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Løven er jo et kendt symbol for
»
»
Jesus Kristus genopstandelse og

Vendsyssel

dermed sejr over døden.
Claus Ørntoft, billedhugger
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Ny granitløve fra Mygdal
udsmykning: Skulptur placeret i sansehaven ved Hospice Djursland i Rønde
Af Ole Jensen
ole.jensen@nordjyske.dk

RØNDE/MYGDAL: Billedhugger

Claus Ørntoft i Mygdal har
endnu engang udført en
kæmpestor løvefigur i granit, der er blevet placeret
midt i sansehaven i tilknytning til Hospice Djursland i
Rønde.
- Jeg blev for omkring fire
år siden kontakter af stedets
daglige leder Dorit Simonsen, fordi hun havde fået
kendskab til mit forberedende arbejde med de tre kæmpestore granitløver til Marselisborg Slotspark, som
Dronning Margrethe fik
overrakt sidste efterår som
en forsinket 70 års fødselsdagsgave af Aarhus Kommune og en række fonde,
forklarer Claus Ørntoft og
tilføjer:
- Men lederen af Hospice
Djursland og stedet kunstforening måtte pænt vente
på, at jeg først blev færdig
med det store kunstværk til
dronningen.
Løven godt symbol for hospice
Claus Ørntoft erkender sin
glæde over at benytte løvefiguren som tema i sine skulpturer.
- På forhånd havde jeg intet som helst kendskab til
Hospice Djursland i Rønde,
men løven er jo et kendt
symbol for Jesus Kristus
genopstandelse og dermed
sejr over døden, pointerer
han og tilføjer:

- På samme tid repræsenterer den blandt andet mod,
styrke og tapperhed, som jo
er vigtige egenskaber både
for patienterne, de pårørende og ansatte på hospice.
Skulptur grovtilhugget i Kina
I lighed med de tre løver til
dronningen er granitløven
hos Hospice Djursland blevet grovtilhugget af stenhuggere i Kina, mens Claus
Ørntoft selv har udført den
afsluttende fintilhugning i
sit atelier i Mygdal.
- Umiddelbart lyder det
som en meget nem løsning
for mig, hvilket dog ikke er
tilfældet. 80 procent af arbejdet med den kæmpestore
granitskulptur ligger i at udforme dens kropslige holdning på papiret og få lavet en
arbejdsmodel i størrelsesforholdet 1:1, som de kinesiske
stenhuggere har benyttet
som model for deres arbejde, påpeger Claus Ørntoft.
Den nye løveskulptur i
sansehaven på Hospice
Djursland i Rønde er 2,8 meter lang og dens krop krummer som en fortsættelse af
bygningens bue.
Hovedets løftede placering leder automatisk opmærksomheden ud over den
nærliggende Aarhus Bugt.
- Skulpturen er ikke ret
høj, fordi den skal kunne
indtages af børn og barnlige
sjæle, tilføjer Claus Ørntoft.
Løven udført i kinesisk granit er placeret midt i sansehaven i tilknytning til Hospice Djursland i Rønde. Hovedet vender meget bevist i retning ud over Aarhus Bugt nabo til hospice bygningen i Rønde.
Foto: Ole Jensen

Turistchef får nyt job
Af Marianne Isen
marianne.isen@nordjyske.dk

Turistchef Inger
Grund Petersen får nyt job i
25 års jubilæumsgave.
Den 1. oktober har hun
stået i spidsen for Sæby Turistbureau i 25 år, og nu venter nye opgaver som marketingsansvarlig i Turisthus
Nord.
I forbindelse med fusionen
mellem de tre turistforeninger i Frederikshavn, Sæby og
Skagen realiseres efter mange måneders arbejde med en
ny, fælles organisering af turismen i Frederikshavn
Kommune.
SKAGEN:

- Vi har med fusionen fået
mulighed for at ”ryste posen” og organisere turistarbejdet på en helt ny og visionær måde, så alle medarbejdere fremover kommer til at
arbejde geografisk på tværs.
Det glæder jeg mig til, siger
hun.
Inger Grund Petersen skal
fremover i et tværgående
team stå for den fælles markedsføringsindsats for de tre
områder, der stadig får hver
sin turistguide og stadig vil
blive profileret hver for sig
på både tryk og digitalt.
Hun bliver boende i Sæby,
som hun har formået at få
sat på landkortet med blandt

Fakta
turisthus Nord
{{Den nye turistforening
blev vedtaget i foråret og er
blevet indført således, at der
er en fælles turistdirektør Lene Kappelborg, som kom fra
en stilling som leder af turistbureauet i Skagen.
{{Skagen, Sæby og Frederikshavn har fortsat hvert deres eget turistbureau.

andet jazz og kunst.
- Det arbejde, og den organisering af arbejdet, som nu
startes op, vil sikre, at de
kompetencer, vi hver især
har på turistbureauerne vil

blive udnyttet optimalt, fortæller turistdirektør Lene
Kappelborg, som blev ansat
som turistdirektør for Turisthus Nord pr. 1. juli og siden
har haft travlt med at gentænke alle arbejdsområder.
-Det betyder, at alt arbejde
fremover foregår i teams på
tværs af de tre turistbureauer. Ideen er, at vi laver en
meget fleksibel bemanding
på de tre turistbureauer,
som i princippet vil kunne
flyttes rundt efter det behov,
der opstår.
Turisthus Nord holder
åbent hus og uformel, stående reception fredag 27. september kl. 13-15 på Sæby

Inger Grund Petersen bliver boende i Sæby, men skal fremover
markedsføre både Sæby, Skagen og Frederikshavn.

Arkivfoto: Kurt Bering.
Turistbureau i ”Retfærdigheden” for samarbejdspartnere og venner af huset.
Receptionen er en markering af Inger Grund Petersens 25 års jubilæum. Man

vil også få lejlighed til at hilse på såvel den afgående turistchef som på den nye turistdirektør, Lene Kappelborg, samt souschef Anne
Sofie Bouert.

