
J. J. Bregnøs skulptur	 Jørgen Haugen Sørensens
sel", som i mange fir stod for- skulptur, som nu kommer op
an museet.	 ved Horsens Museum.

»Længsel<
afløses af »Et
kælent bid«
Ny skulptur foran Horsens Museum
HORSENS - Skulptu-
ren »Længsel., som i
mange år prydede plad-
sen foran Horsens Mu-
seum pa Sundvej, får
nu en afløser. Jørgen
Haugen Sørensens ›>Et
kælent bid<< er pa vej til
byen.

Det er Ny Carlsbergfondet,
som har foæret museet
skulpturen af den anerkendte
55-årige billedhugger, der bor
i Italien.

- ”Længsel" blev lavet i for-
bindelse med åbningen af mu-
seet i 1918. Først stod den in-
den døre, men i omkring et
halvt århundrede var den op-
stillet foran museet til glæde
for bl.a. de mange, der har
ventet ved bybussens stoppe-
sted, fortæller

museumsin-spektør Ole Schiørring.
Skulpturen har flere gange
været udsat for hærværk - se
nest for et par år siden, hvor
den blev væltet og brækkede,

og i dag står kun soklen til-
bage med den sigende tekst
”Længsel".

- Fra museets side har vi
længe ønsket en ny skulptur,
der samtidig kan være vores
bidrag til skulptur-parken i
Lunden. Gennem Ny Carls-
bergfondet fik vi tilbudt "Et
klent bid«. Jeg skyndte mig
at sige ja, for skulpturen er
efter min mening ikke kun
smuk, men den kan også ham-
le op med den bastante mu-
seums-bygning.
Værket er en gave fra Ny
Carlsbergfondet. Museet skal
selv sørge for de praktiske
ting omkring flytning og op-
stilling, men her er sparekas-
sen Bikuben gået ind med
økonomisk hjælp.
"Et kælent bid« er lavet i
1986. Skulpturen er i sort gra-
nit og et par meter høj.

- Den kommer til Horsens
lige så snart det praktiske
med transport og opstilling er
i orden, oplyser Ole
Schiør-ring. (ch-r)
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