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■■Vel ankommet til havnen blev skulpturen sænket i vandet. Det var meningen, at hovedet skulle stikke op, men en fejlberegning gjorde, at Andersen sank næsten helt ned under overfladen.

Skulpturen kom, så og sank
■■Historisk■optog■med■masser■af■mennesker■

gennem■byen,■da■■kunstneren■Jens■Galschiøt■
begravede■sin■H.C.■Andersen-skulptur■i■havnen

Odense Havn: Egentlig fik han 
idéen for 15 år siden i Hong 
Kong.

Jens Galschiøt kunne nem-
lig ikke skaffe tilladelse til at 
stille sin politiske skulptur 
Skamstøtten op, hvor han vil-
le, og derfor foreslog han sine 
kinesiske venner at smide den 
i kanalen, der deler million-
byen.

For den kinesiske forbin-
delse var idéen dengang for 

drastisk, og den blev kun ved 
tanken. Lige til nu, hvor den 
verdenskendte og kontrover-
sielle Næsby-kunstner har 
fundet ud af, at han i stedet 
for Skamstøtten kan sænke 
Fortællerbrøndens digtersta-
tue ned på havets bund.

Ikke i Hong Kong men i 
Odense Havn.

Og ikke som i Suste Bon-
néns fortolkning af folke-
eventyret om ”Agnete og hav-

manden”, der kan ses stikke 
op over vandspejlet i Slots-
holmens Kanal i København, 
for den figur står der på lovlig 
vis.

- Jeg vil hellere kalde det, 
jeg laver, for en slags ”water-
art” - altså en afart af street-
art, og der ligger i ordet, at det 
skal være lidt ulovligt, siger 
Jens Galschiøt.

Med 15 års forsinkelse 
kunne han lørdag eftermid-
dag forsøge sig med den nye 
kunstform. Selv om mulig-
heden for happeningen er 
opstået på baggrund af det 
forløb og samarbejde med 

kommunen om skulpturen, 
som Jens Galschiøt kalder 
uanstændigt og uvederhæf-
tigt, vendte han sædvanen tro 
historien på hovedet og for-
måede at få en fest ud af begi-
venheden.

Og det var han ikke ene om. 
Op mod 500 mennesker var 
mødt frem for at følge H.C. 
Andersen-statuen på vej, og 
det var flere, end selv den 
optimistiske kunstner havde 
forudset. Derfor måtte Jens 
Galschiøt indskrænke den 
annoncerede fri bar til at tæl-
le en enkelt pilsner pr. mand, 
så alle kunne skåle med, og 

står det ham skal begivenhe-
den være en fast tilbageven-
dende begivenhed.

Skal op den 2. april
- Hvert år på digterens fød-
selsdag den 2. april vil vi løfte 
ham op under en genstanden-
delsesfest og køre ham rundt i 
byen, så han kan se, om der 
er sket noget nyt, inden den 
ryger tilbage i havnen. Det 
bliver en ny tradition, for-
kyndte kunstneren, der ved 
at montere en klods under 
skulpturen havde sørget for, 
at digteren også fra sit indre 
havnebassin vil kunne holde 

øje med udviklingen i sin fø-
deby. Eller det var i hvert fald 
meningen, men i går ville 
vandstanden det anderledes, 
så skulpturen kom, så og sank.

Årsagen var en fejlbereg-
ning på 70 cm., men det vir-
kede som en klassisk udgang 
på et rigtigt H.C. Andersen-
eventyr.
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