
Fredag 7. oktober 2011 FyensStiftstidende { 13

Mellemøsten
�Torsdag 15. september  skrev 
Danmark historie. 10 års 
borgerligt styre blev brudt, 
og en ny regering var resulta-
tet af folketingsvalget. 
�   Samme dag startede FN’s 
ordinære generalforsamling. 
Et af de væsentligste punkter 
på denne generalforsamlings 

dagsorden er ”anerkendelse 
af en palæstinensisk stat”, og 
det ser ud til, at der er flertal 
for en anerkendelse. 
�   Den endelige afstemning er 
en dag i løbet af generalfor-
samlingen, som slutter i den 
første uge af december. Vi er 
mange over hele verden, som 
holder vejret. Vil det virke-
lig lykkedes at gi’ freden en 
chance - har det internatio-

nale samfund så meget mod, 
at det tør tage konflikten 
med Israel og USA? Det store 
spørgsmål er, om Europa har 
gjort op med den psykolo-
giske kontrol, Israel har haft 
over europæerne på grund af 
holocaust.
�   Den nye danske regering 
vil sandsynligt stemme ja til 
en anerkendelse. Jeg er sik-
ker på, at det vil glæde mange 

danskere at opleve, at Dan-
mark er med til at forsvare 
menneskerettighederne og 
demonstrere, at vi danskere 
er imod vold, mord, besæt-
telse og ydmygelse af det pa-
læstinensiske folk.

Af Bent Hansen 
Islandsgade 13, Odense C - formand 
Dansk Palæstinensisk Venskabs-
forening Region Syddanmark

Støt Palæstina i FN

I�forbindelse�med�min�be-
gravelse af H. C. Andersen 
lørdag 8. oktober i Odense 
Havn har det undret mig, at 
der rundt omkring i pressen 
bl.a. i  Fyens Stiftstidende, og 
fra udtalelser fra diverse poli-
tikere er blevet fremhævet, at 
der ikke er hverken folkelig 
eller økonomisk opbakning 
bag Fortællerbrønden.
�   Dette er ikke rigtigt, og der 
er tale om en helt uanstændig 
forvrængning af historien om 
Fortællerbrønden. 
�   Man må formode, at især 
politikerne kender det ek-
sakte forløb, de har jo trods 
alt både stået bag den oprin-
delige bevilling og stået bag 
at inddrage pengene igen.  
�    Så når politikerne udtaler, 
at pengene ikke har været til 
stede, må man antage, at de 
taler imod bedre vidende. 
�   Angående folkelig opbak-
ning er der tale om et fly-
dende begreb, men en hurtig 
søgning på Infomedia om 
Fortællerbrønden /Galschiøt 
/HCA-skulptur vil vise, at der 
er helt usædvanlig mange læ-
serbreve og andre udtalelser 
fra både borgere, politikere 
og andre, der bakker op om 
projektet med Fortæller-
brønden. 
�   Til dem der ikke har adgang 
til ”Infomedia” har jeg lavet 
en lille dokumentation, som 
kan ses på www.aidoh.dk/
Udklip, hvor der er samlet 
hundredvis af artikler bare 
fra årene 2004 til 2005.

Angående�økonomien�er det 
decideret usandt, at der ikke 

har været penge nok:
�   Odense Byråd bevil-
gede ved budgetforliget i 
2006/2007 fire millioner kro-
ner til Fortællerbrønden. 
�   K.C. Nielsens fond ved Ri-
chard Wilhjelm bevilgede 4. 
april 2007 2,5 millioner og 
fortalte oven i købet mundt-
ligt til Jan Boye og Jens Gal-
schiøt ved meddelelsen om 
fondsbevillingen, at de godt 
ville betale lidt mere, hvis vi 
manglede.
�   Indsamlingskomitéen har 
samlet ca. ½ million kroner 
ind og har ydermere en aftale 
om at få billigt kobber fra H. 
J. Hansen. Dette er i øvrigt 
indsamlet fra Industriens Tag 
i København, hvor det har 
ligget i hundrede år, og H. J. 
Hansen mente, at det kunne 
være sjovt at bruge det i net-
op denne sammenhæng.

Alt�i�alt�giver�disse�beløb�syv 
millioner, hvilket er det be-
løb, det vil koste at lave For-
tællerbrønden. Så alle pen-
gene har været til stede i flere 
år - men kommunen har ikke 
villet pege på en plads, så jeg 
kunne komme i gang med at 
lave den.
�   Først efter nogle år blev 
beløbet decimeret, dels fordi 
K. C. Nielsens fond gik ned 
pga. finanskrisen, og da kom-
munen ikke havde sørget for 
at få pengene udbetalt, for-
svandt de fra finansieringen 
af skulpturen. 
�   Og dels fordi kommunen 
sparede tre millioner væk af 
sit tilskud til Fortællerbrøn-
den.

�   Ovenstående er det korrek-
te forløb. Jeg synes faktisk, 
det er o.k., at politikere og 
deres embedsmænd ikke kan 
lide tanken om en ”Fortæl-
lerbrønd” lavet af mig med 
alle H.C. Andersens eventyr-
figurer; det er de i deres gode 
ret til. 
�   Men det er ikke o.k, at de 
prøver at gemme sig og dæk-
ke sig ind under ”manglende 
folkelig opbakning” eller ”at 
der manglede penge til skulp-
turen”.

Det�er�i�særlig�grad�uvederhæf-
tigt, når nu projektet er sat i 
bero, netop fordi selvsamme 
politikere og embedsmænd 
har haft begravet ”Fortæl-
lerbrønden” på Odense 
Kommunes administrative 
kontorer i fire år. Hvis de me-
ner noget om dette projekt, 
må de træde frem og stå ved 
deres egen mening, alt andet 
er for sølle.
�   I øvrigt slipper de jo for at se 
på H.C. Andersen skulpturen 
på Flakhaven fra lørdag, så 
de må da være svært tilfredse. 
Jeg vil også gerne invitere 
dem til begravelsesmarch 
fra Flakhaven på lørdag kl. 
14.00 - både fjender og ven-
ner er velkommen til gravøl 
og sørgemarch for den, efter 
nogens mening, ”ufolkelige 
skulptur”.
�   The Guardian og BBC 
World har omtalt begravel-
sen i havnen, så lidt reklame 
får vi da i Odense ud af det.
 
Af Jens Galschiøt
Banevænget 22, Odense N

Uanstændig forvrængning
Synspunkt

Jens Galschiøt

[ Jeg synes fak-
tisk, det er o.k., at 
politikere og deres 
embedsmænd 
ikke kan lide tan-
ken om en ”For-
tællerbrønd” lavet 
af mig med alle 
H.C. Andersens 
eventyrfigurer; 
det er de i deres 
gode ret til. 
�   Men det er ikke 
o.k, at de prøver 
at gemme sig og 
dække sig ind un-
der ”manglende 
folkelig opbak-
ning” eller ”at der 
manglede penge 
til skulpturen”.

Kort sagt

[ Uden at skulle lyde 
som en sur, gammel 
mand, så er det det 
største vælgerbedrag, 
jeg har oplevet i alle de 
år, jeg har været  
i politik.
Claus Hjort Frederiksen, tidligere finans-
minister (V), om Socialdemokraterne, 
der nu vil sænke topskatten - hvad de 
krystalklart afviste inden valget.  
I Politiken.

Militærhistorie:�Poul Dahl-Jensen har den 5.11. under 
”Kort sagt” til støtte for kaptajn O. V. Petersen anført: 
”Der er nogen ude efter ham”.

Som medlem af Den Militærhistoriske Samling 
(HISAM) siden starten, hvor museet var placeret på 
kasernen, vil jeg da gerne vide, hvad der ligger bag 
”der er nogen ude efter ham”. Hvem er dog det? 
Odense Bymuseer, Hjemmeværnsregionen, eller fore-
går der noget i foreningsregi, som vi som medlemmer 
ikke er orienteret om?

HISAM er kaptajn O. V. Petersens livsværk. Han 
har skabt museet og gjort det til det, det er i dag.

Med utrættelig energi og en fantastisk viden om den 
militærhistoriske baggrund har han gennem mange 
år givet et utal af skoleklasser og foreningen en usæd-
vanlig positiv oplevelse ved besøg på HISAM. At han 
igennem mange år har haft de samme frivillige med-
arbejdere vidner også om hans pædagogiske og so-
ciale evner.

Er det hensigten, at denne pensionerede officer, 
som vi skylder så meget, virkelig skal afslutte sin fanta-
stiske indsats på denne måde?
Erling�Dahm,�Ved Grotten 15, Assens

Hvem er dog det?

Uddannelse: Politikerne skynder gerne til, at flest mu-
ligt uddanner sig, for jo flere vi uddanner, des bedre 
ruster vi os til eksport og indtjening samt dermed for-
bunden høj levestandard og velfærd, hedder det. Her-
til vil jeg gerne knytte en kommentar.

De mange, vidt forskellige uddannelser har vidt for-
skellig betydning i henseende til at gavne Danmark, 
men som regel nævnes alligevel kun den nøgne ud-
dannelsesfrekvens.

Til gavn eller ej - forekommer nok implicit, men 
hvorfor ikke trække den side af sagen mere frem, så 
det falder den uddannelsessøgende helt naturligt at 
tage dette aspekt med i sine overvejelser, når nu det er 
så afgørende, at vi allesammen bidrager på hver vores 
måde ...
Arne�Therkildsen,�Mågebakken 22, Sanderum, Odense SV

Krisen kræver

Ny�regering:�Kære ny regering, den fedtafgift der fra 1. 
oktober 2011 kommer på alle ”usunde” varer - for at 
få folk til at leve sundere og træffe bedre valg, når man 
handler - er ikke andet end endnu en skjult skat. Hvis 
I virkelig ønskede at adfærdsregulere, så skulle man i 
stedet for at hæve priserne på i forvejen dyre fødeva-
rer sænke prisen på de sunde varer. Derved får flere 
danskere mulighed for at leve sundere. Salg vil stige, 
flere folk kommer i arbejde, og derved kommer der 
flere penge i statskassen. Desuden vil de sundheds-
mæssige besparelser på lang sigt være langt mere ind-
bringende end 50 øre ekstra på et stykke wienerbrød. 

 Stop med at tænke for os, stop med at straffe os for 
vores valg, når vi står ved køledisken. Beløn os deri-
mod, når vi vælger en sundere levevis.
Thøger�Mørk�Nielsen,�Skovvænget 16,  Årslev

Beløn folk for sund levevis
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[ Måske skulle han have haft en mere 
central post som jyllandsminister ...
Jens Overgaard Nielsen, læserbrevsskribent, der mener, at europa-
minister Nicolai Wammen (S) burde placeres mere strategisk som 
tegn på regeringens respekt for yderområderne. I Jyllands-Posten.

[ Vestager er en fodlænke. 
Den vil vi godt file af.
Hardy Hansen, tidligere SID-formand, der godt kunne 
undvære den radikale dominans i regeringen. I B.T. ejton


