
Byens gamle
huse skal
registreres
Horsens kommune tæt pa aftale med Planstyrelsen

En registrering af
bevaringsværdige byg-
ninger og kvarterer i
Horsens kommune er
nu på vej. En aftale med
Planstyrelsen under
Miljøministeriet er så
godt som faldet på
plads, og med lidt held
kan arbejdet starte så
småt i efteråret.

Dermed far ikke mindst de
lokale museumsfolk et længe
næret ønske opfyldt. De har
ved Here lejligheder udtrykt
bekymring over, at byen ikke
har en liste over de bygninger,
som bør . bevares.

Gennem de sidste år har
Planstyrelsen udviklet en me-
Lode, som også kan bruges i
Horsens. Studerende fra
f. eks. arkitektskolerne er ble-
vet hyret til i en sommerferie
at gå en bys bygninger igen-
nem. Oplysningerne er blevet
lagt på edb, og ud af anstren-
gelserne er kommet et såkaldt
kommune-atlas. Nakskov, Es-
bjerg og Roskilde er nogle af
de byer, som på det sidste har
Met sådanne atlas.

Lokale studerende
- I Horsens vil det vre op-

lagt at bruge studerende fra
de lokale bygnings-skoler, si-
ger byplan-arkitekt Lene
Krogh fra Horsens kommu-
nes byplanafdeling. I hvert
fald vil vi undersøge, om der
er interesse for det.

Planstyrelsen betaler
løn-nen til de studerende og det
kursus, de skal igennem, for
de gar i gang med registre-
rings-arbejdet. Kommunen
skal stille de nødvendige lokal-
er til rådighed og sørge for, at
de indsamlede oplysninger
kommer på edb. Desuden skal
der lokalt vre en person,
som er fortrolig med de oplys-
ninger, der er samlet ind, og
som kan bistå politikere og
forvaltning, når snakken er
om de gamle huse.

Alt i alt er der tale om et
attraktivt tilbud til Horsens
kommune, og de lokale politi-
kere har da heller ikke haft de
store betænkeligheder ved at
sige ja. Faktisk var det kom-
munen, som sidste år startede
hele sagen ved at rette hen-
vendelse til Planstyrelsen ef-
ter opfordring fra bl.a. de lo-
kale museumsledere.

- Planstyrelsen har priorite-
ret Horsens højt, dels fordi vi
var hurtigt ude med henven-
delsen, dels forth byen har
mange bevaringsvrdige byg-

ninger. Specielt fabriks- og in-
dustribygningerne er interes- ,
sante, siger Lene Krogh.

For 1940
Det er bygninger og bydele

fra for 1940, som skal regi-
streres, ikke kun i selve Hor-
sens by, men også i kommu-
nens landområder. Lokale
srprg og karakteristika
skal med, ligesom atlasset
skal indeholde et afsnit om
den historiske udvikling i
kommunen.

- Politikerne kan i den sid-
ste ende beslutte, om kommu-
ne-atlasset skal lægges frem
som et tillæg til kommunepla-
nen eller blot som en vejled-
ning, siger Lene Krogh. Un-
der alle omstndigheder bli-
ver det ikke et redskab til at
dunke folk oven i hovedet
med. Oplysningerne skal i ste-
det bruges til at Iægge en klar
linie for, hvad der bør bevares.

Det er netop denne linie, de
lokale museumsfolk har efter-
lyst. Hidtil har det vret lidt

hvad der er revet
ned, og hvad der er blevet
stående. Sådan bør det ikke
være fremover, har deres ar-
gumentation lydt. (ch-r)
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