
Zieler-
tæppe
stjalet
Forsvandt i museets åbningstid
HORSENS - Et uer-
s t a t t e l i g t  hoved -
værk af kunstneren 
Mogens Zieler, væg-
t æ p p e t  » S o l m a n -
den«, blev i går stjå-
let fra Horsens 
Kunstmuseum i den 
normale åbningstid.

- Vægtæppet er et meget 
fremtrædende værk i Mo-
gens Zielers produktion, og 
det har siden ophæng-
ningen været meget elsket 
af publikum i Horsens. Det 
var genstand for voldsom 
debat ved ophængningen, 
startet af politikeren Leif 
Glensgaard, der ikke men-
te, at man kunne hænge et 
sådant kunstværk op, si-
ger museumsinspektør 
Claus Hagedorn-Olsen, 
Horsens Kunstmuseum.

Claus Hagedorn-Olsen 
betegner »Solmanden“ 
som uerstattelig, og han 
finder det meget ulykke-
ligt, at tyven netop har 
valgt dette kunstværk.

- Det er næsten det mest 
uheldige, tyven kunne 
stjæle. Og det er i hvert 
fald sikkert, at tæppet er 
helt uomsætteligt i danske 
kunst-kredse. Det er kendt 
over hele landet, siger 
Claus Hagedorn-Olsen.

»Solmanden« hang ind-
til i går mellem kl. 15 og 
15.40 i et udstillingslokale 
på 1. sal i kunstmuseet i 
Lunden. Det var nogle an-
dre gæster, der blev klar 
over, at vægtæppet mang-
lede, og de alarmerede 
straks personalet.

- Vi kan indkredse ger-
ningsmanden til ganske få 
personer, og vi har da også 
givet kriminalpolitiet sig-
nalementer af disse perso-
ner. Men vort problem er, 
at et sådant tæppe kan rul-
les sammen og derfor 
transporteres forbi, uden 
at personalet opdager det, 
siger Claus Hagedorn-Ol-
sen.

Museet ærgrer sig især 
over tyveriet, fordi man 
om få dage har installeret

»Solmanden« blev i går 
stjålet fra Horsens Kunst-
museum.
en ny video-overvågning, 
der vil gøre det langt svæ-
rere at gennemføre tyveri-
er fra museet.

Vægtæppet »Solman-
den« er blandt de kunst-
værker, som Mogens Zieler 
i slutningen af 1970'erne 
testamenterede til Horsens 
Kunstmuseum som en del 
af en større samling. Der 
hænger flere andre værker 
af kunstneren på det 
museet.

Claus Hagedorn-Olsen 
vil ikke offentliggøre sit 
bud på tæppets værdi, hvis 
det kunne omsættes. Men 
det kan det ikke i miljøer 
med kunst-kendere. Og for 
øvrigt må museet slet ikke 
sætte det til salg. (hj)
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