
Den 120 år gamle telefonfabrik „Bastian" sættes nu nødtørftigt i stand for at stoppe et totalt forfald af de fredede
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HORSENS - Den frede-
de telefonfabrik „Bas-
tian" Myer nu sat
nød-tørftigt i stand med støt-
te fra Skov- og Natur-
styrelsen.

Styrelsen har truet med
bade politianmeldelse og
senest en „tvangsrenove-
ring" til ca. fern mill. kr. for
at redde de 120 år gamle
fabriksbygninger, som si-
den 1989 har stået over-

ladt til hærværk og forfald.
Ifølge bygningsfrednings-
loven har Skov- og Natur-
styrelsen ret og pligt til at
gribe ind, når en fredet
bygning er truet af forfald,
og det er også det, som er
sket i forbindelse med
„Bastian".

Styrelsen er nået til
enighed med ejendom-
mens ejer, Jørgen Olsen,
Holbæk, om at de gamle fa-
briksbygninger nu sættes
nødtørftigt i stand for ca.
en halv million kr., og sty-
relsen giver et tilskud pa
100.000 kr. til arbejdet.

Det er dog betinget af, at
arbejdet er udført til punkt
og prikke inden den 1. ok-
tober, og det betyder bl.a.,
at bærende konstruktio-

ner som spar og bjælker
repareres i nødvendigt om-
fang, at der sættes nye
zinktagrender og nedløb
op, at døre og vinduer mid-
lertidigt dækkes af, og der
skabes tilstrækkeligt med
udluftning i bygningerne.

Skov- og Naturstyrelsen
har sat arkitektfirmaet
Birch & Svenning A/S i
Horsens til at følge arbej-
det på styrelsens vegne og
dermed sikre, at det aftal-
te arbejde bliver gjort og
udført korrekt.

Overvejede lob
Allerede sidste år over-

vejede staten at gribe ind
over for det forfald, som
truer med at ødelægge den

120 år gamle fabriksbyg-
ning i Emil Møllers Gade i
Horsens. På det tidspunkt
undersøgte Statens Byg-
ningsfredningsfond mulig-
heden for at lobe den fre-
dede bygning med henblik
på at redde den og sælge
den videre.

Det blev dog aldrig til no-
get. I stedet har man
forsøgt at overtale ejeren til at
renovere og sætte i stand,
og det er lykkes nu med en
nødtørftig løsning, som
sætter en stopper for råd
og totalt forfald.

Samtidig med, at Skov-
og Naturstyrelsen nu
handler, så presser grup-
pen „Bastians Vernier" i
Horsens hårdt på for at fa
lavet et ungdoms- og kul-
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