne indgå i arbejde med SÅ LAD dette være en opforPlads.
eventyr i skoler som i børne- dring til, at i det mindste alle
"Vingerne" ved siden af haver.
borgere, som k..'1n se værdien
H.e. Andersen rummer et
af, at vi Imn beholde dette
vidunderligt sammensurium ARBEJDET med at støbe den værk i Odense, også yder et

I

82.000
217.000
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Støt FortceIler~rønden
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Dagblad

. Af Esben Seerup

mærkbart bidrag.

seerup@fy,n;dk
KORUP Sogns Ktu1stforening har påtaget sig at stå for
indsamlingen. Dertil har man
oprettet en lukket konto,
hvor ethvert bidrag registreres på en"sådaq. måde, at disse
tilbagebetales, hvis projekret
på grund af manglende penge
ikke kan gennemføres. Det
Imn vist ikke sikres flottere.
PENGENE kan indbetales på
vanlig vis enten via et indbetalingskort, via netbank eller
ved personlig overførsel fra
•
bank til BG Bank 09143333 62. Så altså, med.
bor'ere, tPdenseanere, givet
bidrag, så denne dejlige
skulptur sikres varig placering i vores by.

i OI~

Der lang vej op til de syv millioner kroner, som skulptøren
og happening-manden 1e)1s
Galschiøt sbl bruge til at finansiere sit HeA-værk, "Fortællerbøllden".
Men
har Hanne Nordentoft, formand for Korup
Sogns Ktu1stforening, som
onitalti"gåri avisen, tagetiniti.tiv til en folkeindsamling.
- Lige nu står der 835 kroner. De 500 er fm Korup

nu

Sogns KWlstforening,. mens
de 335 er fra en penslOrnst,
der allerede i februar donerede pe~g~ne, siger' Hanne
Nordentoft. . .
Hun har sat en deadline til
den \. september 2005 til at få
s.mlet
de
resterende
6.999.\65 kroner ind.
-Vi skal havefati noglesto·
re sponsorer, men foreløbig
er jeg da optimistisk, og jeg
håber, at det går strålende, siger Hamle Nordentoft.
Hun tu1derstreger,.t lykkes
det ikke at nå målet på de syv

millioner kroner, så betales
hver krone blbage bl mdbeta'
lerne.
Kontoen' til "Fortællerbrønden", som indsamlingen
hedder findes i EG Bank:
Registreringsnummeret er:
0914. '
Kontonummereter:
43 583333 M.

I

• Eskild Kjær-Madsen bor
Pederstrupvej 24,slukefter

/
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I spidsen for indsamling

ONSDAG DEN 21. JULI

Indsamling til Folkegave
hlren. Der er lavet et budget
på 7.800.000, og disse mange
penge har en ny arbejdsgrup-

FORTÆLLERBRØND: Claus Schøne vil il(ke opgive folkeindsamling til byens gave

pe sal sig for at indsamle.

Jens Galschiøts vandkunst
"Fortællerbrønden" har i et
halvt år stået udenfor
Rambusch i Vestergade i miniformat. Mange mennesker
er daglig stoppet for at beundre den og har fået foldere
om skulpturen.
Den er tænkt som en folkegave til Odense by i anledning
af H.C.Andersens 200 års
dag i 2005.
Men der skal penge til for at
får lavet og erhvervet skulp-

Der er nu oprellet en konto
ved navn I1Fortællerbrøndenll
i BG-Bank.
Alle beløb modtages med
glæde og alle beløb skal stå
på en lukkel konto indtil indsamlingen er slut - forhåbentlig fordi det fulde beløb er
nået. Karup Sogns Kunstforening er kontoens indehaver
og har sal det føRte beløb
ind.
Andet beløb er sat ind af Karen Marie Nielsen fra Grævlingeløkken.
Det er Kunstforeningens slore håb at rigtig mange foreninger vil følge eksemplet og
indsætte en del af foreningskontingentet • f.eks. 10-25
kr.- så vi alle en dag kan glæde os over den store smukke
skulptur i Odense byntidle.
Kontoens nr. er BG bank reg.
0914, konto 4358333362.
Nelbank kan naturligvis benyttes.
Karup Sogns Kunstforening.

I

Af John Borgkilde
jbo@fyens.dk

OD8'!SE: Byen bør Slå sammen om, at sikre sig Jens
GalschiølS Fortællerbrønd,
siger ClatlS Schøne, der har
sal sig for at stå i spidsen fnr
sagen.
Siden februar sidste år, har
han haft en miniaturemodel
af brønden stående ud for
sin butik, RambtlSch Lædervarer i Vestergade ved Fla-

khaven.

I
••

/

Her har Cla"s Schøne for
længst faet bekræftet sin mening om værdien af den kO!h
traversielle skolptur, der forestiller en afSlappet H.C. Andersen siddende i vand1a\nten,.me.l! bukserne smøget op
og med fødde11]e i·vand:
- Her viser digteren, at han
er nede på jorden og folkets
mand, mener Cia us.Schøne.

Tre meter figur

•

Den siddende figur, der udføres i bronze .og kobber, som
Galschjøt og hans !11~darbej
dere er i fuld gang med at ud'
fonne på værkstedet i Næsby,
er tre meter h'li, hele konstværket er tæt ved seks meter.
- Straks, da jeg så modellen,
sagde jeg til ntig selv, at der
er borgernes gave til Odense,
den skal byen have glæde af.
- Brønden har potentiale til
at markere byen på detkonstneriske verdenskort, og da
den originale ikke var klar,
ringede jeg til Galschiøt og
bad om at låne modellen som
en appetitvækker, og det skal
jeg love for, den er. Folk
standser op og snakker om fi·
guren, der gang på gang fotograferes.

Syv millioner kroner
Den færdige skolptur forvenles at koste cirka syv millioner
kroner, som Claus Schøne har
taget initiativ til at indsamle.

- Det bør ikke være noget
problem. Del skal ko' lade sig
gøre. Oljenljf fortjener den.
Nu skal ~'ia~ budskabet ud i
en .fart. ~ vi~gt, at vi
trækker i de rigtigff'tråde, lyder det målbevidst fra forretningsmanJ~n, der brænder
for sagen, og som er parat til
at bruge al sin fritid på al realisere fnlkegaxen fra byens
borgere til Anq~ens fødeby,
i anledning af 200-året· for
digterens fødsel.

Opgav forleden
Et lignende initiativ blev opgivet for 14 dage siden, da HK
og LO i Odense med fornlanden Sven-Erik Petterson i

spidsen ikke kunne finde de
samarbejdspartnere.
- Detskai vi nu, densagsbl
løses, lover CIaiIs Schøne, der
understreger, at han ikke kender Galschiøt personligt
;,

I

Den grimme Ælling
Claus Schøne mener, at historien om Jens Galschiøt lever
op til H.C. Andersens eventyr
om Den grimme Ælling.
- Vist er han sin egen, med
egne meninger ogudtryksformer, og det er ikke altid lige
populært, men han besidder
et enormt univers; som byen
burde være taknemmelig for.
- Da jeg ikke kan løse
opgaven alene, har jeg nedsal

en arbejdsgruppe af kompetenle folk, som allerede i denne uge arbejder m~d sagen.
Jeg har fået så mange tilkendegivelser, bare ved at have
modellen stående, at jeg ikke
er i tvivl om, at byen kan stå
St1mmen.

Oplæg i næste uge
Arbejdsgruppen forventes i
næste uge at afsløre en indsamlingsmodel og initiativtageren ser gCllle et tæt samarbejd~ med el pengeinstitut,
hvor borgere, foreninger, institutioner og virksOluheder
frit kan sætte beløb ind på en
annonceret lukket konto, så
de på den måde kan være med

til at indkøbe skolpturen.
Claus Schøne vil ikke lige
nu være med i en dislllSsion
om placering. For allerhelst
havde han set skulpturen placeret på Flakhaven, så kan
kunne bave holdt øje med den
fra butikken.
- Den sag er uddebatteret,
så nu må andre ideer komme
på banen, men det vigtigsle
er, at Odense arbejder
seriøst på at sikre sig Fortællerbrønden, så ikke København snupper den for snuden
afas.
. KunsIen er al blive ved
med at kæmpe. konsten er ikke, al give op. Det vil være for
let Vi må gøre en forskel.

Med den store
interesse, der

dagligt vises for
modellen af
Fortællerbrønden
h~riqaden,kan

man nemt

forestille sig,
hvor stor en

seværdighed den
orlginate seks
meter høje
skulptur kan
blive, siger
initiativtageren

til folkeindsamlingen, Claus
Schøne.. rom OLE FRIIS
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• Der er.stadig liv i HCA-kunstværket "Fortællerbrønden". Nu organiseres en folkeindsamling i et

samarbejde mellem Claus Schøne, der længe har haft m~dellen stående foran sin butik ved Flakha'
ven, og Hanne ~ordentoft~ der er f?rma~d for Karup sogns Kunstforening. Sammen med kunstneren Jens Galschløt hal de Ikke opgIvet habet om at få tilstrækkelig opbakning, således at den færdi'
ge skulptur kan forblIve I Odense. Den forventes at koste cirka syv mio. kroner. (jb.>

\c)\\--\
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j

VIVI TOP
MEYER

KRISTIAN
MEYER

Når regionerne er på plads i
2007, er det ikke længer attraktivt at bo, arbejde eller at
tage en uddalmelse på Fyn.
Sjællænderne og jyderne bruger kun Fyn som dæmning,
. fra den ene bro til den. anden.
Her kommer et forslag til,
hvordan vi J'okker alle ikke
fynske ril ot besøge vores dej,~

lige ø igen, så vi fy_
nboer ikke behøver at flytte. .
Alle øboer skal
være klædt i lokale
folkedragter, de
skal kunne synge
gamle folkesange
og danse folkedans, være meget
høflige og være
uddannet som turistguider. Uddannelsen foregår på
Rustenborg og er
den eneste, der kan
tages på Fyn. Der
findes ikke længer universitet
i Odense, fordi der har siddet
aktive politikere vest for Lillebælt, hvor Syddansk Universitet er placeret og udbyder spændende uddannelser.
Når merulesker udenøs fra
vælger et turistbesøg i en af
kystbyerne eller· Odense, bliver de vel mødtaget. Der skal

na1:Ufligvis være kustoder til
at overvåge, at arbejdet bliver
gjort godt nok. Disse stillinger kan passende blive besat
ofBoye, Boye og Lollesgaard
med deres tro følgesvende.
De, der kommer med tog,
skal ikke ankomme til den
nye banegård, men til Jernbanemuseet, så de ikke far et
chok over den mangehovedede statue af vores kære H.C.
Andersen foran banegården.
"ønskebrønden" afGalsehiøt
kan jo så passende placeres
foran lernbanemuseet. Turi- .
sterne kan blive ~der til det·
nedIagte posthns, hvor der ·i
stueetagen er vandrerhjem til
dem, som ønsker at blive i
stemningen mere end en dag.
På de.øvrige etager er der underhOldning ofde lokale, som
fortæller eventyr på syngende
fynsk og danser folkedans.
Efter at have indtaget mad
og drikke og fynsk kultur

Der skal lykkeligvis ikke
kører de besøgende i host videre med hestevogn til Yolls- længer tænkes på besparelser
mose, Man bør køre ad Skib- i daginstitutioner eller ælhusvej, hvor man kan besøge dreområdet. Børnene går
det gamle Thrige og fa et sus ~e hos forældrene. Her
af østens mystik i basoren.
~ e ældre også - og gør
Når man ankommer til Yolls- nytte ved1;lt korte ogJortælle
mose, vil der være mulighed historier om gamle doge.
'Det sidste turistmål ligger
for at blive indviet i, hvordan
de dengang ydersr "aKtive" nord for Odense. Her sidder
fynske politikere havde plo- en kustode i en gammel hanner om endnu en administro- gar og beretter om, hvordan
tion. Her sidder loble med det var muligt, at lufthavnen
tiggerskåle og beder om et lil- gentogne gange vor' ved at gå
le bidrag til det fattige fynske fallit på grund af forhandlinfolk. Pengene skaJ bruges til ger med udenlandske firmaer,
at dække et gammelt under- som ingen penge havde.
Sådan kan Fyn bruges, og
skud på 40 mio. som blev
brjlgt til at finonsiere en stor sådan bn det gå, når politike.re har for mange hatte og ikke
ombygning.
Turen i hestevogn går vide- er vågne, når sloget skal slås.
re til "den gomle Amtsgård",
som er odministrotionsbyg- • Vivi Topp Meyer og Kristian
Meyer, Kristiansdals Alle 58,
ning for "Museumsøen Fyn",
Ode~se SV, underskriver sig
og forbi "det gamle Linmed "Aktionsgruppen for
døværft", der er blevet arbejbeva'relse af det fynske
land og sprog".
dende værk.<ted.

/
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Indsamling til
Fortællerbrønd
101 'f

ODENSE - Korup Sogns
Kunstforening har dannet en
ny arbejdsgruppe til indsamling af midler til bill~dhug'
geren Jens GalschiølS vand·
kunst Fortællerbrønden. M~
let er· at gøre den til en folkegave til Odense by i anledning af 200 året for H.C. Andersens fødsel. Det seneste
halve ~r har en model af Fortællebrønden kunnet ses
udenfor Rambusch Lædervarer i Vestergade 15, og
mange mennesker har givet
udtryk for, at det er en god
ide at realisere vandkunsten.
Derfor har kunstforeningen i
Karup åbnet en konto kaldet
'Fortællerbrønden. '
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Sidan er det ikke. lyder det
'fra Fortællerbrøndens.lamst'~eriske bagmand. Jens Gal·

schiøt.
" P"
Ifølge ham er skulpnlren ~
altså hverken købt eller solgt. • ' .
. " S\':ulpnlTen skal Ikke sæl~
ges tikentrene, kun udlånes l ..
de tS uger, som udstilli~gen
.er planlagt. Jeg bar stadIg reserveret skulptoren ul FortællerbrØJlden-projektet, lyder detfrajens Galschiøt, der
endnu ikke bar opgivet håbet
omat få tilstrækkelig meMol- ;
kelig opbakning til, at proJek·
tet ly'kkedes.
Langtfra. .
~
-.N)! er jeg JO en mand, d~r
ervant.til at have med umub·
ge projekter at g~re .... Og folk
finger jævnligt til ~g for at
sige, at de gerne VII gIve penge
til skulptoren, og ·det er vel
tr.ods alt gode odds, fOltsætter
han.

ODENSE: Byen bør stå sam.
men om, u at si1cre sig jens
Galsehiøts Fortællerbrønd,
siger Claus Sehøne, der har
sat sig for at stå i spidsen for
sagen.
Siden februar sidste år, har
han haft. en miniatoren\odel
af brønden stående ud for
sin butik, Rambuseh Lædervareri Vestergade ved Flakhaven.
Her bar Claus Schøne for.
længst /fiet bekræftet sin melling om værdien af den kontroversielle skulptur, der forestiller en afslappet Re. Andersen siddende i vandkanten, med bukserne smøget'op
og med fødderne i vand.
- Her viser digteren, at han
er nede på jonf~n og folkets
mand, mener Claus Sehøne.

11-

'I

Tre meter figur
Den siddende figur, der udføres i bronze og kobber, som
Galsehiøt og hans medarbejder~,~r i fuld gang med at ud·
funfilPpå værkstedet i Næsby,
er tre meter høj, bele kunstværket er tæt ved seks meter.
• Straks, da jeg så modellen,
sagde jeg til mig s~lv, at der
er borgernes gave til Odense,

den skal byen have glæde af.
. Brønden har potentiale til
at markere byen på det kunst·
neriske verdenskort, og da
den originale il<ke var klar,
ringede jeg til Galsehiøt og
bad om at låne modellen som
en appetitvækker, og det skal
jeg love for, den er. Folk
standser op og sllakker om fi·
guren, der gang på gang foto-

" Det bør ikke være noget
problem. Det skal ku' lade sig
gøre. Udense fortjener den.
Nu skal vi have budskabet ud i
en fart. Det er vigtigt, at vi
trækker i de rigtige tråde, lyder det målbevidst fra forretningsmanden, der brænder
for sagen, og som er parat til
at bruge al sin fritid påat realisere folkegaven fra byens
borgere til Andersens fødeby,
i anledning af 200·året for
dig1erens fødsel.

spidsen ikke kunne finde de
samarbejdspartnere.

- Det skal vi nu, densagskaI
løses, lover Claus Schøne, der
understreger. at han ikke ken·
der Galschiøt personligt

Den grimme Ælling
Claus Sehøne mener, at historien om Jens Galsehiøt lever
-op til H.C. Andersens eventyr
om Den grimme Ælling.
- Vist er han sin egen, med
egne meninger ogudtryksforgrafere~.
mer, og det er ikke altid lige
Opgav forleden
Syv milllonerkroner
populært, men han besidder
Den færdige skulptur forven- Et.lignende initiativ blev op- et enormt univers, som byen
tes at koste cirka syv millioner givet for 14 dage siden, da HK burde være taknemmelig for.
. Da jeg ikke kan løse
kroner, som Claus Sehøne har' og LO i Odense med formanden Sven-Erik Petterson i opgaven alene, har jeg nedsat
taget initiativ til at indsamle.

en arbejdsgruppe af kampe·
tente folk, som allerede i denne uge arbejder med sagen.
Jeg har fået så mange tilkendegivelser, bare ved at have
modellen stående, at jeg .ikke
er i tvivl om, at byen kan stå
sammen.
Oplæg i næste uge
Arbejdsgruppen forventes i
næste uge at afsløre en indsamlingsmodel og initiativta-

til at indkøbe skulpturen.
Claus Schøne vil ikke lige
nu være med i en diskussion
om placering. For allerhelst
havde han set skulpturen plaeeret på Flakhaven, så kan
kunne have holdt øje med den
fra butikken.
- Den sag er uddebatteret,
så nu må andre ideer komme
på banen. men det vigtigste
er, at Odense arbejder
seriøst på at sikre sig Fortæl-

geren ser gerne et tæt samar-

lerbrønden, så ikke Køben-

bejde med et pengeinstitut, havn snupper den for snuden
hvor borgere, foreninger, in- afos.
. Kunsten er at blive ved
stih\tioner .og virksomheder
frit kan sætte beløb ind på en med at kæmpe· kunsten erikannonceret lukket konto, så 'ke, at give op. Det vil være for
de på den måde kan være med let. Vi må gøre en forskel.

Med den store
interesse, der

dagligt vises for
modellen af
Fortællerbrønden
heri gaden, kan
man nemt
forestille sig,
hvor stor en

seværdighed den
origjnale seks

meler høje
skulptur kan
blive, siger

initiativtageren
tii folkeind'
samlingen, Claus
Schøne. FOTO OLE fRIIS
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Jens Galschiot
Fra:

Jens Galschiot [Aidoh@aidoh.dk]
25. juni 2004 19:25
mal@fyens.dk
redaktion@fyensdk; Odense@fyens.dk
Skulptur ikke solgt!! I

Sendt:

Til: ,

Cc:
Emne:

Kære marlene Birkelund
Tak for artiklen om fortællerbrønden og storcenterne. Men!!!!
Det er nu ikke helt korekt. Jeg har kun
bruges Som slagnummer i forbindelse med forhandlet om at Den store HCA skulptur skal
en større HCAudstilling der skal være i. 15,
storcentre fra ca januar 2005.

Skulpturen skal ikke sælges til dem, kun udlånes i de 15 uger Som udstilllngen er
planlagt til.!!! Jeg har stadig reserveret skulpturen til Fortællerbrøndprojektet. Nu er
jeg jo en mand der er vant til at have med umuligeprojekter at gøre og med den folkelige
opbakning fortællerbrønden har fået, tror jeg ikke at slaget er tabt endnu. Folk ringer
jævnligt til mig for at sige at de gerne vil give penge til skulpture og det er vel trods
alt gode ods, selvom det er ret skuffende at industri folkene ikke rigtige er modige nok
til at støtte op omkring projektet, det tror faenlat alting går istå i Odense med al den
forsigtighed. Men jeg er da sikke på at hvis Ode~se kommune holdt op med at lurepasse og
gik ordentlig ind i ideen med en fortællerbrønd så ville projektet også blive til noget
og så ville industrien også komme og tilbyde sig, det siger de industrifolk som jeg har
talt me~. Vi kunne måske lære lidt af jyderne, de er ikke så pivede med at bakke op om
deres by, men der er kommunerne helle ikke så pivede med at~bakke op omkring deres

befolkning (f.eks herning og holstebro

hvor mange kunstprojekter er blevet realiseret).

Hvem ved måske er jeg en naiv sjæl, men mon ikke der skulle være et eller to mirakler
'tilbage så fortællerbrønden kan blive realiseret.

Menn!! !Hvis du lige vil skrive ar skulpturen ikke er solgt (jeg kunne elles godt have
brugt pengene). Elles tror folk jo at projektet slet ikke kan realiseres og at det er for
sent og det ville jo være ret uheldigt, , Især når man venter på mirakler.
Kærlige hilsener

Jens Galschiøt,

A'JQUR KLIP GRUPPEN
~-.._.~~~-, ..
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Werners Plads, ja, hvor ligger
den i Odense? Glemt og maltrakteret af den skrækkelige
ruin og det fjollede cykelparkeringsskur, thi; pladsen skulle bruges til noget "fornuftigt",

hovedet kæmpefigur forestil- he!)n Werners Plads stor, og
lende H.C: Andersen. Heldig- bereder den til Gal"schiøts
DER var envis ikke på rådhusplad~en, "Fortællerbrønd".
l
da
men strategisk plagang,
Odenses "vise
ceret til skræk og
DET vil ikke.alene
med
mænd"
advarsel for byens "Om'''Fortæller" forskømle
hele
københavnermed tog ankomdette kedelige ommende
gæster. brønden" er
bureaukraternes tilladelse fik
råde, men med filov til at vandalisere Overga- NU diskuterer Odense, hvor- Men "de vise" si- kunst/har·:jeg
gurerne og en værde-kvarteret til fordel for det dan RC. Andersens 200 års ger, at netop det er ikke forstand. på, dig, vellignende
skulptur af H.C.
gadegennembrud, som i dag dag i kulturens hellige navn kunst, og så skal inmen den er'flot Andersen
. med
skal fejres. Odense om k"Ultur- gen vove at sige
plager hele byen.
og klart talende vands rislen og
by, eller - som af nogle - kJl.I- dem imod.
ALT blev smadret undtagen det smagløshedens ukårne'
denned på en
om-den mand,
da man fandt nogle gamle hovedstad. Hvad man godt ODENSE-borgesmuk
måde forsom vi til næste
•
murrester,
som
nogen kan forstå, når man betragter re, tag jer sammen
binde det maltrakOaense
(hvem?) hævdede var Odense de to skrækkelige ting som og vov, som dren- år skal fejre:'
terede
med det næsten
bys ældste bygning og der- henholdsvis står og ligger på gen, at sige sande
med et bevaringsværdigt rel- den nu så smukke rådhus- heden.
ægte RC. Andersen-kvarter,
ikvie og som i dag fremstår til . plads.
og hvor man fra smukke bænskræk og advarsel for en videMange har genkendt H.C. MÅ jeg have lov at foreslå, at[ ke kan sidde og meditere og
Andersens "Kejserens Nye en aften, når det går værst til mindes RC. Andersen og ikre skamfering af Odense.
K1æoer" med barnets lidt om- ved Arkaden eller i Vollsmo- ke mindst borgmester I. WilNU er det imidlertid blevet in skrevne udråb: "Jamen, det se, sørger for at mobilisere al- helm Werner.
at bønder med deres kæmpe- .har da intet med kunst at le de fornødne bulldozere og
lastbiler, og at I ".desværre" - FOR vi fil, der endnu kan hustore maskiner udraderer gøre." '
ligesom bønderne - kommer ske socialdemokraten borgamle bevaringsværdige bldtidsgravhøje og strandenge NU skal Odense have ny til at rive ruinen og cykelsku- gmester 1. Wilhelm Werner
uden særlig påtale. I. \'Vilhelm kunst eller en ottebenet, fire- ret ned og denned gør I. Wil· som byens store ·og folkekære

MOGENS
'ilOCK

borgmester forgudet af alle
uanset partifarve, er den
plads, der i dag bærer hans
navn, en skamplet'som Odense ikke kan være bekendt.
OM "Fortællerbrønden" er
kunst har jeg ikke forstand på,
men den er flot og klart talende om den mand, som vi til
næste år skal fejre. Men hvem
skal betale?
DER skal penge på bordet, siger HK-formand Sven-Erik
Peterson, der åbenbart forgæves har .forsøgt at fa erhvervslivet til at punge ud. Jeg
spørger, om ikke det vil være
en god ide og en smuk måde
at ære vor gamle borgmester
på, at helefagbevægelsen, der
vistnok råder over nogle
småpenge, skillinger sarmnen
og sponsorerer Jens Galschiøts "Fortællerhrønd".
• Mogens Brock bor Kongshøj
Alle 109, Kerteminde.
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NÆSBY: Det kan godt være,
at Odense Kommune ikke vil
have ham, men berømt bliver
han altså alligevel.
Ordene kommer fra kunstneren Jens Galsehiøt, der for
tiden sidder hjemme i sit atelier og al'bejder med Re. Andersen.
Figuren fra Fortællebrønden, som sidder med opsmøge-
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& bukseben, klar til at fortæl-

odenseanerne bn få et glimt
le sine eventyrlige·historier.
af Fortællebrønden - uanset
- Jeg har solgt ham, og til hvordan dens fremtid tegner
næste år skal han på turne i sig.
hele landet, lyder kunstne- Statcentre 'er måske ikke
rens forklaring.
. lige mig, men Re. Andersen
15 storcentre landet over og Fortællebrønden er folkehar slået sig sammen om at le- lige, og folket køber altså ind
je den store figur,så Mpå skifr de steder, siger Jens Ga!kan udstille ham iløbet a'fåret schiøt.
for hans 200-års fødselsdag.
Også Rosengårdeentret har Den grImme ælling
andel i den kontrakt, og der- I går kom det frem, at det har
for ender det alligevel med, at været svært for idemændene
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Hvbr er tiet trist
• Sommeren er trist. Det er trist, indsamlingen til Fortællerbrønden ikke'bli'
ver til noget. Det er trist, efter at havde
set Nørgaards H.C. Ander.sen-figur i
stittstidende søndag, at tænke på, at
denne kæmpestatue er det første, vo~

res tilrejsende skal møde i Odense.
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Hvorfor spørger man ikke borgerne i
Odense, twad de gerne vil have at se
på?

Mit sidste ønske er, at sommeren
snart vender tiibage, s~ vi igen kan se
lysere p~ de ting, der sker i Odense,
som vi ikke kan gøre noget ved. Eller
kan vi?
Jytte Holmlund
Birkelunden 38, Odense V

Fortællebrøndens
figur på turne
lo/q

Af Malene Birkelund
mal@lyens.dk

NÆSBY: Det kan godt være,
at Odense Kommune ikke vil
have ham, men berømt bliver
han altså alligevel.
Ordene kommer fra kunstneren Jens GaJschiøt, der for
tiden sidder hjemme i sit atelier og arbejder medH.e. Andersen.
Figuren fra Fortællebrønden, som sidder med opsrnøge-

de bukseben, klar til at fortæl· odenseanerne kan få et glimt bag folkeindsamlingen til
le sine eventyrlige historier.
af Fortællebrønden - uanset .Fortællebrønden at få den
- Jeg har solgt ham, og til hvordail dens fremtid tegner fornødne opmærksomhed fra
næste år skal han på turne i sig.
erhvervslivet. En udvikling,
he!e landet, lyder kunstne- Storcentre er måske ikke somJens Galsehiøt beklagerrens forklaring.
lige mig,.men Re. Andersen og ærgrer sig airer.
15 storcentre landet over og Fortællebrønden et folke- Måske ender det med, at
har slået sig sammen om at le- lige, og folliet køber altså ind jeg døber figuren "Den Grimje den store figur, så de påskift de steder, siger Jens Gal- me Ælling". Hvis byen ikke
kan mIstille ham i løbetafåret sehiøt
vil have ham, kan man jo godt
for hans 200-års fødselsdag.
. ' .
drage den slags sanunenligOgså Rosengårdcentret har . Den grImme ælling
ninger, filosoferer han.
andel i den kontrakt, og der- I går kom d'et frem, at det har
for ender det alligevel med, at været svært for idemændene
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gens avis kan vi læse, at forsøget på at skaffe de nødvendige økonomiske midler til
udførelsen af Jens Galsehiøts
sh.'Ulpruf "Fortællerbrønden"
i anledning afRe. Andersens
fødselsdag i 2005, må opgives
idet der ikke er den nødvendige interesse fat opgaven.
Jeg undrer mig
meget
over denne oplysning, for
hvad er der gjort for at skaffe
penge, hvor mange Odenseborgere har met nødvendig
infornlation oin hvor penge
til opgaven sl'UlIe indbetales?
Er det pressen der, som antydet af initiativtageren
Svend-Erik Petersan, ikke
har vist interesse og har undladt at omtale sagen?
Er det som ligeledes antydet af Svend-Erik Petersan,
~n berøringsangst over for
ideen?
Er det, som Galsehiøt siger, kunsteliten der har sat en
effel'tiv stopper for hele ideen,.eller hvad er den egentlige
årsag?
Selvom der er tale om et
millionprojekt, ~~ er det jo ikke noget større beløb for en
by med'op imod'200.000 indbyggere.
Svend-Erik Petersans bemærkning DIn, at der endnu
ikke er indsamlet en eneste
krone samt, at han havde forestillet: sig beløbet samlet ind
blandt lokale bidragsydere
forudsætter altså, at bidragyderne er klar over opgaven,
og her synes jeg bestemt, at
initiativtagerne har svigtet.
Da der endnu er tid inden
dagen og da den fremviste
model af kunstværket bestemt er af høj kunstnerisk
standard, vurderet af menigmand, vil jeg opfordre initiativtagerne til at forsøge endnu en gang og så køre pr-kanonerne i bedre stilling end
hidtil.
Gerne med betYdelig mere
presseomtale em! hidtil og
gerne med oplysning om muligheden for at yde bidrag.

bag folkeindsamlingen til
Fortællebrønden at få den
fornødne opmærksomhed fra
erhvervslivet. En ndvikling,
som Jens Galschiøt beklagerag ærgrer sig over.
- Måske ender det med, at
jeg døber figuren "Den Grimme Ælling". Hvis byen ikke
vil have ham, kan man jo godt
drage den slags sammenligninger, filosoferer han.
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ODENSE: Kunstneren Jens
Galschiøt har fået besøg af en
cubansk hilledhuggergruppe,
der skal hjælpe med at bygge
Fortællebrønden op i fuld
størrelse.
- Indtil videre er cubanerne
sammen med mig gået i gang
med at bygge mindre 1errnodeller af den fodbadene H.C.
Andersen på Fortællehrønd-

Dagblad
62.473

185.000

el~s

Fyn

En cubansk gruppe
billedhuggere hjælper Jens
Galschiøt med at bygge
Fortællebrønden op. Andre

Fortællebrønd
i
rusSisk'tv
!CJ/7j

I

;"~"-"--'--I
:23-06-04

'

kant, fortæller den kon-

troversielle kunstner.
- Lederen af den cubanske
. gruppe Alberto Sanchez Lago <
er netop ankommet fra Masha til værkstedet på Banevænget i Næsby og fortæller
mig, at han i lørdags tilfældigt
så Fortællebrønden dukke op
på skærmen på russisk tv i forbindelse med et indslag om
skulpturen og andre H.C. Andersen-tiltag på Fyn,
FOlmanden for HKi Odense, Sven-Erik Petersan, arbej-

der stadig på at få komiteen,

skal så sørge fo~, at kratte

der skal forestå indsamlingen
til at læbe kunstværket, på
plads.
- Jeg følger intenst dette arbejde og jeg glæder mig til at
komme i gang med skulpturen i fuldskala, sigerJens Galsch.iøt.
.
I morgen fredag den 4. juni

penge ind til
finansieringen.

/

er der reception på værkstedet, hvor kunstneren både fejrer 50-års fødselsdag og ferniseringen på l(unstkritikeren
ErikMeistrups bog om fødselaren.

_
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::'ORTÆLLEBRØNDEN:
Initiativtager og kunstner skuffede over opbakning
,
f Malene Birkelund
31@fyens.dk

IDENSE: Opbakning fra lalle vælgerforeninger samt
~serbreve i stakkevis på den, redaktion, gør det ikke ale,. Der skal penge på bordet,
Ir Næshy-Inmstneren Jens
alschiøt kan få lov til at lave
" H.C. Andersen-sk"Ulptur

'ortællcbrønden", som forand for HK Sven-Erik Person i .Iøbet 'af foråret har
art sig til talsmarld for.
Både penge og lyst til at gå i
,idsen for en folkelig ind-

samling har imidlertid manglet hos det brede erhvervsliv,
som Sven-Erik Peterson i den
seneste måned har været i
kontakt med.

Ingen interesse
- Det har ganske enkelt vist
sig at være umuligt at få fat i
tilstrækkeligt mange, der
bogstaveligt talt ville tage fat
på projektet, siger Sven-Erik
PeterSOll.
Den manglende støtte
kommet bag på ham.
- Vi opfattede det jo som en
blåstempling, da Odense

er

Kunstfond tilkendegav over
for os, at de ikke vi11e sti11e sig
hindrende i vejen for en indsamling. og borgmester Anker Boye siden udtalte, at han
nok skulle sørge for en place-

ring i byen, siger han og
fortsætter:
.
- Men der er tilsyneladende

en berøringsangst over for
ideen, og selvom jeg ikke kan
lide tanken, hawet da strejfet
mig, om det har noget at gøre
med, at nogle ikke opfatter
Jens Calsch.iøt som en kunstner, der er tilstrækkeligt etableret. S0111 en grim ælling.

- Det er nedslående. En
mærkelig situation, sigerJens
Galschiøt, der' ikke er i tvivl
om, hvad den manglende opbakning skyldes.
- Det.er klart, at erhvervslivet er bange for at føre ved
flere skulpturer i kølvandet på
debatten om Bjørn Nørgaards skulptur til Flakhaven.
Ingen giver jo penge til kunst
for at genere andre, siger Galschiøt, der ikke menet, man
kan forlange, at klInsteliten
giver projektetsin opbakning.
..: Men Odense· Kommune
kunne godt have udvist lidt

mere entusiasme. Kommu- . projektet, der ifølge Svennen får jo skulpturen gratis, Erik Peterson vil koste sek-;syv millioner kroner.
fortsætter han.
Der er endnu ikke indsamPenge, som han havde forelet så meget som en krone til stillet sig samlet ind fra lokaLe

e Jens Galschiøt har for
længst lavet en model af sin
Fortællebrønd. Ideen er, at
H.C. Andersen sidder centralt
ved brønden, mens hans
eventyrfigurer slynqer sig op
langs siderne. Skulpturen bliver ni meter høj og vil rumme siddeplads til 50-60
mennesker omkring
et bassin.
8 I februar tog HKformand Sven-Erik
Peterson initiativ tit at
lave en folkelig aktion for
Fortællebrønden. En ide, der
blev født efter måneders kritisk debat om Bjørn Nørgaards H.C. Andersen-skulptur,
som Odense Kommune sammen med erhvervslivet og
Odense Kunstfond havde in"
vesteret i i forbindelse med
digterens ZOO-års fødselsdag næste år:

•
bidragsydere og erhvervsfolk,
når en komite havde s0hJt og
fået størstedelen gennem forskellige fonde.

/

eI

Pressemeddelelse onsdag den 2 juni.
II

Fortællerbrønden i Russisk TV
.Jens Galsehiot har netop fået besog af billedhuggergr'uppen " Los Mutantes" fra Cuba der
skal hjælpe med at bygge fortællerbrønden op i fuld størrelse. De er meget erfarne og har stået for
mange af udsmykningerne på Cuba. Cubanerne er foreløbig gået i gang med at bygge mindre
lermodeller af H.C.Andersen tiguren på fortællerbrønden kant.
Lederen af den Cubanske gruppe Alberto Sanehez Lago der ankom fra Moskva, hvor hml har
udført nogle udsmykningsopgaver, fortalte at han lørdag tilfældigl havde siddet og sel fjernsyn på
russisk TV. Pludselig dukkede fortællerbrønden op på skærmen og der var et længere indslag om
skulpturen og andre H.C.Andersen tiltag i Odense. Han kunne ikke helt forstå hvad der blev sagt,
men af billederne kunne kan se at de beskrev fortællerbrønden i detaljer, især H.C.Andersen bare
fødder syntes at falde i god jord.
LO og HK formanden Sven-Erik Peter'son arbejder stadig på fnld tryk for at få den komite
der skal forestå indsamlingen på plads. Så Galsehiøt håber, at han snart kan komme i gang med
arbejdet i fuld skala.
Foreløbig er hans værksted i gang med at forberede den store reception der løber af siabien på
fredag den4 juni ,kl 13 , hvor kunstneren både har 50 års fødselsdag og bog- fernisering på
k unstkritikeren Erik Meistrups bog 0111 fødselaren.

Foto af Cubanerne og fOI·tællerbronden kan tilsendes pr e-mail hvis det har interesse.

II

Kontald:
.Iens Galsehiot
Banevænget 22
5270 Odense N
Tlf: 66184058
Fax 6618 4158
Aidoh@aidoh.dk
www.aidoh.dk
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OLE
KLÆSTRUP
KRISTENSEN

UGE20 kom
de store følelser
frem i forbin·
delse
med

Kronprinsens
og kronprinsessens
bryllup,

hvor vi samtidig
i den daglige
strøm af nyheder fra Irak fik
halshugningen
-~

nf en ung amerikaner ind i
stuen, og stadig

fik nye og endnu mere grufulde detaljer om overgreb pl ir·
akere, der måske kun var det
forkerte sted på det forkerte
tidspunkt merl deraf følgende
arrestation, og mrtur afet mi-

litært system, der åbenbart ik~
ke var forberedt at skulle op-

træde som besættelsesmagt.
KONSEKVENSEN er, at en
stadig større mistillid opstår
mellem dem, der er befriet,
og dem, der befriede Irak.
Når dertil kommer .eligion
med islæt af fanatisme, er
cochailen sprængfarlig for
hele verdenssamfundet. Olie·
prisernes himmelflugt er en
tydelig indikation.
UGE 20 havde også en anden
markant nyhed. nemlig valget
afSydafrika som vært for fodbold VM i 20 IO. Avis- og ty- .
biUeder med en jublende befolk'l1ing og en stolt. Nelson
Mandela.
UGE 20 i Odense var også
præget af en skulpturfestival.
og på vej ad Vestre Stationsvej, fangede mit blikjens Gal-

schiøts nye skulptur med den
tynde mand, der bærer den
store velnærede vesterlænding på sin ryg.

alle om at verdens uretfærdigheder ikke er længere væk
end i vort eget sind, hvis vi
dyrker de negative sider af li-

vet.

MIN ultimative drøm el', at
Fortællebrønden k.n indvies
i 2005, og at Nelson Mandela

kan indvie brønden ved at tage Sharon og Arafat i hver sin
hånd, og bede dem læse at
eventyr for hinanden, fordi
jeg tror, at al fjendskab bliver

UGE 20's indtryk rystet sammen med den manglende be- PLANER skal igangsættes og
slutning om realisering af udføres, og jeg opfordre,' avisen her til at stille nundrc når man skal have sko
Jens
Galschiøts
sig i spidsen for en og strømper af, og bukserne
FortæUebrønden,
som en markant ."Jeg tror at al
komite, der mulig- smøget op for at træde ned i
brønden og sætte sig og læse
gave til 2005 HCA •
'.
gør min drøm.
I al beskedenhed et eventyr for hinanden af
jubilæum gav mig fJ~ndska~ bliver
mmdre nar man foreslår jeg avisens . digterens samling.
en drøm.
Lad os på Fyn skal have sko og tidligere chef Bent
realisere Fortælle· strømper af og
A. Koch, SOt~ for- MED Nelson Mandelas ord,
•
mand for en fynsk "vi skal tilgive, men vi skal ikbrønden, placere
komite !]led tre ke glemme", vil jeg bevare
den ved Skovsøen, bUkseme
og lade den være et smøget op."
markarfW"erson- min drøm for mine børnested hvor verdens
.
lighed~1, der alle børns skyld.
ufred er bandlyst. Lad For- har en tilknytning til Fyn,
tællebrønden være suppleret nemJig Ritt Bjerregaard, Uffe • Ole Klæstrup Kristensen
med Jens Galschiøts $vine- Ellemann-Jensen og Niels bor Bynkevænqet B. Odense
NV.
hunden og den nye skulptur I-I elveg·Petersen.
fra Vesterport, for at minde
/
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KlJnsttyverier'-~r museernes mareri
10\4'

.

le;:

-.'

f,lfTor~n'O,ander og
Fleri)",I.!i1J steen Peder~~i!'

. net i flere ~f va;retbel1':lgtet'
som et problem;:iler,i. oihfaIJg
Se1:j)ngske TIdende
kun overgås arv.beil- og' nar..., ",smugling. Og J)erI}j~\WUe
. .'
Et tyjr,eI1 er_ det værste, ~~r meldes d~te?gså OI1)'s!?'(lig flekart. 51!!', .Vqfes S~!1?9fb,'<:ldS" ·re kunsttyvener frg mbseer,
pgrtijere s\qJ, y"'resikr~;Pa,at kirke~, gndre udstillere .salnt
r!'dah:rstolepa·p.s, agat de kim fra;-pnvate samlere.
~ deres'ting illen, nårvi h~r
.Efterhjlncjennært;'er antall\'-1't dem afdem. En ordenthg let af anmelgels~r SIg c~. 400
SIkkerhed· er, en afgørende pm atet. pe strækker sIg lige
forudsætning for at drive et. fra de opsigtSvækkende tyverier af sjældne, kostbare
museum med sneces.
Det siger museumsdirekrøl' bøger fra Det Kg!. Bibliotek
Christian Geth~'f fra kunst- til tyverier af mere upåagtede
museet Arken i 1shøj. Tyveri- udstillingsgenstande.
erne fra Statens Museum for
I efteråret blev d~r f.eks.
Kunst væklier stor opsigt i stjålet 25 ordenstegn fra den
den danske museUffisverden,

tyske værnemagt, som var ud-

150':900 kr. fra en populær ud'sl;ill},llgj J(orup Sogns Kunstfore.iJih'll, der nu har valgt at

nere skil kunne stole 100 pet.
på os, hv!!d angår fagligkvalitet og sikkerhed, som derfor
fylcjer utroligt meget, siger
l~~udstillingen.
Christian Gether.
.'
..'
F.eks. er Arkens udstillingsS~o.r,d~bat
Prt ~pektakuhere tyveri af oin~ostninger blevet hævet
bL~, et Rembrandt-maien fra m'i? 1,3 mio. kr. som led i de
~s}Wuseet Nivaagaard i
st0:.ti·kkerhe~kraVtil museSrarte!! ~f 1999 føn;e ellers tIl ets • elle l'ie~sso-udstil
et)·stor.debat om sIkkerheds- Hng.
jh~!lik'øni\er,:.~t tekniye;gllet på daI)ske .museer, niske . 'si)d<'erhecjsforanstaltog der blev belIudet initiati- ning~r si9ste åfalene fyldte
ca. pet. af Arkens samlede
vel' for at forbepreindsatsen.
Hertil
Jv[e'u'tyVerieni,e 'er fortsat udstiijingsbWlget.
oglfu.e.t:m~d atSkJlbeenorme kobutuir så stofldønudgifter
til vagtei;"jlfd@gnb'~sis.
.
vansk~ligheder for danske
mllijeefiog deres ambitioner

ro

orii;åttiItrække store interna-

del' i går fil<: et nyt typeligt be- stillet på Nexø Museum på tiomi\e ndstillinger.
vis for, at kunsttyVerier også Bornholm. For nylig blev der
:- •Sikkerheden er alfa og
er på vej til at blive et meget over en periode på tre uger omega for Arkens muligheder
næmllrenpe kriminalitets- fjernet i git 10 sklllpturer af .. for overliovedet at.k)ltlne delproblem i Danmark.
den fynske billedhugger Jens t~ge i internationalt samarInternationaltharfænome- 'Galsehiøt t;il en værdi af bejde. Vores samarbejdspart-

Balance9~ng

Ifølge museumsdirekbør Allis
Helleland er" tyveriet natten
til i går det første i museets
IOS-årige historie. Hun vurderer, at museet sikkerhedsmæssigt er godt rustet, men

bebuder også, at s!!gen vil give
anledning·til·nye overvejelser
om evenfuelle forbedringer af
sikkerheden.
- Sikkerhedsmæssigt har· vi
! gjort ~lt, hvad man kan og
skal. Vi har ståldørkanne, videoovervågqing og er godkendt i international klasse,

5& vi er fuldt på højde med de
krav, der stilles. Men situatiOl;reri 15f!'r, at vi vil overl yej~~ hvad vi .derudover
kaJ1gøre.
•
Vi k&n konstatere, at
alarmsystemet fungerer, at
overvågningen fungerer, men
at det kan ske alligevel.
Spørgsmålet er så, om det kan
forhindres. Vi kan jo sagtens
lave en bunker til tingene,
men det er 'hele tiden en balance i forhold tii også at kunne give publikum en oplevel.
se, siger Allis Helleland.

TYVERIER
• Kunsttyverier har eksisteret i århundreder, men er i
dag med op imod 400 anmeldte tyverier fra museer
og private om året ved at udvikle sig til et ganske udbredt kriminaltetsområde. Blandt kendte tyverier de
seneste. 10 år kan nævnes:
• Juni 1994: Tissø-ringen af 1.8 kilo guld stjæles fra
Moesgård Museum, men leveres senere tilbage
mod en dusør.
• Januar 1999: To malerier af henholdsvis Rembrandt og Belfini stjæles fra Nivaagaard Malerisamling nord for København. Tre mænd bliver efterfølgende idømt henholdsvis tre, fire og fem års
fængsel.
• September 2000: Syv sjældne ure stjæles fra Den
Gamle By, heriblandt et sjældent fransk lommeur til en
værdi af ca .. 1,5 mio. kr. Politiet finder senere en del af
urene, og det franske lommeur returneres til Den
Gamle By i en kuvert.
.2003: Tyveri af mere end 3000 kostbare bøger fra
Det Kg!. Bibliotek i København over en periode på 20
år menes opklaret. Mistanken samler sig om en mangeårig, nu afdød, ansat og hans familie.
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Stakkels
Odense
u

Jell,\' Gu/~·chij)I.Fol'fæll.:,.bnllldl.!ll

ger. Byen m:'i lænke vi~ionæn og
"Imt.

Problembarnet
Ocr er fon:.'s!:.lel en hdt anden
kunstner lil opg:n'ell. Jens Gal·
scllim oplæg har 1'&1,'1 tillcn "For·
tællerhrondcn". LO i Odcn.~e vil
stolle projeklct. Det er hensiglen
at tinansiere "bronden" genllem
folkeaktier.
Probkmet er blot. at ved at frava~lge Bjurn N\1rgaard og i Stedel
lage GaJ"dliøts forslag, bliver der
intet lilhnge. der bn givc byen et
tillrællgl k\ltlSll\crisk løft. Odense
~r en by. der er ved :U syne hen i
provinsiel glemsel. b5dc kulturelt
og crhvervsmæs:.igl.
I :lllledning af cn s;1 viglig mar·
kering. som et 200·tlrsjublilærulll
fllr dens \'crdensbcmll1te forfatter.
~bl ell sklJJpttlrelmarkcrillg ogs,\
matche d~ kvaliteler. der findes

ellt/elig udgave 10 x 10.r

~~~=

I i 'I

Til 11~t::.IC ?Ir Cl' del 200·a(ct for
.liglcr~·11 H.C. Alldt:r~l'1U ffllbel. I
.kll forhilldel~e har Odensl' hv
Jn.~ket "ig l'tl monulllenlal Ul!.
,Illyknillg. over Andersen. Humle,1,H!~lll~h:1 "lal' nu IllcJkm to vidt
1l:H':kellige IIllere:.:-cr. Den ene
grupr>L; vil gemL; haw l.ili illtcrn;lli~
ulla! 'kulpltlr. dt'r lllCt.ll't mot.lcrne
rllrlll~prog lortælkr H.C. Alldcr·
,t:Il. Her har byen kOlllaktet Bjørn
N\lrgaard og kumllleren er kom·
met mcd et udbsl. HensiC:lcn er at
~klllpturcll ~kal 0p~lilles IJå byens
fl1rnemllll..'~te pl:lds. Flakhavcll.
D~n "kaI dermcd pa~~c~ ind i ror·
hnld lil d~ lO "IurL; ,kulpwrer af
S\'end Wiig Halls~lI og Robert
};Jcob:.ell ~Olll i forvcjen slar pi'!
plad\l'lI - men :11 IlyIle no~cll af
.Ii,\t,.· \kulplurcr vil være skanda·
I"bt. d:t dc \.'1" udtænkt til \tedet Og
.lillll·ll.')iuncrt'l i forhold lil dC~l
.'llme rUI1l ug. I:bistcrcnde bygnin-

Jon;,

3..5 1IIl!ler

fom: GaIJc!JiCJI.
sclv. Sitdan h;Jf han :lltid gjort.
Når hall laver indrcOJinehundc
og stiller Jem op rundt om i Emopa. laver sknmst0ltCr og flyner
den rundt lil verdens brændpunk·
ler eller gUl' sultne b\<>rJl i Afrikn lil
sit personlige politiske udsagn, sil
har del imc! med solid:ll'iICI al
gøre. og del er heller ikke kunst
men del er marketing. Del tjener
el form:'\!. al promovere GalschiOI
sdv. Han kOrer sin vclslllurte
nGalsl:him·fabrik" i stilling som
om dct var kUllSl og at det handlcr
ægte Cølt solidaritet over for mcn·
nesker. der lider nød.
Det blivcr
Svært al sige ncj
til GaJschiplS skulpturer. For ved
al sige nej siger m:lll samtidigl nej
lil de nødlidende. Han laver en
muscfældekl:mslll med sine
sklllplUrcr. Ingen l!:lr afvise. det
han kaldcr kunst. Hvis lIIalI ikke
sanktionerer hallS kUltSI er del cm·
betydende med at lilan Cl' ilH..lfors·
t:'let med grusomheden.

sn

hos Ant.lersen. Hcr sbl man være
slor i slaget og vælge noget. der
p.i samme m:ide som Andersen
kan se lid over :mdcd,:lt1lmen og
erkende. at der findes en verden
udenfor.

laver Galschiøl
overhovedet kunst?
Det er selvc essensen i Galschiøts
arbejde jeg vil angribe. Galschiøt
laver ikke kUl1st. Han laver politik,
hvori hUlI dygtigt iscene.sæuer sig

a~

Galschiøl er ren spekulmion.
Del handler om ren mnrkedsføring
af personen Galschiøt. Del er i
virkeligheden en usympatisk
måde at lave kunst pr\. Det Cl' klæg
kuns\. der klamre sig lil folks
medlidenhed og vegeterer pil
andres ulykke.

Galschiøls H.C. Andersen
G'llschill1 har udlænkt ct $ukkl.'rsødt !>oppebassin med en Amler·
sen. der stikker fødderne ned i
vandet. Værket er en hybrid mel·
lem en udtrådt bryllupskagc og en
fodspa og når aldrig ind del inder·
ste væsen i Andersens digtning.
Del værste er blot at Galschi()l
promoverer sin ide s:'\ dygligt. :li
del i sidslC- ende kan blive denne
Skulptur, der løber af med sejren
og bliver stillet op. Desvæne. Det
stldladne udkast er ikke Jø<.Iigt og
bør aldrig kunne belinde sig på
byens fornemmeste IOrvcplads .
Jan Erik Madsc~y

A'JOUR KLIP GRUPPEN
Ravnsborg Tværgade 5 C, 2200 KBH N
Tel. 35 39 13 00 - Fax. 35 391339
besøg os på WWW.AJOURKLlP.DK

Fyens Stiftstidende

02-04-04 1

Bladgruppel'" .
Oplagstal...•....
Læsertal
.
Udgivelsessted

Dagblad
62.473

185.000
Fyn

/

HCA-skulpturpark
for
børn
i
EvenryrParken
oII
J

•

.1.

HANS HENRIK
JACOBSEN

BADE
BØRN
voksue - heribl:mdt uc mange
turister, der kom·

oe

mel' til Odense·
skal lære vor verdensberomte

eventyrdigter
H.C. Andersen at
kendc, mcn det
bør efter min mening ikke ske i et
stort roderi pil
Flakhaven, sådan
som borgmesteren lagde op til,
da han i slutningen af januar

kom med sin beslutning om
placering afbilledhugger Bjørn

N''''gaards otte m høje skulptutre hoveder, hvortil det var bevilget et beløb på 6,5 millioner
kr.
Heldib!"vis har borgerne reageret kraftigt, og der er kommet skred i roderiet på Flakhaven, hvis det skulle gå efter
borgmesterens
oprindelige
plan. Lad mig nøjes med en af
de lIt<'llIige protester, der har
været bragt her i debatten, "Det
aldeles fejlagtigt otte meter højt
tredimentionerede uhyre vil
skræmme både voksne og børn
væk fra Flakhaven".
Og her er det, jeg gerne vil tage tråden op. Børn og voksne,
som nævnt heriblandt de mange nIl'ister, skal opleve byens
verdensberømte digter på hver

sit sted og på hver sin måde:
FOR MIG VIL det være oplagr
at lade børn opleve, hvem digteren var, og hvad han stod for, i
en skuJpturpark i Eventyrparken. Her vil med rette Svend
\Viig-Hansens "Occania" og
Jens Galschiøts "FortæJlebrønden" hove deres rette
plads, med tiden omgivet af flere af H.C. Andersens eventyrfigurer.
Her kan forældre komme
med deres børn, børnehave·
klasser og folkeskolens mindre
klasser kan arrangere ture hertil, og der bør være et fast
ugentligt program, hvor H.C.
Andersen-kyndige, f.eks. s1."espilleren Torben Iversen og

medlemmer af hans H.C. Andersen-garde kan optræde. Det
vil uden tvivl glæde børn og
lære H.C. Andersen og hans
eventyr bedre at kende.
Problemet med placeringen
af Bjørn Nørgaards skulptur er
heldigvis løst. Statuen pbcere.
mellem banegården og det nye
bladhus, hvor der både er plads
og højde til den.
Der er i det væsentlige stemning for, at Robert Jacobsens
store jernsbIlptur forbliver på
Flakhaven, men jeg vil foreslå,
at den flyttes til det modsatte
hjørne af Flakh"ven. Den er
dårligt placeret foran bycns gotiske domkirke, hvortil den
skæmmer udsigten, og: det er
synd. Den er skænket hyen ved

I OOO-års-jubilæet i 1988 og må
efter min mening gerne blive på
Fl:1khnven, men et sted, hvor
den ikke spolerer udsigten til
vor smukke ·domlårke.

ens store søn, der tidligere på
dagen v<lr blevet udnævnt til
byens ærshorg:er.
Mit forsbg,
I3ronzestal11cn af digteren

med eventyrenes hog i himdcn
OG SÅ MANGLER vi kun
spnrgsmålet 0111, hvad der skal
stå midt på Flakhaven. Det skal
selvfølgelig Hasselr;is' statue 'If
H.C. Andersen, der i Jag stIlr i
Eventyrparken.
Turisterne
kommer først til Flakhaven, og
de skul se digteren "in nalura"
pil det sted, hvor han om aftenen den 6.' december IH67,
stående på rådhusets balkon,
kastede blikket ned på Flakhaven og så en talrig folkeskare,
anført af et fakkeltog, der havde
taget opstilling for at hylde by-

midt pil Flakhavt:n, Robert Ja·
cobsens jernskulptur på hjornet
af Flakhaven ud lnod Vesttrgnde, Bjørn Norgaards skulptur
vcd det nye bladhus over for b;:lnegården og - hvad bornene vil
k\lune nyde til fulde: Oceania
og Furtællebrønden et centralt
sted i Eventyrparken. t:fter min
mening vil uenne ~ phlcering
kunne accepteres mange gene·
rationer fremover.
:il" Hans Henrik Jacobsen,
Vestergaard 5, Odense N, er lektor.
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D GENE: UDSTILLING MED JENS GALSCHIØT iBNEDE DAGENE FOR BYENS KENDTE FORFATTER

I
I H.C. Andersen dagene 2004 blev i går åbnet med en
fernisering af kunstneren Jens Galschiøts værker i
Bibliotekssalen på Klosterbakken.
Ingelise Bjerremann (th.) og Kirsten Bertram lyttede
nysgerrigt til byrådsmedlem Benny Nybos forklaring
om især "Mit Livs Eventyr", som er en statuette, der I
år kan komme til at stå på dronning Margrethes
kaminhylde.
Hvert år uddeler Hans Christian Andersens.priskomite

den lilie bog af bronze, der på venstre"siden har

digteren. Tidligere hed prisen Klods Hans Pris og var en
forsølvet træsko. En del af værkerne var givet til SOS
Sørnebyerne. som Galschiøt tidligere har støttet.
Kunstnerens omdiskuterede F"ortællerbrønd skulle også
have været en del af udstillingen, men den kunne ikke
komme ind ad døren i går formiddag.
Dagene for den kendte eventyrdigter, der er arrangeret
af Odense Kommune, H.C. Andersen 2005 og Hans
Christian Andersen Priskomite, varer indtil 3. april med
nye oplevelser og aktiviteter i løbet af dagene. (cmr)

indgraveret I Danmark Er Jeg Født under et portræt af

roTO: JØRG[N IlANSOl '
-
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...........::"
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SKULPTUR

Fint at Robert bliver på Flakhaven
kunstværket.
- Det kfln undre,

Ruth
Larsen (S):
- Flytning skal
ske i respekt for
dem der har
skabt et
kunstværk

flt

der ikke

på fo,·bri1lli var sket en afklflring med fO)' eksempel Lilldoværftet?

- Det er vel den fornemste
opgave for en journaJistat undre sig. Jeg vil bare slå fast, at
vi kJil lære af det her, hvis vi
en anden gang skal flytte"
rundt på skulpttlfcr, siger
Ruth Larsen.
Ikke så glad

Af Karsten Huttel

Niels Th. Nielsen (S) er

det eneste bestyrelsesmedlem, der ikke er så'glad for beODENSE: Der er i Odense
Hys Kunstfond udbredt tilfredshed med, at Robert Jacobsens jern-skulptur bliver
på Flakhaven, og at Bjørn

Nørgaards H.C. Andersenskulptur placeres på den nye
banegårdsplads over for uanegårdsce!1tret.
- Jeg er personligt tilfl·eds
med. <1t Robert bliver pil Flak-

haven, og den samlede losning er god, siger Ruth Larsen (S), der sidder i kunstfondens bestyrelse.
- Det er fint, at kunstværker

bn rotere, men der skal ske

j

respekt fur dem, der har skabt

slutningen:
- Jeg havde meget gerne set
Nørgaard-sk-ulpturen
på
Flakhaven, men jeg respekterer håde gamle og nye sponsorers holdning. Og pladsen
foran avisens nye bladhus er
helt okay.
Bedre placering

•

Den radiki.1le Erik Simonsen
har hele tiden været imod både valget af k"lJllstner og selve
k"1.lI1stværket, så han er tilfreds
med, at der ij(k~ sker ændringer på Flakhaven.
- Jeg nyJer salllspillet mellem OC(~allia og Robert Ja-

SKUlPmR·SAG[~
I fredags bøjede kunstfondens bestyrelse sig for
krav fra Lindøværftet:
Robert Jacobsen-skulpturen på Flakhaven skal
blive.
Der er ikke juridiske
problemer ved at flytte
skulpturen.
I

• Der var dog enighed
om ikke at tvinge en flytning igennem mod sponSOfer og den afdøde kunstners ønske.
iOt Bjørn Nørgaards H.C.
Andersen-skulptur placeres j stedet på den nye banegårdsplads. foran Stiftstidende nye bladhus.

'8 Sponsorer bidrager med
4,3 millioner kroner, og de
er tilfredse med den nye
placering.
a For en sikkerheds skyld
står der i kontrakten, at
dtH er muligt at flytte Nørgaards skulptur.

coosens skulptur, siger han.
Den konservative Borge
\,yagner, der krævede, at der i

ODE1\SE: Det radikale bvl'adSIllCdlciTI [rik Simunsen
er cn stor fan af Jens Galschiat, og han ser gerne, il[
Odcnsc-hmstJH.:ren [dr Jl1U-

lighed for at bidrage til markeringen <lf H.C. Andersens
200 års fødselsdag.
- Det er fint, hvis den afgående LO-formand, Sven-Erik
Peterson mr held af al samle
penge til Fortællerbronclen
fm erhvervsdrivende, uden-

seancre og organisationer.
- Men k-unslværket fvlderså
meget, at plnceringcn'ikkc cr
ligegyldig. Kongens Have vil
være et fint sted. Her er lys,
luft og ct grønt milja, mener
Erik Simonsen.
Den radikale politiker, der

l;;:' S

fredags blev indkaldt til ekstraonJinært mode i kunst fondens bestvrelse, kalder beslutningen· fornuftig:
- Hvis
AndersenskulpnJn~n kommer til at se
ud, som jeg forestiller mig, tar
den faktisk en bedre placering
i et mere frit rum foran det
nye hladhus og med træer og
Kongens Have som baggrund.
Rådmand Jorgen Lund (V)
var ikke med til bestyrelsesmodet. Han er tilfreds med
beslutningen og konstaterer,
at dem, der betaler gildet
(sponsorerne, red.), helt naturligt har noget at sk-ulle have sagt.
Formanden for bmstfonden l borgmester Anker Boye,
Leif Knudsen (S) og Lars Havelund (KJ er alle enige om, at
den nye H.C. Andersenskuipnlr filr en flot placering
foran det bladhus, der skal
være færdigt næste forår.

at finde en løsninq.

70 ton

Bjørn. Vi kæmper

• Det var tunge

Re.

kræfter, der pres-

sede Odense Bys
Kunst/ond til at beo
holde Robert Ja·
cobsens jern-skulp-

tur på Flakhaven.
Som bekendt
skal billedhuggeren

Bjørn Nørgaards

H.CA··skulptur i
stedet placeres på
den nye bane-

gårdspladS foran
Stiftstidendes nye
bladhus.
Direktør i
Brandts Klædefa'
brik, Karsten Ohrt,
der er konsulent
tor kunstfonden,

har haft mange
samtaler med

Bjørn Nørgaard for
. Og jeg sagde til

Nu forestår tekniske og okoIlomiskc under~.;ogclscr af,
hvordan den 70 ton tunge
skulpmr kan indpasses på ban~gårdspladsell, der bliver

R: Galschiøt i Kongens Have
Af Karsten Huttef

Robert 001"'
Bjørns
kamp i
himlen

næsten lige Scl stor som f1akhaven.
Skulpntren skal stå på pladsens vestside, ind mod Kongens Have.

Hvis det engang skulle komme på tale at flytte Bjørn
Nørgaards nye H.C. Andersen~figur, giver det ikke
problemer, allerhøjest af praktisk karakter, fordi den vejer
70 ton. Der står nemlig i kontrakten med Nørgaard, at
skulpturen kan flyttes. Da det lå fast, at Robert Jacobsens
skulptur skal blive på Flakhaven, bemærkede Bjørn
Nørgaard: - Jeg havde dog ikke regnet med, at min skulptuf
skulle flyttes, endnu Inden den er stillet op,

mod en stærk Robert, der sidder oppe j sin himmel. Det
slagsmål må du
selv tage. når du
kommer derop, si·

ger Karsten Dhrt
med et smiL

(kasper)

ARK""rOTO·1I0BERT W(NGl[R

er i bestyrelsen for Odense
Bys Kunstfond, har forståelse
for, at en placering på Sortebrødre "orv er i spil.
- Men Granttorvet er formentlig for lille en pbds ril
Fortællerbronden, ligesoIlI i
ovrigt Flakhaven er dct.

•
•
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lEt forsvar for håndværket
/ull-(

Isidste uge angreb Poul
Weile sin kunstnerkollega Jens
Galschiøt. Her er modangrebet
Af Jens Galschiøt
IJm1t:Vtwgc/.

22, Odruse

((ære Pau] Weile
Jeg kJll læse i

~lvisen l
mener ~lt

sidste uge, ilt du
min "Fortæll~rhrond bli-

ver Europas største bronzeskulptur", at den vil blive
"et kolossalt ingeniør~rI..H:~jde"
og være "æstetisk vulgært"
p.g.a. "dc store mængder
bronze", som c1etvil være "ren
vanvid" at bruge. Og <lt den

ydermere "vil skjule hde rådhuset og opsluge hele rndhuspladsen".
Dct, der ml" mig til at skrive

!t Den odenseanske billed'
kunstner Poul R. Weile me·
ner, at Ilunstdebatten i
Odense er kørt af spol'et i
debatten om skulpturer af enten Bjørn
Nørgaard eller Jens
Galschiøt. Debatten
handler ifølge Weile
mere om clet miskendte
geni (Galschiøt) - end om
kunstnerisk kvalitet (Nør'
gaardl.

2J Her svarer Jens
chiøt på kritikken.

Gals'

90 procent kobber og ]0 procent tin. Næsren alle sl..'1llptudette brev, er, at du :.mgriiJer re!' fra det gamle Ægypten,
min håndværksmæssige ære, over Leninstarucr til Storllug det vil jeg trods nIt ikke ha- kespringvandet er støbt i detve siddende på mig. Det er te materiale, Mange af disse
I muligt, at du mener, at jeg er
støbninger vnr S8 kolossale, at
cn dih-lig kunstner, mcn jeg min fortællerbrand er en lille
mener bestemt ikkc at der bitte sh.'ulptursrobning i samkan sættes fingre p~ mit hånd~ menligning.
værk som bron:t,cstølJer og
1. At skulpturen skulle være
uillcdhugger.
"Danmarks største hronzeDu ankl<lger mig: for føl- skulptur. Hvis ikke Europ'1S"
gende:
er heller ikke rigtigt.] eg synes
1. "man ikke.: m;1 stobe en S,] egentlig, at det lyder meget
stor skulptur i samme mate- tjekket, men jeg må desværre
riale". Dette er ikke rigtigt. skuffe dig, selvom digteren
Man har i de sidste 5000 år vel egentlig godt kunne forstøbt i en uronzclegtring, der tjene det på hans lUll års dag.
hedder 'JO/ IO, som består af Fortællerbrønden er k'Un IO
f

•

I Falsk medlestorm i bronze
, 1Ifl'øU~

lil

gribe lidt i egen barm.
jeg star mcget uforstående
llll@/,j' .. ,..... ~-;;,.'.• .f::;.~:
ovcr
for dine udtalelser. jeg
'111",.,,'Il.' :',~!"::7~~';:~"
..
. ~';>'
.,.."......
vil ikke diskutere, om min
IIIf/lii';' 't::::JL'~~"·',·
skulptur er æstetisk god eller
jl,r.:.i
'.~:: ... -.;.~ ::;
_;
}
\
dårlig smag, det kan der være
'lilli·
,,~
l11<1nge meninger om. Jeg har
Illtot
sclven større privat kunst~.I!II:;j ~
,lllIi,gl
samling og kan godt lide mel~~
,_,"
l .. ' ; ....
get Forskelligartet l...'Ul1st.
~v'tl"~'t
..,,,.'t%i! """~.;;::~0
w!J,
.....,
.
"L.
r-.eks. synes jeg, at både du og
Stiftstidende bragte 18. marts et interview med billedkunstner Poul R. Welle,
Bjørn Nørgaard har lavet
hvor han skarpt kritiserede kunstnerkolleqaen Jens Galschiøts skultur·
nogle dejlige skulpturer.
Du sJa-iver lidt hånende at
forslag til en forlællebrønd på Flakhaven,
nogle opfatter mig som "det
111~[er i diameter. H.C. Anfor at vælge en pinds, ville jeg lokale miskendte geni". Det
dog foretrække Sortebrødre er jeg da smigret over, hvis
dersen Cl' kun tre meter høj og
nogle mener, men jeg tror
torv frem for r-Ia kbaven.
skulpntrvingcrnt:: best~r af to
5. At den "rent teknisk er et desværre ikke jeg kan leve op
treknntfaconer på ca. 5,5 x 5,5
mett::r. Til sammenligning er
kolossalt ingeniorarbejde"l til æren. Dl.:rirnod er jeg på indet er nu ikke så slemt endda. gcn måde Aov over at blive
SrorkesprinhfVandet i KobenTøvrigt <lruejder jeg sammen kaldt lokal odenseaner. Deter
havn 8x8 meter og Bjorn
Norgaards sl..."Ulptur 7x 8 memed det' odense;mske inge- vel lidt en ære for en, der :
rer. Så alt i alt er den ikke ret "Du angriber
niørfirma Rnmbel!.
oprindelig Cl' sjællæoder.
I
stor, f.eks er "Thors bmp
Jeg bn oplyse
mod jætterne" ved det gamle min håndværks- at jeg hor haft mit eget Du skylder en
Haustrup en betydelig større mæssige ære,
bronzestøberi i over 15 år, undskyldning
som er landets tredjestørste Håndværksmæssigt foler jeg
bronzcstobning.
det vil jeg
J. Skulpturen vil "fuldstænkuost,toberi, med tiJ1adelse mig meget godt dækket inci,
ikke have siddig skjule rådhuset og sluge n~
(il smbning at IO tons bronze selvom jeg ikke har cn fin
pllldsen, hvis den blev sat op dende på mig."
kllnst<lkademisk grad. r øvrigt
årligt.
midt på Flakhaven". Det Cl' Jens Glllscbiot, billed- at jeg oprindelig er fær- synres jeg, at det er lidt ukolnoget vrovl. PIndsen er JOOO kunstner - ril flolll R.
diguddannet på Lindøværftet leginlt sådan at ktitisere mig
ml, og fortællerbrønden er 78 ~~i:ilc, bilh:dklll1stJlCI:
j 1989 som konstruhionsoffentligt uden at have under...
1112, Den ville altså teoretisk
smed,og at de skibe, som jeg søgt sagen . .leg ville nok perl'
kunne ligge på pladsen J8
var med til at bygge, vist sta- sonligt have valgt at ringe til
g~ngc og vil på grund af den
dig fungerer. Meget kun man dig, hvis jeg mente, at du var
hwc hassinkant pil en meter
sige om A.P. Møller, men han ude i nogle uheldige tekniske
har gode lærlingeuddannel- konstruktioner for at give dig
ikkesyne mere end RobertJaser.
et godt 1'0,1. Egentlig var det
cohsens, der når op i samme
hojde.
Du udtaler til avisen, at vel på sin pinds, at du sendte
Hvis jeg selv fik mulighed
journalister bør l:tve hedre re- mig en undskyldning.
j1W~'.i:
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Et forsvar for håndværket
Isidste uge angreb Poul
Weile sin kunstnerkollega Jens
Galschiøt. Her er modangrebet

Falsk mediestorm ibronze
IM,o\-.~

"~"Nf~

Af .Jens Galsehiøt

p.g.a. "dc store mængder

$ Den odenseanske billedkunstner Poul R. Weile mener, at kunst debatten i
Odense er kørt af sporet i
debatten om skulpturer af enten Bjørn
Nørgaard eller Jens
Galschiøt. Debatten
handler ifølge Weile
mere om det miskendte
geni (Galschiøt) - end om
kunstnerisk kvalitet (Nør'
gaard).

bronz.e", som det vil være "ren

.lit Her svarer Jens Gals'

v,,1nvicP' at bruge. Og at den

chiøt på kritikken.

BflJH'VlI:nget 22, Ot/rllS/!

Kære Poul Weilt:
Jeg kan læse i aVisen 1
sidsFC uge, at du mener at
min I'Fortællerbrønd blivcr Europas største bronzeskulptur", at den vil blive
"et kolossalt illgeniørarbcjde"
og være "æstetisk vulgært"

ydennere "vll skjule hele råd·
huset og opsluge hele rådhuspl~dsen".

Det, der får mig til at skrive
dette brev, er, at du "lIlgriber
min håndværkslnæssigc ære,

ug det vil jeg trods alt ikke have siddende på mig. Dct er
muligt,

du mener, at jeg er

en

kunstner, men jeg

ilt
d~lrlig

mener bestemt ikke, at der

knn sættes fingre rå mit håndværk som bron?cstøber og
billetlhugger.
Du anklager mig for føl-

gende:
1. "man ikke må støbe en så
stor skulpnlr i Snl11l11C matcrinIe". Dette er ikke rigtigt.
Nlan hal' i de siclste 5000 år
stabt i en hronzc1egering, der
hedder 90/10, som hestår ar

90 proeent kobber og IO procent tin. Næsten alle sk'1Jlptllrer n'a det gamle Æb'Ypten,
ovcr Leninstatuer til StorkesprinblVflndet er støbt i dette materiale. lVtilnge af disse
støbninger var så kolossale, nt
min fortællerbrønd er en lille
bitte skulpturstøbning i sammenligning.
2. At skulpturen skulie være
"Danmarks største bronzeskulpmr. Hvis ikke Europas"
er heller ikke rigtigt. Jeg synes
egentlig, at tlet lyder meget
tjekket, men jeg må desværre
skuffe dig, ,elv om digteren
vel egentlig godt l.a:mne fortjene det på hans 200 års dag.
Fortællerbrønden er hm IO
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Stiftstidende bragte 18. marts et interview med billedkunstner Poul R. Weile.
hvor han skarpt kritiserede kunstnerkolleqaen Jens Galschløts skulturforslag til en fortællebrønd på Flakhaven.

sean:h, inden dc skrev nogct.
Det kan vi godt blive enige
om, men du skulle måske også
gribe lidt i egen berm.
Jeg står meget uforstående
over ror dine udtolelser. Jeg
vil ikke diskutere, om min
skulptur er æstetisk god eller
dllrlig smag, det kan der være
mange meninger om. Jeg har
selv en storre privat kUllstsmnling og lom godt lide meget rorskelligartet kunst.
F.eks, synes jeg, ilt håde du og
Bjørn Nørgaard har lavet
nogle dejlige skulpturer.
Du skriver lidt hånende at

nogle opfatter mig som "det
meter i diameter. H.C. Andcrsen er Imn tre meter høj og
sl..."11lptlll'vingerne består af to
treknmf(lconer på ca. 5,5:x 5,5
mcter. Til sammenligning er
Storkespringvandet i København 8x8 meter og Bjørn
Nørgaards skulptur 7x 8 meter. Så alt i alt er den ikke ret
stor, r.eks er "Thors kamp
mod jætterne" ved det g,unlc
l-Iaustrup en betydelig større
bronzestobning:.
3. Skulpturen vil "fuldstændig skjule rådhuset og sluge al
pladsen, hvis den blev snt op
midt pil J7lakhaven". Dct er
noget vrovl. Platlsen er 3000
m2, og forrællerbrondcn er 78
m2. Dcn viUe altsn teoretisk
kunne ligge pil pladsen 38
gange og vil på grund af den
lave bassin kant på en meter
ikke syne mcre end Robcrt] <]cobsens, dcr n;1l" op i salllme
højde.
Hvis jeg selv fik mulighed

for at vælge en plads, ville jeg
dog roretrække Sortebrødre
ton' frem for Flakhaven.
5. At den "rcnt teknisk er et
kolossalt ingeniorarbejdc",
det er nu ikke s5 slemt cndd,l.
f øvrigt nrbejder jcg sammen
med det odenseanske inge-

"Du angriber
min håndværksmæssige ære,
og det YiI jeg
ikke haye siddende på mig:'
Jens Ga/scIJiol, bi//rdkllflrtl1er - til POIII R.

'-Vb/e, lJilledkul1SrllfI:

niorfirJ11<l I{:llnuøll.
Jeg kan oplyse

- at jeg h<lr haft mit eget
bronzestøheri i over 15 Hl',
som Cl' landets tredjestørste
hmststøberi, mcd tilladelse
til støbning at IO tons hrorr~e
årligt.
i
- at jeg oprindelig er færdiguddannet på Lindoværftet
i J989 som konstruktionssmed, og at de skibe, som jeg
var med til at bygge, vist stadig fungerer. Meget kan man
sige om A.P. Møller, men han
har godc lærlingeuddannel-

ser.
Du ucltaler til avisen, at
journalister bø'r hlVe bedre rc-

lokele miskendte geni". Det

er jeg da smigret over, hvis
nogle lllener, men jeg tror
desværre ikke jeg kan leve op
til a:ren. Derimod er jeg pil ingen måde Aov Dvcr ilt blive
kaldt lokal odenseaner. Det er
vel lidt cn ære 101' en, der
oprindclig er sj.cllænder.

Du skylder en
undskyldning
Hnndværksmæ5sigt foler jeg
mig meget godt dækket ind,
selvom jeg ikke har en fin
kunstokademisk grad. Tovrigt
syntes jeg, at det er lidt ukollegialt sådan Ht kritisere mig
offentligt uden at have undersøgt sagen. Jeg ville nok personligt have valgt . l t ringe til
dig, hvis jeg mente, at du var
ude i nogle uheldige tekniske
konstruktioner for at give dig
et godt råd. Egentlig var det
vcl på sin plads, at du sendte.
mig en undskyldning.
I

BCA-uhyret eller Fortællebrønden -valget er let
Af Stig Nordestgaard

'''!!,rids 1/11, II
5250 Od,,,,, SV
SULPTUR: Folk, dernrbejder
med k'llllst, kender det. På en
god dag kan man skabe nogct
nærmest genialt - og på en
tlårlig d,'g kan man skabe noget katastrofalt. Alt efter om
lj ens sanser netop den dag var
tunet ind pJ den største af alle gaver, som er givet mennesket: fnspirntioncn.
Ikke et ontl, ord om Bjorn
Norg<wrds tnlent. Men den
tlag hans ellers fintfølende
receptorer opsnappede det

•

seksbenede BCA-uhyre, var
en dårlig dag. Hvis denne anti-skulptur opstilles på Flakhaven, vil Odenses borgmester og andre ansvarlige ikke
kun blive indskrevet i Den
Blå Dummebog for eltid. De
vil ogsil blive hnnet i alverdens aviser for deres uklogslmb og bedrøvelige dyrkelse of de negative sider i H.C.
Andersens person i stedet for
ot foku,ere på det positive.
Heldigvis er der et alternativ, som tager udgangspunkt i
H. C. Andersen som historiefortæller, repræsenterer de
Aeste af hans eventyrfigurer

og samtidig lægger op til en
Aotog dejiigtradition i Odenses centrum.
Det tlrejer sig omJens Gelschiøts "Fortællebrøndcn". Et
vidunderligt kunstværk, som
vil betage wIge og gamle, og
som er helt i H. C. Andersens
ånd. Turisterne vil juble over
dctte interaktive mesterværk,
som både er smukt, gennemtænkt ng lægger op til en videreførelse af H CA-trotlitione.l"
Harman ikke set "ForræIrebrønden", bør man smutte
forbi Ral11buseh på Flakhav~n. Her er en miniature stillet til skue, og der ligger en

te!<-,t, som forklarer tilblivelsen af kunstværket og hvad
der ven ter os.
"Fortællebrønden " er en

vil invitere 25 kunstnere fra
hele verden til at udforme de
utallige figurer, som omkranser H. C. Andersen. Skulptuskulptur og vilndkunst, hvor ren hestår af fem elementer:
H. C. Andersen i bedste for- Hjertet (bassinet), H. C. Antællerstil, med fødderne i dersen skulpturen, skulpturvand, sidder på kanten af et vingerne, fortællerstolen og
hjerteformet bassin, omgivet vandskulpturerne
(under
af alle sine eventyrfib'"rer. vandet).
Kanten of det hjerteformede
Den vil komme til et fungebassin er udformet som en re som fortællersted, afslepbæn k, og "hjertekrogen" er ningsoase, legeplads for born
udformet som en stol, hvor og meget mere. Den \.-il betafremtidige fortællere kan tage ge og blive berornt i hele verplads og divertere børn og den - ligesom H CA selv.
voksne, son.J-TCAseiv gjorde,
Nu er bykunst et folkeligt
da han levc'ile. Jens Galschiøt anliggende, så jeg kan kun opfordre byens politikere at lade
Odenses borgere afgøre, via
en nf.stenming, 0111 det skal
være HCA-uhyret eller Fortællebrøntlen der skal opstilles på Flakhaven. Ikke ret
mange vil være i tvivl.
Fortællebron<len bliver ikke en mands værk.
De ea 25 1':1Jnstnerefra hele
verden vil have deres fingeraftryk på kunstværket. En detalje som er genial i sin enkelthed.
Joh, Jens Galschiot havde
endnu en god dag, dn han
skabte FortæUebrønden.
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Af Stig Nordestgaard

Ingrids Aile Il, Odense SV
SKULPTUR: Så fik Poul R.
Weile lov til at udtrykke sin

Fyn

II

------

mening om Galschiøts Fortællerbrønd. Fint. Det, vi har
brug for, er netop mange me-

Det sker \0\11
i HCA-ugen

ningslilkendegivelser. Måske
kan noget af Poul Weiles kri-

tik bruges positivt.
Han mener i FS 18. marts,
at Fortællerbronclen vil "fuldstændig skjule rådhuset og
sluge al pladsen" "og rent
æstetisk vil så meget bronze
være vulgært". Hvis vi nu forestiller os, at Jens Galschiot
accepterer, at selve bænken
bliver udfort i granit, og ,-lt dimensionerne bliver tilpasset
det sted, hvor hmstværket
eventuelt skal stå, ville det så
kunne lelte lidt af Weiles kritik?

Det, som diskussionen dybest set drejer sig om, er, hvad
vi borgere vil synes om skulpturen om 10 år, 20 år og videre
ud i fremtiden. Bjørn Nørga-

Jens Galschiøts værker udstilles. FOTO: KIM RUNE

DEN LILLE PIGE MED SVOVLSTIKKERNE

29.

marts, mandag

DEN GRIMME ÆLLING
5i Fernisering på foto- og skulpturudstillinq med Jens Galschiøts værker, bl.a.lwpi af H.C. Andersen Prislmmiteens
statuette liMit Livs Eventyr", som uddeles til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Fotos af Benny Nybo. Kan ses
frem ti) den 2. april.
16: Lokalhistorisk Bibliotek, Klosterbakken 2

Det århusianske børneteater Gruppe 38 er et børneteater i verdensklasse - og forestilllngen om ilDen lille pige
med Svovlstikkerne", der henvender sig til både børn oq
vol<sne, hører til teatrets mest roste
Forestillingen modtog teaterprisen Arets Reumert som
årets bedste børneteaterforestiliing i 2003. Medvirkende:
Bodil Alling, Søren Søndberg, Kim Kirkeby. Instruktion: Catherine Poher. For alle fra 7 år. Varighed: 40 minutter.
19: Odense Teater - store Scene, Værkstedet og
Foyerscenen, Jernbanegade 21

ards HCA-uhvre vil måske
appellere til en'smal gruppe af

eksperter med stor forstand
på kunst - folk som Poul Wei-

le - men kunsten er at skabe
noget holdhart. Og derfor
skal man fokusere på H.C.

Andersen som eventyrfortæller. Derfor skal vi have en
HCA-oase, hvor folk kan reflektere over al den visdom,
som stmmmedc fra H.C.
Andersens pen. Derfm er .
FortæJlerbrønden
geninI.
Den samler folkogborn, inviterer 61 historiefortæljing,
man kan lege på den, man kan
hvile sig på den, man kan be- I
undre hundredvis af fabeldyr,
som er fremstillet afmere ei1d I
tyve hlmstnere fra hele ver- I
den. Man kan beundre vanudyrene i bunden af bassinet,
I~an kan dyppe tæerne i vandet i sommervarmen.
Alle turisterne kan sige ven~

I

30.

marts, tirsdag

1

FADERVOR OG DEN STORE TABEL
Sogneaften. Pastor emeritus Johannes Esbech, Odense,
fortæller om H.C.Andersens kristendom og hans eventyr
lIset med teQlogiske briller" Der serveres kaffe og brød for
10 kr.
19: Vor Frue'Kirke, Frue KIrkestræde 12 B

ligl goddag til H.C. Andersen

1.

april, torsdag

PLANT ET TRÆ
';J Træpl3ntning i H.C. Andersen-skoven med H.C. Andersen prisl'iomite og Plant et Træ komiteen for Odense, Otterup og Munkebo.
15: H.C. Andersen-skoven, Adgang fra p-plads
på Svendsagervej v. Åsum

GOURMETMAD OG H.C. ANDERSENKUNSTVÆRKER
til SOS-Børnebyernes lokalafdeling arrangerer gourmet.
middag og bortlodder samtidig 11 fynske kunstneres personlige I\unstværker, der alle er inspireret af H.C. Andersen
og hans værker. VærJ'ierne udstilles på Kvægtorvet på TV 2
og beses før1middagen. Tilmelding nødvendig, senest den
29. marts til fi?estaurant Kvægtorvet.
17: Restaurant Kvægtorvet, Rugårdsvej.

Agnete Bjørn spiller H.C. Andersens

mor.

fOTO; NILS MDGENSEN SVALEB0G

ET ÆGTE LIV. ET RØRENDE OG FORFÆRDELlGT'~
BILLEDE AF TIDEN OG H.C.A.'S OPVÆKST
l'

himself, som sidder der og
skuer ud over sine trofaste tilhørere. Fortællerbrønden er
en skulptur, som vil få stor betydning for fremtidens kultur

og tradition i Odense.
Meningen meJ fortæilerstolen, som er en integreret
del af bassinkanten, er, at her
kan sidde en Torben Iversen
eller en anden HCA-skuespiller og fortælle eventyr. Der
inviteres altså til en ny tradition - og det er en l\falitet i sig
selv.
FortælJerbrønden være en
triumf for traditionen og en
stor attraktion for både
odenseanere og turister.

t! Teatret Katalmmben spiller forestillinqen ilEt ægte Liv",
skuespil af Sv. E. Sørensen om HL Andersens mor, Anne
Marie Andersdatter, som er fattiglem j Oodors Boder år
1832. Hun ligger i all<oholtåger og fantaserer om sit liv og
sine børn
Eneste medvirkende er skuespilier gennem 39 år og leder
af KatiJkomben, Agnethe Bjørn. instruktør er Hans Bay.
Stykket giver en enestående indføring i tidens kyniske
holdning til børn og I<vinder og tillige en større forståelse
for H,C. Andersens værker. Forestillingen spilles i Teatret
Katakombens yurt, et mongolsI< telt, som ligger i Møntergårdens Have. Stykket opføres kun tre gange i april og dernæst hver weekend i juni-juli. Billetbestilling: Katakomben:
tlf. 6613 2510 eller llatal<omben@mail.dk
tors. og fre. 19.30 Lør. 16: Bymuseet Møntergården,
Overgade 4B-50

Jeg fatter simpelthen ikke.

at folk ikke kan se den verden
til
forskel
}JCA-uhyret

/

der
er
fra
til Fortæller-

brønden, så jeg vil ty til brug
af Pouls \Veiles egne ord:
"Sbdpturcn

sbl i

hvert fald

ikke bare være en provokation i nutiden".
Hvor har han dog ret!

r
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Fortællerbrønden vandt
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'Ischiøt sæfter 1,20 meter af sin
\ . ~lIebrønd på auktion 1. april.
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/Sortebrødre Torv er et fint sted til Fortællerbrønden
/0 J 'i

Af Marianne Koch

den som havebænk.

mko@fyens.dk

- Jeg ved stadig ikke, om
Fortællebrønden i sin helhed
bliver til noget. Men jeg skal

Hvis lTlan vil hjælpe organistaionen SOS-Børncbyerne
og samtidig glæde sig selv
med eventyrlig mad og IO
styk nyskaht fynsk 1-1. C An-

jo være sikker på, at den kan
lade sig gøre. Derfor har jeg

støbt en del :1f den som havebænk, sigerjens Galschiøt.

Mette I-larbo.

Menuen serveres i det rum,
hvor Restaurant Kvægtorvets
værtspar, Pia og Klavs Styrbæk, i morgen slår hul i væg-

- Jeg vil godt gå ned til et
bud på JO.OOO kr., siger Jens
Galschiot.
Udover fortællehavebæn-

fass. Kunstnerne skænker 50
proccnt af auktionsprisen til
SOS-Bømebyerne, S0111 også
får 25 procent af menuens

for

ken bortautioneres værker af

f.eks. Jens Galsehiøt prøvekø-

'er sin store Fortællebrønd

Stefan I-lerrik, Keld Moseholm, Eilar Madsen, Frank

'cd at udlodde 1,20 meter af

j-Iammershoj, Lene Schmidt

pris på 750 kroner pr. kuvert.
Tilmelding diækte til Restaurant Kvægrorvet på tlf.
6591500l.

Restaurant Kvægtorvet i
Odense.
Den, der byder højest ved
kunstauktionen, kan ydermere være på forkant med Odenses eventuelle H.C Ander-

lerbrønden pI] Sortebrodre

Odensevej 2, 7O"l'fllCl"lIP

Torv er fin.
Hvis den sættes med ryggen

FORTÆLLERBRØND: Ideen

mod trærækken

med at sætte H.CA.-fortæl-

Claus Bergs Gade, kan den ses

ud

mod

forfm af hlristcr m.fl., der
kommer fra "Under Lindetræet"/Hans Jensens Stræde
ad Ramshcrrcd på vej til
den nye indgang til museet i

Bangs Boder bag Overgade.
Her på Sortebrødre larv lå
til omkring 1920'erne en
gammel bygning som var det
Odense 'jeater, hvor H.C An-

dersen fik en del at sin inspiration i oplevelser som i dag
varetages af tegnefilm i morgentv.

Således er stedet det bedste,

historisk rigtige, valg.
Nu mangler vi bare offcntliggorelse af skulpturpnanen

for Grønnegade og tegninger

gen for at skabe en montre til
deres h..'Uriøse nyerhvervelse:
H.C Andersens egenhændigt, klippede påklædningsdukke kaldet Augusta Snori-

der torsdag l. april kl. 17 på

Af Flemmong Jørgensen

Petersen, Nina Feriov, AJlan
Banke, Sonia Brandes og

f-Ians eventyrlige havebænk er blevet sat til en pris
på 40.000 kroner, men kan erhverves for mindre.

dersen-kunst, så er chancen

5cn-skulptur-tilvækst,

l
hvilke skulpturer
ODENSE - Et pr~v~va ~ ~~'esulterede i et
der bør stå pa nakh~s~iliinoenaf billedhug·
markant nerta ~r ~ts 'Fort';:\lerbrønden· .
geren Jens Ga l se 11 • d n mens kun 10 pet.
63 procent stemte pa . e
H C Andersengik ind for Bjørn ~~r;t~e~ pia~eres pe pladskulptur. m.en mg fordi byrådet har bestemt,
sen foran radhuset, 'ul tmer, bronzeat de IO nuværende sk Pl1 Jacobsens værk,
kvinden Dceama og ROr~eNørga ards skulptur
for Odense Banegerdskal blive staende,
opstilles i stedet JVr~n Fortæ\lerbrønden,
center. ~ens vW e plads i byen _endnu. /
ikke er SIkret nogen

af I-Iein I-Ieinsens skulptur,
som Ohrt nævnte i en bisæt-

ning i forbindelse med Kunsthallens ud- og ombygning, så
vi ikke piiførcs endnu en overstor, overgrim og overbetalt
monstergenstand i det offent-lige rum, som måske også vil
skubbe Claus 0rntofts skulp-

tllr nær ved af pinden.

I

/
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Bjørnen Fs
erpå plads

.....

A.JOUR KLIP GRUPPEN
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DET KliN GODT undl'e en lidt,
;1t en miniature-figur af en otte

Fyens Stiftstidende

meter hoj Shllptur, som end ikke
er lavet endnu, bn vække så megen r"mOrc.
Men det twr phlllcrnc 0111 Bjorn
NOl'ga..·ds l-J. C. Andersen-skulptur og nnvnlig placeringen af denFIokh.ven eller ikke - giol't.
Dct kall også undre en lidt, at
Lindn-værftet i Munkeho åhenbart hal' så stor indfiydelse i Odense Kommune, at --_ " _._..-

24-03- 04 1
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kan
væl'ftet
modsætte
sig
fiytnll1g af Ro-

Cl

bert

,•

Af Karsten Huttel
ktly@fycns,dk

ODENSE, Det radikale byrådsmedlem Erik Simonsen
er' en stor hm af Jens Gals.:
chiot, og 11<10 scr gerne, at
Odense·kullsl'nercn hlf 111\1-

lighed for at bidrage til markeringen af H.e. lIndersens
200 51'S fodselsdag.
- Det" er fint, hvis den afgående LO-formand, Sven-Erik
Peterson ml' held Hf at samle
penge til l,'ortællerhrølldcn
fra erhvervsdrivemie, oden-

scallere og orgi.lnisationer.

- Men kunstvær~et fylder så
meget, at pl<lceringen ikke er
ligegyldig. Kongens Have vil
være et fint sted. T-ter er Iv5,

luft og et grønt miljø, merler
Erik Simonsen.

Den radikale politiker, der

Jacobsens

statue pii Flakhaven.
Men :'lbcnhart
har værftet det,

/~~Ralschiøt i Kongens Have

JØRGEN
VOLMER
""':!
'-- )'"t~..., ,

efter at en flok
Lindø-Iærlinge
,,:lI' med til <It
fTcmstille
Robert Jacobsens
19HO'ernc.

er i bestyrelsen for Odense
Bys Kunstfond, har forståelse
fOf, at en placering p:l Sortebrødre Torv er i spil.
- Men GI'ontton1et er formentlig fol' lille en plads til

jernskulptur i

HVEM DER HAR ,o'edet al'men
pn hvem, og hvad der er blevet
sagt p~\ interne moder', 'er fur sti
vidt ligegyldigt.
PllIdselig; er der næsten ingen
grænser for, hvor fornuftig den
nye plac:ering af Gjorn NorgJards
I I. e. Andersen-skulptur Cl'.
K0l11promiset om pbccringcll
pJ den nye bancgårdspl<.lds romn
Stiftstidendes kommende bind hus
ved Odense Banegård Center, er
tilsyneladende lidt af et columhus0111

Fortællerbrønden, ligesom i

øvrigt Flakh.vcn er det.

/

irg.

A'JOUR KLIP GRUPPEN

.

lilie er glade og gudt for det.

;-

TILMED HAR nogle af de involverede haft overskud til <1t tænke
ovcr, tlt en H. C. Andersens-skulptur mellem banegården og bl<1dhuset knn have stor symholværdi.
Andersen vnr jo b~de en rejsens
og historiens mand.
Derfor er placeringcn ll1cllf.!l11
rejscnde og med udsigt til det I1Wdic, der skriver nutidens historier,
helt perfekt, mener de,

Ravnsborg Tværgade 5 C, 2200 KBH N

Tel. 35 391300· Fax. 35 391339
besøg os på WWW.AJOURKLlP.DK

Fyens Stiftstidende

OG NAR iIlLE nu er sil gl.de for,
at den endnu ikke fremstillede

22-03-0 4 1

skulptur .Ilerede har fundet sin
plads, sR ville vi p~i nvisen da være
nogle skarn, hvis vi ikke ogs~ synes, at det cr en god ide.
Så det gor vi.
Vi glædcr os såmænd allen~de til
Norgaards fortolkning af Andersen, uanset om den sll;\rt 200-5rige
digter bliver fremstillet med er, to
ejler tre hoveder.
Du skal være så hjertelig velkommen, I-Ians Christinn.

Bladgruppe. "" Dagblad
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Fol1(eindsamling til Fortællerbrønden,
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SVEN-ERIK PETERSON

I

NU HVOR spørgsmålet om
placeringen af 13jorn NørgJards HCII-skulpn,1' er løst,
må ticlen være inden til, atder
for alvor bliver Silt folliS pil
Golshiøts
Fortællerbrond.
Mange læscrskribenter sfIvel
som virksomhedsejel'c og menige borgere har givet udtlyk
for, at man gerne giver en
skærv tfil Fnrtællerbrnnden.
Det vil jeg gerne tage op
som en ludfordring.

TIDEN ER KNAP, hvis Calshiats geni'lle og eventyrlige
ide skal nå at blive til noget.
Der (,:1' ktJn godt et:'1r tilHCi\'
s 200 års fodsclsdag, men

hvem siger i nvrigt, at Norgaard-skulptllren og FortællcriJranden skal overrækkes
Odense by snmtidig? Kunne
det ikke gores i to tempi, således at Fortællerbronden
overrækkes byen ultimo
2005'
Men, men men .... er viljen
nu til stecle, fristcs man til at
spørge. Prisen på Fortællerbrønden er endnu ikke fastsat, mcn løber formentlig op i
adskillige millioner honer..

geinstitlltter vil gå i spidsen
for en sådan - f.eks. ved at forestå Sillg af folkeaktier. .
Galschiot kunne måske fabrikere en minist:ltuette eller
lignende af H.C.Andersen,
som udlcveres som bevis for
ens støttc.

l

DESUIIGTET VTL jeg i løbet
af kort tid tilge initiativ til at
samle en række mcningsdJnllcrc i byen. Dette med henblik p5 r;t fil dnnnet en komite
i håbet om .nt en indsamling
kan iv,'Crksættes. Det skal ikke alene ske i form :lf en pcngemontre opstillet på Flakha-

DERFOR'VTLJEG appellere
til alle byens borgere såvel
som erhvervsliv, institutioner
og foreninger 0111 at bnkke
initiativet 0Pl hvis et såd<.lIlt
bliver aknlelt.
Galsehiots Fortællerhrand
fortjener at blive til virkelighed.
Sven-Erik Peterson ved modellen af Fortællerbrønden, der
står i Vesterqade uden for Rambusch.
ARKlvrOlO.JOHIHREOV
ven, hvor folk kan putte dcres
smapenge i. Nej - der skal være tale om en storstilet fol-

kcincisamling - noget der batter..
BI.n. håber jegat byens pen-

Sven-Erik Peterson,
Havl'emarl,en 7 5260
Odense S, er formand
HK og LO Odense,

for

" Jørgen Volmer er journalist på
Odense-reda ktionen

,
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"Hvem, der har klokket i
det, vil ende i en lang,
akademisk diskussion.
Jeg ser fremad, og for mit
indre ser jeg en rigtig god
løsning på den nye banegårdsplads."
Bjorll Norgmm{

s~um1rl}~.

Fyens Stiftstidende

23-03-041
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For nøjagtig
to måneder siden
blev Bjørn Nørgaar-ds
H.C. Andl2rsen- skulptur
præsenter-et.
" Pris 6,5 millionel- kroner.
Placering på Flakhaven.
Flytning af Robert Jacobsens jernskulptur.

.o;{<,

J_~.

"'~:'.;

.. Det rejste en proteststorm.
~. En hidtil uset læserbrevsfejde har raset siden.

• For oc) imod beqqe SKulpturer.
,;'11 Nu giver kunstfonden efter for et pres fra sponsorerne:

Robert skal blive på Flakhaven_
NørqaGrd-skulpturen laves på den nye banegårdsplads.
En Galschiøt-skulptur kan
måske få plads på Sortebrødre Torv
Alle "officielle" aktørerudtaler sig i qlade vendin-

ger.

Kun en
plads til
Fortællerbrønden
mangler
Af Karsten Hiittel
khy@fvens.dk

Alle er glade forilden nye beslutning, også Bjørn Nørqaard, hvis skulptur nu får plads
foran Stiftstidendes nye bladhus over for baneq.årdsce!1tret. FOTQ:NllS MOGENSEN SVALEBØG

Bjørn Nørgaard:
Det er en fin løsning
-Jeg har fØf haft kig på banegårdspladsen
Af Karsten Hiittel
khy@fyens.dk

ti

ODENSE: Hvis nogle havde
regnet med, at professor
Bjørn Norgaard ville knurre
over at blive Ijoldt ude af
Flakhavel1, tager de fejl.
- Jngen kan holde til at fortsætte det her. Hvem, der har
klokket i det, vil ende i en
lang, akademisk diskussion.
Jeg scr fremad, og for mit indre ser jeg en rigtig god løsning på den nye banegånLspInds, fortalte Bjorn Norga-

ard i aftes til Stiftstidende.
Han har tidligere haft kig
på netop denne plads som en
alternativ placering til Robert
Jacobsens skulptur.

Symbolik
- Nu bliver det mig, og jeg er
sikker på, at min Sll.1lptur
kommcr til at stå flot her som
byens
velkomsthilsen.
H.C. Andersen var jo selv en
rejsende person, hvorfor der
cr symbolik i netop denne
pl,-lccring ved bnncgårdscentret, siger han.

- Skulpturen og det nye
bladhus vil hæve området, for
banegårdscentret er ikke just
nogen skønhedsåbcnlJ3ring,
siger han.
Netop p~i mancl3g begynder han at modellere på sit
værk.
- Nu skal jeg lykke lidt
rundt pd tankerne i mit hoved, for jeg har hele tiden haft
Flakhaven for mit indre oje.
lvlen troen på at det hele
munder ud i et flot kunstværk
er usvækket, siger Hjorn Norgaard.

ODENSE: Rohert Jacobscn
bliver pil Flakhaven.
Bjørn Nørgaards Andersen-skulptur placeres på byens nye banegårdsplads.
Tilbage er Odense-kunstneren, Jens Calschiots, "Fortællcrbronclcn".
Om den siger borgmester
Anker !Joye (S):
- Byen tagcr gerne imod g:lvef, hvad jeg har fortalt formanden for LO Odense,
Sven-Erik PeterSOll, der stilr
bag en indsamllng.

Sortebrødre Torv
-Jeg har også talt med folkene
hag HeA-hotellet, som gerne
se "Fortællcrhmnden" placeret pil Sortebrødre 'lorv. Det
lyder som en opLJgr mulighed Jwnd sponsorerne OlfS[i
me,~cr, siger Anker Boye. C'
- Hvis det kan gi] op i en hojere enhed, vil der være fin
symbolik i, at Andersen bliver
!;laceret i sit eget kv'lrtcr. siger horgmcs"eren, eler er !(lrmand for Odense Bvs kunstfond.
.

SKULPTUR

Io I '7

Knus/og
J;;,unstncre
Til Poul R. Weile!
Jeg så torSdag den 18. at du
haVde et stort illdlæg til forSvar for Bjørn Nørgaard, og du
skriver, at det er et miskendt
geni, Galschiøt, der er blevet
trynet af en professionel. Ja
undskyld, men hvad er Nørgaard professionel i? Det er i
hvert fald ikke i foikelig kunst.

for der ligger han langt under
Galschiøt.
Du kom med en illusion angående størrelsen af FortæJlebrønden, Inen prøv også at
kom med en af Nørgaards
SI<amstøtte, den er jo også 10
meter j omkreds, og vis så, at
ca. en tredjedel af Rådhuset

forsvinder, altså betydelig mere end ved FortælJebrønden.
Finn Kristensen,
Æl1djC1"f!..f!,i'frdVij lO, OdCllse lv'

/

o:;~".

Andersenlirkårneval iRia
Kunstinteresseret verdensInand garantfOl~ at H.C.A. når hele Sydamejika
Af Malene Birkelund

Foto: Peter Leth-Larsen
ffial@fyens.dkogpll@fyens.dk

ODENSE: Han er en rig ug
bcrumt verdensmand, eler elsker kunst og har rejst i 120
forskellige lande.
Hans navn er pærcd'lnsk.

l,

Det kunne have været Hans

Christian Andersen, men det
er den dansk-brasilianske
kunstm :i!~!l\\flO g,.\lire ktør ·før
verdens stOI'!fte kommunikationsbure:lll

McCal1l1-

Ericksoll med 10.000 ansatte
og en omsætning p<'l tre-fire
milliarder døllar.)ens Olesen,
der er tale 0111.
6O-årige Jens Olesen, der
tidligere har lavet valgkamp.lgner for ameribnskc præ·
siclentcr som George Bush,
Bill Clintøn og Rønald Reag;ln. og hvis private bills tsamling tæller 2.500 værker,
blcv i går udnævnt som amuassadør før den danske digter.
Han skal sikre, at fejringen
af H.C. Andersens 200 år
rammer Brasilien S<llTImcn
med det 5rlige karneval, der

finder sted i Riø de Janeirø
den 6. ug 7. februar næste år.
To milliarder seere
Jens Olesen er ikke i tvivl om,
at H.C. Andersen ville føle sig
i godt selskab ved karnc\'aUet,
hvis han ellers sclv kunne væ~
re til stede_
~ Det bliver en verdensbegivenhed. Ocr er 4000
mennesker med i karnevalsoptoget, der ses af to mia. lvseere, siger han, Jer Iik interessen for kunst ind med skeer,
di.l hall som barn af sine forældre hlev ti.lgct med klll1st1l1USeer.
I dag mindes han st3dig
eventyrlæsningerne i den københavnske skoletid og de årlige udflugter med kranseI nedlæggelse ved H.C. AnderI
sens statue på digterens fødselsdag.

i

Odenseaner i optoget
Gennem de seneste otte måneder har Jens Olesen fået et
endnu tættere førhøld til den
~'nske digter. Dels fordi han
ulev greuet af ny forståelse
ved at læse Jens Andersen
nyudgivllc biografi og dels
fordi, han i I"bet afden tid har
forhandlet sig frem til, at den

•

berømte samuaskole llllperatriz Lcopoldinense næste år
skal have H.C. Andersen som
tema.
Han lægger ikke skjul på, at
arbejdet har øpslugt ham.
- Man bliver uid, afdet enegagement, der læ,gges i karnevallet. Det varer dage, men
starter reelt to uger!før, siger
Jens Olesen begejstret.
Han opfordrer til, at der
kommer lokale odenseanere
med i optoget - for eksempel
borgmester l\nker Boye.
- Det kan hnll da sagtens.
Han skal bare have kostume
på. Trinene er intet problemdcm lærer man hurtigt, siger
Jens Olesen og griner.

af mindst en mil1ion dølbrs;
et show, der næstcn altid har
lokale tem·aer.
- Det er så omfangsrig en
opgave, at jeg ikke for har villet binde an med den, siger
han, del' ikke er bleg før at
kalde opgaven sin hidtil mest
spændende.
Jens·Olesen betragter både
hvervet med udnævnelsen og
bl'llevallet som ærefulde opgaver.
Jvten det er også mere end
det - det er en tillidserklæring.
- Gennem de seneste årtier
harJens Olesen været personligt ansvarlig for hovedparten
af de kulturudvekslinger, der
har fundet sted mellem Danmark og den latinamerikanTillidserklæring
ske verden. Derfor er det også
Selvom han har overværet naturligt, at Jens Olesen er
showet flere gange, er det før- primus motor for fejringen af
ste gang, den kulrurinteresse- H.C. Andersens 200 års fodde dansker arbejder direkte selsd3g i Latinamerika, sagdc
med karnevallet.
børgmester Anker Boye, da
Forhandlingerne hal' ikke han officielt øverrakte Jens
været nogen nem opgave, på- Olesen ilmbassadørnålcll.
- Så el' vi sikre på, at der blipegerJens Olesen.
Der Cl' nemlig tale om et ver gennemført noget.
traditionsrigt show til en pris
BeA 2005 Fonden støtter

to

- Du er garanten for, at
H.C. Andersen kømmer
med til kal'llevallet i Riø de
Janeiro næste år. Karnevallet, som vi alle kender,'
og som kan ses over hele
verden, sagde Anker Bøye
til
dansk-brasilianeren
Jens Olesen, da han i går
udnævnte"ham som HCAambnssadør.

karnevalsprojektet
økonomisk, men generalsekretær
Lars Seeberg vil ikke oplyse
beløbets størrelse.
Anker Boye lagde i går ikke
skjul på, at Jens Olesen også
på det felt kan bidrage væsentligt.
Selv kalder Jens Olesen
~
H.C. And1\,en før en "døråbner".
- De danske virksomheder,
jeg hidtil har været i kontah
med, har i hvert fald kun været positivt stemt over for ideen, siger han .

.a

Født i I<øbenhavn 6. marts 1943. Gift
med brasilianeren Renate Klein.
• Uddannet fra Handelshøjskolen i København, suppleret med eksaminer fra
Columbia University og Harvard.

e

Kom for første gang til Brasilien i
1969, hvor han stort set har boet lige siden. Har lejligheder i Såo Paulo, New
Yorl, og København.
• Udnævntes i 1979 til regionaldirektør for den sydlige del al reklamegiganten McCann-Ericksons lalinamerikanske afdeling og '1984 lor hele Sydamerika og Caribien.

ø Interesserer sig for kunst og ejer i ' "
dag 2.500 værker. Har arrangeret me-;
re end 130 udstillinger de seneste 15 år
- blandt andet med Asger Jorn og Edvard Munch. Omvendt har han også
Sendt latinamerikansk kunst den anden
vej. Har skrevet liere bøger om kunst.
bl.a. "Cobra - my passion" om den danske kunstnersammenslutning.
• Har som eneste europæer fået overrakt storkorset af den brasilianske præsident. Regnes for at være en af de ti
mest betydningsfulde personer i rekla'
meverdenen, står på Børsens liste over
de mest indflydelsesrige danskere i udlandet og har før været årets Goodwill
Ambassadør i København. Er dekoreret
af både det danske, norske og svenske
Kongehus.
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Folkeindsamling til Fortællerbrønden
••

I

•

SVEN-ERIK PETERSON

I

NU HVOR spørgslll~let 0111
placeringen af Bjorn Nørgaards I-leA-skulptur er løst,
m,l tiden være inden til, at der
for ;11,,01" bliver sat fokus på
Calshiots
Fortællerhrond.
Mange la:scl'skribcnter såvel

som virksomhedsejere og menige borgere har givet udtryk
for, ;It lllan gerne giver en
l,

ska::rv til J7ortællerbroncicn.
Det vil jeg gerne tage op
som en udfordring.
TlI)[N [R ~'Ji\P, hvis C,lshiats gcninlc og eventyrlige
ide sk;ll ni] . I t blive til noget.
Der Cl' hm godt et .ir til HCi\~
s 100 iirs fotiselsJag, men

gcinstihltter vil gå i spidsen
for en sådan - f,eks. ved at forestå salg ,f folkeaktier. .
Galschiot kunne miiske fabrikere en ministaruettc eller
lignende af I-I.c.i\.nelersen,
som udleveres som bevis for
ens støtte.

hvem siger i øvrigt, ,It NørgiJard-sh.'Ulpturen og ro ortællerbrønden skal overrækkes
Odense by samtidig? Kunne
det ikke gøres i to tempi, siiledes at Fortællerbrønden
overrækkcfi byen ultimo
20D5'
IVren, mell, men.... er viljen
nu til stede, fristes man til 'lt
spørge. Prisen på Fortællerbrønden er endnu ikk:e fastsat, men Jober formentlig op i
adskillige millioner kroner..
DES UACTETVTL jeg i løbet
ilf kort tid tage initiativ til at
samle en række l11~ningsdan
nere i byen. Dette med hen!Jlik på ilt få dan Ilet en komite
i håbet om ,at en indsamling
kan iværksættes. Dct skal ikke alene ske i form af en pcngemontre opstillet på Flakha·

DERFOR VIL JEG appellere
til alle byens borgere save I
som erhvervsliv, instihltioner
og foreninger om at bakke
initiativet op, hvis et sådant
bliver aktuelt.
Calschiøts Fortællerbrønd
for~cner at blive til virkeligheel.
Sven-Erik Peterson ved modellen af Fortællerbrønden, der
står I Vesterqade uden for Rambusch.
ARKIVfOTO: JOHIHR(OY
• Sven-Erik Peterson,

ven, hvor folk kan putte deres
småpenge i. Nej - der skal være tale om en storstilet fol-

keindsomIing - noget der !Jatter..
Ill.a. håber jeg" hl'ens pen-

4,yj

/0'.).
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Havremarken 75260
Odense S, er formand for
HK og LO Odense.

7' O

Ohrt: Banegardspladsen
fin til Nørgaard-skulptur
Derfor 2 73 0'1
sagde de f s.
ikke noget

-

H.C. Anelersen-skulpUlr, eler i
steelet sættes op på elen nye
banegårdsplaels foran Stiftstielendes nve blaelhus.

ODENSE: For fire ar siden
sagde K,rsten Ohrt, direktør i
- ET der .;'"el skå,' afdin fagBranelts Klæelefabrik:
lige stolthed'
,
- Robertjacobsens skulptur
- Overhaveelet ikke, lyder
sbI væk fra Flakhaven. Dell det fra Karsten Ohrt, konsupasser ikke til elen ombyggeele lent for Odense Bys Kunstplaels.
fond og sponsorerne bag det
[fter en dramatisk og føle!- kunstværk, som Odense får i
sesbelet debilt far Rohert nu gave i anledning af H.C. Anlov til ilt blive ståenele. Den dersens 200 års fødselsdag.
fortrænges ikke af hilleelhug- I situationen er det den
ger Bjørn Nørgaards nye bedste løsning. Min faglige
------------------------.,

Af Malene Birkelund
mal@fyens.dk

KNAP VAR S0NDACSAVlS[N
kommet uel af trykken meel artiklen om Pia og Kbvs Styrbæl..-:s sære
investering, før spørgsmålene
. dukkede op hjemme hosdc to, der
til daglig driver restaurant Kvægtorvet - lige ved ~iden . lfTV2.
-/-/vII110r hm·/ ik!.'!! .mw det f il 170(1('17i' lwd det ilfen og igen og der'fOl' ';~~I det ikke længer~ holeles
hel1lm~ligt, synes dc.
Nu skal det fi·em.
- Lige fra starten forstod vi jo ikke helt selv, IW'ld vi havde kastet os
Ull i, sil vi vidste egentlig slet ikke,
hvordan vi sl.:11l1e forkl:ue andre
det, (ork!a!"er Pi..l Sl)'rbæk, dlT på
den anden side også synes, det h;lf
været helt hyggeligt at have hende
for sig selv.
"I-lun" hedder Augusta Snorifass og er en 150 :1r g~lmmel påklædningsdukke med udforliggarderobe. Klippet og pyntet af selveste H.C. Andersen og fOl' godt et
halvt HI' siden kobt og betalt af ægteparret Styrhæk for IIlO.OOO kraner. •
Anonymt, forstås.
Og det nfføutc en anden sjov - og
ind til nu - lige sJ hemmelig hist'Orie:

Af Karsten Hiittel
ktJy@fyens.dk

- FRA BRUUN RASMUSSENS
Auktiuner blev vi fortalt, at man
respekterer ønsket om anonymitet
og værner strengt om navne, siger
Pia Styrbæk.
- Så da TV 2 i ,nledning af ,uktiollen spurgte, hvem køheren af
Augusw Snorifil5S var, fik de ikke
noget at vide - men de hyggede sig
jo lidt hos Bruun Rasmussen over,
ilt de faktisk "are kunne have senelt
papirsklippene meel tv-holelet
hjem ... fonæller hun.
DET BLEV PAPJRSKLfPPEl'rE
ikke, men frem over er det nærliggende for TV 2's meelarbejdere at
tage H.C. Andersens udklip nærmere i øjesyn. Fra I. april udstilles
de nemlig lige inde ved siden af tvstationen.
Augusta Snorifass udstilles i en
JO em dyb montre, som Styrbækparret får bygget inel i en neellagt
skorsten. Og der vil de så k1æele
hende pil på små UAugusta-giner",
so hele Imllektionen kan komme
til sin ret.
Og så er detslut meel hemmeligheder om Augusto.

•

•

vurdering var, at Robert skulle væk, men så kom disse stærke følelser. Det bn man som
fagm,nd ikke tage højde for.
-Jeg respekterer protesterne fra Lindøværftct, omend
elet kan undre, at værftet ikke
gav sig til kende fur fire år siden, men nu er det hele n~l
turligvis mere nærværende,
fordi Nørgaards skulptur
konkret er inde i billedet.
Ohrt mener,Olt noget [lf debatten er forplumret ilf påstilndc om sanuncnspisthed.
- Bjorn Nørgaarel v,r for fire år siden med til at lave forslag til en sL'Ulpulrplan, men
dengang vaj- der ikke tale om,
at han skulle love en H.C. All.dersen-sL'U1 ptur.
- .leg kom med mindst 20
både danske og udenlandske
n:lVnc, men Nørgaard blev
valgt sum den bedste. Sponsorerne er efter at have talt
med h:..lITI meget overbeviste
om, at han er den rigtige.
- ( den nye sihlOtion er Banegårdsphl~lsen nærmest perfekt. Bjørn Nørg,ard kan være merl til at præge plaelsen,
og sponsorerne far en løsning, der er lige så god som på
Flakl'ilven.

Robert bliver
på Flakhaven
KUNST: Norgaard-skulpL1U: stilles op

på den nye banegårdsplads
Af Karsten Hiittel
khy@lyens.dk

Efter næsten to måneders
indædt kunst-dehat i Odense
blcv det i aftes næsten sensationelt besluttet, at Robert Jacobsens ll1<1rbnte jern-skulp-

tur forbliver på Flakhaven.
Professor Bjorn Nørgaards
nye H.C. Andersen-skulptur
bliver i stedet pl:1<.:erer på
Odenses nye banegårdsplads
foran Fyens Stiftstidendes
nye bladhus, der skal være
færdigt næste forår.

Beslutningen blev truffet af
en enig bestyrelse i Odense
Ilys Kunstfond. Det skete efter en dramatjsk uge med heftig mødeaktivitet for at lande
den foleIsesladede sag, der

truffet en god og spændende
beslutning, fortæller formanden for kUllstfondcn, borgmester Anker Boye (S).
Det er pres fra ikke mindst
Lindoværftet, der er baggrund for den nye beslutning.
Værftet var stærkt involveret i
Robert-skulpturen, der var en
gave I forbindelse med
Odenses 1000 års jubilæum.
Bjorn Nørgaard har det fint
med den nye placering af den
otte meter høje og 70 ton tunge skulptur:
- Ingen hmne holde til at

fonsætte denne debat. Der er
nu fundet en fin løsning, og
jeg glæder mig til at komme i
gang med at lose den spændende opgave, sagde han i aftes.

har medfort en l.amst-debat j
Odense af hidtil usetomfong.

- Jeg er meget tilfreds, og
jeg har en rigtig god fornemmelse i maven for, at vi har
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Billedhugger Bjørn Nørgaard, her foran Robert Jacobsen skulpturen på Flakhaven. må nu se sin H.C. Andersen-statue henvist til den nye
banegårdsplads. Det er en fin løsning, siger han.
FOTO:IlIRGITT[HEIIlERGCAIlOl
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Længe leve Fortællerbrønden
••

I

STIG NORDESTGAARD
sA FIK POUL R. Weile lov til
i.lt

udtrykke sin mening om

Galschiø~, "Fortællerbronn".

Fint. Det, vi har bmg for, er
netop mange meningstilkendegivelser. Diskussionen korer ikke af sporet, fordi fnlk
giver deres mening til kende.
Tværtimod.
Måske kan noget af Poul
\Neiies kritik bruges positivt.
Han postulerer i l'S den IH.
marts, at Fortællerbrønclen
vil "fuldstændig skjule rådhuset og sluge al pladsen" "og rent æstetisk vil så meget
bronce være vulgært" - siger
han.

Hvis vi nu forestiller os, at en smJI gruppe af eksperter
Jens Galschiøt vil acceptere, med stor forstand på kunst at selve bænken bliver udført folk som Poul Weile - men
i granit, og flt dimensionerne kunsten er at skabe noget
bliver tilpasset det sted på holdbart. Og derfor skal man
Flakhaven, hvor
fok'Usere på H. C.
Andersen
som
k'Unstværket skal
eventyrfortæller.
opstilles - ville det "fortæIJerbrønså kunne lettc lidt
Dcrfor skal vi have
den er en inter- en
af Wciles kritik ?
HCA-oase,
hvor folk kan reDen er jo slet ikke aktiv skulptur,
flektere over al den
fremstillet endnu. som vil få stor
Kun i miniature.
visdom,
som
betydning for
strømmede fra H.
DET, SOlvl disk'Us- fremtidens kulC. Andersens pen.
slonen dybest set tur og tradition i Derfor er Fortældrejer sig om, er, Odense:'
lerbrønden genial.
Den samler folk og
hv"ld vi som borge_
re og mennesker
horn, inviterer til
vil synes om skulptllrcnom IO historieforrælling, mnn knn
ilr, 20 år og videre ud i frcmti- lege pil den, lllan k"ln hvile sig
den. Bjorn Norgaards I-ICA- på den, man kan beundre
uhyre vil mf1ske i.lppellere til hun<1rc<h'is af fabeldyr, SOlll

er fremstillet af mere end 20
kunstnere fra hele verden.
NIan kan beundre vartddyrcne i bunden af bassinet, man
kan dyppe tæerne i vandet i
sommervarmen. Ajle turisternc kan sige venligt goddag til
H. C. Andersen hirnself, som
sidder der og skuer ud over si~
Ile trofaste tilhorere.
FORTÆILERBRfJNDEN
er en interaktiv shllpl'ur, som
vil få stor betydning for fremtidens kulolr og tradition i
Odense. Nleningen
med
fort"ællerstolen, som er en integreret del af bassinkanten
er, c-lt der her kan sidde en
lorben Iversen eller en anden
HCA-skllespiller og fortælle
eventyr. Der inviteres .:I1ts:i til
en ny' tradirion - og det el' en

bra/itet i sig selv. Der hvor
stort set alle mennesker kUIl
"il have et ligegyldigt skuldertræk tilovers fol' lICA-uhyret, vil Fortæl1erbronden v~
re en triumf for tf<lditionen
og en stor attraktion for håde
odenseanere og turister.
JEG FATrER simpelthen ikke, at folk ikke k~1Jl se den vernen til forskel, der er fn1
HCA-uhvret til Fortællerbranden; sil jeg vil ty til brug
af Pouls \Veiles egne ord:
"Skulpturen skal i hvert f"ld
ikke hare være en provobtion i nutiden".
Hvor h"lT han dog ret!
Slig Nordeslgaard bor
Ingrids Alle 11 5250 Odense
SV.

•

"Hvem, der har klokket i
det, vil ende i en lang,
akademisk diskussion.
Jeg ser fremad, og for mit
indre ser jeg en rigtig god
løsning på den nye banegårdsplads."
Hjnnl NorJ.f.{/onl
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.; For nøjagtig
to måneder siden
blev Bjørn Nørgaards
H.C. Andersen- Skulptur
præsenteret.

II

,.. Pris 6,5 millioner kroner.
Placering

på Flakhaven.

Flytning al Robert Jal.obsens jernskulptur.
""; Det rejste en proteststorm.

En hidtil uset læserbrevsfejde h(lr raset siden.
For oq imod begge sllulpturer.

'!- Nu giver kunstfond en efter for et pres fra sponsorerne:
Robert skal blive

på Flal,-

haven.
Nørgaard-skulpturen la-

ves på den nye baneQardsplads.

En Golschiøt-skulptur kan
måske få plads på Sortebrødre Torv
Alle "officielle" aktører
udtaler sig i glade vendinger.

-', C .. ··,
-',

._
\. y'

Kunen'
plads til
Fortællerbrønden
mangler
Af Karsten Hiittel
khy@fyens.dk

Alle er glade for den nye beslutning, også Bjørn Nørgaard, hvis skulptur nu får plads

ODENSE: Robert Jacob,en
bliver pii Flakhaven.
Hjorn f\:ørga;:\rJs Andcr~
sen-skulpUlr placeres pii byens nye u'lnegårdsplads.
Tilhage er Odense-kullst"
neren, Jens Galschiot'i, "['"ortællcrhrnndcn".
001 den siger horgmester
"-_ Anker Boye (S):
.,.
- Byen tager gerne imod gaver, hvod jeg har furtalt iormanden for LO Odense,
Sven-Erik PetersOll, der står
hag: t:n indsamling.
- Skulpturen og det nye
blodhus vil hæve området, for Sortebrødre Torv
banegårdscentret er ikke just -Jeg har også talt med folkene
nogen skønhedsåbenbaring, bag l-leA-hotellet, S011l gerne
se ".Forta.:llcrbrønden" placesiger han.
Netop på mandag begyn- ret 1,,1 Snrtebrødre Torv. Det
der han <It modellere p.l sit lyder som en uplagt muligværk.
11l.~dl IW:ltl sponsorerne ogsa
- Nu skal jeg 'yklæ lidt mener, siger Anker Boye.
rundt'på tankerne' i mit ho- Hvis det kan gå op i en hoved, for jeg har hele tiden haft jere enheJ, vil der være fin
Flnkh<1vcn for mit indre 0je. symbolik i, at Andersen bli\'cr
Men troen på .It det hele placeret i sit eget kvarwr, simunder ud i et flor kunstværk ger borgmesteren, der Cl' torer usvækket, siger Bjørn Nor- mand for Odense Bys Kunstgnard.
fond.

foran Stiftstidendes nye bladhus over for baneqårdscentret. fOTO: NilS MOG[flSEN SVhL(B0G
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Bjørn Nørgaard:
Det er en fin løsning
, -Jeg har før haft kig på banegårdspladsen
Af Karsten Hiittel
khy@fyenS.dk .

•

ODENSE: Hvis nogle havde
regnet med, :''it professor
Bjørn Norg33rd ville knurre
over at blive holdt ude of
FloklUlven, tager de fejl.
- lngen kan holde til at fortsætte eJet her. Hvem, der har
klokket i det, vil ende i .en
Iong, "bdemisk diskussion.
Jeg ser frcmnd, og for mit indre ser jeg en rigtig god løsning på den nye banegnrdsplads, fortalte Bjørn Norga-

ard i aftes til Stift,tidende.
Han har tidligere haft kig
på netop denne plads som en
alternativ placering til Robert
Jocobsens skulpmr.
Symbolik

- Nu bliver det miglog jeg er
sikker P~, at min skulptur
kommer til at stå flot her SOI11
byens
velknmsthilsen.
H.C. Andersen var jo selv en
rejsende person, hvorfor der
symbolik i netop denne
placering vcd banegiirdsccntret, siger han.

Cl'

Maria Jacobsen: 2c;jc;y
En god beslutning
RobertJacobsens enke er godt tilfreds
Af Jørgen Aagaard

Værftet har gjort opmærk-

jilaØlfyen~dk

som på, at man derude ikke
var tilfreds med beslutningen
om at flytte skulpturen. Den

ODENSE, - jeg er glad og tilfreds. Og ikke mindst glad for
de mange læserbreve, der hnr
støttet mit syospunkt At flytte Rohert jacobsens skulptur
Cl' moralsk forkasteligt.
Det siger Robert j".pbsens
enke, Maria jacobsei, ved
meddelelsen om, at "F'1~kha- .
ven" st~r, hvordcn stårog hlivel' stående.

l,

- Jeg udtaler mig ikke om
det kunstneriske, for Bjørn
•Nørgaards. nye skulptur bliver sikkert udmærket, men de
kan vel finde en anden plads
til den, siger snart n-årige
Mnriajacohscn, der bor i Københ'lvn.

Hun hmne godt tænke sig
at fil en undskyldning n'a
horgmester Anker Boye,

50111

hun mener har handlet umoralsk.
- Og så kunne jeg godt tænke mig at få min advokat
talt. Hun hararbejdetmedsa-

oe-

gen, siden den kom frem, og

det piejer ikke at være billigt,
siger NrariilJncobsen.
J-J LIn . tør kun gisne om,
hvorfor det nu Cl' besluttet, at
"J,'lakhavcn" ikke skal flyttes.

- jeg tror ikke, at Bjørn
Nørgaard har følt, det var
umoralsk, det han var i gang

med. Så det er næppe hans
skyld. Men jeg tror, at Lindø

hlev bygget på Linda, og samtidig var Lindo en af sponsorerne, der overhovedet gjorde

det muligt at skabe sh,lptllren.

- Så jeg trOr - mildt sagt - at
borgmesteren er blevet usikker pil sin beslutning, siger
Maria Jacobsen, der som miIllmum forventer en redegørelse -Fra borgmesteren om

forløbet.
- Det lykkelige i h.ele sagen
er, <It den viser, det kan betale·
sig at protestere og gøre en
indsats, siger hun.

Manipulation
Ude i Odense Vest sidder tidligere galleriejer Leif Holmstedt og undrer sig. Han var
manden, der i sin tid skabte
kontakten mellem Rohert jacobsen og Odense Kommune, og især manden der overhovedet gjorde det muligt at
sbffe en Robert jacobsenskulptur til byens fOl'llcmmeste plads. Og han er ikke imponeret over forløbet i hele
sagen.
På spørgsmålet om, hvad
han synes om Odense Bys
Kunstfonds behandling af
Robertjacobsen, siger han:

- jeg synes, at Odense Bys
Kunstfoncls medlemmer hnr

~'U~$rflH'"
ri' Medlemmer- •
ne af Odense
Bys KunstI
I
fond er udpe·
qet af byrådet
og består hovedsageligt af byrådsmedlem·
mer:

• Anker Boye (S) - formand.
Benny Nybo (SI.
• Børge Wagner (K).
.~ Erik Simonsen (R).
~ Jørgen Lund (V).
et Lars H~v'elund (i<.>.

l)

Leif Knudsen (S).

It Leif Typkær
(i kke- byråd smedI em).

• Niels Th. Nielsen (S).
• Ruth Larsen (5).

ladet sig m;mipulere af Hjarn
Nørgnnrds skulptul'rapport,
der kom for en tre år siden.
Samtidig har de udvist en

manglende indsigt og fornemmelse for Robert Jacobsens store kllnstneriske l-V:lliteter, ogen foragteligopførsej
over for giverne, som efterkom den tidligere bmsrfonds
ønske' for 16 ål' siden om at fÅ
en Robert jacobsen sh,lprur
stillet op på Flnkhaven i forbindelse med byens 1000 års
jubilæum, siger den forhenv.trende galleriejer.

HCA-sponsor: Vi har pengene
AI Karsten Huttet
khy@fyens.dk

ODENSE: For apoteker Poul
Anker Nielsen har det været
nogle hektiske dage. Han står
i spidsen for den indsamling i
erhvervslivet, der skal betale
for Bjørn Norgaards H.C. Andersen-skulptur, og han sagde
i aftes:

- Jeg har tilsagn om i alt 4,3

II

millioner kroner fra cirka 20
sponsorer. Dermed er mit
m:i1 nået.
- Tidligere pil ugen skrev
jeg sammen med horgmesteren til sponsorerne, der :.tlle
bakker op om den nye løsning. Så sent som for et par
d;,ge siden tegnede en spon'Ol' sig for et bidrag på 200.000

kroncr.
Poul /\nker Nielsco, cler er
beslyrelsesmcdlem i Industri-

:.-.
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Bladchef: Ingen forsinkelser
~ ODENSE: Denne avis'
chefredaktør Egon Tøttrup
sagde ja og tak, da han hør-

te om muligheden for, at

Odense Kommune vil placere Nørgaard-skulpturen på
den nye banegårdsplads.
Han har kun et lille forbehold:
- Det må ikke forsinke byg-

geriet af nyt bladhus.
. Jeg er sikker på, al
skulpturen vil pynte foran
bladhuset på den kommuna·
le plads. Jeg ville da være et
skarn, hvis jeg sagde nej til
lige uden for døren at få en
markant skulptur lavet af en
anerkendt kunstner, siger
chefredaktøren. (Ilasper)

og Handelskammeret, siger,. ile er det sfill1lede okoat der ikke er lukket for bi- nomiske grundlag i orden.
Dc 2,5 mio. kr. var den bedrag.
- Vi har nået målet, men fle':' regnede pris for at placere
re sponsorer er mere end vel- Nørgaard-skulpmren
på
Flakhaven. Om det måske hlikomne til at melde sig.
Med omkring 2,5 millioner vel' billigere på den nye banekroner fra Odense nys Kunst- gårdsplads, skal tekniske unfond og fra Odense KomlTIu- dcrsogc)ser nu vise.

Tvang giver ingen mening
OD~:NSE:

Det konserv"tive

bvradsmedlem Lars Havel-

•

u;,d kalder det fornuftigt at
tage et hensyn til sponsorerne.
- Det giver ingen mening at

tvinge en phl<.:ering igennem
på Flakhaven. Uden sponso-

rer ingen skulptur, og sponsorerne skal være trygge ved at
samarbejde med kommunen.

- Der er symbolik i, at historiefortæl1cren Anderscn
nu placeres foran vor tids historiefortæiler, nemlig byens
3"is, siger han.

Lars I-LlVeiuncl, der er medleln afkunstfondells hestvrelse, har kun et lillebitte forbehold,
- Nu er den nye placering
forhåbentlig både praktisk og
økonomisk vurderet nøje, si-

ger han.

(kml'er)

Kunst -kultur og læserbreve /n 0'/rr
••

I

AVISEN giver udtlyk for, at
man sætter pris på , at læserne
giver deres meninger til kende i form af synspunkter, læserbreve, kronikker og kort
sagt. I den seneste tid har det
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HOLGER MADSEN

især drejet sig

0111

sk'Ulpturcr

på Flakhaven, afGadesjakket,
flytning af Robert Jacobsen,
Fortællebrønden,
skulptur
med tre hoveder og seks ben.
Disse tilkendegivelser er væsentlige, og det er en dehat,

ø

Fyens Stiftstidende

man naturligvis må lytte til.
Men samtidig saVller man
en professionel vurdering og
tilkendegivelse. Mange af
skriverierne drejer sig om
festlighederne i forbindelse
med H.C. Andersens 200-ors-

dag næste år. Derfor er det af

Bladgruppe .
OplagstaL .
Læsertal.
.
Udgivelsessted

stor interesse at vide, hvad
forskergruppen på Universitetet mener, mcn man hører
så lidt derudefr;l. l fvad mon

geniale sprog.
~NOFOR horer m.n ikke
noget fra. H.C. Andersen-

de laver?
samfundet?
Noget, m.n kan
Hvorfor ingen tilhuske, er, at man
kendegivelse
fi'a
for mange år siden "Men denne sto- museumsvæsenet i
havde en ide om :lt
denne debat? Det
modernisere H.C. re kunstner arville være fremragende, hvis politiAndersens sprog. bejdede så sekerne lyttede til
Hvis disse tanker riøst, at hver
ekspertisen.
stadig opt.ger de
vinkel, hver åblVlylius, må man
Kulturrådmanstoppe forsknin- ning iskulpturen den burde invitere
gen. I Nattergalen har relation til
en kulrurhistoriker
siger den rigtige stedet, Flakhafra Brandts Klæden.ttergal ved kejfabrik, som kunne
serens
dodsleje: ven, og de omfortælle om Ro"J eg ha r set tårer i liggende bygnin- bert Jacobsens arkejserens øjne, det ger, kirken og
bejde. Det virker,
er mig nIer end
som om man har
. rådhuset."
nok". Det kunne i
den opf.ttelse, at
den myliuskc verStore Roberts arsion blive til:
bejde blot er en bunke gam"Kejscren græd", og så fløj melt jern, der er svejset samfuglen. Og så floj Andersens men helt tilfældigt.

Men denne store I·:unstncr
arbejdede s11 seriøst, at hver
vinkel, Iwer åbning i skulpturen har rel<ltion til stedet,
Flakhaven, og de omliggende
bygninger, kirken og rodImset. Derfor må clen naturligvis ikke flyttes.
Kunsthistorikeren vil "."unne fortælle politikeren meget
om netop clenne skulptur,
mens man går rundt om den
og får øje på det geniale.
GADESJAKKET sbl eller er
lukket. Det er ogso oppe i debatten. Utroligt, at dette
fremragende teater ikke fortsætter. Det er vel nok Dan·
marks bedste barneteater.
Det ville .ldrig være sket i
kunstbyen Holstebro, hvor
mim også hilr en sk1.i1ptur.
Men i modsætning til vores
Robert, så har MMCIl fra Kæret, som den kaldes i folkemunde, været årsag til, at

kunst og kulmr der blomstrer

som intet andet sted i landet.
Man har en ballctskole,
Den kungelige B.llet har for
nylig oprettet en b.lletskule
for born, man har Odinteatret, det eneste danske teilter, der er kendt i udlandet.
Man har en staclskomponist,
kUllstmuseum og meget mere. Netop i d<1g læser man i
Stiften, at Holstebro oprettcr en helt ny efterskole for
klassiske
musiktalenter.
Skulen obner til august og har
plads til..J.O elever.
I denne hy er kunst og kul-

tur noget, der satses på til stor
glæde for byens indbyggere.
Kære G.desjak. Flyt til Holstebro, hvis kulturrådmanden
ikke finder de skillinger, der
gor, at teatret kan fortsætte
her j byen.
Holger Madsen,
AJfegade 78, Odense C.

Dagblad
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L~]1ge leve Foriællerbrønden

l

Hvis vi nu forestiller os, at
Jens Galschiøt vil acceptere,

••
STIG NORDESTGAARD
sA 1'1 K POUL R. Weile lov til
at ud nykke sin mening om
Galschiøts "Fortællerbrond".
Fint. Det, vi h.r brug for, er

netop lTIilnge meningstilkendegivelser. Diskllssionen korer ikke .f sporet, fordi folk
giver deres mening til kel1lIe.

Tværtimod.
.Måske kan noget af Poul
Weiles kririk bruges positivt.
ll.n posnderer i l'S den 18.
J1lilrts, at Fortællerbrondcn
vil "fuldstændig skjule rod-

huset og sluge al pladsen" "og. rent ;cstet"isk vil så meget
hronce \",cre vulgært" - siger
han.

i granit, ug at dimensionerne

en smal gruppe af eksperter
med stor forstand på lcunst folk som Poul Weile - men
kunsten er at skabe noget

bliver tilpasset det sted pii
Flakhavcl1, hvor

holdbarr. Og derfor skol I man
fokusere på ]-1. C.

at selve bænken bliver udført

kunstværket sbl
opstilles - ville det
så kunne lette lidt
.f Weiles kritik '
Den er jo slet ikke
fremstillet endnu.
Kun i miniature.

"Fortællerbrønden er en interaktiv skulptur,
som vil få stor
betydning for
fremtidens I[ultur og tradition i
Odense."

DET, SOM diskussIOnen dybest set
drejer sig om, er,
hvad vi 50m borgere og mennesker
vil synes om skulpturen om la
år, 20 år og videre ud i fremtiden. Bjorn Norga.rds HCAuhyre vil måske ..l ppellere til

-

Andersen
som
eventvrfortæller.
Derfår skal vi ha,·e

sommervarmen. Alle ruristcrne bn sige venligt goddag til
H. C. Andersen hil11self, som
sidder der ug skller ud over si-

en

ne rrofaste tilhorere.

HC.\-oase,

hvor folk kan re-

flektere over al den

visdom,

som

strornmede fra I-I.
C. Andersens pen.

Derfor Cl' Fortællcroronden genial.
Den samler folk og

horn, inviterer til
historie fortælling, man kan
lege på den, man kan hvile sig

pa

er fremstillet af mere end 20
k'UIlstnere fra hele verden.
M.n kan beundre vanddyrene i bunden af bassinet, man
kiln dyppe tæerne i vilndet i

den, iTI..lO k,1Il heundre
hundn::dvis af f.1beldyr,. som

FOR1'ÆLLI::RBR0NDEN
ef'en inter;lkri\· skulptur, som
vil få stor betydning fur fremtidens kulnlr og tradition i
Odense. Meningen
med
forrællerstolen, som er en integreret del af b<1ssinkanten
er, at der her kan sidde en
Torben Iversen eller en anden
I-ICA-skuespiller og fort.elle
eventyr. Dcr inviteres <l!ts[i til
en ny· tradition - og dct er ~n

kV;.1~itet i sig selv. Der h\'or
stort set alle mennesker kun
vil have et ligegyldigt skuldertræk tilovers for I-ICA-uhyrer, vil Fortxllerbrunclen være cn triumf for traditionen
og en stor ilttraktiun for bJde
udcnseanere og turister.

J EG FAn'ER simpelthen ikke, at folk ikke bn se den verden til forskel, der er fra
!-ICA-uhyret til Fortællerhranden, så jeg vil ty ti! brug
af Pouls \Veiles egne ord:
·'Skuiptllren skol i hvert f.ld
ikke bare være en provOk'ltion i nutiden".
I-h·or har han dog ret ~
Stig Norclestgaard bor

Ingrids Alle 11 5250 Odense

sv.

•
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Falsk mediestorm i bronze
\0\ li

Tak til hL Frede Hansen, der er så
venliq at reagere på undertegnedes

indlæg d. 8. marts. Jeg må dog påpege
den misforståede anvendelse af mit
indlæg, der fungerer som basis for hr.
Hansens reaktion. Misforstaet i den
hensigt, at jeq på ingen måde har givet
udtryk for - som hr. Hansen skriver: "al
vi der er imod Nørgaards sål<;aldte
skulptur, er nogle afsporede mennesker, og det vi skriver er det rene vås."
Hvad jeg anfægtede i mit indlæg var,
at jeg anså debatten for afsporet grundet den - i mine øjne - overdimensionerede og dramatiserede subjektive
og dermed personlige involvering. der
hos nogle debattører nærmest kommer til udtryk via en form for fornærmelse, udelukkende fordi det bliver

ovrige Danmark.
Det mener den odensean-

ske billedhugger Poul R. Weile, 50111 selv har tre store
bronzeskulpturer placeret på
gader og stræder.

- Når der skal placeres en

eksperter om råd. [ dette tilfælde har Illan så peget på
Bjorn Nørgaard til at lose op-

Poul R. Weile mener, man
skal tæll~ursiq om, når man
vælger en skulptur, der skal
kunne stå i 100 år.•
Skulpturen skal i hvert fald
ikke bare være en
provokation i nutiden, siger

gaven med H.C. /\nderscn.

han.

Og det er ikke noget dårligt
valg, siger Poul R. Weile.

sat Jens Galschiodt, siger

i det offentlige byrum, er det
godt, at b}/ens vise fædre og
mødre er så vise, at de beder

Ekspertise
- Bjorn Norgaarcl er en af
Daill11.1rks mest erfarne billedhuggere. I-Ian ved, hvad
han har med at gore. Og det
s~ill m:m vide, nnr man laver
en stal"Ue, der går op i otte meters hojdc.
- r.c~s. ved Norgilard, at
ffia Il med så stor en skul pl1lr
ikke skal stobe det hele i sal11Ille n13terialc. Og derfor har
han også valgt tre forskellige
legeringer samt granit. Mod-

(O I '-(

Skulptur-debat
er misforstået

Den aktuelle fynske debat for
eller imod Bj~rn Nørguards
store H.C. Andersen-skulptur
er kørt fuldstændig af sporet
og bringer fYnsk kunst og fYn5ke ln1l1stnere i miskredit i det

skulptur af store dimensioner

----'-------

FLAKHAVEN

Af Marianne Koch
mko@fyens.dk

Billedhugger
anJdager
nledier
for at
stille
fynsk
kunst i
dårligt
lys
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fOlO:ROBERT '!'I[NGLE

Nørgaard og ikke Galslliøtt, der opstil'

Poul R Weile.
Skjult rådhus
Odensc-h.'Unstneren

Jens

Galschiodts "Fortællebrond"
er tænkt i storrelsesordenen
IO meter i diameter og seks
meter i hnjdcn. Stabt i bronze.
- For det forste vil en skulptur af dette omfang fuldstæn-

dig skjule rådhuset og sluge al
pladsen; In·is den blev S;lt op
midt P'l Flakha"@,somGalschiodt h;lr foreslået.

- For det andet "ille den blive Danmarks absolut største

bronzeskulptur. Hvis ikke
Europas. Og at lave den i ren
bronze er vanvid. Rent teknisk er det et kolossalt ingeniørarbejde. Og rent æstetisk
vil så meget bronze være vulgært, lyder det fra Poul R.

Weile.
Han mener derfor, ilt med i-

ernes

fo\...~scring

pa

konflik-

mcllem Nørgaards og
Galschiødts H.C.i\ndersenlosning er skæv.
ten

Kvalitet, tak

le miskendte geni - Galsder bliver trynet af en

chiodt -

professionel - Norgaard. Som
er koben havner.
- En sådan mediebaren

ydermere

- 1 SOI11 medier burcle rcsearche lidt på jeres historier, inden r bringer en konflikt som

konflikt er set: ut'lilige gange
på Fyn. Tænk bare på debatten omkring udstillingspolitikken på udstiilingsb)'gnin-

denne til torvs. Den handler
jo endnu engangom det loka-

gen Filsofgangen.
- I-kis kulturlivet i Odense

og p~ Fyn sk;tl sparkes ordentligt i gang, skal vi alle have nogle l'Valitctskritericr at

arbejde ud fra. For ellers tænker resten af landet: Sikke
noglc bonderove, de er på

ler en skulptur på Flakhaven. Denne
følelse af fornærmelse har hos nogle
manifesteret sig via en række noget
misvalgte betegnelser; der ikke kun er
blevet kastet mod skLJlpturen men også mod skaberen selv.
Men hvis De - hr. Hansen - har opfatlet indlægget som en fornærmelse. ja
Sd undskylder jeg hermed, men fraviger dog ikke min opfattelse af, at debatten el- afsporet. (forJwrtet af reda/(·

F)'1\.

tionenJ.

Siger alts" Poul R. \Veile.
Selv uddannet J>i1I~lhugger
fra Det fynske K'unstabdemi
i 1984.

Rohert Johannes Rasmussen,
}t,gr.:~i;.f J. TH. )()()OOdl:lIsl.' C.

/
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ODENSE· Det er ikke kun
tyvene, der - som omtalt i
Søndagsavisen l' sMste
wee~end - er intetesseret i
billedhuggeren-JeIlS,GaJschi·
øts skulpturer. Bruun Ras.
mussens kunstauktioner har
også vist ov~rværaende ..
interesse og. udråbt T~ns.
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Merete Næsted i Sognegården

Hendes motivverden er naturen, mennesker og dyr. Udstillingen

kan ses iapril måned fra tirsdag til fredag fra kl. 9 '13 samt tor/
dage tillige fra k!. 16·18. (alfa)
,r

forlil~d~ls~\b1~d'r~nce~mgen

af et·strm:e,skulplursalg,'
'
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ID Efter en turbulent februar måned med to store t'yverier af
Jens Galschiøts kunst, forsøger kunstfOreningen igen med en
kunstudstilling. Fra den 4. april, hvor der er fernisering, udstiJler
billedkunstneren Merete Næsted akrylmalerier i Sognegården.
Merete Næsted maler mest abstrakt med udgangspunkt iet na·
turalistisk objekt, og hun har udstillet mange stederJ,O"nr.nark.

'Gals"hiøt'til·~en'afs;mnio.

. IDl~

...

111-03-04

Kunll,udstilli!lS på Fyn lukker
efter to tyverier med.tre ugeCi
meJlemnun. SkUlpturer til en
værdi af 15Q.000 la. er indlj! nu
blev~t stjålet ved natlige indbrud.

Karup Sogns Kun..~tforening:
beslullede frodag den 27. febru·
ar oHukke udstillingen med den
fynske billedbugger Jens Oal,
schiøts skulpturer. Udstillingen
~ar været rpeget velbesøgt om
dagen, men des\'ærre også om
natten.

Første gang d~n 4, februar
hvor lyve under et indbrud fjernede en bronzeskitseief on, kjole
somkuustneren har'skabt i sam·
arpejde Il\ed nu afdl'de h'ute
couture designer Erik Mortet1sen.
1)'veriet medførte selvfølgelige nogle overvejelser om tyve-risikringcll var i orden og om
man ,turde blive ved. men efter

skulpturer og forlod gemings~
s..dermed værdier til 60.000 la.
• Vi Vidste godt at Galschløt

var populær. men ik1(e al hlln
også vor papul." blandt l)'v~k.
nægte, siger formanden for
kunstforeningen Hanne Nordentoft,
De sidste 10 år er der ved

ittdbrod-pågnllerier og udsti1lin~
ger blc.v~t fjernet for O\'er en

samråd med Oals'Chiøt blev det miUion kroner. Han står helt
besluttet af fortsætte, da kunstty- ufol'SIAende overfor de omfstven ikke er s3.'flig almindeligt tende tyverier, da det det er

og to jndbrud.p~ ·samme udstil:. meget svært al sælge kunstværling ville være næsten utænke~ kerne. De er alle er registrerede
ligt!!! Men naiten tit.,Crcdag den og.,cfttrrlyst~ af politiet.
27. februar kom der endnu et
Gnls<:hiot kommenterer det
hold ktrnsrinteresserede tyve p~ skete med'el skævt smil ''Måske
besØg, som denne gang med skulle jeg til at Javcllogle skulpalanneme kimende i baggrun- tu~r der ikke er så tyveuekkeliden koldblodigt fjernede 9 geo
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/fICA-uhyret eller Fortællebrønden -valget er let
~o~d7stqaard

Af s(;q
111grids All, 1 f

seksbenede j-lCA-uhyre, vor
en dårlig dag. Hvis denne anti-sk-ulptllf opstilles pil Flakhaven, vil Odenses borgmestel" og: andre .msvarlige ikke
blll blive indskrevet i Den
1m Dummebog for altid. De
vil også blive Ilnnet i alverdens aviser for deres uklogskeb og bedrøvelige dyrkelse af de negative sider i H.C.
Andersens person i stedet for
at fokusere pil det positive.
Heldihrvis er der et alternativ, som tager udgangspunkt i
I-I. C. Andersen som historiefortæller, repræsenterer de
Aeste af hans eventyrfigurer

5:!50 Odelise SV
SULPTUR: Folk, der arbejder
med kunst, kender det. Pii en
god dag kan man skabe noget
nærmest genialt - og på en
uiidig dag kan man sk<1bc noget katastrofalt. Alt efter om
ens s,mser netop den dag var
runet ind på den storSl:e af ;11le gaver, som el' givet mennesket: Inspir;ltionen.
lkke et ondt ord 0111 Bjorn
Norgacuds talent. l\Ilen den
(bg hans ellers fintfølende
reeeprorer opsnappede det

og somtidig lægger op til "n
flot og dejlig tradition i Odenses centrum.
Detdrejersigomjens Galschiøts "FortæUebrønden". Et
vidunclerligt k-unstværk, som
vil betage unge og gamle, og
som er helt i H. C. Andersens
ånd. Turisterne vil juble over
dette interaktive mesterværk,
som både er smukt, gennemtænktogl.~ggeroptilenvide-

reførelse afHeA-traditionen.
H;lr man ikkeset"FonæJlebrønden", bør man smutte
forbi Rambusch på Flakhaven. Her er en miniature stillet til sk-ue, og der ligger en

tekst, som forklarer tilblivelsen af l.:ullStværket og hvad
der venter os.
"Fortællebrønden" er en
skulptur og v;lndkunst, hvor
H. C. Andersen i bedste fortællerstil, med fødderne i
vand, sidder på kanten af et
hjerteformet bassin, omgivet
af alle sine eventyrfigurer.
Kanten af det hjertcformede
bassit;l er udformet som en
bænk, og "hjertektogen" er
udformet som en stol, hvor
fremtidige fortællere kan tage
plads og divertere børn og
voksne, som HCA selv gjorde,
da han levede. jens Galschiøt

A'JOUR KLIP GRUPPEN
Ravnsborg Tværgade 5 C, 2200 KBH N
Tel. 35 39 1300 - Fax. 35 391339
besøg os på WWW.AJOURKLlPDK

Fyens Stiftstidende, søndag]

vil invirere 25 kunstnere fra
hele verden til at udfonne de
utallige figurer, som omkranser H. C. Andersen. Skulptllren består af fem elementer:
Hjertet (bassinet), I-I. C. Andersen skulpnlren, sk-uJpturvingerne, forrællerstolen og
vnndsJ.."Ulp1l.lrernc
(under
vandet).
Den vil komme til at fungcre som fortællersted, afslapningsoase, legeplads for hørn
og meget mere. Den vil betage og blive bel'Olllt i hele verden -ligesom HCA selv.
Nu er bykunst et folkeligt
anliggende, så jeg kan kun opfordre byens politikere at lacle
Odenses borgere afgøre, via
en afstemning, om det skal
være HCA-uhyrer eller Fortcllebrønden der skel opstilles på r:lakhavCll. Ikke ret
mange \"iJ \',l:re i tvivl.
Fortællebroll(len bliver ikke en mands værk.
De en 25 kunstnere fra hele
verden vil have deres fingeraftryk på k'1mstværket. [n detaljesom ergenial i sin enkelthed,
joh, Jens Galschiøt havde
endnu en god dag, da han /
skabre Fortællebrønden.
/
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HCA-statue -hvilken og tiIhvem
Af Poul Erik Bertelsen
ni:lJi~1Jcj 42. Otlt'I1H'

SKULPTUR: J)er hal' til d.d.

\I;tTet mange deh;n-indJæg

for og imod den cne eller den
.. anden statue.
Jeg hal' derfor ITIt:t lyst til at
hlande mig med fnlgcnclc
synspunkter: Vi ~kC11 som
"bruger" bmnc genkende
I den persun det handler om,
,kunne idcntifit.:ere ham med
de fortællinger, h;111 h;tr skrevet. og det" 111;'\ v;cre hcdst med

det nnsigt og de C111sigtstræk,
der knn ses overil It.
Dernæst" skrll figuren være i
rimelig aosigtshojlie for en
voksen betragter for at kunne
"læse" udtrykket i ansigtet.
De hilleder, der findes, afspejler en mildhed og ru, som
stemmer overens med hilns
historier, og bom vil sikker't
fole sig trygge ved at va:re i
na.:rhcden af statuen.

Jens Galschiots sratue svarer til mine bctr;lgtningcr og
placeringen i et hjcrtcfornlcr

"Set i øjenhøjde kunne
der lige så godt bare være
seks jernrør eller træstammer og et eller
øverst oppe. Det vil kun
være mågernes tumleplads, og hvem skal holde
disse "ansigter" rene:'

bassin omgivet af figurer [ni
h,Uls fortællinger forstærker
indtrykket. Bjørn Norgaards
statue er helt ved siden af, ude
i hampen, bare det, at" denne
statue skal være otte meter
høj er så afskrækkende. Hvordan skal man kunne se ansigterne s~ højt oppe i luften
uden kikkert, men der bliver
måske \.Jygget et stillads som
man kan gå op i.
Sct i ojenhojeie kunne der
lige SJ godt hare være seks
jernror eller træstammer og

et eller øverst oppe. Det vil
kun være mågernes tumleplads, og hvem skal holde disse "ansigter" rene.
jeg synes Srig Nordestgaard (10/3) og Troels Dilling
(8/l) efter min opfattelse
r<lmmer rent plet med deres
indlæg, så det burde være helt
klnrt, at jeg stotter ønsket om
at fa "Fortællebronden" sat
op på Flakhaven.

ytringsfrihed eller styret debat?
Af Merete Næsted

meTet Poul Anker Nielsen

afstøbning bliver i færdig ud-

Cbrist;nn ~Y's J/ej 12,
5230 Odense M

gave en HOOO centimeter høj

SKULPTUR: "Diskussionen
om et' nyt H.C. Andersenmindesmærke er heldigvis ikke styret", hed det i lederen i
min avis søndag den J 5. fehruor. Nej, selvfølgelig er den
ikke det. Den er nemlig et udtryk for enhver danskers ret
tii ytringsfrihed. En mulighed

åhenuort ikke helt enig. Hon
fortæller til avisen den 3.
mnrts, ilt lum har problemer
med "den følelseslodede og
ofte IIsoglige debat i medierne, som korer på et tyndt
grundlag - nemlig et billede i
avisen fif en bare 80 centimeter høj gipsafstøbning."
Det modsatte af følelsesladet og usaglig er ifolge syllonymordbogen ufølsom og

for <lt tilkendegive egne holdninger, uanset af hvilken ka-

saglig. Altså må jeg konkludere, at der ønskes en objektiv

rat de eno måtte være.
Heri er bestYrelsesmedlem

esoterisk debat styret af de inviede.
En HO centimeter Inv gips-

I

Industlji- og' 1-Iandeiskam-

op til debat", siger ban til avisen. Og fortsætter: "Uden kritjk dal' kunstcn." Men han
indmmmer, at også han har
problemer med, Jt kritikerne
mn nøjes med gips~lfc;tobni.n
gen.
HenH må jeg sige, <lt det ikkc kun er kritikerne, der må
nojes med gipsilfstobningcll.
Alle mii nøjes med gipsi'lf.'itøbningen. Uanset rang og stand.
Ved præsentationen af modellen for de inviede den 20.
januar fortæller skulptøren
om ideen bag sin specielle udformning af HCA-skulpturen. Herom kunne de ikke-in-

kolos i gmnit og brom.c. Placeret i stedet for Robert Jncobsens "Flakh,lvcn" på Flnkhaven, et byrum, der ifølge
Ejorn Norgaards egen vurdering for tre år siden ikke k.m
bære to skulpturcr~ Det er vel
dybest set det, debatten drejer
sig om. Og som mnnge subjektive eksoteriske uinuvicdc
borgere har bidraget til.
Bjurn Nørgaard selv har
del fint med både debot og
kritik. "Moderne kunst lever
af kritik, og det er kunstens
væsen at provokere og lægge
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tolke som en s<lndh~d med

viede læse i avisen den følgende dag. Ved prøveopstillingen
på Flakhaven den 12. fehru"r
ngerede træpinde og betonklodser det færdige kunstværk. "Herved kunne 111:.111 m
en fornemmclse af, hvo!" meget det nyc kunstværk vil rylde", stod der i avisen dagen
errcr.
Kunstneren vil til en hver
tid vibtage debatten med kritikerne op, lllitJier han til .wisen. "Fordi dcbatten er en væsentlig del af k-unstens sjæl,
det er vigtigt, at folk hllr en
mening om k1.msten." Det
sidste vil jegtil1acle mig at for-

visse modifikatiuner! Idet h;] Il
megct kategorisk for .'iben
skærm har erklæret, at han ikke finder, at folk af min profession er kyndige i at bcdom-

rnc en ufærdigskulptur.
Debatten øm det nye HCA-

mindesrn,crke er et godt udtryk for, hvor cngilgerede
odenseanerne er i deres uv.
Uanset, 0111 det er ufolsomn{c
og saglige borgere eller folclsesl3uedc og usaglige burgere, der }rtrer sig.
Merete Næsted

er turistguide.

I

HER ER DEN: NØRGAARDS EGEN FORKLARING
Skulptøren Bjørn
Nørgaard ser H.C.
Andersen som en
kompleks og splittet person, hvor rejsen og digterværket
giver ham identitet.
"Derfor kan jeg ikke lave en entydig
skulptur, men jeg
har derimod valgt
en skulptur, hvor
Andersen møder sig
selv som rejsekammerat og som et
menneske, der dybt
i sin sjæl tvivler på

sig selv". Sådan
forklarede han sine
tanker for skulpturudvalget i Odense
for et år siden.
Den gamle provokatør har det fint
med både kritik og
debat, da han mener
det er kunstens
sjæl. Det eneste,
han ærgrer sig over,
er at kritikerne må
nøjes med en 80
centimer høj gipsafstøbning. (jb.)

Tal klart
Af Thomas Sehiitt .Jensen

Storkel"kk", 174, Kirke1ldrup
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FLAKHAVEN: Jeg har med
interesse fulgt debatten om
vores kultur. Dette er desværre sket med en blandet smag i
munden. Ocr ikke er blevct
tænkt positivt, nyskabende øg
alterniltivt omkring Odenses
centrnle plads i mange åltier.
Hvod tænker Odense, hvis
dette ellers kunne komme
frem i fuld offentlighed uden
sammenspisthed og særinteresser? Kunne vi blive rI; for
dette og ffi omtale i bred forståelse, vil meget være opnået, selv for den enkelte.
Lad os dog fit dette logiske
og alternative udspil tii fælles
bedste med beslægthed, hvilket længe har været savnet og
ønsket i b~de Llebatten og udmeldingerne uden fortielser.

BYENS LIV

"",'

I

Nørgaards

I

ReA-

I

skulptur
ødelægger
Flakhaven
Af Lisbeth Aastrøm
Andersen
'-lr()f1n1hcll,~et 3,

Svendborg

SKULPTUR: J cg horer ikke

til dem, der nOrllMlt skriver
læscr1lrevc, så (let har wgt:t
tid at nå til den t:rkenclelse, elt
jeg måtte skrive. Forhiibentlig er det ikke for sent.
Jcg er frustrcr~t og vred
o\!cr planerne om at nytte
RobertJ<H..:ubsclls skulptur fr;\
Fhlkhaven og erstil1'te den
Illed en ottc meter huj parodi
på H. C. Andersen.
For det første synes jeg ikkc, Robert j;u:obsens rine
skulptur skal nyttes, og for det
andet synes jeg, at det vil vxre
en stor skarn ;lt odel ægge
FbkhJven og synet ,tf de kønne bygninger omkring pladsen med en så storogdomillerende skulptur som I3jorn

Nnrgaards.

FS
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Sæt Frederik den 7. tilbage på Flakhaven
Af Tom Nielsen

/lii!.c!sovænget 16,
501H1, Odense C
FLAKHAVEN: Som gammel
Odense-dreng kan jeg ikke
undlade flt blande mig i debatten omkring Odenses fornemmeste plads, Flaklwven.
Visioner om ens egen by må
man vel have.
AJlerførst vil jeg rose Odense Kommune for færdiggørelsen af belægningen på Klingenberg, Kløsterbakken og
ikke mindst byens udstillings-

vindue, Flakllaven.
Dc forandringer, der er foretager i de forgangne år, håber og tror jeg på vil være dct,
som kommende generationer
vedkemiel' og opfatter som
deres Odense.

J-Ivnd der optager mig mest
er udsmykningen og brugen
af byens torv og byens hjerte
samt byens puls.
Sj tillader jeg n-ug at spørge: Hvorfor ikke genoplive
statuen af Frederik den 7., der
var konge af Danmark frn
184H -1863.
[(ongen, der søm bekendt
af frivillighed afskaffede enevælden j Danmark.
Hvilken dreng eller pigebarn i 1950'erne har ikke stnet
foran dette pragtcksemplnrl
som blev skabt afVilhelm Bissen, og læst teksten "folkets
vilje landets lov". Statuen vor
først placeret "ed Odenses
gamle politigård, men blev
senere nyttet til Flokbaven
foran råd"huset, hvor turister
og Odcnscborgere kunne be-

undre dette mesterværk.
Lad så endvidere Oceaniask'ulpturen blive liggende til
gavn og glæde for børn, der
elsker flt kravle og berøre dette fejlphlcerede monster.
Fn hurtigst muligt indført
en ugentlig torvedag. Det vil
uden tvivl give byen et løft, så
den "ender tilbage til sin storhedstid njed liv øg sjæl.
Der burde kunne findes et
hjørne på selve Flakhaven,
hvor skulpturer kan optræde
pn gæsteudstilling.
H.C. Andersen-skulpturer
kan plaeeres på strategiske
steder, hvor tilrejsende fær~
des, så vil ingen, der besøger
Odense, være i tvjvj om, hvor
de har været henne.
Kom nu Odense vi kan næsten ikke vente.

..

'

Statuen af
Frederik den 7.

blev afsløret

på på
Flakhaven den
-, 5. juni 1868,
oq er her
fotoqraferet i

1875 med
domkirken i
baqqrunden.
Den stod foran

rådhuset I

'~ langt over 100
f år, men står i
dag foran
Odense Slot.
Statuen er
~
'. \ _
.
". byens ældste
~ offentlige
monument.
FOm: ODENSE BYS
MUSHR

Jeg førstår ikke, nt [ljørn
Nørgiird selv kan gå med til,
"t Robert Jambsens skulptur
skal fjernes til fordel for hons
egen. Det bn næppe være.:
kunstneren i ham, der hJr bestemt det.
Jeg forstår heller ikke de givere ug sponsorer, dcr står
hag. Hvad f..1rdem til at ment:,
ilt Rohert Jacollsens skulptur,
som var en gave til bycn i anledning af 1000-års jubilæet,
uuen videre kan fj~rncs til
fordel for andre giveres og
sponsorers gave? Hvad tænker horgmesteren ng Kulturfonden dog pit'
J eg tvivler i øvrigt pit, at det
ville være i H. C. Andersens
;ind at ønske, at en skulptur,
der er fremstillet af en nfDanmarks største og internationalt kendte kunstnere, bør vige pladsen til fordel for en af
1-1. C. Andersen selv. Men jeg
er hclrsikker p.l, at han kunne
skrive cn historie, S3 bev.cggrundene ville komme frem og det er ganske vist,
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Også tyvene går efter hans kunst
..Mine skulpturer
handler om at fastholde os på menneskelige værdier
og respekten far

Den provokerende
multikunstner Jens
Galschiøt har flere
projekter i støbeskeen

vores medmennesker,« siger billedhuggeren Jens
Galschiøt. Her i sit
værksted i Odense.
Foto: Alex Tran

Af Sten Tolderlund
s ro@sOJldagsavisen.rik

Billedhuggeren Jens Galschiøt i Odense - ham med
bl.a. Svinehunden og Skamstøtten - kan ikke klage over

manglende interesse for
sine kunstværker.
Han har det med jævnligt
al være i fokus både lokalt
og I globalt. Dog ikke altid
med sin gode vilje.
Sidste weekend fik han
ved et natligt indbrud stjålet
ni skulpturer til en værdi af
60.000 kr. Det skete fra
samme udstilling, hvor en af
hans bronzeskulpturer til
90.000 kr. forsvandt tre uger
tidligere. Så nu er udstillingen lukket. Arrangørerne
glæder sig over, at den har
været velbesøgt. Desværre
var den altså også populær

~

om natten.

Kunstneren fortæller, at
det langtfra er første gang,
han har fået stjålel skulpturer. l de seneste 10 år er der
fjernet for over en million kr.
ved indbrud i gallerier og
udstillinger i ind- og udland. Alle er registrerede og
efterlyst af politiet.
..Jeg er uforstående over for
de Illange tyverier, også
fordi de stjalne ting er meget
svære at sælge. Hvis der var
tale om forsikringssvindel,
ville det da være til at forstå,
men skulpturerne var ikke
forsikrede,« siger Jens Galschiøt, som tror, at skulpturerne især havner hos private kunstsamlere i udlandet.

Samtidig er han lidt 'smigret', for det er normalt kun
afdøde kunstnere i verdensklasse, der bliver bestjålet.
»Maske skulle jeg til at
lave nogle skulpturer, der
Ikke tiltrækker tyve,« lyder
det filosoferende fra Jens
Galschiøt.
,Men det er nok bedre, at
de stjæler dem, end at de
brænder dem af som Kurt
Trampedachs. «
Tyverierne sker på et tidspunkt, da Jens Galschiøt er
stærkt optaget af sin nye
H.C. Andersen-vandkunst
'Fortællerbrønden' , som er
hans forslag til en skulptur,

der skal hædre Odenses
stor'!> digter i forbindelse
med 200-året for hans fødsel. Han har fremstillet en
model i kobber i størrelsesforholdet 1/10. Fuldt færdigt får den en diameter på
10 meter.
LO i Odense er interesseret i, at kunstværket realiseres og har indkaldt fagbevægelsen, erhvervslivet, folkevalgte og andre til et møde
på onsdag, 10. marts. Formåfet er at få iværksat en
indsamling, så 'Foretællerbrønden' kan gives som en
folkegave til Odense by.
Prisen for vandkunsten,
der fremstilles i kobber og

bronze, bliver otte millioner
kr.
»Jeg har foreslået, at den
kan stå pa Sorte 'Brødre
Plads. Det var her, Odense
Teater lå i gamle dage, og
H.C. Andersi," ville jo oprindelig have være skuespiller. At sætte ham på en
plads, hvor han allerhelst
ville have været, vil efter
min mening være et scoop
og samtidig give kvarteret et
løft,« mener Jens Galschiøt.
Han arbejder tit sammen
med udenlandske kunstnere
og vil også samle et internationalt team på 10-15 billedhuggere fra Mexico, Cuba,
Rusland, Kina og Danmark

om at skaDe 'Fortællerbrønden',
..En del af skulpturen består
af hundredvis af mindre figurer fra H.C. Andersens
eventyr, og de skal flette sig
kalejdoskopisk ind i hinanden. Det er så omfattende et
arbejde, at det ville tage mig
10 år, ~vis jeg skulle gøre
det alene.«
de sammenflettede
li
r benytter Galschiøt
lid .af samme fremgangsmåde som i Skamstøtten den otte meter høje menneskesøjle, der i dag står i
Hongkong, Brasilien og Mexico. Den skal fremstilles i i

i

alt 10 kopier, og to af de nye
steder er Berlin og Tjetjenien.
Jens Galschiøt har flere
andre nye projekter i sløbeskeen, bl.a. skal han udsmykke Bella Centerets modemesse og Roskilde Festivalen. Og han er igangsætter
af et projekt i Mellemøsten,
hV.ar en række udenlandske
malere skal male på 'Muren', der adskiller israelere
og palæstinensere. Kan det
ikke lade sig gøre, vil der i
stedet blive malet på husgavle overfor 'Muren'.

'9

Jem Galschiøt er kendt viden om for sine stærkt provokerende skulpturer. Her ses han med 'Survival ofthe Fattest': der illustrerer, at den rige og velnærede verden udnytter de fattige lande. Foto: Alex Tran

Model af Galschiøts vandkunst 'Fortællerbrønden', som i fuld størrelse får en diameter på 10 meter, mens figuren af
H.C. Andersen bliver tre meter høj. På hver side af digteren skabes skulpturvinger med hundredvis af hans eventyrfigurer flettet ind i hinanden.
..
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Lad dog os lOI'4
bestemme
• Hvor ville jeg ønsl<e, at bO~Cjmester

Anher Boye DC] co, og ikke mindst
"kunstneren" -jjQ)l:Il Nørqaard, havde
format til at træk'ke siCJ tH fordel for
Jens Galschiøt oCJ hans HL Andersen

skulptur, som jeg vil tro at lanqt de fleste borgere i Odense ville foretræk!<;e
og q\æde sig til at opleve på digterens
o

Jeg forstår ikke, at ganske fa pers~
ner skalllave lov til at udøve ~aCJt pa
andres belwstning. Dem?kratlets re g-.
ler er - som jeq har forstaet det - at la
de flertallet bestemme.
Lad det komme på prøve med en folkeafstemninCj. som foreslået af Eskild
Kjær-Madsen i Fyens Stiftstidende

d

Connie~Merete Po er

EllI/cdllls AilI' H, DalIlIlI. Odens/'

Dagblad
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Borgmestersvar trak ud
Af Jørgen Volmer
jvo@lyens.dk

ODENSE: Normalt kan borgerne forvente at få svar på
spørgsmål, der stilles til byrådet, på det førsrkommende
byrådsmøde, hvis de indleveres senest en uge før.
Men det fik Borgerlistens
Alfred Hansen ikke, da han
den 4. februar indleverede et
par spørgsmål på rådhuset
om byrådets holdning tilJens
Galschiøts 1-1. C. Andersenskulptur, Fortællebronclen.
- De tre sporgsmål var, da
de blev stillet, meget relevante og af interesse for mange
borgere i Odense, siger Alfrcd
I-lansen.
- Jeg fik ingen hegnmdelse
for. hvorfor de ikke blev besvnret på møclet den ll. februar. Først da jeg henvendte
mig på rådhuset den 24. fe-

bruar fik jeg et svar, tilføjer
han.
Spørgsmålene gik på, hvilke initiativer byrådet vil tage
for at byen kan erhverve Fortællebrønden, om byrådet vil
bevilge penge til den, og om
byrådet kan anvise en placering til den.
Siden er der sat en privat
indsamling i gang, og kommunen Cl' i dialog med Galschiøt om en placering, har
borgmcster Anker Boye svaret Alfred l-lansen i et brev
den 24. februar.
~ Jeg er skuffet over, at
spørgsmålene ikke blev besvaret på byrådsmødet den
II. februar, og at byrådet dermed ikke er i stand til at respektere "Reglement for
spørgsmål fra borgerne" fra
197 I, Ivder det fra Alfred
I -Ianscn~

•
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Model·af Galschiøts vandkunst "Fortællerbrønden',
som i ftlld størrelse får en .
diameter på 10 meter,
mens figuren af.H.C. Andersen bliver tre meter høj.
På hver side af digteren
skabes skulpturvinger med
hundredvis af hans eventyrfigurer flettet ind i hinanden.
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Også tyvene går
efter hans kunst
A'JOUR KLIP GRUPPEN
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~ ! være til at forsta,

Dagblad
119.331
496.000
Sjælland

,er han lidt 'smigIt er normalt kun
,stnere i verd?nsi.bliver bestjålet.
,skulle' jeg til at
I skulpturer, der
kker tyve,« lyder
terende fra jens
rer nok bedre, at
dem, end at de
lem af sqm Kurt
:hs.«
I

! sker på et tids-

I

»Mine skulpturer handlef om at fastholde os på menneskelige værdier og respekten for
vores medmennesker,« siger billedhuggeren Jens Galshiøt. Her i sit værksted i Odense.
Foto: Alex Tran
punkt, da jens Galschiøt er
stærkt optaget af sin nye
H.C. Andersen-vandkunst
'Fortællerbrønden'• som er
hans forslag til en skulprur,
der skal hædre Odenses
store digter i forbindelse
med 200-året for hans fødsel. Han har fremstillet en
model i kobber i størrelsesforholdet 1110. Fuldt færdigt får den en diameter p~
10 meter.
LO i Odense er interesseret i, at kunstvær.ket realiseres og har indkaldt fagbevægelsen, erhvervslivet, folkevalgte og andre til et møde
pa onsdag, 10. marts. Formalet er at få iværksat en
indsamling, så 'Foretæilerbrønden' kan gives som en
følkegave til Odense by.

lor.L __

KUNSTYVE ER VILDE MED
GALSCHIØT
På kun tre uger er den fynske
billedhugger Jens Galschiøt
blevet bestjålet for 250.000 krenel' skulP!f1:er. og gennem de
sidste ti år har han salmuenlagt fået stjålet kunstværker
for en millioner kroner.
Karup-Sogns KUnstforening
på Fyn måtte simpelthen lukke en udstilling afbilledhugge-'
rens værker, fordi kunstelskende tyve to gange l løbet af
tre uger om natten havde fjer·
net hele ti skulpturer fra udstillingen.
- Måske skulle jeg til at lave
nogle skulpturer, der ikke er
så tyvetækkeUge. Men det er
måske bedre, at de stjæler
dem, end at de brænder dem af
som hos Trampedach, lyder
det fra Galschiøt med et skævt
smil.
Jens Galschiøt er især kendt
for sine provokerende happe-

nings, f.eks. 'Min indre svine·
hund', en otte meter høj
'Skamstøtte' opstillet i både
Hongkong, Mexico og Brasilien. Og netop nu er han midt·
punkt i en ~trid på Fyn om en
ny H.C. Andersen skulptUl;
hvor Odense Kommune og borgerne ivrigt skændes, om det
skal være en Galschiøt·skulp·
tur eiler en Bjørn Nørgaard·
slmlptur, der skal placeres på

Prisen for vandkunsten, den. Det er så omfattende et
der fremstilles i kobber og arbejde, at det ville tage mig
bronze, bliver otte)l1i11ioner 10 år, hvis jeg skulle gøre
det alene.«
kr.
Med de sammenflettede
"jeg har foreslal\t;-at den
kan sta på Sorte Brødre figurer benytter Galschiøt
Plads. Det var her, Ddense lidt af samme fremgangsTeater la 1 gamie dage, og måde som i Skamstøtten H,C. Andersen ville jo op- den otte meter høje mennerindelig have være skuespil- skesøjle, der i dag står i
ler. At sætte ham på en Hongkong, Brasilien og Meplads, hvor han allerhelst xico. Den skal fremstilles i i
ville have været, vil efter alt 10 kopier, og to af de nye
min mening være et scoop steder er Berlin og Tjetjeog samtidig givekvarteret et nien.
Jens Galschiøt har flere
løft,« mener(ls Galschiøt.
Han arbet 'r tit sammen andre nye projekter i støbemed'udenlil' . ske kunstnere skeen, bl.a. skal han udog vil også samle et interna- smykke Bella Centerets motionalt team på 10-15 billed· , demesse og Roskilde Festihuggere fra Mexico, Cuba, valen. Og han er igangsætter
Rusland, Kina og Danmark af et projekt i Mellemøsten,
om at skabe 'Fortællerbrøn- ,hvor en række udenlandske
malere skal male på 'Mu~.
ren', der adskiller israelere
»En del af skulpturen består og palæstinensere. Kan det
af hundredvis -af mindre fi- ikke lade sig gøre, vil der i
gurer fra H.C. Andersens stedet blive malet på huseventyr, og de skal flette sig gavle over.for 'Muren'.
kalejdoskopisk ind i hinan-

•

Billedhuggeren Jens Galehiots skulpturer er blevet
kultobjekter for kunstelskende tyvekllægte.(Foto:
Miriam Dalsgaard)
Flakhaven i Odense.
Det er l øvrigt også Jens Gal·
sehiøt, der har lavet de H.C.
Andersens-ærespriser.
der
skal uddeles til Dronning Margrethe, den italienske oversætter Bruno Berni og til den bra·
silianske professor Ana Maria
da Costa Santos Menin 2. april
ved et arrangement på Odense
kka@eb.dk
Teater.
AF KIM KASTRUP

Jens Galschiøt er kendt viden om for sine stærkt provokerende skulp'jurer. Her ses han med 'Survival af the Fattest', der illustrerer, at den rige og velnærede verden udnytter de fattige lande. Foto: Alex Tran
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Udstillingen var lige blevet forlænget til
udgangen af marts. Men efter et indbrud i
Korup Sognegård ve8 Odense i nat, er det
nu slut med at udstille Jens Galschiøts
skulpturer i præstegården.
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- Vi tør simpelthen ikke mere. Så her til
morgen har vi sammen med
kunstneren pakket udstillingen ned, siger
Hanne Nordentoft fra Korup Sognegård.
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I nat forsvandt der flere kunstværker for
mellem 65.000 og 66.000 kroner. Og ved
første indbrud forsvandt skulpturen
"Blæksprutlekjolen" til en værdi af 90.000
kroner.
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Udstillingen har ellers været meget
populær.
-c ,
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Foto: Birgitte Carol Heiberg
gennl
"Blækspruttekjolen", der er en skulptur .Puut
af Jens Galschiøt ved
igen
beklædningsfagskolen i Odense. En
.Pren
mindre model af skulpturen i bronze er
belvet stjålet fra en udstilling i Karup
stel a
Sognegård.
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- Vi vidste godt af Galschiøt var populær, men ikke at han også var
populær blandt tyveknægte, siger Hanne Nordenloft.
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Kunstforeningens formand Hanne Nordentoft foran sognegdrden, hvorfra flere af Jens~
Galschiøts værker blev stjålet. Udstillingen er nu helt lukket, men dens vartegn, det store
Galschiøt-kors, er der endnu. (Foto: Hasse F)

Ku·nsttyve lukker
Galschiøt-udstilling
Karup - Først røg kjolen side" flere stykker.
Nej, der er ikke' tale om
striptease, men derimod
o.gt kun~ttyverier.
Sagep er nemlig, at den
odenseanske billedhugger
og debattør Jens Galschiøt
med atelier og værksted i
Næsby havde en starre udstilling i gang i kunstforeningen i Karup. Den foregik i Karup So!:,!egård og

var så populær, at kunstforeningens bestyrelse efter aft.ale med Gafschiøt
besluttede at forlænge den.
Populær var udstilJiQgen
desværre også hos nogle
kunsttyve. Førstø gang, der
var ubudent besøg, var i
begyndelsen af februar, da
den bronzeskitse af en kjole, som Galschiøt har skabt
i samarbejde med den afdø~
de modedesigner Erik Mor-

tensen, blev stjålet. Natten
til fredag i sidstø uge var
'den gal igen.
V~d· ~t nyt indbrud blev der
stjålet ol :skulpturer til en
værdi af 60.000 kr.
Som eo følge heraf besluttede kunstforeningen med
formanden Hanne Nordentoft. i spidsen derefter helt
at lukke udstillingen. De
resterende værker er nu returneret til Galschiøt.
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Bjørn Nørgaard:
Andersen møder Andersen
l,

7-"

ej (

Læs hvad]nIDstIlerenbag HCA-skulpturen selv skrev om værket

Af John Borgkilde
jbo@fyens.dk

ODENSE: - Skulptur og materialevalg sbl afspejle H.C.
AnJersens mangfoldighed og
flertydighed, s, de tre figurer i
en stHhcs i bronze, sølvbronze
og nluminiulll, så figurerne
vokser ud afden store spir;]l, i
Jlordisk granit, hans hl1turelIc rl:)dder og bassinkanten i
gr'lIlit CTa hele verden - hans
rejser. Hans univers.
Billedhuggeren, professor

Bjørn Norgaard fortæller om
det han vil med det kunstværk, der er blevet genstand
for voldsom kritik allerede inden hJn er gilet i gang med

det omfattende arbejde.
Men som hl1n siger; HMo_
dernc kunst level' af kritik og
det er kunstens væsen at provokere og lægge op til debat".

S:l den del af arbejdet er
gjOrt med præsentationen af
modellen til den H.C. Andersen-skulptursol1l han nu går j
gang med - p& bestilling af Industri- og H;lnticlskammerct

i Odense.

~

Nyder polemikken
Bjørn Norgaarcl siger det ik-

,

ke dirckre, men det er som

,
~

SKULPTUR.UDVALGET
il'

Da Industri· og

Handelskam-

Illi.CIJr om den kontroversielle

meret henvendte sig til borg-

mester Anker Boye, formand for

. f ' k' I· D k' I
I10\,·1,
Cl!::1 og se s )cn. en ,1 -

Kommunens kunstfond, blev be·
slutningsmyndiqheden lagt
over i udvalget nedsat af byrå-

deto

tim~tcr

lav gipsafstøbning,
der er stor nok til at sætte •
.
.
ren (~ttc: meter ~ØJI udr~ores I

mcsslI1g ug granIt fra Kinn og
plnccres pil r-hlkhaven i stedet
for RobertJ<lcobsens skulptur
"Flakh:wcn", der cfter 17 år
formentlig nyttes til havnell.

Under alle omstændigheder, s& er det planen, at H.C.
Andersen-skulpnlloen a!'slores
fTedng l. eller P' selve 200 'I'S
dagen, lordag 2. :lpriJ 2005,
altså nnr startskuddet for

""

'

Sådan blev

skul ptuT, hvor digteren får tre

sindene i bevægelse.
l færdig udgave cr s.kulptu-

.

•

-'-'.. ........

folelsesladcde læserbreve.
;'Jeg forstår godt, når nogle

des rask væk uhyre og mOi1ster P' grundlag af en 80 cen-

~

T

om, han nyder polemikken i
"::mded'\lllmcn ll med daglige

mener, ikke ni slags kunst ~r
lige spiseligt. Uden kritik dør
kunsten,"~ sa~de han for uylig
l et 1I1tervICW J denne aVIs.
Lwserbrevcne handler pri-

~,--."r

6' Det består af Anker
J

l

Boye. rådmændene
Jørgen lund og Søren Møller, park· og
vejchef Per Glad,
stadsdirektør Jørgen

Clausen og direktør Karsten
Ohrt, Kunsthallen på Brandts
samt købmand Poulls~ksen og
apoteker Poul Anker Nielsen.

,oH.C. Andersen &ret" lyder.
Baggrund
S~"UI pturud va lget, nedsat af

byr&det, ·spurgte i slutningen
af 2002 - efter at have sonde-

tet, at disse bevægelser ikke
bliver modsætninger og ude-

ret terrænet - Bjørn Nørgaard

lukker hinanden, men tværti-

om han ville påtage sig opga- mod betinger hinandens eksiven, at skabe det fynske er- stens".
hvervslivs gave til Odense i
Hasseriis statue
anledning af200 &ret.
Samtidigt udbad man sig et N'ørgaard henviser til Louis
kunstnerisk oplæg.
Hasselriis' H.C. AndersenIfølge Poul Anker Nielsen stau,e h'a 1888 i Eventyrhah'a Industri- og Handelskam- ven og omtaler den nationalmerets bestyrelse, blev op- romantiske perio.te, der byglægget forelagt p& et møde i ger nationalstat;)f, gennem
januar 2003, hvorefter udval- historien.
get bad Bjørn Nørgaard om at
arbejde videre n1t:d sine ideer.

"Her spiller store mænd og
enkelte kvinders gerninger en

l januar 2003 fulgte Bjørn stor symbolsk rolle og giver
NørgaaI°ds ranker og ideer p& den ny nationalstat identitet
skrift - til skulpturudvalget og og stolthed".
han skrev blandt andet:
Bjørn Nørgaard skrev des, "Jeg har valgt, hvor umuligt uden, at han ser H.C. Anderdet end kan lyde ud fra tidens sen som en meget kompleks
trend, at det er afgørende for og splittet personlighed, hvor
den globale ansvarlighed og rejsen og digterværket giver
den lokale, kulturelle identi- ham en identitet.

"Ikke i ham selv, men uden for
sig selv og det er vældig moderne. Derfor laver jeg ikke

odenseanerne
præsenteret for

en entydig skulptur, men en

og hans HCAskulptur første

skulptur, hvor HoC. Andersen
møder sig selv, som digter,
rejsekammerat og

S0111

et

menneske, der dybt i sin sjæl,
tvivler på sig selv."

"Derfor treenigheden mellem geniet, den søgende, rej-

sende, ulykkelige og tvivlende, som vi vel i dag alle kan
genkende".
IISådan er min nutidige for-

tolkning af H.C. Andersen.
Det er hverken en romantisk
idealisering eller en realistisk

illusion, men billed på billed
på billed og jeg bygger lag på
lag p& lag af mulige opfattelser af Andersen".

Bjørn NørQaard
gang.
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I-Ivortor bruge penge
på skulpturrapport?
skulptur, der er ingen sokkel
der fjerner den fra jorden, den
Poppelhaven 30B l Odense
kan i princippet placeres frit
SKULPTUREN: Efter samta- på hele området, den rejser
le med Lars Havelund, Oden- .sig ganske let med hoved og
ses Bys kunstfond, er det nu glider med fødderne ud i det
blevet klart, at Bjørn Nørga- fælles rum, det er en stor,
ards nye otte meter høje rund, yppig kvinde, moder
skulptur skal stå på FlakJla- jord, Mor Danmark, havven, og Svend Wiigs skulptur moderen, ophavet til alt liv, et
stort, frodigt, fælles billede,
Oceania skal blive stående.
Jeg undrer mig: Hvad er der og hun er robust, bliver kun
sket med Flakhaven? siden smukkere af, at alle wlgerne
Bjørn Nørgård nu er af den kravler rundt på hende, hun
mening, at der godt kan stå to er i sandhed skulpturen til byens demokratiske hjerte."
skulpturer.
Men vil hun ikke komme til
Da han sad i skulpnlflldvalget, var ~ldvalget af den me- at se lille ud ved siden af en otning, at rumm-ct ikke kan bæ- te meter høj sklllptur?
Og hvad er der sket med byre to skulpturer, og Oceania

B~var respekten ~~ 2

for "Store Robert" R 0Y'

Af Birte Landorph
Bergenri4ls Atte 14, Odense SV

Af Dan Jensen

skulle være den eneste skulpnlf på byens store plads.
For som udvalget skriver:
"Det er en 'demokratisk'

ens demokratiske hjerte.

Yderligere blev der gjort et
stort nummer ud af, at ingen

her.
Byens rådhus og dets funktion og betydning blev understreget, at skulpturen af den
regent, Som sikrede afSkaffelsen af enevælden og denned
gav os den frihed og det demokrati, som vi alle 'hylder i
dag.
En værdig og natnrlig understregning af bygning og
plads.
Da det blev besluttet, at
kongestatuen skulle vige for
mere nlodetne kunst faldt valget på en afde kunstnere, som
har gjort sig gældende også

SKULPTURER: Store officielle bygninger som slotte, regeringsbygninger, amtsgårde
og rådhuse og de pladser, de

FOTO: OLE FRIIS

meget ofte danner rum sammen med, udgør en smuk en-

et forslag til omgående genplacering.
Roberts skulptur er blevet
afvist i krydset Middelfart-

hed.
I mange tilfælde hænger de
skulpturer, som er placeret på

vej/K1øvermoscvej og man

sådanne pladser, nøje sam-

har ikke fundet en egnet
plads.
Og som Lars Havelund så

men med bygningemes og
pladsernes historie og funk- .
tion.

smukt gør opmærksom på, er
Odense den eneste by .i Dan-

fornemmelse af, hvor man

På den made far man en fin

uden for landets grænser.
"Store Robert" lagde i sit

befinder sig.
Det var også tilfældet med
Flakhaven da sh.'Ulpturen af
Frederik den 7. havde plads

mark med en skulpturplan.
Så er det barer at jeg spørger, hvorfor kommunen bru-

ger penge på en skulpturrapport som ingen gider bruge.

livs sensommer mange kræfter og tanker i den skul ptur,
som nu står på den plads,

hvortil han skabte den.

skulptur foreslås fjernet uden

;t-·~;.4~,""~"'1_

Når man nu mener, at Ro-

bert Jacobsens 'skulptur skal
erstattes med et kunstværk af
Bjørn Nørgaard, som Inm
meget fa har set en lille udgave af, så forekommer det som
en uværdig optræden over for
en afvore nu desværre afdøde

r-:s

Så klog" '/-0
man
kan blive
Af Gunnar Nissen

Provste!økken 23 A, Odense
SKULPTUR: Det er da mage-

løst, så klog man kan blive ved
at følge debatten om Bjørn
Nørgaards (BI\') forslag til en
H.e. f\ndersen-sh:ulptur på
flJkhaven ved at læse Robert
Johannes Rasmussens (RJR)
indlæg j avisen den 8. marts.

Her kan man blandt andet
læse, at vor store digter havde

en sygelig trang til at onanere,
og at denne trang var med til

at give digteren et så forkvaklet sjæleliv at det retfærdiggør
at BN udstyrer skulpturen
med tre hoveder og seks ben.
Jeg har en fornemmelse af
at HJR er en af de mange fiffige skræddere, der syr og syr
med tråde så fipe at alminde-

lige mennesker ikke kan se
dem, det er jo ~lene de finkulnrrelle forundt.
Digterens eventyr om kejserens nye klæder har vist al-

drig været så aktuelt som her i
hans fødeby, hvor vi planlægger fejre 200-årsdagen for
hans fødsel. Her, mener jeg,
at man skal lægge vægt på ordet fejre, og det er da ikke at
fejre at udstille et menneske
med en splittet sjæl. Den slags
hører hjcmIne i videnskabelige afhandlinger, og ikke
midt på Flakhaven.
I øvrigt er de menneskelige
laster og lyster utallige og

meget alminåeligc, de store
fyrtårne indenfor musikken,
l~laler1..'1lnsten og digtekunsten har sikkert været plaget

af dem også, men er detciet, vi
skal huske del'n forl j)I~j, ,vi
skal huske deI]1 for der~s'ge
nialitet og ubændige.skabertrang, og være taknemmelige

for alt det de gav os.

kunstnere og en respektløs
omgang med hans store
kunstværk.
Vil Odense virkelig være
- ',ii:let bekendt?
EEK1"'(jER, 11\X:;8\J Cff'avTl-IG
, Der er endnu tid til efterAlXJDJJU TIL A~"!'(jET MEUfM tanke og omtanke i denne
mE11l::I'J 'TREDiVE CG FE'MTEIV. sag!

FamjJie vil
/'OJ

have besked

Kunst fOl:;
borgernes skyld

Af Mette Kissou

~~~

Dalsøvej 20, Grindsted
SKULPTUR: Anker Boye, tag
og let anker og kom inden for
bøjen og ikke på kollisions-

Af Robert Johannes
Rasmussen

kurs, som du er nu. Det er hul
i hovedet, at man efter 16 år

Jagtvej 34, l. th., Odense

skal have fjernet en shllptur,
hvor vil du, hr. Boye, stille
den? Eller vil du sælge den

SKULPTUREN:
Debatten
om Odenses nye kunstværk
florerer endnu på det livlig-

som skrot? Og med hensyn til

ste.

hr. Nørgaards skulptur, der
har tte hoveder, og hvis det
var tænkt at H.e. Andersen
shIIle shle ud over de fireverdensdele, ja så har han tabt
det ene hoved i flovhed,. at

J eg læste den J. marts en
klog og indsigtsfuld bemærkning på netop disse sider, der
omhandlede den
de og komprornisløse tilgang til det
kommende hIrio-

pådutte borgerne ekstra udgifter til dette kunstværk.
Vi i familien håber, at vi får

gerne have besvaret dette
spørgsmål!

Hvis hr. Boye siger det officielt, ja så har han sparet 4,50 i
frimærke. Vi i familien håber,
at enkefrujakobsen vil anlægge sag mod Odense Konunune.Jeg personligt håber, at hr.
Nørgaard taber denne sag, og
at han må skamme sig over at

•

sum, der skal præ- ~

gc vores fremtidige bybillede, og
dermed indgå berigende i vOIJ("alJes

h.'Ulturelle ln~rdag.
Kort og godt
blev der sagt, at debatten

brillerer

ved sit fravær af
saglighed, hvilket
må siges atvære en
konstatering, der
rammer

hovedet

på sømmet.

føj "hr. hesteslagter", mis-

af
Skribenten
indlægget - Anne
Grethe Mikkelsen - fremhæ-

at vide, hvem der sponserer

hr. Nørgaards slmlptur?

Den ensidige og skyklapfokuserede behandling af Nørgaards spændende skulpnlr
undrer mig.
Hvorfor ikke glæde sig?
Hvorfor græmme sig?
Men jo, hvis niveauet er

lagt i debatten, så lad miganvende denne sentens af Klaus

Rifbjerg:
"Dagens

"Den ensidige
og skyklapfokuserede
behandling af
Nørgaards
spændende
skulptur undrer
mig. Hvorfor
ikke glæde sig?
Hvorfor
græmme sig?"

han sjoflede en kollega: føj,
undelsens brød skal også spises. Håber at det smager godt.
N.B. Må offentligheden få

dramatisering.

noget unuancere-

man med sine fulde fem kan

en officiel, besked om, hvor
skulpturen. sim! flyttes hen.
Familien og enkefruen vil

Ul

ver netop de ensidige elemen-

ter ved shIlptur-debatten, der
uvilkårligt har trukket den
ind i en fase, hvor man nær-

mest fornemmer subjektets
overdrevne personlige involvering, der grænser til over-

fro-

kostavis, en lille sygelig pirring af el1
ellers

fastfrossen

underbevidsthed,
en lille dumhed
her, en lille ond- i
der I
og et stort, ud _

skabsfuldhed

I

bredt,· nedfedtet
kæleri for den latente stupiditet."

Om ikke anelet,
så skaber debatten
da røre i andedammen!

Det er ikke I'art
. pour l'art - 1..11nst
for kunstens skyld
- det er kunst for
borgernes sh.yld.
• Robert Johannes Rasmussen
er litteraturvidenskabsstuderende ved SDU.

I
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I

HCA skal tiltrække
turister fra Kina
, .

F;

~

Fremstød er også en invitation til 60 nrillionel' Ctf2
potentielle kinesiske turister
~MT~?::if~'!:

gementer i tankerne

.•Jil:

Af Malene Bitkelund
mal@fvens.dk

BEIJING: Den danske delegation i Beijing sl<.11 hlandt
andet se kinesiske dansere og

følge optagelsen afen ny H. C.

store økonomisk fremadstor-

fol-

h05

kene fra Hans Christian Andersen 2005 Fonden og Have
PR i denne uge.
En afdem er særligt fremtidens tul"ister.
- 60 millioner mennesker i
den kinesiske middelklasse
har ikke tidligere haft mulighed for at rejse, men nu har de
efterhånden råd til det, siger
Lars Seeberg, generalsekretær i Hans Christian Andersen 2005 Fonden.
- Det er klart, at hvis bare·
en brøkdel af disse kinesere
kommer til Danmark næste
år og i årene fremover, vil det
have en mærkbar effekt på
antallet af turister.

Andersen-film, når de i denne
Den kinesiske fordel
uge er på charrnehlf.
Nlen der er andet end en- . Filosofien om, at der kun skal
keltstående kulnlrelle arran- en mindre investering til i det

mende land for at'få et stort
afkast, hænger sammen med,
at kin~scrne ikke behøver no-

gen særlig introduktion til
"An Tju Sjang" - som de kal- .
der H.C. Andersen - for at få
vakt interesseren for hans fødeland.
De kender nemlig allerede
H.C. Andersen herovre, på
trods af, at 18 procent afkineserne stadig betragtes som
analfabeter. Børnene læser
hans eventyr i skolen, og dermed er de et mulehår foran
andre lande.
- Skal vi jagte flere turister
fra lande som Tyskland, Sverige, Japan og USA, der i forvejen besøger os, vil det koste
meget større summer end her,
fordi de mest interesserede

allerede kommer til Dan-

mark, siger Lars Seeberg.
Ifølge Seeberg falder H.C.
Andersens 200. jubilæumsår i
2005 sammen med en åbning
for kinesernes indrejse i EU-

0('

rekte kinesisk tv fra det stort
anlagte pressemøde i morgen
efrermiddag dansk tid.
Fast mand

på stedet

landene.

At interessen for de kinesiske

- Tidligere er kineserne
kommet i grupper, men med
de nye regler vil de kunne rejse, hvor de vil. Til London eiler Middelhavslandene eller
hvor, de vælger at rejse. Derfor er det en chance for Danmark, at indførelsen afde nye
regler falder sammen med
den store opmærksomhed,
som jubilæumsåret trækker
med sig, sigel' han.
Foreløbig rammer HCA
2005 Fonden godt en millard
af indbyggerne i verdens folkerigeste land. Det svarer til
80 procent af indbyggertallet
og sker ved, at der sendes di-

turister har høj prioritet for
HCA 2005 Fonden viser sig
også ved, at den for længst har
tilknynet en fast mand på ~te
det ined det fonnål at have en
daglig kontakt til de mange
HCA 2005-relaterede projekter, der er Silt i værk i Kina.
Manden er den danske ar-

kiteh Eric Messersclunidt,
som er godt kendt med landet, da han har boet i Beijing i
et parår.

Læs mere næste

side

SKULPTUR/~ 5. /)/02 O yJ

~dersen

i roser
og begonier

• Må det være en lille borger tilladt at
give sit besyv med angående statuer-

ne.
Lørdag aften så vi i fjernsynet en

Fs.
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H.C. A.-hus i Beijing
fREMSTØD: Verdens tørste
Kulturinstitut i Kina på vej

II
UElJ,\NG: Efter den seneste
uges møde mellem danskere
og kinesere, er opbygningen
afet H.C. Andersen Hus i den
kinesiske Hovedstad Beijing
rykket nænnere.

Et hus, der skal være for
folk fra både Det Danske Kulturinstitut og Danmarks 111riscråd, og som skal oprettes
for at udnytte interessen
for Damnark, som ventes at
IlU

,JOURNALIST

Malene Birkl'lund

følge i kølvandet på de mange
arr;lngemcntcr i forbindelse"

med fejringen af H.C. Andersens 200 år i hele 2005.
Det bekræfter både statsm;nis.ter Anders Fogh Rasmussen

~g

generalssekretær j

Det Danske Kulturinstitut,
Finn Andersen, der netop har

afsluttet et officielt besøg i
landet.
-Jeg oplevede en positiv reaktion på oprettelse af et kulnlrinstitut, siger statsministeren.

Det Danske Kulturinstitut
har i øjeblikket ni afdelinger
rundt om i verden - fordelt i
Rusland, Estland, Letland og
Litauen, Helgien, Skotland,
Polen, Tyskland og Ungarn.
Finn Andersen har en forklaring på, at kontakten til 10kale Cl' vigtig: - Vi burde have
flere strategiske steder. I det
lokale kan vi opnå tillid og
nære kontakter, vi ikke' er i
stand til at lave fra København, siger han.
Det Danske Kulturinstitut

frø

fra london med tre hoveder og seks
ben - sådan er der vel ingen. der tror
på. at H.C Andersen har set ud. Med alt

det, der ofres til ære for ham, da må
statuen af ham op på flakhaven og ikke stå gemt bag domkirken. hvor ingen
kan finde ham -slet ikke turister.
Så derned med Oceania. og Robert
Jakobsen ud i Tusindårsskoven. Så et
fint bed med roser og eller begonia og
stil H.C. Andersen der. Og må vi så få
Galschiøts fortællebrønd på Flakhaven
også, så biiver der bare fiat.
Aldrig de~ otte meter høje' rædsel ....

•

Didde Hansen,

Uffisvej 8, Odense

.•.
"
I

I

har siden 1998 arbejdet for at
placere et hus i den kinesiske I
hovedstad. Lykkedes det at Fn I
huset oprettet, vil det blive
verdens første afsin slags i det
hidtil lukkede store rige.

SKULPTUR

Boye med
tlre snabler
Iil Jeg har et forslag til en ny skulptur i
Odense: En figur af Anker Boye med fi_

re snabler - en til hvert verdenshjørne. .
for eksempel med inskriptionen "Pamper",

Nu har jeg talt med så mange, og de
siger alle sammen "pamper" om vores

borgmester.
Sidste år "stjal" han alle de penge til
hjf?mmehjælp, som pensionisterne i

Odense skulle have haft. Det ville være
en god ide med Boye-skulpturen, for så
kunne folk hænge deres laktasker op

på snablerne.
.Jytte Nielsen (72 år)
Korbsgnd~ 196, st., Odense C

(- S.
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Nu kommer Andersen endelig til Kina
ø :Anders Fogh Rasmussen og Lars Seeberg til Kina for at Valme op før 200-årsjubilæet
Af Malene Birkelund
maJ@fyens.dk

vende kinesernes blik mod
næste års eventyrlige begivenheder i Kina og resten af
verden.
l invitationen indkaldes til
storstilet promovering og offentliggørelse i tlGreat
Hall ofthe People" - Folkets Hus - i Beijing, og der
er tilsyneladende nok at
tagefat på.

Kina spiller""tor rolle
ODENSE: H.e. Andersen
kom aldrig selv til Kina, men i
denne uge er det alligevel lige
nærved og næsten. Næ5te års
fejring af verdensdigterens
200-års fødselsdag er nemlig

midtpunkt for et enormt
fremstød i det store land.
Det er statsminister Anders
Fogh Rasmussen og generalsekretær Lars Seeberg fra
Hans Christian Andersen
200; Fonden, der træder i
digterens sted, når de på fredag mødes med den kinesiske

presse og hIlturelite for at

HeA 200; Fonden har udset
Kina til at spille en stor rolle i
forbindelse med næste års fej-

SEEBERGS PROGRAM
6 Onsdag: Ankomst Beijing.
Besøg hos Son Zhuang kunstsammenslutning. Middag ved
Eric Messerschmidt
(HCA200S-koordinator'i
Kina).
• Torsdag: Hele dagen:
besøg i Wuhan ved optagelserne til den kinesiske
storfilm "Cherry Blossom".
Fredag: Besøg i Den Forbudte By, besøg ved byggegrunden for den ny.e opera,

'.'
l'

Grand
National
p
Theatre.
Besøg
798 Art
Factorv.
derefter
presselancering i Folkets Store Hal.

~

• Lørdag: Besøg ved Den Kinesiske Mur.
'" Søndag: Afgang Beijing.

ring, og når man holder sådan
en fest i millionklassen, er det
illkttilstrækkeligt at sende invitationer ud - så sk.al de afleveres personligt.
Det bliver de - koncerterne, nyoversætte)serne,
spille- og tv-filmene og
udstillingerne, SOI11 kineserne vil blive præsenteret
for i løbet af200;.
Begivenhederne bliver på
pressemødet præsenteret af
Lars Seeberg sammen med

• ZOO-året for digterens fødsel skydes officielt i gang
fra København på selve
dagen - Z. aprilZ005men skal fejres over hele
verden.
• Blandt andet vil der foregå
en masse kulturelt i Kina.

Det bliver
præsenteret for kineserne i 9.eo:
neuge:\\
., Fremstø:
l
det for HCA varer fra i morgen
og resten af ugen.

repræsentanter fra de involverede Institutioner og selskaber. Blandt andet vil Katharina Ronnefeld fra DR Radiosymfoniorkestret være dl
stede for at præsentere en
omfattende H.e. Andersenkoncertrækkc, som symfoniorkestervii turnere med
i Kina til næste år.

Ambassadører
De danske arrangører forventer, at pressemødet får stor kinesisk mediebevågenhed. Ikke mindst fordi statsminister
Anders Fogh Rasmussen vil
udnævne en håndfuld af de
største personligheder inden
for det kinesiske kulturliv til
såkaldte H,e. Andersenambassadører.
I forvejen har HCA 200;
udpeget f O ambassadører fra
forskellige lande til den fælles
mission at ~dbrede kendskabet til Re. Andersen.
Det- e~ tanken, at der, inden
det årelange festfyrværkeri
skydes i gang lørdag den 2.

fOGHS PROGRAM
~

Tirsdag: Ankomst Shanghai. Frokost med erhvervs·
delegationen og danske er·
hvervsfolk j Shanghai. Besøg
på Shanghai Museum, møde
med Shanghais borgmester
Han Zheng og middag med
Shanghais. bystyre.

e OnsdalJ: Virksomheds·
besøg. Transport til Bei·
jing. Middag med del Danske Handelskammer.
@' Torsdag: Besøge Palads
Museet (Den forbudte by),
derefter Beijings olympiske
styre komite (BOCOG). Virk·
somhedsbesøg. Møde med
premierminister Wen Jiabao.
Velkomslbankel ved premierminister Wen Jiabao.

6 Fredag: Virksomheds-

april næste år, skal være udpeget i omegnen af 100 ambassadører fra hele verden.
Både Anders Fogh Rasmussen og Lars Seeberg har inspiceret Beijing i nogle dage, før

besøg.
Tale ved
Oinghau
University, efterfulgl af
spørgsmål fra
publikum.
Deltagelse i den danske erhvervsdelegations frokost.
Møde med President Hu Jin'
tao. Vært ved H.C. Andersen
2005 lanceringen i Kina, inklu·
sive nominering af kinesiske
HCA 2005 ambassadører.

• Lørdag: Besøg ved den I~i'
nesiske Mur. Frokost med den
danske erhvervsdelegation
samt dansk presse. Afgang til
København.

fredagens pressemøde. De
rejste af sted i går og har
stramme programmer med
andre officielle eller salllarbejdsmæssige
kontakter,
som de skal pleje undervejs.

•
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!Y

Af Anne-Lise Larsen

En otte meter høj H.e. An-

Slel1l!71svej 352, Odense

dersen med ue hoveder i cen-

fortællebrønu bn opstilles
"udenfor cityfeltet".
Hvou er uet uog for noget'

trum og fortællebrønden forvist ud afbyen' Hvad mon turisterne kommer til Odense

for at se?
Mon deteret uhyremeu tre
hoveder' Eller er det mon
eventyrene, de "rejser efter?

Hvad glæde kan de have af at

se på det p5tænkte monstrum? Mon ikke det var meget bedre at kunne sidde med
føduerne i vand og se på en
naturlig H.C. Andersen, medens ue lyttede til en historie
fortalt a(feks. folk fra Odense fortællekreds - eller andre,
som havue lyst ti! at læse op.
Hagefter kunne turisterne

så se, om de kunne finde figurerne h'a eventyret på skulpturen. Det ville være en ople-

velse, der blev husket, når
man kom hjem og skulle fortælle om mren til H.e. Andersens by. Mon de ville g~
hjem og berette om, at der i
Odense er en skulptur afJ-l.e.
Andersen med tre hoveder?

-.... ...-..----~-.-- ..-·-···--··-·------···----··1
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SKULPTURER: Hvad svnes
du om, at H.e. Andersen Var
odenseaner? Gør det dig stolt,
eJler er du fuldstændig ligeglad?
Dette brev er til aJle Jer
odenseborgere, der ønsker at
gøre en forskel. Lad os støtte
odensennerenJens Galschiøt,
som åbenbart, trods hans store talent, er udråbt af Odense
Kommune til at være en af
vor tids "gr iITUllC ællinger" i
Odense.
Lad nu ue dygtige kunstnere hlive anerkendt mens de
lever, i stedet for atvente til de
er borte. Kommunen har jo
ikke været særlig heldig i ueres valgt af byggerier. Hvad
synes borgerne for eksempel

Og skulle det give andre lyst
til at komme til Odense?
Selvfølgelig skal fortællebrønden opstilles i city, hvor
lU risterne ikke har for langt at
g~ - hvad med uen store plæne
i Munke Mose eJler Eventyrhaven? Så må vi selvfølgelig
nok forvise de unge mennesker, der holder siuste skole.
dag fra mosen (for at unugå
hæn'ærk og ølflasker i brønden), men mon ikke det ogs~
kllnne lade sig gøre - for de vil
jo nok ikke høre eventyr sådan en dag.
Det er dejligt, ot der er taget
initiativ til, atvi kan ro fortællel>rønden til byen. Et initiativ jeg tror, vi er mange, der
med glæde vil stølte.Jeg stod
forleden og så på modellen
ved Rambusch ølthørte folks
kommentarer-""- alle uden
undtagelse mente, at det Var
beure for byen med fortællebrønden.

;25~oi~041

Bladgruppe .
Oplagstal
.
Læsertal
.
Udgivelsessted
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bet" på hjørnet af Rugårdsvej? Råuhusets bagside?
Hvor er det autentiske i vores by'
Jo, der er dog den gamle del
ved H.e. Andersens museum,
men hvorfor har vi ikke ført
ånden igennem hele Odense.
Er det ikke nu vi skal råbe vagt
i gevær for ikke at spolere byen fulustændig? De mennesker der sidder med byplanlægningen glemmer hVl1d det
er danskere er kendt for. Hygge! (jorkm7et afredi/ktionen).
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Røre
l Odensedammen
til
/D
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om banegården? Om "Ski-
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.
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Den er altså ikke humori-

•

HANNE NORDENTOFT

I

UOTRY!( SOM "monster",
"vi vil havl: fortæJlebrunden",
"M'Hl kan da ikke flytte Robert Jakobsen" fyger gennem
lurten i byens rum som i tv og
det skrevne ord. Overalt hvor
jcg kommcr, hører jeg synspunkter om kunst og kunstnere, stillingtagen til det aktuelle sporgsmål om skulptu·
l'ernes plac;cring og - allermcst - om /-l,c. Andersen-

skulpturen til 2005 af Bjørn
Nørganrd kontra Jens Galsl:hiøts f-ortæJlebrønden.
Nørgård viser med hans eg~
ne ord en moderne hmstners

udgave afJ-l.e. Anuersen.

177.000
Fyn

Af Camilla Albers

Gl~~ for den ægte Andersen

kære borgmester dog på, når
han kan sige, at Galschiøts

62.473

,,;6pråb til aJle

el

II

SKULPTUR: Nej, nu må jeg
have luft! Hvad tænker vores

Dagblad

per, mcns vi snakker og sidder

stisk ment, selvom tre hove- i læ af vor h.1Jlturarv eventyreder og seks ben kunne give ne.
den forhåbning,
Folks stilling er
helt klar: Vi skal
nej, den er bare et
have Nørgaards udtlyk for en mo- "Den er altså
derne
kunstners ikke humoristisk kan vi så ikke få
opfattelse af digteGalschiøts også ment, selvom
ren.
på en god plads?
Galsehiøts For- tre hoveder og
AI uenne palaver
kan hurtigt standtællel>rondcn går seks ben kunne
ses ved et klart udrcnt ind Hcr er give den
digtcren nede på
spil fra Odense Ryhojde med os 01- forhåbning:'
råd meu tilsagn
mindelige menneom·
I. Økonomisk
sker med kun to
ben og eet hoved.
støtte til FortælPå Fyn vil folk se ham som
lebrønden.
Odcnsedrcngen, der drev det 2. En god plads i bymidten
f.eks. Sortebrødre Plads.
vidt - vi vil have. ham i øjenhøjde, for at han kan være vor 3. Praktisk støtte til indsamling afpengemidler.
egen.
Og ban er ikke spor nedlaEn redegørelse for om
tIende, vi kan se på at han sop- Skulpturplanen står ved magt

M _ ... _ _ _ •
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ville også være ønskelig.""
LTV2 Fyn kl. 19.45 d. 18.2
citerede Dan Jensen fra
Skuipturplanen, at Bjørn
Nørgaaru for tre år siden
fandt Flakhaven for lille til
Robertjakobsens skulpmr.
Nu er den stor nok til hans
egen, som er 8 (otte) m høj. VI
h~I>er, at uer ligger kikkerter
ved foden til smdier af ansigtsudttykkene.

banen over åen, Dette er
ment som et særdeles velovervejet forslag, efter at jeg
har gået mange ~bne pladser
igennem,
l det hele taget synes jeg, at
Eventyrhaven burue omdannes til eventyrpark med såvel
skulpturer, planter fra eventyrene og oplæsningsplads.
Disse ideer er forlængst vide·
regivet til park-og vejkontoret.

DER ER TAGET MÅL til
Nørgaards sklllptur. Det er
altså alvor. Er skulpmrplanen
midlertiuigt trådt ud afkraft?
Den omstridte skulpmr ville- tror jeg -komme til sin ret
ved en placering i EventyrhaveQ på græsplænen meJ1em de
to grene af åen, der hvor den
kan ses på afstand med luft
omkrmg og fra oven fra køre-

Skal man fejre føusel og
dødsår med statuer, så skal vi
til 2031, Carl Nielsens dødsår,
før prol>lemet igen trænger
sig på. Så skulpturen kan få 26
år på pladsen.

o Hanne Nordentoft bor
Søskrænten 8, Odense NV, Hun
er formand for Karup Sogns
Kunstforening
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velkommen
IMPONERET: Andersen med

de tre hoveder SOln skabt til
Flakhaven
Af Ivar Juel Nordentoft
ljn@fyens.dk

Hvis der skumles ~dt i krogene over Odense Bys Kunstfqnds plan om en Bjørn Nørga~rd-skulptur af H. C. Andersen på byens mest centrale
plads, så handler skumlerier
ne mest om, at RobertJacob- .

sen, den store Robert, må vige
Flakhaven til fordel for gobelin-professoren.

- Jeg var selv med til, at byen med flotte skåltaler afslørede Robert ]acobsen-skulpturen på pladsen hen mod
domkirken. Jeg ar personlig
ven med Robert, og jeg ved,
hvor stolt han var. Ekstremt
stolt over at stå lige der i
. Odense.
- Nu vil man flytte ham til
et vejkryds med nogle blade
eller en anden sekundær placering. Det er synd, siger
Odense-billedhuggeren Harvey M.artin.
Karen Maigaard, rektør på
Beklædningsfagskolen tager
flytn,ingen af den store sorte
Robert mere afslappet, og byder Bjørnen så velkommen på
Flakhaven.
Tre gange Andersen

-] eg har ikke ntindst på grund
af mit arbejde fulgt tilblivelsen af de historiske gobeliner
meget nøje. Bjørn Nørgaard
er er kunstner, der sætter sig.

omhyggeligt ind i sit stof og
overvejer sine materialer.
- Det er også mere inter-

essantmed en skulptur, der er
mere til fantasien end en færdig fortælling. Det er elegant
at se H.C. Andersen som tre
personer.
Privatpersonen,
digteren og verdensmanden.
Det appelerer helt sikkert, at
Nørgaard vil sætte os i gang
mrd selv at skabe fortællinge~ siger Karen Maigaard.

- Det bliver godt at få Robert]acobsen væk fra Flakhaven. Den har aldrig stået godt
der. Jeg fulgte ikke debatten i
byen, dengang den kom op.
Afden simple grund, at jeg ikke boede i Odense. Men vil
den 'ikke stå meget bedre som
et vartegn. F. eks. på Odense
Havn, spørger hun.
Som et hånd~ærksengage
ret menneske håber Karen
Maigaard, at materialet bliver
kobber.
- Der tales også om bronze.
Men hvor ville kobber se flot
ud. Det bliver grønt og med
domkirken i baggrunden vil
der være skabt en sammenhæng, siger hun.
- Der-slml nok b~ve noget
debat om den nye placering af
Robert Jacobsen. Og der har
altid været diskussion om
dens placering netop på Flakhaven. Robert er en meget
flot modernistisk skulptur,
som jeg holder meget af, og
som jeg håber, at mari finder
en god, fremtrædende plads
til.
- Når det er sagt, kan jeg da
kwl mene, at Bjørn Nørgaard
er et fint valg til at udføre en
monumental opgave i HCAåret. Han er en skæg person
med masser afideen og god til
fortællinger.]a, han er faktisk
oplagt til opgaven, mener Peter Rasmus Lind fra Gallerie
Rasmus i Ny Vestergade i _.
Odense.
Lederen af billedhuggerskolen ved Det fynske Kunstakadenti Lars Bent Petersen
har ikke set planerne om en

Nørgaard for enden af strøget.
- Men du må godt sktive, at
professor Mogens Møllers
udsmykning af Kongensgade
er et monstrum. Der er jo ikke
plads til gaden. Håbløst, siger
han.
Bjørn Nørgaard

Hvor er Roberts plads

præsenterede i

forgårs sit
kunstværk på
rådhuset I
Odense. Det får

Af Ivar Juel Nordentoft

gode ord med på

ijn@ryens.dk

vejen.
rom: tlllS MOC(NS(N

værk. Hvor Middelfartvej de- Robert kræver luft og
ler sig og bliver til Kløvernlo- rum. Det er der her, sagde
sevej og Ringvejen i Bolbro er kunstprofessoren.
Andre i byen har ktedset
Den store Robert, Robert]a- der et trekantet areal - et becobsen, kommer i overskud plantet "strygejern", hvor Ro- omkting en placering på et
på Flakhaven i Odense, og bert kUlme stå og fortælle tra- fremtidigt udviklet havnekloge skulpturboveder arbej- fikanterne, at dette er l'ho_ område, hvor Robert Jacobder intenst med at finde en ny vedindfaldsvejen til bycen- sen kunne signalere moderne
placering af det modernisti- tret". Sådan fonnulerer tider og nyskabelse. Og atter
ske kunstværk, 50111 i en snes kunstfonden sig selv i en fire ' med masser af rum omkting
år. har været byens vartegn år gammel udgivelse, "Skulp- sig.
foran rådhuset.
turer i Odense".
Havnen er ikke udviklet til
Lige nu er tre nye placerinNu er det andre toner. , at modtage en "Robert" endger af Robert i spil. Odense Bjørn Nørgaard mente i for- nu, så hvis det skal være endeBys Kunstfond har selv tid- bindelse med fremlæggelsen station fra "Le Gros Robert",
Iig~re peget på noget, der må
af projektet, at området fra skal der findes en ntidlertidig
siges at være en ganske ander- Rådhuset ud mod Thomas B. p-plads.
ledes placering og vurdering Tbrigesgade var et rigtig godt
af Roberts svejsede kunst- sted.
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Debatten om
Nørgaarder
helt afsporet
Af Robert Johannes
Rasmussen

I,

]I/gwej H /., 5110U Gi/eme C.

II

SKULPTUR: Bjorn Nørgoards forrolkning af nationalklenodict H.C. Andersen,
vækker - ;)r uvisse ru'sager en ubeskrivelig h;mllc, der i
debatten nærmest kommer
desperattil udtryk.
Man fornemmer et latent
had mod sl(ulpturen, der i
værste fald er uombastisk
stor, men som i bedste fald
sJncisynli&fVis vil give et interessant, berigende og nuanceret billede ilf 1;:11 kunster, der
ikke kun skrev eventyr for
bom, men som også levede et
hårdt" liv, hvor han kæmpede
for <lIlerkendeise, kærlighed
og opfyldelse af dromme.
tvlangc af disse olllrilder forhlev for Andersen uopfyldte!
Vi har - her i den stolte stad
Odense - en Aor, repræsentativ ug yderst llnturalistisk statue nf dansk eventyrljtteranlrs par exceltenee stående i
Eventyrhnvell, hvor han flot l
rank og: stolt skuer ud over
'len, og hvor hon ikke klemmes ind i snævre rammer,
men suverænt ll1iltchcr kirkens grandiost:: Jrkitekrur.
At debarten er ~lrsporet, er
en kendsgerning. At Odense
ikke kan vedkende sig Nørgilarus sk\llptul' er vås. Odense bv har tlere mere eller minure' kendte klJllstværker, der
enten er modelleret over hr.
Andersen selv, eJler som benytter sig af de utallige skikkelser fra hans eventyr.
Bl.a. [<lods Hans fra 1%6
ul! ført af kunstneren Edvurd
Eriksen, Tommelise frll 19lf4
udfort of Lotte Olsen, relief-

fet Den grimme ælling fra
1992 udfort aflda H. Murtensen, Skrubtudsen fm 1990
lIdfort af billedhugger Ejgil
\,vestcrgaard, Kejserens nye
klæderfra 19S8afKeldMoseholmjørgensen osv., osv., osv.
At Norgaards værk skulle
være en hån mod Andersen,
bn jeg kun ryste 1"\ hovedet
af. Hvordan skulle man kunne vurdere noget sftuant?
l mine ojne skildrer Norgaords Iigur netop den sande
H.e. Andersen. Ikke klin som
digter og eventyrforfatter,
men som menneske. M<l.n mtl
huske på, at det pæd;Jgogiskc
og offentlige billede af H.C.
Andersen kun har ringe forbindelse med virkelighedens
H.C. Andersen, og hvis mlln
ikke bevidst udvælger LIe mest
uskyldige sider hos ham og
ditto eventyr, scr lll<ln der også af produktionen. Et eventyr som skyggen vidner om en
problemotisk splittelse. Re.
Andersen forskningen har d.l
også for længst afdækket digterens sjælelige problemer.
Det V<lr f.eks. et ganske alvorligt problem for H.C. Andersen sc1v, at han ikke h-1mne lade være med ar on:Ulere. iVhm
kan naturligvis altid diskutere, hvorvidt denne sygelige
hang til onani - ikke s:1 meget
selve onanien som angsten
for on3nicn - sbl være en dd
af det samlede billede. Men
en ting er dog sikkert. H.C.
Andersen var en splittet sjæl
med menneskeligt:: problemer, hvilket NOl'gaards figur
illustrerer flot og gedigent~
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Robert Johannes Rasmus·
sen er Iitteraturvidenskabsstu·
derende ved SDU.

Meningerne om Bjørn Nørgaards trehovede og seksbenede skulptur af HC Andersen er
mange. Kunstneren præsenterde en 80 centimeter høj model af skulpturen på rådhuset,
men når den er færdig, vil den være otte meter høj.
fOTO: NilS M(){i[HSEN SVAlE60G
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En HCA-parodi med tre hoveder- og seks ben
..

Af Troels Dilling

L{{l1gelinie )6, Dc/fIme M

SKULPTUR:

Diskussionen

om en skulptur

på f.'blcl13ven

har udvikJct sig til noget, der
ad are kunne blive et indslag,
når eftcrfollfercn
ril K.rønikb
ken skal produceres.
TV 2/Fyn havde meget naturligt t.:t indslag forleden,
hvor hiamit andrt.: deltog en
repræ~entant for det kultur-

udvalg, der behondler sagen.
Det fremgik heraf, at den
valgte kunstner meget bekvemt selv sidder i udvalget.
At det vHr meget væsentligt, at
det bliver en onerkendt donsk
blllstner. At det Cl' en g:lVC,
hvor Industri- og Hondelskammeret er sponsor.
Den pågældedende ,kunstner hM udtalt, at Robert Jacobsens skulpnlr ikke passer
til Flakhaven.

Det må jo så blive hans opfottelse.
RobertJoeobsen mente noget andet.
Hvad angor internationalt
:ult:rkendte kunstnere ved jeg
ikke, hvordan ranglisten ser
ud. Men jeg ved, at RollertJocobsen, blandt danskere, ligger nær toppen.
Mon Industri- og ~lnndels
kammerets medlemmer har
gjort sig klar, hvilken parodi

af H. (lf Andersen, det er, de
lægger navn til?
Et otte metcr højt monstrum med tre hoveder og
seks ben. Før mig vil det være
en hån mod vor gamle elskelige digter og uden tvivl vil det
undre de mange intern,ltionale turister med interesse for
H.e. tIndersen.
1'lvis H.C. Andersen hlllnc
se, hvordan man vil erindre
ham, ville han sikkert skynde

sig endnu hurtigere væk f,'o
Odense, end han gjorde i sin
grønne ungdom.
Det er da muligt, at skulpturen er et kunstværk, men i
så fald er det }...l.1nstnere, man
hædrer. Ikke H.e. Andersen.
Hvod angår Rohert Jacobsens s}...'ulptul', h<.luer jeg, at
man har Si'l meget respekt og
pli, at man går til Robert Jacobsens enke og følger hendes ønsker.

.. Da jeg i sin tid fik opgaven af
HCA-komiteen, spurgte Jeg mig
selv. "hvordan illustrerer du et

forfatterskab". så jeg gik ned i H.C.
Andersens Hus og lånte med møje
og besvær den oriqinale bog, "Mit
livs Eventyr", som jeg først lavede
en voks model efter og derefter
støbte jeg en kobbersk,!!.!!!ur. Den
skulle jo ligne et rfgtigt klenodie,
fortæller Jens Galschiøt.
navnsoorg rværgade 5 C, 2200 KBH N
Ter. 35 3913 00 - Fax. 35 3913 39

Jens Galschiøt I værkstedet, hvor han fremstiller de små eventyrbøger af kobber, der
udgør det håndgribelige bevis på HCA-prisen, son dronning Margrethe I år er modtager
af. Hun får prisen overrakt i Odense på H.C. Andersens 199-års fødselsdag den 2. april.

besøg os på WWW.AJOURKLlP.DK
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Fyens Stiftstidende

HCA-statuetten til .
Dronningen kommer fra
kunstens grimme ælling
",

. _-----------·-1

119-02-04
I

Bladgruppe .
Oplagstal
.
Læsertal
.
Udgivelsessted

Jens Galschiøt laver for 10. åritræ1zen
eventyrbog i kobber, som udgør det synlige bevis på
Re. Andersens Pliskomites pris
1

Af John Borgkilde
Foto: Kim Rune

kunstværker.
. Da jeg i sin tid fik opgaven
af
HCA·komiteen, spurgte
joo@tyeos.dk
jeg mig selv, "hvordan illuODENSE, På 10. år er de tre strerer du et forfatterskab".
statuetter, udformet som en Så jeg gik ned i H.C. Andereventyrbog og skabt i kobber, sens Hus og lånte med møje
kreeret af skulptør Jens og besvær den originale bog,
Galschiot - den grimme æl- "Mit livs Eventyr", som jeg
~ng i det lokale kunstnermilførst lavede en voksmodel efter og derefter støbte jeg en
Jø.
- Det el' spændende, at den kobberskulptur. Den skulle jo
kunstinteresserede Dronning ligne et rigtigt klenodie, siger
er dell cne af de tre modtage- Jens Galschiøt.
re af ~~cts HCA.priser - "Mit
Navnet på prismodtageren
livs Erentyr", og det er jeg samt motivationen ætses sirmeget stolt over. siger Jens ligt ind i bogen sammen mcd
en del af teksten til "Mit livs
Galschi"t.
Han er i færd med at gøre eventyr" - der graveres ind i
de små individuelle hmstvær- bronzen.
ker klar til festen den 2. april
på Andersens 199-års fodsels- Kongelig kunstner
dag.
Det er ikke første gang, at
Jens Galschiøt er kongelig
I god tid
leverandør, idet Regenten
Hans Christian Andersen har flere af fynboens ting ståPriskomiteen bestiller så tid- ende.
ligt som muligt de tre "bøFor ti år siden ville tekstilger", sålens Calschiøt kan <\r- industrien give Dronningen
bejdc med den i god tid.
en gave, og Jens Galschiøt
I år g:lr priserne - og vær- blev bestilt til opgaven.
kerne - desuden til en brasi- Jeg udarbejdede et derallianc~og en italiener.
jeret oplæg til en stor skulptur
"Ringbærerens jakke" fra TolForfatterskabet i kunst
kiens eventyr, og det blev
- Det har været en interessant godkendt af Dronningen,
opgave lige fra starten, siger hvorefter jeg hmne gå i gang.
kUl1stqerel1, som borgerska- I dag står skulpturen til shle i
bet og dct etablerede kunst- Marselisborg Slots skulpturneJ1lljljø har svært ved at gre- park.
je - m,\ske på grund afde indiDet eneste sted, såvidt virekte provok..,tioner og politi- des. bog·skulpturen er udstilske undertoner, der er i hans let. er i en montre ved billet-

Dagblad
62.473
177.000

Fyn

121-02-041

lugen på Odense Teater, der
fik prisen for nogle år siden
edlem af HCA.priskomite·
en, Benny Nybo, Cl' i færd
med at realisere en plan om
fredag den 2. april at odstille
flere af h.'1lllstnerens eventyrværker i forbindelse med et
velgørenhedsarrangement i
Stadsarkivets bibliotekssal.
hvor forfatteren Johs. Mølle·
have meget passende også op·
læser liDen grimme Ælling", .
Blandt de Galschiøt-kunst- I
værker, der skal udstillet, er
"Fortællcrbrøndcn", der fortiden Cl' med i den livlige de·
bat i Odense om udsmyknin·
gen af FlakIlaven.

Bladgruppe .
Oplagstal
.
Læsertal
.
Udgivelsessted
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Dagblad
62.473
177.000

Fyn
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Fortællebrønd
•

i blomstelpCU1{
III Nu har Anker BOye og kompagni bestemt. at vi skal have cn rædselsskulptur af vores H.C. Andersen udført af
Bjørn Nø,l;gaard opstillet på Flakhaven i
Odense...cg havde hcllere sct Galschiøts fortællebrønd, SOm efter min
mening er noget smukkere.
Lad det så være. Vi kommer der jo
heller ikke ret otte. for det er i forvejen
en utrolig kedelig plads, Som Iwn

I
l

Oceania liver lidt op på.
Men tænk:
Når vi får en blomsterpark i eller tæt
på Odense vil mit forSlag være, at vi
borgere i Odense sørger for at få Galschiøts fortællebrønd placeret iparken, såfremt gartncrne og de øvrige
idefolk bagved kan 90dkende det.
Jeg er overbcvis om, at hVis/når (l),
v; får parken, vil det være endnu en
stor attraktion at vise, og så blæse værc med Flakhaven.
Robert Jacobsens skulptur kunne

flyttcs om til ruinen bag ved rådhuset
09 Occania kunne megct fint installeres i blomsterparken og ligge i et hav af

blomster, hvor børn stadig kunne bruge
hende som rutschebane.

Vibeke Gram,

S"jJa,-},:clI S9, Odense S
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Smil. du er på flak haven. Hvis du Ikke vidste det, så ved du det nu. Pla,dsen foran rådhuset er kameraovervåget dag Dg
nat. Helt oppe under en af de sidste buer er der placeret et lille web-c'Jmera, så enhver med adgang til internettet kan
tjekke, Dm der sker noget på flakhaven. Og hvis I aftaler det, så kan ITlan sikkert også vinke til dem ved skærmen. Men
det er altså kun som en lilie menneskeklat, der ikke kan genkendes. To mediestuderende ved Syddansk Universitet,
Thomas Helredal Dg Maria LIndeberg, havde Igår sat sig for at afslør e kameraet Dg høre om folks reaktion til en tvopgave. Derfor havde de taget opstilling ved Oceania.
fOTn'RIRGlmCAROlHEI8ERG

.Nej taktil r.(,. l/ :>
~

0'1

Kun for de
elitære?

A11dersen-apparat.
Af Niels Hansen
østergaard:; Al/e 35,
Fl'uens Boge, Odeme SV
SKULPTURER: Der har gennem nogen tid været en heftig
debat i avisen om de nuværende og kommende skulpturer i Odenses centrum. Deba-

tindlæggene har været vidt
forskellige, men der er en

ting, som er gået igen i de fleste: Bjørn Nørgaards 3-hove-

II

dede og 6-benede Andersenapparat er ikke velkommen
på Flakhaven!
Det burde byens vise fædre
og møqre tage til efterretning.

Og så et forslag til en bedre
placering af "Oceania", Hen-

des såkaldte popularitet på
pladsen foran rådhuset skyldes jo egentlig ikke det kunst·

•

Af Anne Grethe Mikkelsen
Peter Willemoes Vej j 63, Odense Sø

neriske, men derimod at hun

er velegnet som glidebane for
børn. Jeg vil tro, borgmesteren kunne have lige så stor
fornøjelse af at se på børnene,
hvis der på "Oce::mia"s plads
.stod en rigtig glidebane.
Skulpturen skulle så i stedet
placeres i Odense Å, så hm
liovedet stak op over vandoverfladen. Her var hun i sit
rette element!
Det skriver jeg ikke kun for
at være spydig og ironisk Go,
det gør oaturlib"ois også). Nej,
jeg tror faktisk, at det vil give
en Aot virkning, når "OCC3net ll (altså åens vand) strømmede hen over damens store

uformelige kæmpckrop, og
hendes krampagtige stilling
ville ikke virke nær 54 forkert,
nnf hun kom unde'r vand.

Bjørn Nørgaard med en model af sin 'Andesenskulptur.
FOTO: NilS MOGfjlEN SV'lEB0G
li'
.;.
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SKULPTURER: Efter et svar fra Bjørn
Nørgaard: "Jeg synes ikke, at en turistguide er kyndig i at bedømme en sk"UlptUr, som hun endnu ikke har set færdig",
spørger turistguide Merete Næstved
(26/2), om kunst er forbeholdt de elitære.
Idet jeg er særdeles ukyndig pil, ja, faktisk næsten alt, vil jeg da ikke håbe, det er
tilfældet og vælger da også at opfatte
spørgsmålet som rent retorisk. Men
egentlig tror jeg da, at alle er nogenlunde
enige OtTI, at kunst er for os alle.
Alligevel kan jeg ikke lade være med
for egen regning og risiko at tilføje, at jeg
synes, denne skulptur-debat har været
meget ensidig og usaglig, og at milO lige
skal spise brød til, før man har set selve
skulpturen i sin færdige udfornming.
Ord som "monster" og "uhyre" er føget
gennem luften, ophidselsen har været
enorm og debatten særdeles følelsesladet.
Selv er jeg begejstret for begge de to omstridte, meget for-

skellige sk"Ulpturer, men giver
Poul Weile (TV 2!Fyn, 19/2
kl. 1930) ret i, at det kUlme
være nyt og spændende ende·
lig at få en skulptur af Bjørn
Nørgaard i Odense.
Også jeg mener at kUlme se
Bjørn Nørgaards skulprur for
mit indre blik, ikke som hver. ken monster eller uhyre, men
som en genial og spændende
skulptur, der giver rig mulighed for at opleve Re. Andersen på helt nye og anderledes
måder.
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~rGhita Nørby overrækker HCA-pris
DrOlmingen hædres på Odense Teater 2. aplil og besøger også rådhuset
A f .John Borgkilde
jbo@fyens.dk

ODENSE: Når Dronning
M'lrgrethe Ii·edog den 2 april
besøger Odense for at kaste
glans over festligheden i anledning af 199 års dagen for
H.C. Andersens fodsel, "i får
regenten ikke alene overrakt
en ærespris på Odense Teater.
Hun også har sagt ja til at

deltoge i en frokost på Odense
Rådhus, hvor byen er vært.
Dronningen kommer til
Odense ved middagstid, hvor
hun stroks kører til byens hus,
Iwor frokosten sbl indtages i
Festsolen. Klokken 14 beb'Y"der festen på Odense Teater,
hvor der ud over indbudte
måske også bliver plads til enkelte "almindelige gæster".
Kongelig skuespiller Ghita

Nørby motiverer og overrækker Hans Christian Andersen
priskomites pris.
Ghita Norby, en fremragende eventyroplæser, fik selv
æresprisen i år 2000. Om hun
også skal optræde ved ceremonien, er ikke fastlagt

af. Hun har med stor fautasi
og professionel indsigt kreeret kostumer til bl.a. tv-udgaven af "Hyrdinden og skorstensfejeren", decoupager til
filmen om "Sneclronningen"
samt scenografi og kosttimer

Produktiv dronning

til ballet-pantominen "Kærlighed i Stærekassen".
Oet bliver en stor teaterdag

Begrundelser for at give
Dronningen prisen er det nok

seancen pIl Odense Teater kø-

for Dronningen. Straks efter

res hun til København, hvor
hun efter kort ophold på
Amalienborg befordres videre til Det kongelige Teater.
Odense Teater fik prisen
for nogle år siden, efter landsdelsscenen havde opført Kim

professor Ana Moria da Costa
S. Menin, der står bag en doktorafhandling om eventyret
Den grimme Ælling.
Hvem byens store pris tilfalder i år, er ikke offentliggjort endnu. Ifølge formanLars~s "Rejsekammeraten".
den for gruppen, der udpeger
Som sædvanligt er der tre personen, borgmester Anker
priser. De to andre går til Boye, bliver der tale om "en
oversætteren Bruno Berni fra stor udenlandsk personligItalien og den brasilianske' hed".

- Da jeg i sin ~Id fik opgaven af
HCA-komlteen, spurgte jeg mig
selv, "hvordan illustrerer du et
forfatterskab". så Jeg gik ned i H.C.
Andersens Hus og lånte med møje
og besvær den originale bog, "Mit
livs Eventyr", som jeg først lavede
en voks model efter og derefter
støbte jeg en kobberskulptur. Den
skulle jo ligne et rigtigt klenodie,
fortæller Jens Galschiøt.
Jens Galschiøt i værkstedet, hvor han fremstiller de små eventyrbøger af kobber, der
udgør det håndgribelige bevis på HCA-prlsen, son dronning Margrethe I år er modtager
af. Hun får prisen overrakt i Odense på H.C. Andersens 199-års fødselsdag den 2. april.
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Lad borgerne stemme Qm skulpturer
•

I

•

I

Af Eskild Kjær-Madsen

Pederrtrltpvej 24,
SlukeftC1; Odense NV

Nørgaord eller· Galschiøt - Lad borgerne give deres råd ved en vejledende afstemning.
Oer er rimelig grund til den
standende debat om en HCA.skulptur på Flakhaven.
Endelig konstaterer kunstudvalget, at Robert Jacobsens
voldsomme jernskulptur var
forfejlet d"r. Blot tilsyneladencle for at placere endnu en voldsom, otte meter høj skulptur i
,
HCA-SKULPTURER:

stedet. Og igen ser man ud til at
ville vælge et sikkert "navn".
Bjørn Nørgaard er (også) professor; og som ophav til dronningens gobeliner turde kvaliteten være garanteret, ikke sandt!
Vel kan· vi i øjeblikket kun se
billeder af en lille model, inen
den virker imidlertid ikke betryggende.
Risikoen for endnu engang at
foretage et fejlvatg ligger desværre alt for nær- i hvert fa1d set
fra et folkeligt synspunkt.
Men der er som bekendt et alternativ. Jens Golschiøt er ikke
·den pæne mand. Han er fræk og
konfrontativ. Men han har den
jordforbindelse, som gør, at almindelige borgere straks føler

Kunstudvalget - foranledige en
borgerafstemning, som kan foretages dels via avisens spalter
og dels via FS's hjemmeside.
Det hør ikke være noget stort

problem at udtænke en sikring
for at en person kun kan stemme en gang, samt at kun borgere i Odense deltager.
Det bør heller ikke være noget stort problem at skit.«re to
l

roTO: NilS MOGENS[N SVALEBØG

kærlighed til minimodellen af
hans vandkunst, "Fortællebrønden".
Denne går modsat Nørgaards
umiddelbart, rent ind!
Desværre ser det ikke ud til, at
der meget, meget maskuline

kunstudvalg kan se dette. Så
derfor følgende forslag, som
herefter er til fri afbenyrtelse for
såvel Fyens Stiftstidende som
for Kunstudvalget.
Fyens Stiftstidende kan - gerne i god overensstemmelse med

til tre placeringsmuligheder,

som borgerne skal vælge imellem til de to skulpturer.
Men dette er jo risibbe!t, for
der er ganske stor sandsynlighed for, at folket ønsker Fortælle brønden placeret på Flakhaven!

.
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N ørgaards figur ligner borgmesteren
,

•

I

til "gadegennembrud". jeg

I

mindesmærke aver H.C. Ansynet nf Norgaards såkaldte met for at hlive.
psykologiske skildring af
Men nu er historien med dersen.
karakteristisk for byplanlæg- RC Andersen til at tænke på, Heroldes måske ikke så velHvis det er rigtigt så synes
ningen og siger ikot den græske helt valgt, for Bjørn Nørgaard er jeg efterhånden, Bjørn Nørke så lidt om byen
Heraldes påstod, ingen Herakles, sclvom han gaards figur ligner et psykoloog kommunen.
at
af de 12 opgaver, har nedkæmpet en enkelt gisk portræt af borgmesteren.
Et hoved, der
Og nu sker det
Et hoved, der scr efter staclshan blev pålagt, hest.
ser efter stads' var den sværeste
if!en.
Om Bjørns eller Galschiørs direktøren, der bliver fyret og
c Da
der nu dis- direktøren, der
den at hente helve- figurer er h..'1.Jnst, er svært at får et gyldent håndtryk. Et
kuteres for og bliver fyret og
deshunden Kerbe- diskutere - også fordi Bjørn der ser efter besparelser på
imod hhv. Hjørn
{OS med de tre ho- Nørgaard i ES. 13.2. kalder daginstitutionerne og et, der
får et gyldent
veder op fra Ha- sig selv for "h..llllSOlCr" og "vi ser efter salg af elforsyningen.
Nørgaard og Galschiot skal man må- håndtryk. Et der des, hvor den vog- kllllstnere", for så bliver det Der kan så sættes flere hoveske overveje, hvad ser efter bespatede indgangen til han laver, jo pr. definition der på efter behag. Med. de
det er man vil med relser på dagseks ben konuner man heller
dødsriget.
kunst.
Da Herakles enden nye figur.
Umiddelbart fremtræder ikke nogen steder.
institutionerne delig havde fået Galschiøts forslag jo i hvert
Nu er det snart på tide, at
SKAL DET være og et, der ser
den slæbt, op spye- fald folkeligt og forståeligt.
man finder ud af, hvad man
de den galde og
et minde om H.C efter salg af
skal gøre ved byens centrale
Andersen,
og
gift, og synet af den JEG HAR FORSTAE"C at plads, som kunne blive et fanhvordan man vil elforsyningen."
lammede kvinder Odense Kommune har bedt tastisk og samlende byrum.
mindes ham, eller
og bøm af skræk, en gruppe bestående af Kar- Og selvfølgelig, hvordan man
skal det være noget, som og Herakles måtte så slæbe sten Ort, Bjørn Nørgaard og . bedst hædrer den gamle digBjørn Nørgaard håber, man hunden tilbage til Hades, Heine Heinesen lave en ter.
vil kunne "holde ud at glo på hvor den kom fra.
skulpturrapport, og gruppen
om hundrede år"?
Det sker jo nok ikke med har så fundet frem til at vælge • Per Jensen bor Elmedals AlUmiddelbart kom jeg ved Nørgaards figur - den er kom- en fra gruppen til at lave dette le 34, Odense SV.

har altid følt, at historien var

PER JENSEN

'------

SONI
TILFLYlTER
til
Odense tænker jeg tit på en
historie, som vist nok museumsdirektør Grandt Nielsen engang fortalte.
Han havde besøg af nogle
polske mllsellmsfolk, og da de
kom til de store gadegennembrud ved Thomas B. Thriges
Gade var han flov over at vise
det som skilte byen ad.
Men polakkerne smilte bare og sagde, at det skulle han

ikke være flov over. Det kendte de selv. Hjemme j Warszawa under anden verdenskrig havde de oplevet, at først
kom tyskerne og bombede
byens huse sammen i lange

baner, og senere gentog det
sig med russerne, der kom &-3
den anden side. Så de Vilr vant

•
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Bus
Robert,
Bjørn og
Jens

NEDSKÆRTNGER l
daginstitutioner, mobiltelefnner i skolen eiler mishandling af dyr
formår ikke at udløse en
lavine af meninger, som
placering af granit,
bronze og jern har fået
r-----'--·, en syndIVAR JUEL flod af

NOROENIOFT

•

-

---=----~~~;;----

syns-

punkter
til at flyde
i
Odense.
Måske
en
ølstrejke
eUer
benzinpriser på
tyve kroner literen kunne opnå lignende reaktioner, men det er JO
kun en ~ori: ..•

'"

",

SKULPTUR-debatten
raser som rasende i byen, agjo mere der kommer op på bordet om
Flakhaven, Robert Jacobsen, Bjørn Nørgaard ng hans tre fantasihoveder,
Fortællebrønden, H. C Andersen og Oceania, desto
mere indvikJet 'må det
blive for de såkaldt vise
fædre
at
skære
igennem.
Fomlendig uftivilligt
kom løsningen på alle
plaeeringsproblemer
_ blandt læserreaktioner- ne i går. Jeg læste overskriften "Bus til Robert", og så det straks
som en åbenbaring:

ROBE.RT jACOBSE
op på en bybus. Så kan
hans jern køre 1 eVIg
pendulfart gennem byen. Forbi rådhuset, ud
ad Thomas B. Thriges
Gade over havnen og
ud til Bolbro Hakke og
ind til Arkaden, hvor
den er passende robust
til at passere også efter
midnat.
Oceania k\lJlnc panldere gennem byens gader og stoppe på udvalgte steder og lade sig
betutsje.
Bjørn Nørgaard og
Jens Galschiøt har været lovlig snu og taget
højde for fænomenet
pendlerskulpturer. Der
vil være logistiske prohlemer med at transportere bassiner me~
vand uden at skvulpe pa
folk
Det problem
SKAL løses.
LAD ODENSE Bytrafik stå for transpOl~en.
En bus med jydekrog vil
kunne trække k'Ullsten
I vidt omkring, mens
busserne alligevel er på
gader og stræder. Og efter midnat vil vi hellere
se dyner end skulpturer.

l'

• Ivar Juel Nordentoft
er journalist på
Odense-redaktionen

•
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'li! At fortsætte debatten om. hvorvidt
vi skal vælge Nørgaards HCA·mindes-

mærke til Flakhaven er omsonst. eftersom beslutningen er truffet og tilsagn
givet. Nogle er sure over, at det ikke
kom til at bero på en borger-afstem-

ning, men når nu vi lever i et repræsen-

•

tativt demokrati. så er spillereglene~at

vi også må acceptere vore repræsentanters afgørelse.
Dermed behøver skulptur-debatten
ikke
være slut. Man kunne jo udvide

at

begreb. Til ideen hører, med al respekt,
at både Robert Jacobsens skulptur og
"Oceania" stilles op andre gode steder.
Velkommen på Flakhaven med din fortællebrønd, Galschiø!.
Arne TherkiJdsen,

Mnge/mkkcll 22, Odeme SV

..._ ._.
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Støtte til \0 t'-( I
Jens Galschiøt ,
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spørgsmålet fra "enten eller" til "både
og", så Galschiøts fortællebrønd stadig
var med om en placering på Flakhaven.
Skulpturerne er jo så forskellige, at de
på den store plads kunne supplere hinanden på en fin måde.
Effekten ville afgjort blive stor, og
"World Fairytale Center" ville være et

Dagblad
62.473
177.000

J

Næsbyhoved Broby, Parly
I \ O \ I..f
Dupont Larsen. fik på general' ...!iI'!l.~~~p.!~III'P.~"''''''!!''!
forsamlingen forleden vedtaget sin beretning.enstemmig!. Beretningen indeholdt
blandt andet, at der ikke må
ske besparelser vedrørende
SOM
TILFLYTTER
til
Næsby Bibliotek. Blandt del'
Odense tænker jeg tit på en
tagerne var der stor undren
historie, som vist nok muover og manglende forståelse
seumsdirektør Granc.lt Niclfor, at Odense har valgt Bjørn
sen engang fortalte.
Nørgaards skulptur af H. C. An,
Han havde besøg af nogle
dersen. Man mente i stedet, at
polske museumsfolk, agda de
den lokale Jens Galschiøts
kom til de store gadcgenncm"Fortæilebrønden" var et bed';
brud ved Thomas B. Thriges
re forslag.
I
Ga~r han flov over at vise
Der var genvalg til forman'
det'~onf~kiltl}.byen ad.
den samt til sekretæren, DagMen polak1erne smilte bamar Andersen. Peer Grønbec~
re og sagde, at det skulle han
og Anna-Lise Nielsen. Der var;
ikke være flov over. Det kendindlæg fra byrådsmedlem
te de selv. Hjemme i WarsNiels Th. Nielsen, amtsråds. zawa under anden vcrclensmedlem Ib Madsen og folke'
krig havde de oplevet, at først
tingskandidat Helle Eckeroth,
kom tyskerne og uombede
som blev genopstillet. Med I
byens huse sammen i lange
hensyn til valg af spidskandi'
baner, og senere gentog det
dat til amtsrådsvalget ønskedE
sig med russerne, der kom fra
foreningen at vente med, hvil'
den anden side, Så de var vant
ket gef\eralforsamlingen støttede. (aJla)

I
I

I

I

PER JENSEN

til "gadegennembrud". Jeg synet af Nørgaards s.kaldte
har altid følt, at historien var psykologiske skildring af
braheristisk for byplanlæg- H.C. Andersen til at tænke p.,
nmgen og siger lkat den græske helt
ke så lidt om byen - - - - - - - Herakles påstod,
og kommunen,
at af de 12 opgaver,
Et hoved, der
Og nu sker det
han ulev pålagt,
ser efter stads- var
igen.
den sværeste
Da der nu dis- direktøren, der
den at hente hclvekuteres for og bliver fyret og
deshunden Kerbeimod hhv, Bjørn
ros med de tre ho..får et gyldent
Nørgaard og Galsveder op fra Hacluot skal man må- håndtryk. Et der des, hvor den vogske overveje, hvad ser efter bespatede indgangen til
det er man vil med relser på dagdødsriget.
den nye figur.
Da Herakles eninstitutionerne delig havde fået
i
SKAt DET være og et, der ser
deq slæbt, op spyeet minde om H.C. efter salg af
de den galde og
Andersen,
og
gift,ogsynetafden
elforsyningen." lanunede h.\iinder
hvordan man vil
mindes ham, eller
.
og børn af skræk,
skal det være noget, som og Herakles måtte så slæue
Bjørn Nørgaard håber, man hunden tilbage till,lades,
vil kunne "holde ud at glo p. hvor den kom fra.
om hundrede år"?
Det sker jo nok ikke med
Umiddelbart kom ieg ved Nørgaards figur - den er kom-

met for at blive.
Men nu er historien med
1-lerakJes måske ikke så velvalgt, for Bjørn Nørgaard er
ingen Her~lkles, selvom han
har nedk.'"Cmpet en enkelt

hest.
Om Bjorns eller G,lschiots
figurer er I..."unst,. er svært at
diskutere - også fordi Bjørn
Nørgaard i ES. tJ.2. kalder
sig selv for "kunstner" og "vi
kunstnere", for så bliver det
han laver, jo pr. definition
kunst.
Umiddelbart fremtræder
Galschiøts forslag jo i hvert
fald folkeligt og forståeligt.
JEG . HAR FORSTÅE'I~ at
Odense Kommune har bedt
en gruppe bestående af Karsten Ort, Bjørn Nørgaard og
Heine Heinesen lave en
shIipturrapport, og gruppen
har så fundet frem til at vælge
en fra gruppen til at lave dette

•

mindesmærke over H:C. Andersen.
Hvis det er rigtigt så synes
jeg efterhånden, Bjørn Nørgaards figur ligner et p'ykoiogisk portræt af borgmesteren.
Et hoved, der ser eher stadsdirektøren, der,bliver ryretog
får et gyldent håndtryk. Et
der ser efter besparelser på
dagh1stitutionerne og et, dt:r
ser efter salg af elforsyningen.
Der kan så sættes flere hoveder på eher uehag. Med de
seks ben kommer man heller
ikke nogen steder.
Nu er det snart på tide, at
man ·finder .ud af, hvad man
skal gøre ved byens centrale
plads, som kunne blive et fantastisk og samlende byrum.
Og selvfølgelig, hvordan man
bedst hædrer den gamle digter.
• Per Jensen bor Elmedals Alle 34, Odense SV.

Fyens Stiftstidende

A'JOUR KLIP GRUPPEN
__

o

~~-"-Ravnsborg-fVærgacje5 C. 2200 KBH N

Te!. 35391300 - Fax. 35391339

besøg os på WWW.AJOURKLlP.DK

14-02-04 1

Fyens Stiftstidende
3Iadgruppe .
)plagstal
.
,æsertal
.
Jdgivelsessted

Dagblad
62.473
r·-----·--..---~

177.000

~

'I

117-02-04

Fyn

/'

Byens
pladser
kan lllli:e

Blaligruppe .
Oplagstal
.
Læsertal
.
Udgivelsessted

Dagblad
62.473

177.000
Fyn

I

blive\ol~

SKULPTUR

i Cl \1.\

værre

Bus til Robert

Af Annelise Rasmussen
P.M. M{/dst:Ilsuej 7, Odense

foreslår jeg, at vi fjerner den gamle

• Når det nu ikke kan blive anderledes.
ruin bag rådhuset. Jeg kan ikke se.
hvad gavn den gør. Ved at anbringe
Galschiøts H.C.A.·skulptur der ved siden af legepladsen er den til gavn for
alle. så forener vi Andersen-museet.

SKULPTUR: l lang tid har jeg
fulh't debatten om ny udsmykning til ['lakhaven, og ligeledes fulgt, ved selvsyn,
omlægning af diverse fliser,
fældning nI' træer ved domkirken. Magasins nye nedkørsel
til parkeringskælder, nye majestætiske Iysstandere osv.
Mit indtryk afdet nye ['lak-

hans skole og Eventyrhaven i et.

Fyens Stiftstidende

Evan Nielsen,
1 SI,len/;aven 245, Dc/rllsl: NØ

haven er deprimerende, og
forstået sådan vil Bjørn Nøl'-

gaards trehovede uhyre passe
perfekt til pladsen, såmænd
gerne med de to oprindelige
skulpturer fortsat placeret på
pladsen,
På den måde vil Odense
fortsat være et besøg værd,
men ikke h.."lUl som berømt,
men også belygtet by,
Jeg er helt vild med Jens

Fire ting samlet til glæde for os og ikke mindst turisterne. Jeg vil nu savne
Rober,t Jacobsen. og håber der går
busser til det nye sted.
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H.C.A.-skuJp·tur.
At manden er et geni, har

jeg for længst accepteret ud
fra den betragtning, at han
har formået at gøre sig kendt i
den hele verden ved at tjene
penge på al elendigheden i

hele verden.
Og ved besøg i hans kunstværksted har jeg beundret alsidigheden i hans virke.
Jeg vil også anbefale at vi,
folket, samles om at give et bidrag, gerne 5~P kroner pr.
person, så hanss'kulptur "For_
tællebrønden" Uan forskønne
Odense et passende sted, det
er der virkelig brug for.
At så hans H.C. Andersen
på fortællebrønden også lidt
ligner ham selv Cl' lidt af, hvad
skal jeg sige, et mirakel, som
jeg scr det, eller også ligner
H.C. Andersen og Galschiøt
virkelig hinanden.
Det gør jo ikke fortællebrønden Jrundre interessant i
mine øJne.
Nlisforstå mig ikke med
hensyn til Bjørn Nørgaard,
han er også fantastisk indenfor sit virke.
PS. Jeg holdel' vildt meget
af eventyret om kejserens nye
klæder.

Fri os for Skizofrandersen
Ilt

DEN ganske
unge H.C. Andersen flyttede
som bekendt
fra Odense td
Køuenlm, ... I~n
by, han fik et
iivslangt kærlighedsfochold
til. Næstdr ville han have
fyldt 200 år, og i
den forbindelse
insisterer Odense på, at byen
vil have sit vel vokSne ·barn
hjem igen.

LARS HENRIK
LUNDSGAARD

DET VIL TO københavnske
kunSOlere hver for sig' gerne
hjælpe med ved at skabe et
stort kunstværk, der på byens
fornemste plads for stedse
skal forankre H.C. Andersen
1"\ Fyn,

Jens Galschiøt, der person' S\'agheder, løgne og fortielser
ligt har taget den modsatte i. Fortællerbrønden åbenbarejse af digterens, vil med rer poesiens fantastiske livsFortællerbrønden
kraft i en tid, hvor
vise H.C. Andervi bliver udsat for
sen, som man må "Robert Jacobet sandt bombarformode, han gerdement af usortene ville have set Sig sens værk står
rede informationer, som vi må holselv. En smuk sva- for eksempel
ne, en mægtig flot på sin plads de nlllgen lige i
mand, der gav- på Flakhaven og munden for at styre
helskindede
mildt deler ud af
sin fantasis utro~ forbinder på ge- igennem.
lige dybde.
De sidsle mange
nial vist domkirOg Bjørn Nør- ken, rådhuset og år har O'*'nse vist
gaard, der med sin
et betydeligt mod i
sit valg af udsmyksædvanlige
for- Magasin:'
ning af byrummet.
kærlighed for det
grinune og groteske gerne vil AI respekt for det.
spalte H.C Andersens personlighed og dermed klæde ham ROBERT JACOBSENS værk
står for eksempel Aot på sin
mere end nøgen.
Efter min opfattelse er det plads på Flakhaven og forbinenhver kunsOlers opgave at der på genial vist domkirken,
være et unikt spejl, som vi an~ rådhuset og Magasin. Den er
dre med fordel kan se os selv, et vidnesbyrd om en tid, hvor
vore muligheder, styrker, mange af os i måden, vi ind-

retter os og tænker på, er i
stand til at værdsætte og implementere tidligere tiders
ting og dyder i vores moderne
livsstil.

Bjørn Nørgaards otte meter
høje skizofrene figur vil være
manifestation på.

VORE LIV ER så oplyste og ,
facetterede, at vi alle sammen
MED ANDRE værker er det. allerede kender abnormaliteknap så rare paralleller, der er terne og vrangsiderne af tilat drage. De store kønsorga- værelsen. På den måde far vi
ner midt på Vestergade ogved mindre og mindre brug for de
Ansgar kirke vidner om en h'll11stnere, der b.Wl har den
tid, hvor unge mennesker ef- vinkel på deres virke.
ter egne udsagn dyrker avanJens Galschiøt har med
ceret sex senest i forbindelse værker som Svinehunden vist,
med tredje date. Og stakkels at han formår at fa os til at se
Oceania. cn k'Vinde i en van- vores svagheder i øjnene, nu
skaht mandekrop, fortæller vil han give os hjælp til at finsit triste sprog om en tid med de en af vores største styrker.
spisevægring og andre krops- Et værk, hvor vi kan tage en
lige traumer. For ikke at næv- pause og lade vores fællesne pigebander, der i værste gods H.C. Andersens geniale
gadedrengestil banker folk i historier hjælpe os med at
sortere alt det skrammel, vi
parkerne.
Med den forfærdende stig- bliver fyldt med.
ning i antallet afpsyltisk.syge
tør jeg slet ikke tænke på, >II Lars Henrik Lundsgaard,
Glentevej 17, Odense C.
hvad det er fol' en udvikling,

I

l

Nø~IJ·· aard-skulptur
r.s. n/
2

I

j

ol{

skubber Robert væk
.'
.

SYN: I går gik kommunen i gang med at måle op til den
nye Andersen-skulptur -bistået afBjørJ} Nørgaard
J

Af John Borqkilde

Q

ODENSE: Trods postyr og
protester fra såvel kunstnere
som menigmand må Robert

Jacobsens

store,

sorte

skiIlptur på FiakJlaven
vige pladsen for provoka.\;Ør. pg billedhugger Bjørn
1'{øJ;gaards monument over
byens stolte søn, H.C. Andersen - i anledning af ZOO-året
foe digterens f"dsel.
- Mjn H.C. Andersen skal

placeres her, fordi det er en
rigtig ogsrtluk placering med
de klJssi;k~ bygninger rådhuset bg liomkirken som en
slags kulisse, sagde den kontroversielle kunstner, da han i
går inspicerede området i selskab med byens park- og vejchefPer Glad og kommunens
projektleder Jette Schmalfeldl:.

NØRGAARDPA
HAKHAVEN
e Industri- Dg Handels'

kammeret har for~ret
Odense Kommune en
skulptur- og vand-

kunst lavet af Bjørn
Nørgaard.

.

• Nørgaard er senest
kendt for sine gobeliner til

dronning Margrethe. I sin
ungdom blev han berygtet
ved at slagte en hest og
udstille det afskårne hoved.
• Den nye HCA-skulptur,
som fortrænger Robert
Jacobsens "Flakhaven" fra
Flakhaven. er en HCNfantasi med tre hoveder symboliserende digteren. mennesket og verdensmanden
Hans Christian Andersen.,
e Skulpturen vil blive omkring otte-ni meter høj og
placeres i et soppebassin.
Ct Pris: 6-8 mio. kr.

Mock-up
- Her skal den otte meter høje
skulptur i messing og kinesisk
granit stå, vi coneget tilfredse
med den foreløbige prøveopstilling, en såkaldt liloek-

up,

sagd~

ingeniør Jette

Schmalfeldt, mens håndværkerne var i 'færd med at knække fire otte meter høje træpinde, der for en stund agerede

"kW15tværk".
For at de kunne danne sig et
størrelsesmæssigt billede af
Andersen-værket med tre hoveder og seks ben, havde de
ud nver pindene faet sat et antal beton-klodser op i en otte
diameter rundkreds - præcist,
hvor store Roberts skulptur
står på 16. år.
Derved fik de en fornemmelse af, hvor meget det nye
kunstværk vil fylde.
Toppen af pindende ragede

:;

halvanden meter op over hade/elske-jernskulpturet\.
- Det er ikke mig, der afgør
placeringen her, men derimod Odense Kommunes
Kunstfond. Det er netop
denne placering, at jeg har taget højde for i mit valg af
skulpturens
udformning.
Skulle man forestille sig, at
den skalst.1 et andet sted, skal
skulpturen også ændres i forhold til omgivelserne. Her
handler det netop om, at
min skulptur skal gå ind som
en helhed i områdets nye
renovering, slår Bjørn Nørgaardbst.

Boyes udsigt
Jette Schmalfeldt kender området her særdeles godt, idet
hun var projektleder på den

komplicere,(le omlægning af ret, når den fålKlingenberg.
. sagde Bjørn Nørgaarll
I den hundekolde februarPark- og vejchefen Per
dis tog kræsne kenderblikke Glad fortalte, det er Odense
bestik afhøjde og bredde, der Kommunes
Kunstfonds
blev vurderet i detaljer og ud- bestyrelse, der tager den ende)ige b.,.J.u6ling om place"
i'J'k§lep'.\.ening~r..
-. Selve Andersen-skulptu- ringen af Robert Jacobsens
ren kO!TImer til at stå på en fem en halv meter høje skulpforhøjning med vandkunst, tur.
og uden om bliver der rindenOg tilføjede at placeringen i
de vand i flere etager, forkla- et forblæst vejkryds i Bolbro
rede Per Glad.
var droppet, og at de to mest
Der blev også tid til atslå en. oplagte placeringer lige nu er I den hUij~ekolde fel!ru;lfdis tog kræsne kenderblikke bestik af højde;'
k"UllSt-sludder af med en travl havnen; L Vl1h. Werners qg bredde; 4er jlJev af ~9I'f1mUn~ns projektleder Jette Sch",alfeldt
borgmester Anker Boye, der Plads eller Albani Torv - på og kun~tner efø.rn Nørgaard vurderet I detaljer og udvekslet
meninger 9'" højde og bred.de på Flakhaven.
fOTOJØ'GtNIIANStN
kan se. frem til at få en ny ud- den anden side af rådhuset.
sigt fra sitrådhusdomicil. r
Ifølge ekspert-bemærknin- r,- - - - - - - - - - - - - - - - gerne på FIa khaven j går, så er
der ingen vej ud om for RobertJacobsens bastante jernskulptur - trods protester fra
bl.a. Robertjacobsens hustru
Oot.
I et synspunkt forleden i
avisen forsvarede TI'oels Dilling, tidligere Lindø-direktør,
ønsket om, at lade Jacobsenskulpturen blive stående,
hvor den har stået siden 1988,
da borgere og virksomheder
skillingede sammen om at give byen lamstværket i anledning af IODD-års jnbilæet.

,

..

Skulptur-plan
I den forbirtdelse rrundede
Bjørn Nørgaard om en kommunal skulpturplan, der for
godt to år siden pegede på revurdering af skulpturens placering på Flakhaven.
- Roberts store skulptur har
mange kvaliteter, det har jeg
også fortalt ham, men sandheden er, at pladsen ikke passer til skulpturen og omvendt.
.
- Den er star, enkel og markant med klare former, og
den vil komme mere til sin

•
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/Boye:
Vi
skal
nok
finde
en
plads
til
Fortællebrønden
lo
l~

o

.

Gfl.vf: Jens Galschiødts projekt får ildze total opbakning, og kOlmnunen afviser at gåindi projektet
Af Ivar .Juel Nordentoft
ijn@fyens.dk

l,

ODENSE: Byen skal nok finde en passende plads til "Fortællebrønden", hvis den bliver skænket som folkegave,
men borgmester Anker Boye
(S) vil ikke umiddelbart støtte
projektet ved at stå for et indsamli ngs-sekretariat.
Det var ellers forslaget fra
Sven-Erik Peterson fra HK og
LO. Med 45.000 i ryggen
medlemmer besluttede den
lokale LO-formand sig for at
gå ind iJens Galschiøts "Fortællebrøn~len", som brede
- kredse gerne så som en folkegave til Odense i anledning af
H. C. Andersens 200-års fødselsdagom godt et års tid.
Petersan, der blev LO-formand, da Anker Boye forlod
posten og blev valgt til borgmester, er ikke i tvivl om, at
Galsehiødts værk kunne blive
et fantastisk a1.1;v for byen.
Også vores opgave
- Hvis vi vurderer, at brønden
vil sætte fokus på Odense og
mani fester~ vores by nationalt og internationalt, så er
det også en fagforeningsopgave, siger Sven-Erik Peterson,

"Fortællebrønden" af Jens Gallse'hiøt har fået mange
odenseanere til at Qive deres besyv med I debatten om.
skulpturer i.ZOO-årige for H. C. Andersen. En model er
udstillet foran Claus Sehønes butik, Rambuseh.
ARKIVFOTO: NilS MOGENSEN

Han foreslog i sidste uge, at
kommunen involverede sig
ved at stille sekretariats·
bistand til rådighed for en fol·
kelig indsamling. Men her er
borb~nesteren afvisende.
• Kommunen har nok at
gøre i fOIvejen, siger han.
Men bliver s1.-ulpturen realiseret, kan Odense Kom·
mune nok finde en placering
til den.
- Det er flot og fint, at LO
går ind i sagen. Det er en god

ide. Og naturligvis vil vi være
glade for en gave af denne karakter. Men det er en stor proces og et stort projekt at få op
at stå, siger borgmester Anker
Boye (S).
- Når vi får en kontakt fra
dem, der giver os gaven, vil vi
sammen m~d dem finde frem
til en mulig placering, siger
borgmesteren.
Han ønsker ikke at pege på
en bestemt plads eller adresse
men henleder opmærksom-

Oer er masser af meninger om, hvordan Flakhaven skal udsmykkes. Oceania (tv.) får lov
at blive, mens Robert Jacobsens kunstværk skal flyttes til et andet sted, når Bjørn
rOTO: J0RGEN HANSEN
Nørgaards H. C. Andersen'fantasi med tre hoveder kommer.

heden på, at der også kan stå
skulpturer og kunst uden for
cityfeltet.
Masser af plads
- Vi har et omfattende stinet,
naturområder og andre bydele: som også kan forskønnes,
siger Anker Boye.
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Tal< for initiativ
• En stor tak til Svend Erik Pettersans
initiativ vedrørende indsamling til
Galschiøts "Fortællebrønden".
Endelig'noge!-konkretaUorholde
sig til i stedet for vores evindelige
brokkeri - giv af glad hjerte til glæde
for mange - husk mange bække små!

Birgit Paulsen.
Fuglsang J7, Odf!llSC

..

.,••

"Fortællebrønden" kan pt
ses i model på FJ akhaven i
Odense, hvpr lædervareforretIiing<;n..lambusch udstiller
den og ud!!-erer brochurer.
Hvis planerne bliver til noget, vil brønden blive en afde
største s1.-ulpturer i byen. 7-9
meter høj og med et bassin,

hvor der på kanten kan sidde
60-70 personer.
- Det er meget tilfredsstillende, at så mange mennesker
mener noget om placeringen
afskulpturer i vores by. Det er
helt rigtigt, at meninger krydses, siger borgmester Anker
Boye (S).

......._.....

. ....•
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Oceania bliver hvor hune o~
D2
/

pi SIN PLADS: SvendWiigHansens bronzeskulptur bliver på Flakhaven
Af Ivar Juel Nordentolt
ijn@fyens.dk

ODENSE: Der har været
kraftige og mange reaktioner
på planerne om at flytte Robertjacobsens abstrakte jernskulptur ti! fordel for en H. C.
Andersen-fantasi med tre hoveder udførr af Bjørn Nørgaard.
- Oceania har også været

nævnt. SArfl den flyttes?
- Det er en skulptur, som
der altid har været diskussion
omkring, men planer om at
flytte og rokere på den lige
nu. Nej, siger borgmester Anker Boye (S).

.-.--

Flot skulptur
- Det er kJmt, at man hele tiden gør sig overvejelser, men
Oceania har ikke været i spil i
denne omgang. Jeg glæder
mig dagligt over dens flotte
placering på Flakhaven, og
det er jeg ikke ene om, siger
borgmesteren.
Fra sit kontor på rådhuset
har han første parket til at følge folks "anvendelse" af
sl-ulpturen.
- Der går jo ikke en familie
forbi, uden man lige skal røre
ved den. Eller tage et billede.
Og børnene får en mtsjetur,
siger Anker.lloye.
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Sidste HCA-værk
>
Bjørn Nørgaard skal lave den
ikker.t !1'ange børn, der er glade lor.
foreløbig sidste H. C. Ander- Oceanla skal'lkke holde flyttedag. Hun:'lår 10reløblg:Joytillatillyde videre på Flakhave'n,.oq<det er
FOTO: J\lRGEN HANSEN
sen-skulptur i den række af
f
eventyrkunstværker, som Industri- og Handelskammeret en, og man besluttede sig for bloti.det:fynske:menågsltn~·
Han præsenterede si'> for ren tænkes placeret i et bas- i 1992,ogi dager det nok den,
har taget initiativ til.
at holde tre års pause frem til tionalt. Der blev ~et_;kq!!;'~.XljgS~t,qdkast til en syv-otte sin, hvor de vamle fødder kan der tiltrækker sig størst opFor tre år siden blev det H. C. Andersens fødselsdag takt;;i\il~j~[!;}~~m!filI'!lj,ir.!:W., ~teir2h~rfant~.s1.h.~0L.c\!@.e::....Jlxales På.er hed sommerdag. mærksomhed. Robert Jacobsen er på vej' til et'11)itsteiJ'i'by'drøftet i Odense Kommunes med at afslØre eliMu et værk. se~lJtfVlieJ;jl.m,Wfø~I'\'linii·~,tl~O"e"rsillili~~e"er!prll!~~g'hvårs~lpturerlkanspejle
en. Pladsen skal hmges til
Kunstfond, at der nok var ved
Det skulle så til gengæld stomske: vægtæpp,r ttl·d~,m. sent,res. samnier> I en skulp- SIg.
.I
at være nok digterl-unst i by- yære et, der gav genlyd ikke ningM;argrethe. .:
'tuHriedctre hoveder. SkulpruOceania kom til Flakhaven Bjørn Nørgaards sk-ulptur.
,
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'.Hvor træffes beslutningerne?
••

•

PERBERGA
RASMUSSEN

•

HANNE Nor-

dentoft skrev i
et indlæg den
30. januar "Så
fik vi klarhed
over, hvad byrådet liar besluttet,
at
Odense skal fejre 2005 med.
Bjørn Nørgaard er det store
navri."
Jeg må først slå fast, at
Odense Byråd på intet'.dspunkt har tage stilling .... indkøb af.!1jøm Nørgaard '" m-'
peskulp'tur på s~ tilo,~'I1,!~
ters høj~e. Sagen har e.n~iKke
været til orienteriFlg'fot:byrådet.Jeg er enig med de mange
odenseanere, der mener at'

Jens Galschiøts· skulptur for- terence den·pS. januaPhar der
tællebrønden er en lagt bedre' været mange bolde i luften
markering af H.C.
om, hvor Odense
Andersen, end en
skal satse sine kulsk-ulptur pit seks til
tumudler.
otte meter. Det ge- "Jeg forvIlnter.
ger er åbenbart
'ruale ved fortælle- r . .
nogle af hyrådets
brønden er, at den ,at .d.et bllve~
politikere, derallekrin blive en aktiv byradet, der
rede- har glemt
sl-ulptur, der kan kommer til'
budskabet i rapva:re med til at for- tage stilling +;1
p~rte~ "Odense
mtdle H.C. Ander"
•
'li.'
Kreatlve Potentlahvilken skulPlw' le". Det var den
sens budskab.
Jeg forventer, al, der skal befin~ rapport, der effekdet bliver byrådet, sig på byens
tiv! sænkede mulder kommer til at
.
. ri
tihliset. Hvad var
tage stilling til, plads Flakhaven det rapporten saghvilken skulptur og Ikke en snæ- de til Odense Byri'>d, at Odense
der skal befinde sig ver kreds af.er-

r::: S .

skabe fomdsætninger for n)it.

p

oy

være meget varsomt med, at
binde til nye store driftsudgifter i bygninger,' der kun benytte fa dage om året. .
Efter min opfattelse, bør
byrådet omgående træffe. følgende beslutninger for atfa ro
om Odense kulturliv.

HVAD VIL DET konkret sige
at bygge videre på det eksisterend~, For mig er der ingen
tvivl~et er at vide~eføres og
udbygges de kreanve vækstlag der er i Odense,f.eks. Rytmeposten, Badstuen, Inter- • Badstuens fortsatte eksistens
ilt
nationalt Hus, Mimeteateret,
er ikke til debat.
Magasinet, Teaterhu~et, ·de • Rytmeposten skal sikres sin ud,
. smit teatret, øve og spille stevidelse,
.
der for den rytmiske musik .Inter.nationalt hus tilføres det
årlige driftstilskud.
m.v.
Den største fejltrin,byrådet • Mimeteateret fremtid sikres.
kan vedtage, er, at låse de be- • Magasinet istandsættes og
grænsede midler til kl1lturli- O) Odense gave i forbindelse m ed
vet fast i store driftsudgifter
H.C. Andersens 200·§rs dag
til bygninger, i stedet for til et
bliver Jens Galschiøts fortælle.p% 9y.e~~p'!~:",:JlV· . f III
,e:. "s.~ts!',.)l~:., a!<;t.\vt. l"'ll:w'liv. net var d';t brønd.
Fla~~,\,,~,! .ø,~ likk.e'1 . erv$.O ... l. ' •.... :e,ttet. a.t, "d~ der·var--ved,at.skelroe_dlmultlen~!)ær'l.': !iteds;af1\,)])-l~efVS- . ~y,t;te d~ ~~~d~.lrt:j!;: hUSeL. .
.
".
• P~f Serga Rasm\Jssen, EgUsvej
folk orrikfmg bor/lP'este.rpn. 't!"7' ~~sen\IJ.*,J~"9d~.
De"'>'l,hus 'V1lJe "ære ~1~ve~
54.;OdeT)se NV"er byr.ådsmed·
Koftsa[i\ bYgge Ylde~l!'J!~aet en kl,?os om kult11rlivet J
lem for Enhedslisten.
.EFTER 'byl'ådets kult$kon- eksj~tere"l:le 'og derigenn~m Qd·ense. Derfor skril pyrådet
, _
.._..
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schiøts fortællebrønd som skulptur og
gerne som folkegave. hvis det ikke kan
være anderledes. Jeg giver med stor

glæde gerne et beløb. Jeg ville dog ønske, vi kunne blive fri for det trehovede

monster på Flakhaven. men "de kloge
ved jo bedre?"
I

HJJjsrrllpuej 48,

v./'
st.tv., Odense /
~

Næstved fortjener en stor tak for sjt
indlæg om et aldeles fejlagtig otte meter højt tredimensionalt uhyre, at den
vil skræmme børn og voksne langt
væk.
Jeg tror heller ikke, at de mennesker
har læst hverken H.C. Andersens romaner og skuespil grundigt, når de vil

anbefale sådan et monstrum opstillet
på byens fornemste plads.
Byens politikere minus borgmeste-

ren bør træde Ikarakter og fortælle.

•

hvad de mener om hans "unikke"

skulptur.

Vi er mange, der har b~undret "For-

Fyn

Hvor træffes b~slutrringerne?
\0 \

Fyn

• Autoriseret turistguide Merete

• Jeg tilslutter mig helt og aldeles fag-
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Monstrøst'

bevægelsens initiativ, lad os få Gal-
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Jeg giver gerne

Merete Nielsen,
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.

ference den 28. januar har der skabe forudsætninger for nyt. rære meget varsomt med, at
~inde til nye store driftsudgifværet mange bolde i luften
l
om, hvor Odense HVADVILDETkonktetsige ''11;t i b.xgninger, der knn beo
HANNE Nor- Andersen, end en
skal satse sine k"Ul· at bygge videre på det eksiste- nytte fi'i dage om året.
PERBERGA den toft skrev i skulptur på seks til
turmidler.
rende. For lnig er der ingen
Efter min opfattelse, bør'
-,
Der er' åbenbart tvivl, det er at videreføres og byrådet omgående træffe følet indlæg den otte meter. Det ge- "Jeg fOrventer,
RASMUSSEN 30. januar "Så niale ved fortællenogle af byrådets udbygges de kreative vækst- gende beslutninger for at få ro
fik vi klarhed brønden er, at den at det bnver
politikere, der alle- lag der er i Odense, f.eks. Ryr- om Odense kulturliv.
rede har glemt meposten, Badstuen, Interover, hvad by- kan blive en aktiv byrådet, der
rådet har be- skulptur, der kan kommer til at
budskabet i rap- nationalt Hus, Mimeteateret, • Badstuens fortsatte eksistens
er ikke til debat.
sluttet,
at være med til at forporten
"Odense Magasinet, Teaterhuset, de
tage
stilling
til,
f)
Rytmeposten skal sikres sin udKreative Potentia- små teatret, øve og spille steOdense skal fej- midle H.C. Andervidelse.
hvilken skulptur le". Det var den der for den rytmiske musik
re 2005 med. sens budskab.
e Internationalt hus tilføres det
Bjørn NørgaJeg forventer, at der skal befinde rapport, der effek' m.v.
årlige driftstilskud.
tivt sænkede mulDen største fejltrin, byrådet
ard er det store det bliver byrådet, sig på byens .
navn."
tihuset. Hvad 'var kan vedtage, er, at låse de be- • Mimeteateret fremtid sikres.
der kommer til at
Jeg må først slå fast, at tage stilling til, plads Flakhaven det rapporten sag- grænsede midler til kulturli- !J; Magasinet istandsættes og ,
de til Odense By- vet fast i store driftsudgifter e Odense gave i forbindelse m ed
Odense Byråd på intet tids- hvilken skulptur og ikke en snæH.C. Andersens 20Q-års dag
PWlkt har tage stilling til ind- der skal befUlde sig ver kreds af-erråd, at Odense til bygninger, i stedet for til et
bliver Jens Galschiøts fortælle. skulle satse på aktivt kulturliv. Det var det
IwbJlfBjørn Nørgaards kæm- på byens plads hvenisfolk
brønd.
"målrettet at ud- der var ved at ske med multi·
pesk'Ulp'ttrr på seks til otte me- Flakhaven og ikke
teis høJtle. Sagen har end ikke en snæver kteds Hf erI1v.ervs- nyn~ det eksisterende krea- huset.
tive potentiale i Odense".
været til orientering for byrå- folk omkring borgmesteren.
Dette hus ville være blevet • Per Berga Rasmussen. Egilsvej
54. Odense NV, er byrådsmedd~t J~g er enig med de mange
Kort sagt bygge videre på det en klods om kulturlivet I,
lem for Enhedslisten.
odenseanere, der mener at EFtER byrådets k'Ulturkon- eksisterende og derigennem Odense. Derfor .kal byrådet

tællebrønden" af Jens Galschiøt. en
stor lokal kunstner, der har fremstillet
et aldeles mageløst forslag, der kan
ses uden brugsanvisning,

p3 alle muli-

ge sprog.

Frede Hansen,

VilIJ. KyJmsvry 32, Odense

/

Jens Galschiøts skulptur fortællebrønden er en lagt bedre
markering af H.C.

OM"

•

KUNST

~--,~.

G/L ()~

Folkelig aktion for

Skulpturerne
på Flakhaven
• Da man i sin tid anbragte "Den liggende dame" i et hjørne af Flakhaven
fik jeg nu noget ondt af hende, for
kunstneren havde glemt at give hende
noget hovedstøtte,
Jeg har gennem alle årene haft den
største lyst til at opstille et stativ med
eri hovedpude under hendes hoved,
men jeg har dog afstået fra det - endnu.
Til gengæld har børnene det dejligt
med at bruge hende som en lormida'
bel rutjebane, og det har hun nok ikke
noget imod.

Men for nogle år siden havde byens
garlneraldellng, lor nogle få dage, om·
dpnnet dette hjørne til en dejlig oase
med et par træer og anden beplant·
nlng samt siddepiadser, der virkelig .
gav denne'stenørken noget Ii.v, og kun·

ne man få taget denne plan frem igen
og fjernet noget af det obskøne og placeret Gals<;hiøts H. C. Andersen'brønd
ved siden af, så kom der måske lidt
meningj galskaben.
Ole H. Christiansen,
Dn/tlJfi~'20, Agedmp

SKULPTUR

Monstrøst
• Autoriseret turistguide Merete
Næstved fortjener en stor tak for sit

indlæg om el aldeles fejlagtig otte meter højl tredimensionalt uhyre, at den
vil skræmme børn og voksne langt

væk.
Jeg tror heller ikke, at de mennesker
har læst hverken H,C. Andersens ro·
maner og skuespil grundigt, når de vil

anbelale sådan et monslrum opstillet
på byens fornemste plads.
Byens politikere minus borgmesteren bør træde i karakter og fortælle,
hvad de mener om hans "unikke"

skulptur.
Vi er mange, der har beundret "Fortællebrønden" af Jens Galschiøt, en
stor lokal kunstner, der har fremstillet
et aldeles mageløst forslag, der kan
ses uden brugsanvisning, på alle mulige sprog.

LO-INITIATIV: Fagbevægelse ispidsenfor folkegave til Odense i H. C. Andersen-året
Af Ivar Juel Nordentoft

o

ijn@fyens.dk

FORTÆLLEBRØND

ODENSE: Oen odenseanske
fagbevægelse stiller sig nu i
spidsen for en folkegave til
Odense i anledning af 200året for H, C. Andersens
fødsel.
Senest i april næste år
skal Odense-kunstneren
Jens Galschiøts "Fortælle-

• Odense-kunstneren
Jens Galschiøt har allerede udarbejdet en støbt
model af sin "Fortælle"
brønden.

brønden" med digteren og
eventyrfigurerne være realiseret i Odense City.
Det er Sven-Erik Petersan,
formand for HK og for LO i
Odense og dermed repræsenterer cirka 45,000 mennesker,
som går i brechoo for GalscmØl-skulpturen.
Peterson har haft fingeren i
jorden og furnemmet holdningen i byen, og derfor stiller
han sig nu i spidsen for det
folktllir initiativ, som skal fa
sat sku i sk-ulpturen,
- Det er ved at være høje tid,
Et år er ikke lang tid til at la
lavet en så stor skulptur, som
tilfældet !'r, Jens' Galschiøt
skal have sine internationale
kontakter sat i gang med deres arbejde meget snart, siger
Sven-Erik Petersan.
- Personligt mener jeg, at
"Fortællebrønden" er lige så

Ideen ef, at Hans Christian Andersen sidder
central ved brønden,
mens hans eventyrfigurer i tusindvis slynger sig
op langs siderne, hvor man
så kan gå på opdagelse og
finde en pige med svovlstikker; en krage. en ært,
en kejser uden klæ'r osv.
Skulpturen bliver 8·9 me·
ter høj, vil rumme siddeplads til 50-60 mennesker
omk.ring en bassin og en
fortælleplads vis-a-vis H. C.
Andersen.

enkel som den er genial, Oen
vil kunne blive det helt store
samlingspunkt for byens' borgere og for vores gæster, Det
samme mener bestyrelsen i
LO. Der er massiv og 100 procents opbakning til at skubbe
projektet i gang, siger fagforeningsformanden.
Det skaffer job
- Nogle vil måske brokke sig
over, at det her ikke er en fag-

foreningsopgave:Til dem kan
jeg k-un sige:
- Alt, hvad der skaffer
Odense på landkortet, nationalt og internationalt, er en
fagforeningsopgave.
Når
brønden bliver et hit, vil den
trække tur.ister til og stå som
en slags varemærke for byell.
Det vil være der, man bliver
fotograferet. Der, hvor folk
søger hen for at mindes digteren og tænke på eventyrene,
- Oe tager billeder og video
med hjem og viser det for
~enner og bekendtc, Og på
den måde bliver Odense
kendt for noget godt, forklafer Sven-Erik Peterson.
Han har noteret sig de kraftige reaktioner, som der har
været til fordel for Jens Galschiøts. Men han afviser at gå l
ind i diskussionen om Bjørn
Nørgaards trehovede HCAskulptur, som er tiltænkt en
placering på Flakhaven. Nu
muligvis som den eneste
skulptur, hvis både O~~nia
og ROber:i3~obsens ahstrakes for at give
tion skal;
plads for ø ards_projekt.
- Oet handler i!&e om et
enten eller, Det handler om et
både ngo Det drejer sig heller
ikke om, at vi absolut skal vide, hvor "Fortællebrønden"

kan stå.
- Nu skal vi have lavet en
bred komite med 05 og erhvervslivet repræsenteret.Jeg
arbejder på at la nogle af de
rigtigt tunge drenge med i
projektet. Nok er det en folkegave, mel' det bliver ude i
virksomhederne, vi skal finde
de store sponsorer, siger Peterson.
Hvor skal den stå
- Når vi har pengene og
sk'ulpturen, så kan vi finde
pladsen. Jeg er sikker på, at
byen nok skal have en fremtrædende placering til HCAbrønden.
Peterson arbejder også på,
at Od~nse Kommune skal
stille se~tarjatsbjstand til
rådighed for projekt HCAfOlkegave.
- Det er et job, som vi ikke
har ressourcer til, siger han.
- Jens Galscmøt har ry fur
at være en stærkt provokerende kunstner. "Fortællebrønden" er ovre i det romantiske
og naturalistiske. Han Vil lave
den i Itaroarbejde med kunstnere verden over. Internatiol-i
l
nalt. Deter.jo også genialt, og
vil give os en hel masse positiv
omtale af byen, siger SvenErik Peterson ,

Rambusch Lædervarer på flakl1aven har længe udstillet Galschløts
"fortællebrønden"• og aen er faldet I folks smag. Også I LO-formand
Sven-Erik Petersans. H,m tager nu Initiativ til en folkelig aktion for at

realisere kunstværket.

rOTO:JOHNFREDY

Frede Hansen.

Vilb. Ky/msue} 32, Odt'llse
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ved Kunstakademiet, har raet
tilsagn om 6,5 mio. kr. for sin
skulptur.
Den 22. januar kunne mani
en ledende artikel læse, at
"Bjørnen er hjerteligvelkom-

nik. Det er "yores egen" H.C.

Som bekendt blev eventyrAndersen,. der skal placeres digteren udnævnt til byens
midt på F1akhaven: Louis æresborger den 6. december
Hasselriis.' statue af digteren 1867, og det Var stående på
SKULPTUR: Det glædede
med 'eventyrernes bog i hån- rådhusets balkon, han denne
mig at læse derime overskrift i
den, der afsløredes i Kongens aften kunne kaste blikket ned
Fyens Stiftstidende den 20. jagIen", .og at "Andersen med Have i ,1888 og i anledning af på' Flakhaven og se en talrig
nuar, og mine tanker gik til- get.
Jeg blev overordentlig skuf- tre hoveder er som skabt til 100-åretfor hans fødsel i 1905 folkeskare, anført afet fakkel·
bage til den kronik, som jeg
shev om emnet og fik offent- fetvel/næste dag at læse i avi- Flakhaven." l anden forbin- flyttedes til Gråbrødre Plads, tog, der havde taget opstilling
,,'I, 'byens ••.•
.r d
KWISUon
Oled delse var det bragt i forslag, at hvorfra turen i 1949 gik til for at hylde byens store søn.
liggjort her i avisen den 2. ja- sen;-ar
borgmesteren i spidsen hos den nye Andersen-skulptur Eventyrhaven, hvor den fortnuar 1997.
Den H.e. Andersen, der
Borgmester Anker Boye kunstneren Bjørn Nørgaard skulle udføres af k-unstneren sat står.
placeres .på Flakhayen i anhavde opfordret til en offent- har bestilt et otte meter højt Jens Galschiøt!
Det er den H.e. Andersen, ledning af 200-året for hans
lig debat om bymidten, og jeg kunstværk med tre ansigter af
Jeg er dybt skuffet og ven- der skal flyttes til Flakhaven. fødsel, skal forhåbentlig stå
benyttede lejligheden til at hver sin Andersen, og at der tilbage til mit forslag, som Det er ham, vi kender, og det her i mange generationer - til
fortælle, hvad jeg havde på lnmstneren, der er professor jeg beskrev i den nævnte kro- er ham, turisterne skal se.
glæde for danskerne og de
mange turister, der kommer
til eventyrdigterens fødeby.
KUNSTp
-'-//
.S. //'.-l
Det skal vær."'n H.e. Andersen, som vi kan genkendeog ikke en surrealistisk udgaIl! Skal kunst være demokratisk? Tving
ve eller en otte metedjøj tre·
mig ikke til at svare ja eller nej på så
hovedet figur, udført af en
dumt et spørgsmål.Selvfølgelig har en
"monumental provokatør",
kreds af sponsorer lov til at yde et indsom Marianne Koch betegner
læg i den til enhver tid standende
Bjørn Nørgaard i sit portræt.
103-02-04
kunstdebat, formedelst seks og en halv
Jegunderkender ikke Bjørn
millioner kroner.
Nørgaard og Jens Galschiøt
Men det er -kunst eller ej - rasende
som ktmstnere"og de skal haudemokratisk at besætte byens
ve lov til at arbejd~med værfornemste piads med dette ".ind·
ker af eventyrdigteren, men
Bladgruppe . Dagblad
læg".
det er ikke på ~khaven, de
Det er tanke· og urovækkende, at
skal have dere!, ads,
/
Oplagstal.
. 62.473
den konge, der gav os demokratiet, er
blevet forvist fra pladsen.
Læsertal.
. 177.000
_ _",,

,,' ••"ø,

H
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Fyens Stiftstidende Katten i sæld<en

Skribenten vil Ikke være med til at
give et bidrag til Bjørn. Nørgaards
skulptur, som han kalder for' en
"fortænkt kolos".
FOTO: NilS MOGENSEN SVAlEB0G
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Katten i sækken
Skal kunst være demokratisk? Tving
mig ikke til at svare ja eller nej på så
dumt et spørgsmål. Selvfølgelig har en
kreds af sponsorer lov til' at yde et indlæg iden til enhver tid standende
kunstdebaUormedelst seks og en halv

Jeg bliver ved meå at kredse om,

Udgivelsessted Fyn

SKULPTUR
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hjerte om at ra ryddet op på
Flakhaven.
Dette er endnu ikke lykkedes, men i anledning af 200året for eventyrdigterens fødsel sk-ulle der endelig ske no-
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Bladgruppe . Dagblad
Oplagstal. , ,. 62.473
Læsertal.
. 177.000
Udgivelsessted

J1J)dersen på Flakhaven
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Bladgruppe .. Dagblad
Oplagstal.
. 62.473
Læsertal
. 177.000
Udgivelsessted Fyn
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Af Hans H::tik Jacobsen
Vestcrgllfl.nl 5, Odense

_~. _ _ • • • • •

. ~ .7·~

I:t'"

II Efter næsten 20 år har kulfurenS'yp:
perste iOdense endelig indset, at Robert Jacobsens store fejlanbragte (fej·
lindkøbte) I<unstige værk på Flakhaven
~I<al flyttes til et mere ydmygt sted ibyen. Men at den skal erstattes af en otte
meter IlØj skulptur med tre hoveder og
seks ben, velegnet til at jage de sidste
børnefamilier ud "f byen med, bliver
Odenses centrale plads ikke smukkere
af. Hvad der foregår i hovedet på disse

millioner kroner.
Men det er - kunst eller ej - rasende

af sig selv! Sikkert er det, at hvis en

udemokratisk at besætte byens
fornemste plads med dette "ind·
læg".
Det er tanke- og urovækkende, at
den konge, der gav'os demokratiet, er
blevet forvist fra pladsen.
Jeg bliver ved med at kredse om,
hvad H. C. Andersen selv ville have
syntes om at.se en trefoldig karikatur
af sig selv! Sikkert er det. at hvis en
dygtig skulptør lavede en legemsstor
statue af forfatterens moder (en lattig ,
vaskekone) med kjolen snøret op 09;) ~
vand til knæene, så kunne Odense 11'",1,",
ve en turistattraktion på linje med
"Den lille Havfrue".

dygtig skulptør lavede en legemsstor
statue af forfatterens moder (en fattig
vaskek9ne) med kjolen snøret op og i '•.
vand til knæene, så kunne Odense haJil.

I () /.Lj

MonstTUlll aflØses
afmonster

hvad H. C. Andersen selv ville have
syntes om at se en trefoldig karikatur

ve en turistattraktion på linje med

!I' "Den lille Havfrue".

l

Hvis.nogen ville starte en indsam-

ling til fordel for sådant et projekt eller
Galschiøts tiltalende fortællebrønd, så
viljeg med glæde give mit bidrag. Men
aldrig til Bjørn Nørgaards fortænkte
kolos. Og aldrig til katten Isækken,
som visse sponsorer har gjort i dette
tilfælde!

Stiftstidende

Asger Bondo

.4belsAlle 64, Odense SV
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Hvis nogen ville starte en indsam-

\04-02-04

udvalgte kulturpersonligheder er svært

at gennemskue for almindelige odenseanere, men de kan ikke beskyldes for
at lytte til de borgere, der hellere hav·
de set de mange millioner brugt til vir-

keliggørelsen af Jens Galschiøts skulp·
tur Fortællebrønden.
Mit håb er, at der ivor by stadig er

ling til fordel for sådant et projekt eller
Galschiøts tiltalende fortællebrønd, så
vil jeg med glæde give mit bidrag. Men
aldrig tii Bjørn Nørgaards fortænkte
kolos. Og aldrig til katten i sækken,

~.

Bladgruppe .
Oplagstal
.
Læsertal
.
Udgivelsessted

Dagblad

v

som visse sponsorer har gjort i dette

62.473

tilfælde!

177.000

Abels Alle 64, OdeIlSe SV

Asger Bondo

Fyn

fornuftige erhvervsfolk, sponsorer og

fonde, der vil arbejde for, at Fortælle·
brønden bliver virkeliggjort og på en
flot måde'kan markere vor digters
ZOO·årsdag.

SENESTE' FORTÆLLING FRA BRØNDEN

Heinrich WUkens,
AsgL'nJvænget ,ry, Odense NV

.. Der har den senere tid været mange fortællinger om lokal·
kunstneren Jens Galschiøt og hans digterbrønd, og der vil sik·
kert blive fortalt flere. "Fortællerbrønden" er nemlig stadig in·
stalleret ud for taskeforretningen Rambusch på Fiakhaven,
hvor den hver dag filtrækker sig folks opmærksomhed. (mule)
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Borgmestersvar trak ud
Af JørlJen Volmer
jvo@lyens.dll

ODENSE: Normalt kan borgerne fonrente at f8 svar på
spørgsmål, der stilles til byrådet, på der førstkommende
byrådsmøde, hvis de indlevefes senest en uge før.
Men det fik Borgerlistens
Alfred Hansen ikke, da han
den 4. -februar indleverede et
par spørgsmM på rådhuset
om byrådets holdning til Jens
Galschiøts H. C. Andersens~ulptur, Fortællebrønden.
- De tre spørgsmål var, da
de blev stillet, meget relevante og af interesse for mange
borgere i Odense, siger Alfred
Hansen.
- Jeg fik ingen begrundelse
for, hvorfor de ikke blev be"aret på mødet den Il. februar. Først da jeg henvendte
mig på rådhuset den 24. fe-

bruar fik jeg et svar, tilføjer
han.
Spørgsmålene gik på, hvilke initiativer byrådet vil tage
for at byen kan erhverve Fortællebrønden, om byrådet vil
bevilge penge til den, og om
byrådet kan anvise en placering til den. ,
Siden er der.sat en privat
indsamling i gang, og kommunen er i dialog llled Galschiøt om en placering, har
borgmester Anker Boye svaret Alfred Hansen i et brev
den 24. februar.
_ .Jeg er skuffet over, at
spørgsmålene ikke blev besvaret på byrådsmødet den
ll. februar, og at byrådet dermed ikke er i stand til at respehere "Reglement for
spørgsmål fra borgerne" fra
1971, lyder det fra Alfred
Hansen.

)ø.

- Det er spændende, at den
kunstinteresseredc Dronning
er den ene af de trF modtagere af årets HCA-priser - "Mit
livs Eventyr", ogi det er jeg
meget stolt over, siger Jens
Galschiøt.
l-Ia~r i færd med at gøre
desmå individuelle Jmnstværker klar til festen den 2. april
på Andersens I 99-ilrs fødselsdag.

I god tid
HallS Christian Andersen
Priskomiteen bestiller så tidligt som muligt de tre "bøger", såJens Galschiøt kan arbejde med den i god tid.
I år går priserne - og værkeme - desuden til en brasi. lianer og en italietler.
Forfatterskabet i kunst
- Det har været en interessant
opgave lige frl1 starten, siger
kunstneren, som Iborgerskabet og det etablerede kunstnenniljø har sværtlved at greje - måske på gnmd af de indi·
rekte provokationer og politiske undertoner, del' er i hans

Ol,,!Bagen Gade 14, Odense C

Hemmelighedskræmmere
Af FlemminlJ JørlJensen

Odensevej 2, Ve.-ningc, Tun!11!Cl1'P

VENTVR: Jens Galschiøtlaver for 10. år i træk en
eventyrbog i kobbel~ som.udgør det synlige bevis på
H.c. Andersens PIiskomites pIis

ODENSE: På IO. år er de tre
statuetter, udformet som en
eventyrbog og skabt i kobber,
kreeret af sknlptør Jens
Galschiøt - den grimme ælling i det Jokale knnstnermjl-

Af Bente GamslJaard
KULTUR: Jens Galschiøt op-

HCA-statuetten til
Dronningen kommer fra
kunstens grimme ælling
Af John BorlJkllde
Foto: Kim Rune
Ibo@fyensdk

Støt fs- ::.O(/C
Galschiøt

"Hvis Industri· og Handels·
kammeret er så glad for monsteret,
så stil den op på Albani Torv oven
på parkeringskælderen foran deres
facade, eller sæt den INyhavn
i København!"

kunstværker.
lugen på Odense Teater, der
- Da jeg i sin tid fik opgaven fik prisen for nogle år siden
af HCA-komiteen, spurgte
edlem af HCA-priskom.itejeg mig selv, "hvordan illu- en, Benny Nybo, er i færd
strerer du et forfatterskab". med at realisere en plan om
Så jeg gik ned i H.C. Ander- fredag den 2. april at udstille
sens Hus og lånte med møje flere af kunstnerens eventyrag he"ær den originale bog, værker i forbindelse med et
"Mit livs Eventyr", som jeg velgørenbedsarrangement i
først lavede en voksmodel ef- Stadsarkivets hibliotekssal,
ter og derefter støbte jeg en ,hvor forfatteren Johs. Møllekobberskulptur. Den skulle jo have meget passende også opligne et rigtigt klenodie, siger læser "Den grimme Ælling".
Jens Galschiøt.
Blandt de Galschiøt-kunstNavnet på prismodtageren værker, der skal udstillet, er
samt motivationen ætses sir- "Fortællerbrønrlen", der forIjgt ind i bogen sammen med tiden er med i den livlige deen del af teksten til "Mit livs bat i Odense om udsmyknineventyr" - der graveres ind i gen afFJaklJaven.
bronzen.

KonlJelig kunstner
Det er ikke første gang, at
J ens Galschiøt er kongelig
leverandør, idet Regenten
har flere af fynboens ting stående.
For ti år siden ville tekstilindustrien give Dronningen
en gave, ,og Jens Galschiøt
blev bestilt til opgaven.
- Jeg udarbejdede et detal- '
jeret oplæg til en stor skulptur
"Ringbærerens jakke" fra Tolkiens eventyr, og det blev
godkendt af Dronningen,
hvorefter jeg kunne gå i gang.
I dag står .kulpturen til skue i .
Marselisborg Slots skulptur- I
park.
i
Det eneste sted, såvidt vide" bog-skulpturen er UdStiJ-1
let, er i en montre ved billet-

I

SKULPTUR: Hvis, det som det fremgår

•

af aviser og tv-indslag, er lndustri- og
Handelskammeret på Albani Torv, i
Odense, der med hemmelige fonde i tyggen står bag det tilbud, som Odense
Kommune (tilsyneladende) ikke kan afslå, om Nørgårds høje monsterskulptur
på Flakhaven (der er fredet for videre
ombygning!?), så bør kommunen afslå.
Fordi der ikke er åbenhed om bagmænd og økonomi (Carlsberg?, Albani?,
A. P. Møller?, Augustinus fondet?, hvem
ved?).
Måske en opgave for "Sporløs" og
Skatteministeriet.
Er pengene fremkommet ved salg eller
udflagning af danske virksomheder med
abrejdsløshed til følge - og bliver kunsten så taget som gidsel i denne afladshandel?
Hvis Industri- og Handelskammeret
er så glad for monsteret, så stil den op på
Albani Torv oven på parkeringskælderen
foran deres faeade, eller sæt den i Nyhavn i.København!
Og så er der et tredje monster på vej i
Grønnegade ved Brandts Klædefabriks
nye bygning.

+

.Nørgaard
påAlb~ ? '
Torv ;-:s Il/Loy'
Af Erik Brandt

Mariendalsvej 47, Assens
Bjørn Nørgaards spændende RC. Andersen-skulpturvil være I",~gt
bedre placeret p& Albahi Torv
end andre steder.
Albani Torv er i øjeblikket
Odenses "grimme ælling",
men rummer i sig potentiale
til at blive en plads, som er en
moderne storby værdig.
Lad en smuk, måske provisorisk, placering af Bjørn
~ørgaards H.C. Andersenskulptur her være med til at
starte <len grimme ællings
forvandling til en svane.
Det er også op~ at placere skulpturen afll.C. Andersen på samme plads som
skulpturen af Knud den Hel·
lige. De to store navne knytter sig begge til Odenses historie, og er med til at gøre
Odense kendt.
Flakhavens to skulpturer
bør ikke flyttes. Skabt som de
er af to .store danske billedhuggere fra anden halvdel af
det tyvende århundrede re·
præsenterer de to modpoler,
som for stærker hinanden. De
to skulpturer på Flakhaven
udsender tilsammen et flot
signal om den dristighed
Odense by tidligere har udvist.
Lad dette gentage sig med
placeringen af den nye H.C.
Andersen-skulptur på Albani
Torv.

SKULPTUR:

lyser, at han af politikere, erhvervsfolk og almindelige
borgere er blevet opfordret til
at komme med et forslag til
en større H.C. Andersen
skulptur, der skal placeres. i
Odense i forbindelse med
RC. Andersens 200 års fødselsdag i 200S.Jens Galschiøt
har kreeret en vand1runst,
hvor H.C. Andersen sidder
med fødderne i vand omgivet
af figurer fra sine eventyr- og
når den bliver lavet i fuld storrelse - vil H.C. Andersen også
være omgivet afbørn og voksne, udlændinge ogdanskere. "
Odense Fortællerforening vil
a.:tivt deltage i at opbygge en
tradition, hvor en historiefortæller jævnligt kommer og
fortæller en eller flere historier. Jeg har set modellen af
"Fortællerbrønden" i Vestergade, udenfor Rambusch- og
jeg er meget betaget af den.
Jens Galschiøt har begået et
kunstværk, men han har ikke
det store håb om at blive accepteret som leverandør af en.
H.C. Andersen skulptur til
Odense.
Hvad er det lige, der gør, at
en idealistisk fynbo ikke kan
blive accepteret som leverandør af en H.C. Andersen
skulptur? Hvad er det lige, der
gør at "Fortællerbrønden"
måske ikke kommer i betragtning? Hvem er det, der bestemmer? Jeg er sikker på, at
h,is fynboerne blev spurgt,
ville ".Fortællerbrønden" blive valgt som den skulptur, der
skal opstilles i 2005.
Kunne det tænkes, at Jens
Galschiøt betragtes som
"Den grimme ælling" blandt
kunstnere?
Hvis dette er tilfældet hvorfor så ikke gøre byens
egen "grimme ælling" til en
"svanelJ og anerkende det
smukke og vedkommende
kunstværk, som Jens GaIschiøt har udført i form af
JlFortællerl;)føndenll •
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Af Hanne Nordentoft
Søsk1'ænten 8, Ode'l1Sf:

I,

SKULPTUR: Så fik vi klarhed

S~al kunst være demåkratisk?
Ro~r{

Af
';tannes
Rasmussen
Jagtvej 34, l.tb., Odense C .
SKULPTUR: Kunst skal ikke
være demokratisk, hvorfor
dog det? Fordi det er skatteydernes penge, der bliver brugt
på "slcidtet", vil nogle utvivlsomt mene. Det er noget

vrøvl!

Kunst skal ikke figurere under den demokratiske proces,
hvilket fører mig frem til et

stort til lykke til Odense, der i stemning, virker malplaceret
en konunende fremtid vil og ude af proportioner.
kunne præsentere det odenAt GaJschiøts brønd - der
.seanske folk for Bjørn Nør- sikkert også ville have været
gaards spændende skulptur en kunstnerisk perle og pryd
på Flakhaven.
for Odelise .. skulle være valgt
Forslagene, der i forbindel- fra grnndet en politisk stilse med annonceringen af lingtagen, og fordi han genNørgaard som den valgte nem sin !,:1lI1St udtrykker sig
hmstner frem for Jens Gal- . voldsomt og personligt, fremsCQiøt, er strønunet ind til står som en unuan<;:eret og liFyens Stiftstidende i fonli af det flatterende påstand, der
læserbreve, hvor man plæde- lugter lidt af konspirationsrer for en demokratisk af- teori.

.

over, hvad byrådet har besluttet at Odense skal fejre 2005
med. Bjørn Nørgaard er det
store navn, og selvfølgelig er
det flot, at vi har nid til et
kunstværk af ham. Men hvad
med det mere folkekære værk
af Jens Galschiøt, som i et
stykke tid i minifol1llat har
været opstillet iVestergade ud
for Flakbaven?
Vi er mange, som har"håbet
på, at netop dette store værk
ville blive et samlingspunkt i
Odense. Jeg forestiller mig, at
fra 2005 siger vi simpelthen:
Vi mødes ved brønden. Og så

. Og hvorfor skulle Nørgaard "genunes" afvejen på et
museum for moderne kunst?
Er han ikke stueren? Er det
stadig nesteslagtningen man
husker ham for? og har man
glemt de smukke gobeliner,
han lavede til Dronningen'
Det er udpræget naivt, at
nogle finder det nødvendigt
at omstøde kunstfondens beslutning via en demokratisk
afstenUling.
En person beskrev i et ind-

læg under overskriften "Rædsel på Flakhaven", Bjørn Nørgaards skulptur--som en rædselsskulptur. Hvorfor det?
Fordi den ikke har "folkelig"
appel? Det er en udpræget
subjektiv yn'ing, og for dis·
kussionen ganske uinteres·
saot.
Den noget antikverede kJiehe-diskussion om hvorvidt
noget er kunst eller ej, præger
også delme diskussion. Men
hvis det kan sætte sindene i
kog, ja så har det gode mulig.; heder for at gå over i kunst·
: ,. historien.
Manet, Lautree og van
Gogh er blot få eksempler på
kunstnere, der 'af deres egen
samtid blev forsmået, men
som af eftertiden blev hædret
med kunstens laurbærkrans'
Endnu engang til lykke til
Odense.

,.;t'·

Fyens Stiftstidende

ved alle, hvor det cr.

Forestil jer turisterne, som
gerne vil fotograferes foran
kendte monumenter, siddende på fortællerstolen. Der vil
være rigtig mange, der vil se
netop Fortællebrønden, fordi
Galsehiøt vil bede om assistance fra'Udenlandske kunstnere, så den helt i dihrterens
ånd bliver både international
og alligevel rigtig dansk.
Galschiøts sk-ulptur er nem
at forstå - rummer 1000 elementer fra eventyrene og viser vor nationale forfatter i en
afslappet situation, der indbyder os andre til en ligeså afslappet snak med børn og

11> Robert Johannes Rasmussen

er litteraturvidenskabs·
studerende ved SOU, og bor

01-02-04'

Jagtvej 341. th.• Odense C.
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børnebørn om eventyrene.
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MERETE NÆSTVED

I

"BJØRNEN HJERTEUG
velkommen" stod der for. leden med megahoje typer i
min avis. Selvfølgelig er han
da det Bjørn Nørgaard er en
spændende kunsIller med
mange/aeetter, men hans forslag 111 en RC Andersen
skulptur er aldeles fejlagtig.
Et otte meter højt tredimensionalt uhyre, der er så grotesk, at ,det vil skræmme børn
og voksne langt væk.
Jamem er det ikke mageløst?!?
Hvordan medlemmer af
Odense Bys Kunstfond og
sponsorer overhovedet kan se
sig selv i spejlet og med god

samvittighed sige, at "den
sk-ulptur vil glæde den gamle
dih1er", er ganske uforståeligt

HVOR BJØRN
Nørgaard har haft
sit hoved henne,
da han udarbejdede forslaget, er mig
en gåde, men hans
veje er jo ofte
uransagelige. Jeg
foreslår, at alle de
her nævnte personer tvinges til at
læse såvel biografier af og om RC

ud i livet.
RC Andersen var en s~
unik forfatter, at ingen nåede
ham til sokkeholderne. Den kends"Bystyret lider gerning fattede det
stadig af mangel daværende bystyre
Odense først i
på visioner, når i1867,
otte ~r før
det overhovedet hans død, hvor
kan få den tanke bysbarnet blev udnævnt til æresborat lade opsætte ger.
Bedre sent end
et monument,
aldrig.

der er·
så monstrøst."
,

Andersen som hans eventyrJ

romaner 'og skuespil grundigt Så vil de forst~, hvorfor
jeg, der elsker og beundrer
den gamle digter, bliver oprørt og må advare mod, at
Bjørn Nørgaards forslag føres

HER ET ÅR før
200-året for digterens fødsel, lider
Odenses bystyre stadig af
mangel på visioner, når det
overhovedet kan få den tanke
at lade opsætte et monument,
der er så monstrøst, at det hm
kan opfattes som en misken,delse og ikke en anerkendelse

I

af digteren fta Odense, hvis
navn og renorne har åbnet s~
mange døre ude i den store
verden og både direkte og indirekte skaffet såvel sin fødeby som hele Darunark utrolig
megen goodwilL
I MIT ARBEJDE som autoriseret turistguide møder jeg
mennesker fta hele vor klode.
Alle kender de RC Andersen
og ved, hvad han står for. Jeg
er stolt af at vise disse gæster
rundt i hans fodspor i hans fødeby. Og jeg vil gerne blive ,
ved med at kunne fremvise
Odense som en by, der forstår
at værdsætte. ,skornagersøn-

nen, der blev den mest roste
og bedste forfatter i verden.
Den eneste formildende
omstændighed ved hele affæren med en RC Andersen
skulptur er, at bystyret til-

syneladende endelig har fået
øjnene op for, at digteren som
en selvfølgelighed bør præsenteres på byens' fornemmeste plads, Flakliaven. Men ikke i fOl1ll af Bjørn Nørgaard
sk-ulpturen. Det kan hverken
Odense eller H.C Andersen
være ~ent med.
MÅJEG SLUTrELIG anbefale fondsrnedlemmer og
sponsorer, at desallltidig med
deres grundige studier af
H.G. Andersen•.øgså'studerer
Jens. Galscliiøts "Fortæller'brørtd", der p.t. er 'opstillet
foran Rambuscb i Vestergade.
Thildet er en skulptur, der er
aldeles m~geløs. Del) vil glæde den gaitile digter ,og alle
andre RC Andersen freaks.
• Merete Næstved bor
Chr. IX's Vej 12, Odense

.

Vand og skrubtudser på
bunden - lys og krnsninger på
overfladen. Spektakulært og
eventyrligt! Sikken et folkeeje
det ville blive!
Vi er mange som havde håbet, at fortællebrønden skulle
stå midt på Flakhaven. KU[Ule
ikke begge skuJpturer ffi plads'
Kære Odenseanere'
Vil I være med til at sætte
fortæller brønden i værk! Kan
vi klare det ved forenede
kræfter og indsamling?

I
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Iii Undertegnede har medstor inter'
esse studeret planerne for Flakhaven,

som man kan forvente bliver fiol. Inden
læserbrevene vælter ind til redaktio~
nen, vil jeg'tillade mig at komme med

Fyn

Folkeafstemning
11I1 fortsættelse afFin n Kristiansens
, indlæg søndag den 25.januar vil jeg
opfordre til, at vi almindelige borgere
på Fyn får en chance for at udvælge

den kommende skulptur. der de næste
mange år skal pryde Flakhaven.

min komnentar.

Ingen har idette gode projekt med
Bjørn Nørgaardkigget nøje på den·til·

.Det er da os der skal se o.g nyde.

Lad os få en retfærdig afstemning pr.
telefon, og lad så den bedste kunstner

svinede kvinde "Oceania" der skal ligI

ge der i selskab med en olte meter høj
belyst statue, som sikkert bliver utrolig
fiol. Hende må B. Nørgaard da kunne
forlange flyttet? Ingen kan da være i
tvivl om ubelancen i denne konstella'

Tak!
• Finn Kristiansens indlæg om skulp'
tur'monstret udtrykker netop det
mange af os almindelige odenseanere

går og tænker.
Tak til Finn Kristiansen.
Det bedste, Odense kan give H.C.

:2fi1/ O f

SKULPTUR

vinde. Vi er mange, der synes at

Galschiøts "Fortællebrønd" er en etisk,
smuk skulptur.
Kis Aabech,

Kobavroej 22, Rynkeby, Ringe

tion.
Elna Lillelund,

StubbDjvænget 6, Odense S

el
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Skulptur
let at forst~t '

f-ndersen og odenseanerne er

Galschiøts Fortællebrønden.
Elisabeth .Johansen,
Egevtj 35, Odense V

29-01-041
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Af Hanne Nordentoft
Søsh-æluen 8, Odense
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"Kunst" og sno,?beri
l5iI Bravo Finn Kristiansen (25. januar).

Det va'r meget præcist, og det sam·
me vi er nået frem til i min familie og
omgangskreds, når vi har. diskuteret
emnet (Bjørn Nøfgaards skulptur, red.).

~U~PTUR I() llr(

Mon ikke'det ej dee generelle, opfattel'
se blandt ·folket
Hvorfor i alverden kunne vi ikke få
lov til at få Jens Galschiøts fortælle'
brønd. Den er genial og smuk, den har
et formål'og vil blive elsket og brugt i

Rædsel på
Flakhaven

mange, mang~å'r;'hvoriliTlod det andet -.'

makværk jo kun'er'et skuestykke, som
man vil vende'sig fri!'i stedet for.
Ja. det er kultursnobberi så det ba'

a Hvor er det dog påfaldende, al.etlo·
kalt mesterværk som Jens Galschiøts

"Fortællebrønden" ikke ermed i en de'

sker.

mokratisk udvælgelse af Flakhavens

Ragna Bak,

Knarreborgvej 32, Tom11lml.p

fremtidige udsmykning. Mon ikke fra'
valget af Galschiøts folkelige H.C. An'
dersen'fortolkning kan skyldes, at '

/

Galschiøt de senere år har været for

lokalt provokerende med bl.a. "Den
indre Svinehund", "Skamstøtten" og
happenings som de hvide kors,

pJudse~

ligt opsat ved Skovsøen?
Påfaldende, men på samme tid
tragikomisk bliver det, når der efter'
hånden også tegner sig et billede af,
atl~alschiøts værk ignoreres af
Kunstfonden på samme måde, som
H.C. Andersen selv biev det på sin tid!
Kunstfondens valg af Bjørn Nørgaards
rædselsskulptur (perfekt på museum
for moderne kunst ~ og ikke på en

folkelig og international plads') virker
langt fra gennemtænkt og bør derfor,
som Kis Aabech foreslår i sit læserbrev

28.1., omstødes ved en demokratisk
afstemning.

.John Andersen,
Ridderbatten 226, Odense Sø

•

SKULPTUR: Så fik vi klarhed
over, hvad byrådet har besluttet at Odeuse skal fejre 2005
lned. Bjørn ~ørgaard er det
store navn, og selvfølgelig er
det flot, at vi har råd til et
kunstværk af ham. Men hvad
med det mere folkekære værk
af Jens Galschjøt. som i et
stykke tid i miniformat har
været opstilleti Vestergade ud
for Flakhaven?
Vi er mange, som har håbet
på. at netop dette store værk
ville blive et samlingspunkt i
Odense. Jeg forestiller mig, at
fra 2005 siger vi simpelthen:
Vi mødes ved brønden. Og så
ved alle, hvor det er.
Forestil jer turisterne, som
gerne vil fotograferes foran
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'Ps

Rædsel på
Flaldlaven
• Hvor er det dog llåfaldende, at et Io'
kalt mesterværk som Jens Galschiøts
"Fortællebrønden" ikke er med ien de'
mokratisk udvælgelse af Flakhavens
fremtidige udsmykning. Mon ikke fril{,
valget af Galschiøts folkelige H.C. A."
dersen·fortolkning kan skyldes, at
Galschiøt de senere år har været for
I~kalt provokerende med bl.a. "Den
indre 5vinehund", "Skamstøtten" og
happenings som de hvide kors. pludse'
ligt opsat ved Skovsøen?
Påfaldende, men på samme lid
tragikomisk bliver det, når der efter'
hånden også tegner sig et billede af,
at Galschiøts værk ignoreres af

Kunstfonden på samme måde, som

H.c. Andersen selv blev det på sin tidl
Kunstfondens valg af Bjørn Nørgaards
rædselsskulptur (perfekt på museum
for moderne kunst . og ikke på en
folkelig og international plads!) virker
langt fra gennemtænkl.'Og bør dertor,
som Kis Aabech foreslår i sit læserbrev

28.1., omstødes ved en demokratisk
afstemning.
.John Andersen.

1

Ridderbatten 226, Odense Sø

•

" ,;:~

kendte monumenter, sidden-

de på fortællerstalen. Der vil
være rigtig mange, der vil se
netop Fortæll~brønden, fordi
Galsehiøt vil bede om assistance fra udenlandske kunstnere, så den helt i digterens
ånd bliver både international

og alligevel rigtig dansk.
Galsehiøts skulptur er nem
at forstå - rummer 1000 elementer fra eventyrene og viser vor nationale forfatter i en
afslappet situation, der indbyder os andre til en ligeså afslappet snak med børn og
børnebørn om eventyrene.
Vand og skrubtudser på
bunden -lys og krusninger på
overfladen., Spektakulært og
eventyrligt' Sikken et folkeeje
det ville blive!
Vi er mange som havde håbet, at fortællebrønden sk'Ulle
stå midt på Flakhaven. Kunne
ikke begge sk'Ulpturer mplads'
Kære Odenseanere!

Vil I være med til at sætte
fortæller brønden i værk' Kan
vi klare det ved forenede
ktæfter og indsamling?

c
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H. C. Galschiøt

Af Bente Gamsqaard

24-01~041

• Selvfølgelig skal vi have en H. C.
Andersen-skulptur il la New York,
hvor der kan fortælles eventyr! En
iøsning kunne være at fjerne "pro-

OlujBagmjGade 14, Odense C
KULTUR: Jens Galschiøt oplyser, at han af politikere, erhvervsfolk og almindelige
borgere er blevet opfordret til
at komme med et forslag til
en større Re. Andersen
skulptur, der skal placeres i
Odense i forbindelse med
H.e. Andersens 200 års fødselsdag i 2005. Jens Galschiøt
har kreeret en vandL.'Unst,
hvor H.e. Andersen sidder
med fødderne i vand omgivet
af figurer fra sine eventyr -og
når den bliver lavet i fuld størrelse - vil Re. Andersen også
være omgivet afbørn og voksne, udlændinge og danskere.
Odense Fortællerforening vil
aktivt deltage i at opbygge en
tradition, hvor en historiefortæller jævnligt kommer og
fortæller en eller flere historier. Jeg har iet modellen af
"FortæUerbrønclen" i Vestergade, udenfor Rambusch- og
jeg er meget betaget af den.
Jens Galschiøthar begået et
kunstværk, men han har ikke
det store håb om at blive accepteret som leverandør af en
H.e. Andersen skulptur til
Odense.
Hvad er det lige, der gør, at
en idealistisk fynbo ikke kan
blive accepteret som leverandør af en H.e. Andersen
skulptur? Hvad er det lige, der

fessor" Møllers pissoir i Kongens-

gade, evI. flytte det ud til Stadion e!ler Dyrskuepladsen. Tilbage er så
vandrør m.m., der vil gøre Galschiøts projekt nemt at installere.
Afslørning: Kunst og kultur.
Hvem er Ohrts kulier med arbejdstøj, der udfører det faktiske arbejde
i Kunsthallen (forsiden og side 5
Odense 20.01.04)? Ohrt har ikke
sikkerl)edssko pål
Flemming ~ørgensenf
Odensevej 2, Vt111;lIge, To1ltwemp

Bladgruppe .
Oplagstal.
.
Læsertal.
.
Udgivelsessted

/

egen "grimme ælling" til en

"svane" og anerkende det
smukke og vedkommende
ktmstværk, som· Jens Galschiøt har udført i form af
/
"Fortællerbrønden".

/014

Af Connle-MereteJ!9!le

Elmedals Alle 34, Dalum
SKULPTUR: Det kan ikke
være rigtigt, at man hen over

hovedet på Odenses borgere
forkaster en "mistner s9m
Jens Galschiøt; sO)I1 'med
"FortæUebrønden" har lavet
et fantasifuldt og,belt unikt
oplæg .til en .I}.C. Andersen-.
vand1.-U1ls~,M' ...
Den vi..~gt~ren· som
person og fo.rtæll~r af alle
hans eventyr.
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Her var virkeligt en skulptur, som folk kunne forholde
sig til og glæde sig over, imens
man gik på opdagelse i alle
digterens eventyr. Det var på
alle<måder en levende, fantasifuId og historisk skulptur,
samer blevet forkastet til fordel for en skulptur af digteren, som person med tr,e hoveder.
Hvorfor tog man denne politiske beslutning hen over
hovedet på Odenses borgere?
Det ville have været fint og
langt at foretrække, hvis man

havde spurgt Odenses borgere, hvilken skulptur vi foretrak.
Vi er nok mange,. der havde
set frem til og glædet os til at
vise vore børn og børnebørn
"Fortællebrønden" lavet af

kunstnerenJens Galschiøt.
En fortællebrønd som børn
kan se sig' ud af og stille
spørgsmM til de mange eventyr. Så både børn og voksne
kan få en glædelig oplevelse.
Se!
Det Imnne have glædet den
gamle digter.
/

25-01-041
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Tillykke med skulptur-monster
Af-FlnnKri~tlansen

•

Fyn

Lad os bestemme

gør at "Fortællerbrønclen"

måske ikke kommer i betragtning? Hvem er det, der bestemmer? Jeg er sikker på, at
hvis fynboerne blev spurgt,
ville "FortæUerbrønden" blive valgt som den skulptur, der
skal opstille~ i 2005.
Kunne del tænkes, at Jens
Galschiøt Ibetragtes som
"Den grimme ælling" blandt
I...·unstncre?
Hvis dette er tilfældet hvorfor så ikke gøre byens
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som eventyret om kejserens

nye klæder. Der blev der også
Ærte/derggårdvef 20"
hentet
.den ypperste kunstner
OdenseN
udi tøjkunsten for at lave en
SKULPTUR:Ja, det er jo iKke klædning, der passer sig for en
hver dag, at man oplever, at kejser.
Han og hans hjælpere kom
Odense opfører et eventyr af
selveste Re. Andersen, og så og gik i gang med at lave det
endda i anledningen af hans mest ypperlige, der var set til
dato. Der var det ved tøjet, at
200-års fødselsdag.
Efter at have set, hvad de det kun var de fine og dem,
folkevalgte er faldet på halen der troede, at de var fine qg
for, ~log det mig, at det jo e~ fornemme, der,l.:tmne se det.

Men da kejseren skulle vise
folket sit fine dress, var der et
bam af folket, der tiUod sig at
råbe, at kejseren jo intet havde på, og pludselig kunne alle
se, at han intet havde på.
Det s~mme erved at ske for
Odense: hvad skal vi med et
uhyre "led og tre hoveder og
seks be~'
Så trqr jeg hellere, at byens
bo,gere,havde set vor egen
kunstner Jens Gal-schiøt lave

sin skulptur Forrællebrøn-

o • .. , . ,

~

værste gang kunstsnobberi.

den, hvor Andersen fortæller

Moralen er, at selvom man

eventyr for folket og ikke et
uhyre i et bassin.
Nu ved jeg godt, atde "vise"
herrer vil korse sig og sige,
hvad forstand har han på.det,
og jeg må sige ikke meget.
Men som et barn af byen vil
jeg mene, at vi fra byen nok
ved mere om, hvad eventyr er
end dem udefra, og det der foregår i Odense lige ,-,u er den

er en berømt kunstner, så er
det ikke ensbetydende med,
atlnan kan lave alt, som folket
gerne. vil have, men det er jo
heller ikke meningen, for i
dag er kunst jo ikke, hvad vi
opfatter med øjnene, men
hvad kunstneren vil, at vi skal
se, og det harmonere ikke altid med det, der skulle.være
meningen.
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GORM

BENZON

BilledhuggerenJens Galschiøt
har præsteret et udkast til en
H.e. Andersen-vandkunst,
"Fortællerbrønden".Men det er
tilsyneladende ikke en ide, der
vinder genhøl~ selvom digteren
afgjort var en vandhund.
er

man tør fæste lid til traditio-

vendt ned for billedhuggeren Jens
•
Galschiøts 1-1. C
Andersen-vandkunst,
som
han kalder en "Fortællerbrønd". Vort hl1turelle establishment har abenbart ikke
kunnet fordøje budskabet.
Maske ville imidlertid det
jævne danske folk forstå at
værdsætte det, hvilket man
nok bør tage et vist hensyn til.
Dette ikke mindst
fordi Andersen til

nen.
Den stakkels mand har sim-

T
"Han hengav sig
med begejstring
til sopningens
glæder og følte
med fryd de
klare bølgers
rullen hen over
føddernelpg

ommelfingeren

trods for al international berøm-

melse og alle hans
for kulturspeku-

pelt hen aldrig k"1ll1net købe
sig et par færdigsyede sko, de
har måttet speciallaves til
ham, og det er en betydelig
økonomisk belastning, når
man ikke lever på nogen stor
fod, og det gjorde Andersen
ikke, bortset fra, at han altså
var henvist til at gøre det,
hvilket skabte ham mange
pengesorger. Først sent i livet
blev han så velbeslået, at han
l."1lllile få råd til ekstravagancer med hensyn til "unclersåtterne",

Med de vældige plader var
al tale om dans udelukket for
gende præstatio- Andersen, og det bedrøvede
ner, selv var en ham, for som purung havde
mand affolket.
hans hu egentlig stået til balDer findes jo ef- letten. Når han deltog i fester,
terhånden
ikke l."1lnne han blot se til, medens
helt få statuer af de andre svang sig på danseH.C
Andersen gulvet, og i den situation følte
fornemm~lsen
som feks. den ved han sig uendeligt ensom.
af grusets
Set. Knud Kirke i
Odense, og her H.C ANDERSEN var en
de lange tæer,
ved digterens 200 vandhund, hvilket nuk ikke
mens bølgerne
års fødselsdag har mindst skyldtes fødderne.
trak sig
man så ment, at Han hengav sig med begejhan skal have nok string til sopniogens glæder
tilbage:'
en, men der er al- og følte med fryd de klare bøltid en forunderlig uro om sa- gers rullen hen over fødderne
gen, når Anderscn skal lægge og· fornenunelsen af gmsets
krop til en ny skulptur.
kilden over de lange tæer, medens bølgerne trak sig tilbage.
HER ER det så, jeg må for- På Hofmansgave ved indsejundres over, at lærde folk lingen til Odense Fjord kunne
åbenbart har afvist Jens Gals- han soppe i timevis, og ved
chiots udkast til et herlih't mo- Corselirze på Falster samt
nument, som viser H.C. An- ned Nysø ned til Præstø FjmOd
.. dersen i vandige omgivelser: ligeså. En svømmetur kunne
Han har nemlig smidt skoene også nok friste, og svømmeog sidder på vandl."1lnstens fødder havde han jo nænnest
karm med føddcrne i hun- fra naturens hånd.
men.
Det havde altid været H.C
I Det er ganske genialt funAndersens ambition at få opdet på, for Andersen havde stillet en magtftild bronzestaIlemlig betydelige vanskelig- tue af sig selv, og da han var
heder med pusselankerne. blevet en ældre, såre berømt
Hans hen tog til at vokse ret herre, s3l111ede folk sammen
uhæmmet, da han kom i pu- til en sådan. Det var kgl. bygberteten, og fødderne gjorde ningsinspektør
ferdinand
dem følgeskab, så det endte Meldahl, som kom til at forelanter så indbrin-

med, at han brugte omkring
nummer ;6 i sko, hvis ellers

stå dette arnmgement og dets

planlægning, og han var for

o

arkitekturen, hvad Andersen
var for digtningen: Andersen
skrev sine eventyr, digte etc.
på papir. Meldahi fonnede sine i sten, mørtel, skulpturer
og andre kunstværker. Han
genopførte
Frederiksborg
Slot efrer branden i 1859, byggede Frijsenborg ved Hammel, Statens Blindeinstitut i
København og andre prægtige huse.

MELDAHL var Andersens
gode ven, og i øvrigt lignede
han skjalden ikke så lidt: De
var begge geniale, utroligt
selvcentrerede, forfængelige
samt en god del temperamentsfulde- for nu at sige det
pænt.
Til at udforme Andersens
statue var billedhuggeren August Saabye ved en konkurrence blevet udvalgt, og Meldahi instruerede ham om,
hvordan digteren burde
fremtræde for eftertiden.
Andersen brød sig ikke meget om Saabye, men gik dog
ind på at sidde model for ham
til et udkast. Da han inlldlertid blev præsenteret for udkastet, blev han ude afsig selv af
raseri) for kunsmeren havde
anbragt en gudsvelsignelse af
andægtigt lyttende børn omkring ham, som han læste
eventyr for. Andersen ville
optræde solo og teede sig efter noder for at få sin vilje.
Først fandt Meldahl, som
skulle være dommer} digteren
utåleligt hysterisk, men trods
sit temperament havde han
dog den prisværdige egenskab, at han forstod at lytte til
folk, og da han havde tænkt
sagen nøjere igennem, indså,
han, at Andersen da i grunden
havde ret: Han skulle sidde i
ensom ophøjethed og fortælle sine eventyr til alverden,
Saabye fik ordre til at fjern'"
alle børnene.

De hviler på kannen af det
hjerteformede bassin og har
på ydersiden fremstillinger af,
temaer, som leder beskuerens
tanker hen på de eventyr, som
primært har forbindelse med
landjorden, og de er tørre. På
indersiden, som nærmest er
grotreagtig, finder vi de figurer, der har forbindelse med

det fugtige element, og ned ad
dem siler vand sagteligt, så de
fremstår fugtige.
Selve bassinet far vand fra
dyser i karmens inderkant, og
i dets 112 meter dybe vand opskyder fi'a bunden væsener fra
hans eventyr med direkte tilhør i detvåde element.
Dyserne sprøjter kun med
mellemrum. Når det sker, ses

..,i;v.d;...

bassinets fibrurcr ikke klart,

men det gør de, når sprøjteriet efter en stund ophører. I
bunden og på andre strategiske steder er anbragt projektører og lamper} som om afte-

nen oplyser monumentets
enkeltheder.
Karmen er bred, og på
ydersiden er den udfOrmet
som en hænk, hvor man ~an
finde en siddeplads, og navlief(
"Fortællerbrønd"
hidrører
fra, at der i hjertets indadbuede spids lige over for den pjaskende digter er indbygget et
særligt sæde. Her er det tanken, at duelige oplæsere stundom skal tage plads og læse
højt af Andersens værker,
men Galschiot vil ikke, at der
blot skal fortælles, der skal
også skabes, sådan som Andersen selv hryorde det, og gode tanker skal lyde fra denne
plads, også selvom de intet
har med H.C Andersen at gøre.
Over bassinet kan de lyttende så kigge over til den
gamle digter, som opmærksomt lytter efter, hvad der bliver sagt, og ude på pladsen
omkring brønden vil der være
en de! sæder, hvor de, der ikke
DIGTEREN nåede aldrig at kan få plads på karmen, kan
se statuen færdig. Havde han sidde og Iytte*"ed.
imidlertid oplevet den, som
den nu står i Kongens I-lave MASKE anes der et smil på
ved Rosenborg Slot, var alle digterens markante ansigt,
dystre tanker om Saabye gi- for ved siden af sine dybt travetvis blevet fejet bort, for giske fOl'tællingervar han den
produktet er over al måde store humorist, der yndede at
mesterligt, Ja, faktisk en af boltre sig i den spøjse Klodsverdens ypperligste statuer hans-effekt.
fra den tid. Det er simpelt hen
Det bør man mærke sig i en
den suveræne eventyrfortæl- tid, da det nu så sjældne danler, der inddrager os alle i sine ske smil er ved at blive halt i
tankers tJ;)'lIekreds.
llilderholdningsindustriens
Smukt, enkelt og maje- dåselatter. Derfor er vi også
stætisk sidder han med hån- en del} som hilber, at historjen
den fremstrakt i en forklaren- snip-snap-snude - trods alt
de gebærde, og grøn af ir er ikke er ude.
Duk derfor kun frem, kære
skulpturen idag, for sådan ældes ædel bronze.
mæcen, ogvær med til et fodPå Jens Galschiøts fortæl- arbejde for den gamle digterlerbrønd som jeg tror, at An- og for den, der trak skoene af
dersen selv vil forstå at værd- ham.
sætte} er ideen, at digteren
skal være flankeret af to høje • Gorm Benzon, Oregaard.
OreC]aardsvej 2~, Bogense.
vinger, som dog ikke når helt
hen til ham,
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!INITIATIV: Handlende i aktiolJ for storstiletprojekt
I

I Allv.r .Iuel Nordentoft
ijn®fYefls.dk

ODENSE: ben .shllptur har
så meget i sig, at man skal sætte sigprd~nl;1jg inp;. .rojel,tet,
før Aet b~~e atf:· . s. Jeg
ro? blql)1>t lna~ .
. j~g
gilqjå:haleI1 p~,j
,dellen ~fH,~. Anderse
{"ri tæ~ebrønden, siger I et- og
, taskehandler CJaJlS ~ Schøne,
RamblJSch på FJakhayefi J
Odense.
.
Han er gået ind i etinitiqtiv,
der skal skaffe opbakning (lg
penge til skulptur"n, der.alle:
rede er lavet i model afOdense-kunsmeren. Jens Galscbiødt
- pen behøver ikke al være
sponseret afen fornem kun.tfond eller en enkelt stor erhvervsvirksomhed. Det ville
være fanrnstisk, hvis min id"
bliver ført ud i livet. At den
fodbadende H. C. Andersen
bliver en folkegave til byen i
jubelåret 2005.

stort og småt

I

Claus Schøne har met kunstneren til at udlåne sin model,
så den kan udstilles foran
Rambusch, så odenseanenle
ved selvsyn kan opleve, hvad
der diskuteres.
- Når h.ar støbt den kugle,
der hedder en folkegave, må
andre stærkere kræfter arbejde videre med projektet
Umiddelbart forestiller jeg

Interessen for skulpturmOdellen har været engrm.
Forleden var den udstillet I rådhushi\llen. Nu kan den
r Claus Schøne er
beses ved Rambusch på Flakhav
ved af støbe kuglerne til en fa
RGEtlllANSEtl
mig, at alle med lyst ·til at
sponsere et beløb, 500 kr. eller
500.000 kr., går sammen-l'fir
finansierieringen er på plad's.
har jeg en id" om, atallede rare givere kan blive nævnt bag
på skulpturen. Der er masser
af steder, hvor der er diskret
plads, siger Claus'Schøne.
- Fortællebrønden er så banaj og enkel en skulptur, at
den går lige i hjertet. Den vil
gå hen at blive et samlingssted, et fortællested, et sted,
hvor man en lørdag fornliddag lige går hen med sine
børn og snakker eventyr.
Eller mr· fortalt et eventyr.
"Vmgerne" på hver side
af digteren har små H. C.
Andersen-historier i sig, og
her kan man gå på opdagelse

DET ER VILDT!
Det skorter ikke på gode ideer fra
kunstneren JENS GALSCHIØT. selv
om han forleden følte sig godt og
gruridigt overset af den kulturelle

entyr, siger

II

. n i givet fald
) ar Claus Schø-

ne i e aget bud på, men
.hvis byen mr en H. C. Andersens Plads, skulle det problem
vist være løst samtidig.
Stor skulptur
God plads skal der være - eller
skaffes. Galschiødts fortællebrønd er omkring ti meter i
diameter, og den rager pænt i
vejret. Måske 6-8 meter.
Foreløbig har Schøne placeret modellen ved sin forretning for at få folk i snak. Han
mener, at det bed<;te, der kan

ske, er at folk får "øje" på den:
ved at snakke med venner og

bekendte.

••••••••

••••••••••••••••

magtelite./"t

NM varsler han et efterår mættet af
gode samtwler og ditto mad i Sit gallen pa 8a~et i Næsby.
Første g~ stkommende fre-

•

t •

-

,
w."

dag 24. oktober, hvo\\ihan serverer ~
.,'.
.
fugle-ogdyresteg i selskab. med ver- LAV; PEN FIGUR!
bale oplæg.ffa en unavngiven jæger . 'II Mere GALSCHIØT... den odenseanske kunstner afslørede i

•

og en kunstner.

avisen forleden, at hans chancer for at få loy til at lave en stor

Påklædningen er ikke hemmelig.
"~om i kjole og hvidt. din elskede T'
shirt, økoleopard, i langt eller tem'
melig kort. som dyr eller helt tam". \

H.C. Andersen vandkunst til byen er minimale. fordi han ikke
er en del af kunsteliteneDet er synd. mener CLAUS SCHØNE
(billedet). ejer af Rambusch Lædervarer, og Iler med opbak'
ning til Galschiøt. - Jeg blev så begejstret for billedet af den

skriver han. der også gerne oplyser
prisen pr. snude: 325}.r., men så er

vandkunst. Det er netop sådan et samlingssted. vi mangler i
Odense.. H~or folk .kan mødes, so~ ved i K0~enhavn o~ Man-

også både vin og dessert inkluderet.

neken P,S I Bruxelles. Og det skal selvfølgelig bygge pa H.C.

(mule)

Andersen, siger forretningsmanden. (hVId)
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Af Ivar .luet Nordentott
ijn@fyens.dk

ODENSE: -Deteroverhovc-.
det ikke indviklet.Jeg er både
verdensberømt,
verdensberygtet og kendt herhjemme. Men det hjælper ikke,
hvis man skal sælge sin k-unst
herhjemme. Hvis man her j
Odense bestemmer sig for
mit projekt, vil det være det
samme som'at sige nej t3k til
pengene fra de store fonde, sigerJens Galschiøt.
Mange projekter og provokationer har han udført
herhjemme ogude i den store
verden. Ofte med budskaber
om vores indre racisme, mcdicinalfi.maers k-yrusme og et
ønske om at vække vores
slumrende dårlige samvittighed. Det være sig ITa sultproblemer globalt til mangle",le
livsvigtig medicin til u-lande.
- Formelt er det Odense
selv, der bestemmer, hvad der
skal op af l."lInst og sk-ulpturer
i Odense. Politikerne og de
loble foreninger. Men reelt
er det de store fonde og virk-
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Galschiøt
er godt gal
Af Ivar .Iuel Nordentott

se angreb på Statens Kunstfond og Ny Carlsbergfonden,
~lVor de samme personer går
ODENSE: Odense· og ver- Igen, og hører til den samme
denshmstneren Jens Gals- personkreds.
chiøt er godt gal i skralden
- De er indspiste, og en loover, at han tilsyneladende er kal kunstner som jeg bn ikke
blevet forbigået i forbindelse trænge igennem. Og hvis du
med sklllpturudsmykning af spurh'te dem, vil de sikkert siOdense i HCA-året 2005.
ge, at jeg slet ikke er kunstner.
Et megaprojekt med Hans Og derfor ikke er inde i bille.
Christian Andersen i roJlen det med en HCA-skulptur, sisom den store fortæller på ger han.
kanten af en vand kunst har
Det afvises af Karsten Olut
politikerne i Odense ~fter direktør for Kunsthallen
kunstnerens opfattelse ikke Brandts. Han er med i bestyønsket at opfatte seriøst.
relsen for Ny Carlsbergfon- Ingen har været ude at be- det.
søge mig, og jeg har fra hd- Kunst i Odense skal ikke
turrådmanden fået den opfat. blandes sammen med festen i
telse, at man allerede har be. forbindelse med HCA. Men
stemt sig for et anden projekt hvis der skal indkøbes noget i
end mit, siger Jens Gals- forbindelse med HCA skeler
chiødt.
vi slet ikke til, hvor J...-u:lstnerHan opfaner lokalpoliti- ne kommer fra. Om de er lokernes holdning som en na- kale, københavnske eller lTa
turlig konsekvens af, at det den store verden. HCA er in"kun~ct en lille elite, der sidder ternational, og en k'Unstner i
og er smagsdommere, når der den sammenhæng skal være
skal købes I.-unst.
international, siger Karsten
Han retter i den forbindel- Ohrt.
ijn@fyens.dk

sOrrlllcder, som sponsereT og
dermed er afgørende, siger
Jens Galschiøt.
Han har efterhånden trådt
på så mange ømme tæer, at
han ikke .spår sig selv store
chancer for at blive den heldige leverandør af det store
skulptur-clou.
Byen har allerede ni skulpturer med HCA-tema. Den tiende reali~eres i det store jubilæumsår, og der er store
kræfter i gang for at gøre det
til en finale i særklasse.
- Ingen har opfordret mig
til at lave et oplæg, men jeg
. har ikke kunnet lade være
med at \!1ge det op selv. Og
når jeg selv sbl sige det, så synes jeg, at det rammer rigtig
godt.
~
('h,.;,tian har jeg

{O
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Hvis vandkunsten med Hans Christian Andersen i centrum realiseres, vil den ikke være til at komme udenom. 30 meter bred. Seks meter
høj. Unægtelig en attraktion i sværvægtsklasse.
fOTO: KIM RUNE

eventyr bobler op omkring
ham i to tårne, der består af
måske tusind forskellige små
Sk·lllpturer. Digteren sidder
afslappet med sine bare tæer i
vandet, sigerJens Galschiøt.

- Jeg forestiller mig nemlig,
at skulpturen skal være et
sted, hvor man bn fortælle
historier. Ikke oplæse digterens eventyr men berette om
sine. egne, siger kunsmeren.
Mndellen er udført i kobTusind bipersoner
ber og har patineret bronze- Vandkunsten er h)e'rtefor- . look:-S'ådan1.som den skal væmet, eller måske et åkande- re det i fuld størrelse.
blad eller er det et par balder.
- Ideen er meget enkel. Jeg
De buer og giver plads til en har været eventyrene igenmasse mennesker, der vil nem. Der er omkring 5000
k'Unne sidde langs bassinet og personer og bipersoner. De·
.. ~r ro A ... ...I,pr_
vif1ttQ:ste o~ bedste kendte pil.

...

teren. Det er kun muligt at få

en fin platfonn at fortælle ITa,
siger Jens Galschiøt med et
grin.
Skulpturen er modelleret i
voks, som elektrolytisk er blevet belagt med et solidt lag
kobber. Hvis skulpturen realiseres, vil budgettet blive på
op mod ti millioner kr.
- Mellem fem og ti millio. ner kroner. Alt afhængigt om
tekoppestare øjne. Heksen. man vælger danske bronzeÆrten. Prinsessen.
støbere til 300 kroner i timen
- HCA-eksperter vil få no- eller kinesiske til en femmer,
get at se efter, og mon ikke siger han.
Torben Iversen k"tmne finde

måske tusind med, siger
"Ingen har opfordret mig til at kunstneren.
Til at soppe I
lave et oplæg.
men jeg har ikke - Der er i høj grad rale om
brugsl.-unst. Et samlingskunnet lade
punkt, som folk vil "alfarte til.
vætemed at
Tage billeder, soppe og gå på
opdagelse. Måske kan de finta~e det op
de kejseren, hundene med de
selv,"
Jens Gnlscbiot.
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HCA-komedie trykt efter 165 år
LAGRET: Efter at have været hengemt i evigheder, dukker ødelanden op
Af Ivar .Iuel Nordentolt
iin@fyens,dk

H.C. Andersen, for han ønskede indersligt at introducere det danske teaterpublikum
for eventyrkomedien. Det
lykkedes også, men først nogle år senere bl.a. med hans egne orih~nale stykker "Lykkens

i

ODENSE: Eventyrkomedien
hedder "En Ødeland", og det
må i hvert fald siges, at korne·
dien har ligget øde i ganske
lang tid. Først llU efter 165 år Blomst" og "Ole Lukøie".
bliver stykket offentliggjort,
• .
og det er Odense Bys Museer, Ikke helt originalt
som briger ødelanden i årbo· "En Ødeland" er ikke et helt
gen "Andersenania".
originaltværkafH. C. AnderDer sk"UUe en forestående sen. Det er blevet til ud fra et
200 års fødsselsdag til, før østrigsk forlæg, "Der Vel"
eventyret kom på komedie og _schwende(.
altså udsendt i bogform. I sin ' ....Qff~tli,g~.elseu i "Ansamtid havde Andersen tænkt derseniari'i!>.e~,e~-,b~iJrag til
]1~"lit stykket kunne opføres den danske teatgr~storie og
på Det Kongelige Teater, men til historien OrR H.C. Ander·
på grund af komediens genre sen. Eventyrkomedien er
og beskaffenhed mødte even· skrevet om til mere nutidigt
lyrdigteren så megen mod· dansk af årsskriftets redaktør,
stand, at den aldrig blev op· musewnsinspektør Ejnar Stig
ført, Imidlertid blevet par af Askgaard, som også i skriftet
de sange, som H.C. Andersen behandler og uddyber evenindlagde i stykket, dog ind· tyrkomediens historie fra belemmet i den samling af digte, b'Jllldelse til fald,
lom blev trykt i "Samlede
- De indlagte sange i even,krifter", oplyses det fra tyrkomedien har museumsJdense Bys Museer.
inspektør Karsten Eskildsen
Digteren lod nødigt noget kommenteret og bragt på nogå til spilde, ligesom finneko· der i efterskriftet af publikanen i "SneedronningenIt, At rionen, oplyser Lene Peder;tykket aldrig blev opført og'l sen fra Odense Bys Museer,
:lermed ikke trykt, ærgrede "
- \ Ny forskning
Årbøgerne Anderseniana består primært ?tf artikler, der
gengiver nyere forskning i
H.C. Andersens liv og værk.
Der har desuden lejlighedsvis
været trykt indtil da upublicerede værker af H. C. Andersen. I årenes løb er det blevet
til mange bidrag, der hver
især har været - og sfadig er med at belyse forskellige facetter af forfatteren og men-

I,

HC Andersen'statuen bag Domkirken blevalsløret i 1888
i Konqens Have, der var statuens første hjemsted. 50 år
tidligere havde HC Andersen skrevet kommedlen"En
Ødeland", der nu endelig bliver udgivet. Og statuen, Ja den
har også, Ira 1905 til 1949, stået på Gråbrødre Plads.
fOTO: BIRGITTE CAROL H(IBERG

nesket H.C. Andersen, oply.
ser Lene Pedersen.
"Anderseniana"
udkom
første gang i 1933 som resul·
t:lt af et samarbejde imellem
m useet H. C. Andersens Hus
og foreningen "H.C. Andel"

sen samfundet", Anderseniana har siden da været et årligt
tilbagevendende fænomen. I
1955 overtog museet udgivel.
sen af Andersenia"", der fra
dette tidspunkt også fungere.
de som museets årbog.
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Boye: Vi skal nok finde en plads til Fortællebrønden
n

.~: Jens Galschiødts projekt får ikke total opbakning, ogkOmIDlUlen afviser at ga ind i projektet

Af Ivar ..Iuel Nordentolt

L

ijn@lyells.dk
ODEN~E:

Byen sbl nok fin·
de en passende plads til "For·
tællebrønden", hvis den bli·
l'er skænket SOI11 folkegavc,
men bwgmester Anker Boye
(S) vil iKke umiddelbart støtte
projektet ved at stå for et ind·

snmJ i 11 gs-sekretariat.
Det var ellers forslaget fra
Sven·Erik Peterson fr'a HK og
LO. Med 45,000 i tyggen
medlemmer besluttede den
lokale LO-formand sig for at
g11 ind i Jens Galschiøts "For·
tællebrønden", som brede
kredse gerne så som en folke·
gave til Odense i anledning af
!-T, C. Andersens 200·års fød·
selsdag om godt et års tid,
Peterson, der blev LO-for·
mand, da Anker Boye forlod
posten og blev valgt til borg.
mester, er ikke i tvivl om, at
Galscl1iødts værk k"Unne blive

et fall[3stisk aktiv for h}/en.
Også vores opgave
- Hvis vi vurderer, at brønden
vil sætte fok"Us på Odense og
manifes,tere vores by nationalt og internationnlt, s~ er
det også en fagforeningsopgave, siger Sven· Erik Pc·
[erson.
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"Fortællebrønden" al Jens Gallschløt har lået marige
odenseanere til at give deres besyv med i debatten om
skulpturer I 200-årige lor H. C. Andersen. En model er
udstillet foran Claus Schønes butik, Rambusch.
ARKIYFOTO: NilS MOGENSW

Han foreslog i sidste uge, at

konID1Unen involverede sig
ved at stille sekretariatsbistand til tådighed for en fol·
kelig indsamling, Men her Cl'
borgmesteren afvisende.
- Kommunen har nok at
gøre i forvejen, siger han.
Men bliver skulpturen realiseret, kan Odense Kommune nok finde en placering
til den.
- Det er flot og fint, ,at LO
går ind i sagen. Det er en god

ide. Og narurligvis vil vi være
glade for en gave af denne karakter. Men det er en stor pro·
ces og et stort projekt at få op
at stå, siger borgmester Anker
Boye (S).

Der er masser al meninger om, hvordan Flakhaven skal udsmykkes. Oceania (tv.) lår lov
at blive, mens Robert Jacobsens kunstværk skal flyttes til et andet sted, når 8jørn
Nørqaards H. C.

Andersen~fantasi

- Når vi får en kontakt fra
dem, der giver os gaven, vil vi

heden på, at der også kan stå
skulprurer og kunst uden for
cityfeltet.

sammen med dem finde frem
til en mulig placering, siger
borgmesteren.
Han ønsker ikke at pege på
en bestemt plads 'eUer adresse
men henleder opmærksom·

Masser af plads
- Vi har et omfattende stinet,
naull'områder og andre byde·
le, som også kan forskønnes,
siger Anker Boye.

med tre hoveder kommer.

"FortæUebrønden" kan pt
ses i model på Flakhaven i
Odense, hvor læclervareforretningen Rambusch udstiller
den og udleverer brochurer.
Hvis planerne bliver til noget, vil brønden blive en af de
største sk"Ulptnrer i byen. 7·9
meter høj og med et bassin,

FOTO:J0RGEN HANSEN

hvor der på kanten bn sidde
60·7Opersoner.
. Det er meget tilfredsstil·
lende, atså mange mennesker
mener noget om placeringen
afskulprurer i vores by. Det er
helt rigtigt, at meninger kt'Ydses, siger borb'lnester Anker
Boye (S),
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/. Jeg er ikke fin nok til den
FORSIGAET: Multi- ogprovokunstner var ellers Idar med BeA-gigant i bronze
Af Ivar Jue! Nordentoft
ijn@tyens.dk

ODENSE: - Jeg er ikke sam-

menspist med de rigtige mennesker, og jeg har ikke de fine
forbindelser i de store indflydelsesrige fonde. Derfor har
min skulpturfortælliIig om
Hans Christian Andersen ik-

ke en chance for at blive realiseret, siger Odense-I....W1stneren,]ens Galschjøt.
. Hvis ellers nogen kunne
beslutte sig, ville jeg være klar
til at levere en JO meter bred

vandkunst med masser af

Jeg vil hverken provokere eller poll~isere
med min skulptur. Men Hans ChristIan
Andersen har altså provokeret mig til at

lave den. En vandkunst med plads til en
fortæller og 60'70 lyttere. Med Ande.rsen
diskret i baggrunden. Med bare tæer

I

vandet. Men jeg er desværre ikke stueren
nok til sponsorerne, mener Odense~ og
verdens kunstneren Jens Galschløt, som
her ses med en miniudgave af skulpturens
H.C. Andersen.
fOTO: KIM RUN[

eventyr og en eftertænksom
H. C. Andersen i centrum, sigerJens Galsehiøt, der erverdenskendt med sin indre svinehund, skamstøtten og andre politiske og pråvokeren.
de kunstværker.
- Køb af store hmstværker

foregiir ikke udenom de store
fondc. Ny Carlsbergfonden
og Statens Kunsrfond for ek·

sempel. Og der har jeg vist ikDe mener
vel knap nok, at det jeg laver
er kunst, siger han.
Odense har aBerede en stribe skulpturer med H. C. Andersen-tema. På en tur gennem bymidten møder man
blandt andet en standhaftig
tinsoldat, en flyvende kuffert
og en stoppenål.
I alt ni HCA-skulpturer er
der i byen takket være blandt
andet Industri- og Handels·
kammeret, hvis skulptur.
udvalg i samarbejde med
Odense Kommunes kunstfond har ~et denne udsmykningop at stå.
En tiende og afsluttende
supers kul ptur skli II e være UIl-

ke mange venner.

dervejs, og det er den, som
Jens Galsehiøt nu giver et bud
på.
. Rygtet vil vide, at jeg ikke
er inde i billedet, men at man
er i gang med '1t finde en af
velmerne. Og det er jeg både

vred og frustreret over. I hvert
fald, at man bare ignorerer
mit projekt, siger han.
Jernskulptur må vilje
- Jeg kan intet sige om det
projeh lige nu. Vi forhandler
til mange sider, og der er så
mange ting, der skal falde på
plads, før vi kan offentliggøre
noget, siger apofeker Poul
Anker Nielsen, medlem afln·
dustri· og Handelskamme·
rets skulpturudvalg.
En sidste og ultimativ
skulptur er helt
sikkert på vej, og
den skal forment·
lig opstilles på
Flakhaven.
.
San tis yn Iigvls
betyder det, at..RohertJacobsens store alistrakte jern·
skulptur må vige pladsen.

hørt om den. Jeg sætter pris
på mange afhans ting, og har
noget af ham derhjemme.
Men jeg ønsker altså ikke at
gå ind i en dialog om vores arbejde med den sidste store
HCA-skulptur på initiativ fra
vores forening, siger Poul Ankcr Nielsen fra Industri- og
Handelskammeret.
Direktør Karsten Ohrt fra
kunsthallen på Brandts er
med til at rådgive Odense "Rygtet vil vide, at jeg ikke et inde i
Kommune vedrørende ud- billedet, men at man er i gang med
smykning og kunst. Han sid- at finde en af vennerne. Og det er
der i Ny CarIsjeg både vred og frustreret over.
bergfondcn, der er
en af de store Ihvert fald, at man bare ignorerer
"sponsorer", når mit projekt."
eksempelvis store
J~lJ Galscbiol, ktmSt11el:
skulpturprojekter
'-----~~_-II
sættes j s ø e n . . .
i
. Vi bliver altid besk]'ldt for
at være indspiste. Deu passer
ikke. [ Odense er der blevet
kobt bredt ind, for eksempel
til Eventyrhaven, siger Karsten Ohrt.

VÆLG MIG

lrigen dialolJ
- Jeg har ikke set Galschiøts
HCA·skulptur, men jeg har

I

