
Havnen: Der var mødt flere 
hundrede mennesker op, da 
Jens Galschiøts store HCA-
skulptur i går formiddag blev 
trukket fri af dyndet i havnen, 
spulet og sat på plads på sin 
gamle flise foran en taskefor-
retning på Flakhaven.

Og selv om skulpturen den 
næste måneds tid får lov at 
sidde med kig til domkirken 
og det rådhus, hvor man ikke 
kan finde en placering til den, 
er skulpturen måske snart 
fortid i byen.

I hvert fald hvis det står til 
den tidligere kommunalpoli-
tiker i Svendborg og special-
læge Medhat Khattab.

- Jeg har allerede snakket 
med Galschiøt om at få skulp-

turen her til Svendborg. Vi 
har flere fine pladser til den, 
for eksempel foran Scala midt 
i byen, siger Medhat Khattab.

Og selv om han politisk 
ikke har den store indflydelse 
i byen, så er han klar til at gå 
til kamp for at få skulpturen.

- Vi mangler noget til at 
trække turister til Svendborg, 
og hvis det handler om pen-
ge, må jeg selv på gaden for at 
samle dem ind. I øvrigt skal 
jeg lige have pruttet med Gal-
schiøt om prisen, siger den 
egyptisk fødte speciallæge.

Uanset hvor skulpturen 
måtte ende sine dage, kan den 
i hvert fald nå at komme forbi 
Svendborg på et kortere visit. 
Det er nemlig planen at lade 
skulpturen tage på turné.

Af Erik Thomsen
ert@fyens.dk
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Skakmusical.� Maria Lucia har den kvinde-
lige hovedrolle i Aarhus Teaters opsætning af 
”Chess”. NU’s Lene Kryger anmelder teatrets 
store satsning. Nu-siderne torsdag 

Kutcher som Jobs.� Skuespilleren Ashton 
Kutcher skal spille Steve Jobs i en film, der 
skildrer ham fra ung dreng til verdenskendt 
Apple-frontfigur. Se www.fyens.dk/kulturfyens.dk

Sofie er empatisk
Side 10-11

 ■ - Jeg har altid  
Andersen i mit  
hjerte, sagde  
forfatter og sogne-
præst Kathrine  
Lilleør, da hun  
modtog æresprisen.�

Svendborg bejler 
til HCA-skulptur

 ■Der var fyldt på kajen da HCA-skulpturen kom fri efter en 
vinter i dyndet. Og trods en spuling lugtede den stadig en del af 
havnebassin. Foto: Michael Bager

■■Den■genopstandne■
HCA-skulptur■kan■
måske■ende■■
i■Svendborg

 ■På Flakhaven fandt skulpturen sin vante plads, mens en stor 
kopi indeholdende chokolade og slik blev knust til glæde for de 
mange tilskuere. Foto: Michael Bager

[ H.�C.� Andersens eventyr 
kan ligesom mad også 

læses - spises - som de er, eller de 
kan tolkes.�
Steen Møller (K), rådmand for By og Kultur i Odense, da han 
sammenlignede præsten med en tv-kok


