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FolkeindsamlingentilFortællerbrøndenblev stiftet
den 19. juli 2004. Formåletmed indsamlingen
var/er at sikre tilblivelsen af JensGalschiøts
unikke vandkunst Fortællerbrønden.
Indsamlingen kom�yvende fra start. Der har

været en helt utrolig opbakning framange sider.
Store og små beløb er strømmet ind på Fortæl-
lerbrøndens konto.Ogmange af bidragyderne
har såvelmundtligt som skriftligt givet udtryk
for den betydning, som skulpturen vil få forH.C.
Andersens fødeby:
Den vil samle voksne og børn, invitere til hi-

storiefortælling,man kan lege på den,man kan
hvile sig på den,man kan beundre hundredvis af
fabeldyr.Man kan beundre vanddyrene i bun-
den af bassinet,man kan dyppe tæerne i vandet.
Alle kan sige et venligt goddag til den gamle
digter, somhan sidder der og skuer ud over sine
trofaste venner. Vi glæder os voldsomt til at se
skulpturen i fuld størrelse.

Ovenståendeerblotet lilleudpluk af demange
tilkendegivelser.
Odense Byråd gav den 21. september 2006

projektet det blå stempel. Et enigt byråd, ja selv
Enhedslisten, var for første gang en del af bud-
getaftalen, der gav �remillioner kroner for at
sikre kunstværkets tilblivelse. I 2008 skulle pen-
gene udbetales, såfremt de sidste parmillioner
var kommet i hus.
-Men det bliver kun en formsag, når politiker-

ne har givet �remillioner, udtalte JensGalschiøt
til avisens reporter.
Også den daværende kulturrådmandAnker

Boye lod sin røst høre:
- Jeg ermeget tilfredsmed, at det signal, jeg

har sendt, har vundet indpas hos de øvrige par-
tier og derfor er en del af det budget, vi har fået
vedtaget i dag.Nu får vi den folkelige skulptur,
som ligger �ot i forlængelse af Andersen-året.
Det er jegmeget tilfredsmed.
Formanden for FolkeindsamlingenHanne

Nordentoft gav disse kommentarer: - Jeg synes
bare, at det er så dejligt. Jeg er rigtig, rigtig glad.
Det er en dejlig dag i dag for alle os, der har ar-
bejdet for få Fortællerbrønden.

Iapril2007vardesidsteparmillioner kroner i
hus.Den 3. april - tohundrede og et år og én dag
efter den berømte eventyrfortællers fødsel - var
der jubel og glæde i JensGalschiøts værksted.
Han havde fået besøg af borgmester Jan Boye og
formanden forK.C.Nielsens FondRichardWil-
hjelm. Sidstnævnte havde om ikke en papkasse
med pengemed, så et løfte om to en halvmillion
kroner. Lige det dermanglede, for at Fortæller-
brønden kunne blive en realitet.
- Jeg følermig somKlodsHans, da han op-

dagede, at prinsessen havde et godt øje netop
til ham. Jeg ermeget glad for denmåde, det her
er blevet til på.Dybest set er det jo et folkekrav.
Tusindvis af odenseanere og andet godtfolk har
setmodellen af skulpturen og de har sagt: Den
vil vi gerne have.
HanneNordentoft, somogså var gæst den dag

hos JensGalschiøt, tilføjede: -De har prikket til
deres politikere, og politikerne har sagt, at det
kunne da godt være, vi skulle have den skulptur.
Nu er RichardWilhjelm kommet på banen.
Men dybest set var det et folkekrav, og det er jo
lidt af et eventyr, der er endt lykkeligt.
Borgmester Jan Boye gav udtryk for, han var

meget tilfredsmedmodellenmed delvis offent-

lig og privat �nansiering af kunst: - Jeg glæder
migmeget over, at �ere års diskussion af Fortæl-
lerbrøndens skæbne har fået en lykkelig udgang.
Jan Boye var heller ikke i tvivl om, hvorman

kan anbringe Fortællerbrønden: - To oplagte
placeringer kan kommepå tale. Enten ved det
nye teater- og koncerthus. Eller også på den
plads, der kommer, nårThomas B.Thriges
Gade bliver gravlagt, sagde han.

Idag,september2010,ser tingene fuldstændig
anderledes ud.Det nye teater- og koncerthus er
gravlagt. Thomas B.ThrigesGade bliver grav-
lagt,men ikke helt efter Jan Boyesmodel. K.C.
Nielsens Fond er gået fallit, og de to en halvmil-
lion kroner er forsvundet ud i cyberspace. Et nyt
byråd kompå banen 1. januar i år. Kulturråd-
mandAnker Boye er blevet borgmester og kan
nærmest ikke huske noget somhelst i sagen om
Fortællerbrønden. Allerede i april bad vi borg-
mesterkontoret om at få udfærdiget en kontrakt
med JensGalschiøt, så arbejdet kunne gå i gang.
Anker Boye varmeget forbeholden, og den til-
knyttede embedsmand var tilsyneladende ikke
inde i sagen.
Hvad gørman så?Komitéen bag Folkeind-

samlingen er stadigvæk efter seks års ihærdigt
arbejde overbeviste om, at Fortællerbrønden
kan blive et varemærke forOdense i lighedmed
Den lilleHavfrues betydning forKøbenhavn.
Vi har fundet en ny sponsor.NemligH.J.

Hansen, der vil levere kobber og andetmateriale

til skulpturen til favørpris. JensGalschiøt har
udarbejdet tre nye forslag til skulpturen.Det
har været nødvendigt af hensyn til økonomien.
Skulpturen er skrumpet i størrelse,men ikke i
idéen.Det betyder samtidig, at den bliver nem-
mere at placere i bymidten.
Anker Boye og de øvrige byrødder har endnu

ikke fået hukommelsen tilbage.Men vi tror på,
at de lovede budgetlagte �remillioner bliver
udbetalt, så JensGalschiøt kan gå i gang.

Fortællerbrøndeneraltsåpå ingenmåde gravlagt.
Vi vil gerne vise alle iOdense, at idéen omFor-
tællerbrønden stadig lever. Vi vil demonstrere,
hvordan et levende fortællemiljø kan opstå
rundt omen skulptur, der viser ikke blotH.C.
Andersen,men også de �este kendte eventyr�-
gurer.
Endnu har vi kun digter�guren at samles om,

så fantasienmå på arbejde, når vi onsdag den
8. september kl. 16 indbyder til Eventyrtime
på Flakhaven.Mange aktører er i spil.Mime-
Gert vilmime eventyr. En stribe fortællere fra
Odense Fortællekreds vil fortælle eventyr og
fortællinger. Komponisten StigNordestgaard og
nogle af hansmusikervenner vil leveremusikal-
ske indslag. JensGalschiøt vil være til stede og
besvare spørgsmål. Det hele ledes af operachef
Jesper Buhl.

Vierstadigvækikke i tvivlom,at der fortsat er
mangeH.C. Andersen freaks og venner af For-
tællerbrønden. Såmød op på Flakhaven og få
del i en god times forrygende oplevelse i et le-
vende fortællemiljø.
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Fortællerbrønden lever

Galschiøts skulptur er ikke gravlagt, selv omnogenharmistet hukommelsen

[AnkerBoyeogdeøvrige
byrødderharendnuikkefået
hukommelsentilbage.Menvi
trorpå,atdelovedefiremil-
lionerbliverudbetalt,såJens
Galschiøtkangåigang.
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Så gøres der atter en indsats
for at få togstop i Langeskov.
Og det er også på høje tid.
Kommunalbestyrelsen i

KertemindeKommune og
erhvervslivet arbejder sam-
men omat få toget til at
stoppe igen.
Men detmå aldrig blive et

lokalt regionaltogmellem
Odense ogNyborg, der skal
stoppe i Langeskov.
Vi har et godt bussystempå

strækningenOdense ogNy-
borg via Langeskov ogUller-
slev og omvendt, som vi skal
bevare - også især for selve
landområderne.
Et lokalt regionaltog kan

ikke erstatte det gode bussy-
stem, strækningen har i dag.
HvisDSB sætter regional-

tog indmellemKøbenhavn
ogOdense og omvendt, så er
det noget helt andet - så er et
regionaltogstop i orden.
Men ellers skal det være et

IC-togstop i Langeskov.
Lokal togrejsemellem

Odense ogNyborg er der
slet ikke brug formere - den
del af det kollektive trans-
port har bussen for længst
tilfredsstillende overtaget -
ødelæg ikke dette.
Men vi har i dag brug for

et togstop i Langeskov, hvor
vi kan komme længere væk,
uden at skullemed et andet
transportmiddel først og så
skifte for at komme videre.
Ogmed den faste forbin-

delse over/under Storebælt i
dag erKøbenhavn ikke sær-
lig langt vækmere.
Og det er Århus da heller

ikke.
Og det er disse steder, vi i

Langeskov og omegn skal
have direkte adgang tilmed
offentlig transport, hvor
toget ville være det bedste
hjælpemiddel og derfor et
togstop i Langeskov.
IHinnerup nord for Århus,

hvor stationen også blev
nedlagt,men er åbnet igen,
blev det også åbnetmed et
IC-togstop.
Tiden er en anden i dag -

også for Langeskov.
I skal arbejde for et togstop

i Langeskovmed direkte
forbindelse til København,
ellers har det ingen interesse.
Men en sådan løsning burde
kunne lade sig gøre - og det
vil DSB også tjene på.

AfHaraldKnudgaard
Lærkevej 7, Langeskov
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