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mindre parkeringsplads, men der-
udover er det foreløbig tanken, at 
der skal sås græs og plantes nogle 
træer, så området kan komme til 
at tage sig pænt ud.
— Ingen bebyggelse?
— Jeg tror ikke, man skal for-

haste sig hermed,men hvis nogen 
vil bygge noget pænt på stedet, er 
vi naturligvis interesserede.

P. N.

Sidste barakker
er nu revet ned

Foreløbig skal arealet ved Nørretorv udlægges med græs og træer

Bulldozeren fjerner de sidste barakker

Dagen i dag er lidt af en 
mærkedag i Horsens bys historie. 
De sidste barakker ved Nørretorv 
er blevet fjernet, og det er der al 
mulig grund tit at være glad for. 
Barakkerne blev som bekendt 
opført i 1918 — som midlertidigt 
byggeri, hed det. Der skulle altså gå 
ikke mindre end 53 år, før det 
store areal blev ryddet.

En stor del af æren for, at fjer-
nelsen af barakkerne har kunnet 
ske i  så forholdsvis hurtigt et 
tempo, har byrådsmedlem Erling 
Jensen, der satte meget ind på at

få arealet ryddet. Han besøgte hver 
eneste famille i de 99 lejligheder 
for at høre, hvordan de så på 
sagen. Forinden havde man 
fået fjernet de 16 husvildeboliger i 
Nørrehuse, som bestemt heller ikke 
pyntede.
Rømningen og nedrivningen af 
barakkerne ved Nørretorv er blevet 
klaret på godt tre år. Nogle af be-
boerne har selv skaffet sig anden 
lejlighed, resten har fået tag over 
hovedet i andre af kommunens 
ejendomme eller i ejendomme til-
hørende boligselskaberne og social-

filantropisk byggeselskab. — Det 
er dejligt, når en opgave lykkes, 
og jeg er meget glad for, at vi nu 
har kunnet få fjernet alle barakker, 
siger Erling Jensen.
— Og hvad skal der så ske med 

arealet?
— Som bekendt skal Ane Stau- 

ningsvej føres helt igennem, og til 
den ende har kommunen erhvervet 
ejendommen Nørrebro 10, som skal 
nedrives for at skabe mulighed for 
gadegennemføringen, Der arbejdes 
med dette projekt i øjeblikket. På 
det ryddede areal bliver der en
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