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digterens genopstandelse skal fejres

galsCHiøt Og
andersen: Sidste
år blev Jens Galschiøts
statue af H.C. Andersen stedt til hvile
i Odense Havn. På
digterens fødselsdag
genopstår skulpturen
og fejres med et optog
gennem byen

Opstandelse: Efter gennem flere år at have kæmpet
for sin Fortællerbrønd med en
skulptur af H.C. Andersen,
måttedenodenseanskekunstner
JensGalsciøtsidsteårseiøjnene,
atderikkevarøkonomitilatgennemføre projektet efter Odense
Byråd endegyldigt smækkede
kommunekassen i.
Jens Galschiøt stod tilbage
med en H.C. Andersen-figur
i overstørrelse, men uden en
plads at stille den på, hvorefter
hanvalgteatsænkedeniOdense
Havnakkompagnieretafetstort
opsatbegravelsesoptog,dersamlede flere tusinde mennesker på
ruten fra Flakhaven til havnen.
Påmandag2.aprilgåroptoget
den anden vej - fra havnen med
kursmodFlakhaven-ogigengår
Galschiøt forrest, når odenseanerne er indbudt til genopstandelsoptog i andledning af H.C.
Andersens 207-års fødselsdag.
Og atter en gang er bronzestatuen med på ruten efter den
er blevet hævet fra sin våde gravplads, højtryksspulet og renset
for havneslam.
- Der er jo tale om både en
fødselsdag og en opstandelse.
Så vi regner med at lave et optog
med cirkusfolk, dansende sambapiger i front med musik, fest,
et kæmpepåskeæg på Flakhaven
og megen anden ballade. Så der
er lagt op til en begivenhedsrig
dag for både optogsdeltagere og
H.C. Andersen.
Da det ikke er hver dag, man
kan fejre en opstandelse, vil der
nok være nogen, der er lidt i vildrede med, hvilken dresscode der
er passende, men det skal man i

✪ 2. april er der genopstandelsoptog fra Odense Havn til Flakhaven og
ligesom ved ”begravelsen” af Jens Galschiøts H.C. Andersen skulptur er
kunstneren og digteren med i forreste gelled ved optoget på mandag.
Arkivfoto: Birgitte CArol heiBerg

tidsplan for HCa-opstandelse 2. april 2012

➜ Kl. 11.00: Vi mødes i havnen ved den druknede H.C. Andersen
skulptur, hvor der vil være lidt levende opstandelses-musik.

➜ Kl. 11.15: HCA hejses op af det kolde vand og bliver højtryksrenset. Der tales og skåles for opstandelsen. Galschiøt giver
opstandelses-champagne.

➜ Kl. 11.45: Optoget med HCA, sambapiger og andre festlige indslag går fra havnen ad Thomas B. Thrigesgade til Flakhaven.

➜ Kl. 12.45: Optoget kommer ind på Flakhaven, hvor der er opstillet Danmarks største HCA-påskeæg.

➜ Kl. 13.00: HCA- påskeægget hejses op i en kran og dumpes

midt på Flakhaven og ud kommer tusindvis af marcipanbrød og
andet slik.

➜ Kl. 13.15. Børn og voksne spiser HCA. Galschiøts medarbejdere
går i gang med at give skulpturen en oppudsning og reparation.
Der synges sange - spises pølser, drikkes opstandelses-vin og øl,
ses på festlige indslag m.v.

➜ Kl. 14.30: Vi forlader Flakhaven. Opstandelsen er fuldbragt.
Co selvfølgelig også sørget for.
-Vi vil gerne invitere alle byens
børn med til optoget som ender
på Flakhaven, hvor der vil være
opstillet en kæmpe påskeægskulptur af H.C. Andersen, fortæller Jens Galschiøt.

✪ Sidste år blev Fortællerbrøndens frontfigur - H.C. Andersen - sænket i Odense Havn, nu hives han op igen i
anledning af digterens fødselsdag. Arkivfoto:Birgitte CArol heiBerg
følge Jens Galschiøt ikke tænke
så meget på.
-Dennedageralttilladt.Høje
hatte og tøj fra århundredeskif-

tet, samba- og karnevals-udstyr,
badedragter, brude/galla kjoler,
isbjørne og heste-kostumer eller
bare helt almindeligt tøj - alle er

velkomne, siger han.
Det siges at uden mad og
drikke duer helten ikke. Det går
jo ikke så det har Galschiøt &

Spis påskeægget
- Vi ved godt, at kannibalisme
er forbudt, men HCA er 207
år gammel, så mon ikke vi får
tilgivelse, siger han.
Plan er nemlig at påskeægsHCA’en skal hejses op i en kran
og dumpes på et stort klæde
midt på Flakhaven. Og ud vil der

strømme tusindvis af stykker slik
og en masse marcipanbrød, som
er sponsoreret af Odense Marcipanfabrik. Det vil derefter blive
uddelt til både børn og voksne.
Det er trods alt knap 2.000
år siden den seneste opstandelse
fandt sted. Derfor har Galschiøt
har købt 100 flasker champagne
for at fejrer begivenheden sammen med de fremmødte.
Det gør Søren Banjo, der giver
opstandelses-pølser samt Brygselv.dk, der har lavet en specielt
opstandelses-øl, som de giver
et glas af på Flakhaven eller ved
optogets begyndelse på havnen.

Stor fælles-satsning på forskning i H.C. Andersen
syddansk
Universitets
H.C. Andersen
Center rykker ind i
Odense Adelige Jomfrukloster
H.C. andersen Center

ved Syddansk Universitet skal
være et førende internationalt
omdrejningspunkt for forskning i og formidling af H.C.
Andersen.
Derfor har SDU, Odense Bys
Museer og Odense Kommune i
fællesskab lagt en plan, der skal
forny og forstærke centret, som
udover at forske i H.C. Andersenslitterærebetydningogsåskal

beskæftige sig med hans betydning for kultur, kulturøkonomi,
turisme og branding.
Planen skal sættes i værk fra
årsskiftet, og parterne satser på, at
centret i løbet af 2013 kan rykke
ind i Odense Adelige Jomfrukloster,dernetoperblevetrenoveret,
ogsåledeskommetætterepåH.C.
AndersensHusiOdenseMidtby.
- Med en central placering
midt i Odense sender vi et tydeligtsignalom,atcentretåbnersig
foretsamspilmedrelevantepartnere lokalt, nationalt og globalt.
- Vi skal bidrage med forskning og formidling, der understøtter Odense Kommunes og
andrepartneresudviklingsplaner
indenforkultur,kulturøkonomi
og turisme, siger rektor ved Syd-

dansk Universitet, Jens Oddershede.

✪ - Vi skal bidrage med forskning

og formidling, der understøtter
udviklingsplaner inden for kultur,
kulturøkonomi og turisme siger
rektor på SDU, Jens Oddershede.
Arkivfoto: John freddy

✪ - Ved at udbygge samspillet
mellem forskerne og formidlerne
kan vi få forskningsbaseret viden
om, hvordan vi skal formidle lokalt
og globalt, siger museumschef Torben Grøngaard Jeppesen, Odense
Bys Museer. pr-foto

Erfaringer fra Kina
Repræsentanter fra Odense Bys
Museer og forskere fra Syddansk
Universitet var i november sidste
åriKina,hvordedeltogienworkshop om H.C. Andersen.
Detnyetætteresamarbejdeom
H.C.AndersenCenterbyggerpå
erfaringerne fra Kinaturen, hvor
de deltagerne for alvor fik øjnene
opfordestoreinternationaleperspektiver i at udvikle de aktiviteter, der finder sted i eller udgår fra
H.C. Andersens fødeby.
- Det vigtigt, at vi får greb om,
hvad H.C. Andersen betyder for
dem, vi gerne vil i kontakt med.
- Ved at udbygge samspillet

mellemforskerneogformidlerne
kan vi få forskningsbaseret viden
om, hvordan vi skal formidle
lokalt og globalt. Der er for eksempel stor forskel på, hvilke
aspekter ved H.C. Andersen, der
interesserer danskerne, og hvilke
der interesserer kineserne, siger
museumschef Torben GrøngaardJeppesen,OdenseBysMuseer.
Et af de første projekter i det
reorganiserede center vil fokusere på H.C. Andersen i nutidig
sammenhæng. Projektet, der har
arbejdstitlen ”Nye fortællinger
om H.C. Andersen”, vil blandt
andet tage udgangspunkt i H.C.
Andersen som mønsterbryder og
beskæftige sig med evnen til at
bryde mønstre og til at orientere
sigienverdenistadigforandring.

