
Byport flyttes

I liften skrubber spejder-leder Peter Sørensen løs på  byporten i Horsens , mens brandmand Kim Nielsen styrer hejse-værket . Fra i
dag pilles byporten ned og flyttes. (Foto: Martin Ravn)

HORSENS - Byporten
pa Søndergade i Hor-
sens holder flytte-dag:
Fra i dag og et par døgn
frem skal de samme
mennesker, som i fjor
opsatte byporten, af-
montere den 20 tons
tunge port for at flytte
den til den vestligste
ende af Søndergade.

- Vi regner med at klare ope-
rationen på to-tre dage. By-
porten skilles ad og sættes
blokvogne. De folk, der gav by-
en porten, ved nøjagtig, hvor-
dan den er sat sammen. Det
hele skal bare foregå i modsat
rækkefølge, siger sektionsin-
geniør Carsten Mølgaard fra
kommunens vejafdeling.

Byporten blev den 23. maj i
fjor skænket som en

jubilæums-gave  til byen af industri -
og håndværkerforeningen .
Efter en længere debat i som-
mer, besluttede byrådet  den
27. oktober at flytte byporten
til den vestligste del af

Søndergade  ved krydset Jessens-
gade/Hestedamsgade/Hospi-
talsgade - foreløbig  for fern Ar.

Når flytningen sker nu, er

det for at undgå skader på den
flisebelægning, der snart skal
dække den vestlige halvdel af
Søndergade: Allerede i denne
uge går kommunen i gang
med de første flise-arbejder,
og som i fjor starter man med
fliserne fangs facaderne og
venter med køresporet i mid
ten til sidst.

Lige inden flytningen brug-
te De Blå Spejdere i lørdags
byporten i en kampagne for at
skaffe nye ledere.

Landet rundt arrangerede
voksne spejdere i lørdags sta-
tue-vask i den store stil. Da
hjortekalven ud for turistkon-
toret i Horsens hurtigt kunne
skrubbes ren, kastede spejder-
ne sig over byporten med
hjælp fra brandvæsenet.

En rigtig pseudo-begiven-
hed, erkendte divisionsassi-
stent og PR-kvinde, Hanne
Schrøder fra De Blå Spejdere i
Brædstrup:

- Byporten er egentlig ikke
særlig beskidt, og den står lige
foran at skulle flyttes, men vi
er 60 voksne i Horsens-divi-
sionen, og vi kunne godt bruge
80. Så vi må tage lidt utradi-
tionelle metoder i brug for at
få opmærksomhed. (hj)
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