
Dette syn mødte i går morges eleverne og personalet pi
Horsens Statsskole. Figuren ”Platon “ i skulpturen

Sokrates og Platon har mistet hovedet. (Foto: Jan Høst-Aaris)

Hovedet
savet af
skulptur
i Horsens
Platon-figur deler skæbne med
den lille havfrue
HORSENS - Horsens
har fået sin egen ver-
sion af episoden med
den lille havfrue, der i
1964 mistede hovedet.
I løbet af weekenden
har ukendte

gerningsmænd savet det ene af
hovederne af skulptu-
ren »Sokrates og Pla-
ton« foran Horsens
Statsskole.

Skulpturen forestiller de
to store græske filosoffer i
naturlig størreise siddende
ved siden af hinanden, og
manden bag værket er J.
Gudmundsen-Holmgren.
Figurerne er lavet i bronze,
og de har stået pa skolen si-
den 1947.

Det er "Platon" der har
mistet hovedet, og skolens
rektor, Lars Bjørneboe, me-
ner, at hærvrket må have
fundet sted lørdag eller

søn-dag nat.
- Det ser ud som om,

gerningsmændene har savet
hovedet af med en motorsav
eller en maskinsav af en art,
siger rektoren.

Dusør pa 5000 kr.
Statsskolen håber, at ho-

vedet vil dukke op på den
ene eller den anden måde.
Derfor har skolen udlovet en

dusør pa 5000 kr. til den, der
enten finder det afsavede

hovede eller leder politiet pa
sporet af det.
Hærværket er meldt til
politiet i Horsens, som ifølge
kriminalinspektør Palle Be-
rentzen endnu ikke har no-
get spor af gerningsmænde-
ne eller hovedet.

Risikererkæmpe-erstatning

- Jeg vil opfordre tyvene
til at passe godt pa hovedet
og ikke smide det væk i pa-
nik. Gips-skabelonen til fi-
guren findes formentlig ikke
mere, og det kan derfor løbe
op i hundredetusindvis af 4
kroner at genskabe hovedet.
Og finder vi dem, der har sa-
vet det af, vil de blive stillet
over for et ernormt erstat-
ningskrav, siger Palle Be-
rentzen.

Han appellerer til
ho-ved-jægerne om at levere fi-
losoffens manglende del til-
bage. Enten til politiet, sko-
len eller Horsens Folkeblad.

- Vi vil vi meget gerne i
kontakt med folk, som har
hørt eller set noget, der kan
hjælpe os videre, siger han.

Horsens Statsskole vil
også meget gerne høre fra folk,
der har oplysninger i sagen.

- Der kan siges mange vit-
ser om det her, og det bliver
der også. Men det er altsa
ikke morsomt. Dertil er ho-
vedet simpelthen for dyrt,
siger rektor Lars Bjørneboe.
(jala)	
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