
Tidligere byrådsmedlem, lektor Jakob Ravn, venter
pant i baggrunden, mens borgmester Vagn Ry Nielsen
indvier byens nye offentlige talerstol. (Povl Klavsen )

Luk ikke
lort ud!
Ry og Ravn
pa >>Den
talende sten«

HORSENS - Jeres ord
behøver ikke at være
guddommelige, men jeg
vil advare imod, at I
lukker for meget lort
ud...

Denne klare besked kom
tidligere byrådsmedlem,
lektor Jakob Ravn, med,
da han lørdag formiddag -
sammen med borgmester
Vagn Ry Nielsen (S) - talte
pa "Den talende sten" for-
an Turistbureauet (det
gamle rådhus) pa Sønder-
gade.

Den lange lørdag var
endnu ikke vågnet  fuldt og
helt, men en lille og hur-
tigt voksende skare fulgte
med interesse seancen i
midtbyen. Ingen følte sig
dog tilskyndet til at bestige
stenen trods kraftige op-
fordringer fra de to talere
under den officielle indvi-
else.

Jakob Ravn dokumente-
rede med al tydelighed, at
han ikke har mistet sit vel-
smurte snakketøj, selv  om
han ved sidste kommunal-
valg røg ud af Horsens

byråd efter 20 års medlem-
skab som frontkæmper for
Miljølisten.

Ravn medbragte et af si-
ne billeder. Ud fra bl.a.
Martin A. Hansens "Orm
og Tyr" og Johannes-evan-
geliet fabulerede han over
stenen i historisk perspek-
tiv og fik vistnok bevist, at
sten naturligvis kan tale.

Allerede i 1979 foreslog

jeg i Horsens byråd pa Mil-
jølistens vegne, at borger-
ne fik en sådan talerstol.
Det var en stor lykke, at
jeg gik ud af byrådet  - nu
sker der noget!

- Tak, Jakob! replicerede
borgmesteren.

Sammen med Jakob
Ravn glædede  borgmester
Vagn Ry Nielsen sig over
det friske initiativ, som
Horsens Cityforening har
taget ved at fa opstillet
»Den talende sten" pa "vo-
res dejlige, nye Sønderga-
de«.

- Stenen vil forhåbentlig
blive platform for mange
gode og sjove

bemærkninger, rådog dialoger.
- Den kan blive en klage-

sten eller en grædesten,
men jeg håber, at den bli-
ver en tryllesten eller en
finde-på-sten. Matte den
blive brugt og slidt, sagde
Vagn Ry.

Brede rammer
Gået  nrmere pa
kim-genturde borgmesteren
dog ikke give frit lejde til
brugere af "Den talende
sten", som eventuelt frem-
sætter strafbare injurier,
bagvaskelser og lignende.

- Men ytringsfriheden
her i landet har som be-
kendt brede rammer, fast-
slog Vagn Ry.

Borgmesteren kunne
heller ikke garantere, at
kommunen, cityforenin-
gen eller andre instanser
vil betale erstatning, hvis
nogen er uheldig at snuble
over granitblokken .

Ytringsfriheden har sta-
dig sin pris. (BJe.-)
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