
Bronzeskulptur
skal atter frem
i dagens lys
Præsthøjgården bliver nyt hjemsted for »Druepige«

Efter at have fristet
en tilværelse på vand-
forsyningens materiel-
gård i tre år kommer
bronzeskulpturen
»Druepige<, igen ud i
rigtigt dagslys.

Horsens kommune har be-
stemt, at skulpturen skal stå i
en af gårdene bagved plejecen-
tret Præsthøjgården, og her
vil borgmester Henning Jen-
sen afsløre kunstværket ved
en højtidelighed på onsdag.

Og den beslutning bliver
godt modtaget pa plejecentret:

- Vi har søgt i flere år om at
få en skulptur, så vi skal nok
passe godt pa hende, forsikrer
ædreleder Anders Severin-
sen, Sundhedscenter Syd, der
holder til pa Præsthøjgården.

”Druepige« er blevet pudset
op, og skulpturen kommer til
at stå i den gård, som støder
op til plejecentrets spisestue.
PA den made kan alle beboer-
ne fa mest mulig glæde af
skulpturen, som kommer til

at stå i et vandbassin lavet af
chausse-sten.

Hærværk

.Druepige« er lavet af bil-
ledhuggeren Jens Jakob Niel-
sen Bregnø, og den blev skæn-
ket af ors. Danjelsens og Hu-
strus Legat til Horsens Bys
Forskønnelse i forbindelse
med 500-års byjubilæet i
1942.

Derefter har den 110 cm hø-
je skulptur stået bagved det
nuvrende Scandic Hotel
Bygholm Park indtil 1982, da
den blev flyttet om på den syd-
lige side af hotellets hovedbyg-
ning.

Her stod den indtil 1987, da
kommunen besluttede at tage
den ned pa grund af hærværk.

Med den nye placering for-
søger kommunen at ramme to
fluer i et smk.

- Der har været mange dis-
kussioner om, hvor ”Druepi-
ge. skulle stå. PA den her må-
de får vi spredt byens skulptu-
rer lidt mere, , end de er i forve-

jen. Desuden den til at stå et
sted, hvor den ikke vil vre så
udsat for hærværk, fortæller
landskabsarkitekt Erik Hør-
ning fra teknisk forvaltning.

Åbent hus
Selve afsløringen finder

sted kl. 11, og plejecentret be-
nytter anledningen til at hol-
de sit årlige Abent hus arran-
gement. Det varer fra kl. 10 til
17, og i det tidsrum har alle
interesserede mulighed for at
se nrmere pa plejecentret og
deltage i dagens aktiviteter.

Beboerne vil lave boder med
ting, som de selv har fremstil-
let i de seneste måneder.
Blandt andet juleting og
håndarbejde.

Desuden star der loppemar-
ked og lotterier pa program-
met, og hvis gæsterne får brug
for at styrke sig lidt, kan de
købe et måltid mad i spisestu-
en eller få sig et stykke kage og
noget at drikke i den café, som
beboerne har indrettet i da-
gens anledning. (jala)
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