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Kunstner bag den nye skultur Kristian von Hornsleth (i hvid skjorte) d
 eltog ved den festlige markering af Stjernens opstilling i Vejle. 

Vejlenserne stod i kø for
at lægge dna i stjernen

Foto: Mette Mørk

Stjerneskulptur
indviet under sol
og stor bevågenhed fredag eftermiddag
Af Erik Andresen
eran@vafo.dk
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vejle - De myldrede til, vejlenserne, fredag eftermiddag på plænen ved biblioteket, hvor Kristian von Hornsleths enorme stålskulptur
skulle indvies.
De fleste myldrede ind i
det store telt for enten at aflevere tre hår eller få et prik
i en fingerspids, så en bloddråbe piblede frem.
Efter endt prik fik de stukket et diplom i hånden som
bevis på, at de - eller retterede deres dna - den 26. november drager på en rejse,
som ender 11 kilometer nede
i Stillehavet.
I en søster-stjerne til Vejles nye vartegn ved krydset
på uddannelsesstrøget Boulevarden.
Den side af sagen i Hornsleths ”Deep Storage Project” er tydeligvis slået an
også lokalt.
I forvejen er der indsamlet over 3000 dna-prøver fra
mennesker kloden rundt,

En lille drone svævede over indvielsen og tog billeder. 
Vita Gredsted (siddende) o
 g hendes barnebarn Lea var blandt de
mange vejlensere, der fik en bloddråbe med i projektet. 


som skal med ned på havbunden.
Blandt ”donorerne” var
Vita Gredsted og hendes
barnebarn Lea, som begge
fik et prik:
- Lea er med på hvad som
helst, så hun fik mig overtalt, smiler Vita bagefter.
Flere, avisen talte med,
udtrykte fascination ved det
aspekt af evighed, der ligger
i projektet.

Ungdommeligt

Borgmester Arne Sigtenbjerggaard (V) valgte i sin
indvielsestale at fokusere på
det ungdommelige i projektet:

Foto: Mette Mørk

- Stjernen ser jeg som et
symbol på uddannelse og
ungdom. Vi kan alle være
stjerner i vores eget liv. Også
de tusinder, som hver dag
går forbi stjernen her på vej
til at få en uddannelse, sagde han blandt andet.
Og fik overrakt et maleri af
von Hornsleth til at hænge
på væggen i borgmesterkontoret:
- Jamen, Kristian, det er jo
rødt, bemærkede repræsentanten for den blå del af byrådet.

Spektakulær

Formanden for Business
Vejle Finn Dyhre Hansen be-



tegnede skulpturen som
spektakulær og ekstremt potent.
- Den er et symbol på den
globaliserede verden, sagde
han.
Han har stået i spidsen for
indsamlingen af de i alt 1,8
millioner kroner, projektet
løber op i, hos lokale virksomheder.

Uvidenhed

Kunstneren selv betegnede i
sin tale skulpturen som en
model for den uvidenhed, vi
med vores konstante nysgerrighed hele tiden forsøger at gøre mindre. Uden
nogensinde at nå frem til alviden.
- Jeg er glad for, at skulpturen står her. Den skal ikke

foto; Mette Mørk

drukne i en storby, der har
nok i sig selv, sagde han.
Og så blæste rockbandet
”LSD on CIA” publikum et
par meter baglæns med en
voldsom kraftudladning,
mens en lille drone svævede
over hele herligheden og tog
billeder.
I teltet var der små drinks
- helt uden alkohol. En ”Virgin Mary” med en lille stilk
bladselleri i.
Dem var der ikke nogen
imponerende afsætning på.
Nu venter vi blot på, at
kommunen får installeret
lys under stjernen.
Så vil den lyse i de mørke
timer for alle, der passerer
forbi.
Se flere fotos på avisens
hjemmeside www.vafo.dk

