Vogter af en kulturarv
Arkitekt Aage Pedersen, Horsens, som fylder 75 i
morgen, har „slidt" to kgl. bygningsinspektører
op
det at have en mand som Aage Pedersen - og så længe. Det er et held
for Horsens, at han blev, da bygningsinspektoratet flyttede til Århus
et held for Teknisk skole, for Sct. Josefs kirke, for byens håndværkere og
mange flere, der stadig kan nyde godt
af hans dygtighed. Ham betror man
gerne både gods og guld. Han passer det, som det var hans eget. Aage
Pedersen er vellidt overalt og det til
trods for et lille stænk af bryskhed
i sit venlige væsen, en helt nødvendig egenskab for den ideelle byggeleder.

Arkitekt Aage Pedersen.
Når det oplyses, at arkitekt Aage
Pedersen, Fælledvej 46, Horsens, i
morgen fylder 75, må denne meddelelse stå til troende, så utroligt den
end forekommer. For fødselsdagsbarnet er trods de af kirkebogen bevidnede 75 år upåtvivlelig stadig i sin
bedste alder, hvilket for ham som for
de fleste mænd betyder I fuld aktivitet. Han har slidt to kongelige bygningsinspektører op, først Viggo
Norn, hvis betroede mand han var i
en menneskealder, dernæst C. F.
Møller i ca. halvt så lang tid. Heller
ikke Møllers efterfølger professor
Richter har kunnet undvære Aage
Pedersen i sin embedsgerning. Stadig
- ofte flere gange ugentlig - drager
Aage Pedersen ud i hovedlandet med
vognen fuld af projekter til kirkerestaureringer, vurderer kyndigt og
grundigt, hvad man foreslår, og fremkommer med sin indstilling til kirkeministeriet. Vore middelalderkirker
er så værdifuld en kulturarv, at deres røgt og pleje må være underkastet offentlighedens nøjeste kontrol.
De kongelige bygningsinspektører har
trygt kunnet betro Aage Pedersen at
udøve denne, han har indsigten, ingen laver „numre" med ham, og ansvarsfølelsen, også overfor offentligheden, d.v.s. „vore" mindesmærker
og „vore" penge. Ansvarsfølelsen er
han født med, indsigten har han ved
usædvanlig energi vidst at skaffe sig.
I moden alder besluttede han samtidig med at passe sit arbejde at supplere sin uddannelse ved Kunstakademiet. Med den nyerhvervede teoretiske viden og den forlængst grundfæstede praktiske erfaring gjorde
han s ig h u r t ig t f o r t j e n t t i l e t kæl e navn, som nok tør røbes i dagens anledning. „Den kgl. Pedersen", hedder
han stadig på Nationalmuseet og hos
andre myndigheder, der ser skiftende navne under indstillingerne, men
føler det betryggende at vide, at
travle bygningsinspektører kan komme og gå, Aage Pedersen består med
sin indsigt, sin myndighed.
Det er et held ikke blot for bygningsinspektørerne, men for samfun

