
Horsens har fået landets
mest moderne butangasanlæg

leg, der anvendes der. Ved en lille
sammenkomst efter at det nye ap-
parathus var blevet studeret bød
borgmester Ove Jensen velkommen
og gay en lille historisk oversigt.

Børnesygdommeforsvinder
— For år tilbage begyndte vi at

drøfte, hvilken vej vi skulle gå for
fremover at tilfredsstille de kunder,
der anvender gas, sagde Ove Jen-
sen. Det gamle kulgasværk fra
1921 var så udslidt, at det ikke
kunne betale sig at genopbygge
det. Netop for et årsiden indviedes
apparathuset til det nye anlæg.
Borgmesteren nævnte den

støj-plage fra det nye værk, som har
været omtalt t Horsens Folkeblad,
og sagde henvendt til direktør A.

Pøhlsgaard fra leverandørfirmaet

Edwards & Rasmussen, at han gik
ud fra, at der var tale om
børne-sygdomme, der hurtigt kan over-
vindes. Han sluttede med at rette
en tak til belysningsvæsenets per-
sonale og udbragte et leve for det
ny anlæg i håbet og troen pa, at
det vil blive til gavn for byens
borgere.

Direktør 0. Wiuff takkede
godt samarbejde og sagde, at
de gamle gasværksbygninger er
væk, bliver der plads til at ratio-
nalisere arbejdsgangen.
Gasværksarbejdernes tillidsmand Egon Mor-
tensen sagde, at man hilser det
nye værk velkommen, selvom det
bliver vemodigt, den dag man bli-
ver nødt til at slukke for det gamle
gasværk. Han bad ledelsen tænke
på de 12 mand, der nu bliver ledige.
Det var hans håb, at der stadig

bl. a. at købe gas f. eks. I Arhus
og lede den til Horsens gennem en
rørledning. Man kunne også tænke
sig at blande flaskegas med luft
og udsende den, og man kunne
nedlægge gasværket og henvise

forbrugerne til andre energiformer.
Man fandt imidlertid ud af at et
butananlæg yule være at
foretrække.

Fra belysningsvæsenet siger man
I dem, der har ønsket gasværket
edlagt, at disse mennesker sikkert
ke har tænkt hvad det alene

ville koste husmødrene at ændre

deres køkkener. Belobet er ca. 20
mill. kr. Hertil kommer betydelige
beløb for det offentlige. Alene 'et
års rente af disse beløb svarer til
hele udgiften ved bygning af det
ny værk, som har kostet hen imod
3 mill. kr.

I nærheden af lystbådehavnen er
indrettet et butantankanlæg, hvor-
fra den flydende butan I

rørledninger føres til gasværket, hvor den
omformes til almindelig bygas. Det
er tanken, når det hele er færdigt,
at lade publikum se det ny

Det ville have kostet hjemmene tyve millioner kroner at opgive
gasforsyningen

Horsens foretog i gdr of ficiel
indvielse af det nye

butanspaltningsanlæg, som skal afløse det
gamle kulgasværk. Butanværket
er blevet indkørt den sidste hal-
ve snes dage, og forbrugerne har
filet forsyning fra værket. Det

7 vil imidlertid blive taget ud af
drift igen et par dage, for at

min-dre ændringer kan blive foreta-
get. Det gamle kulgasværk

kom-mer altsd for en stund til ære og
vcerdighed igen.

Ved indvielsen overbragte stats-
ut. revisor Ernst Hersland en hil-

sen fra formanden for Foreningen
af danske Gasværker, Richard Ja-
cobsen, der netop har været pa en
studierejse t England og været me-
get imponeret af de naturgasan-

fornår

Således ser det moderne, nye anlæg ud

kunne findes plads for dem inden-
for belysningsvæsenet.
Direktør Pøhlsgaard takkede for

leverancen og samarbejde gennem
ca. 50 år. Ogsa han udtrykte håb
om, at det ny anlæg vil blive til
gavn for befolkningen. Endelig
mindedes gasværksarbejder Orla
Sorensen gamle kammerater, som
ikke er mere.

Den ny gas er bedre
Horsens ny gasværk er det nye-

ste og mest moderne
butanspaltningsanlæg, der er sat i drift her-

hjemme. At den ny gas er bedre
end den gentle, vil navnlig sige, at

den er næsten giftfri, mens den
gamle gas var ret giftig. Derud-
over ligner den ny gas den gamle,
idet den uden videre kan bruges
med de apparater, der har været
brugt hidtil. Gassen er lettere end
luft, så. den forsvinder til vejrs,
hvis der skulle opstå en utæthed.

Horsens gasværks historie gar
langt tilbage i tiden. Det første
kulgasværk blev bygget 1860. Se-
nere, omkring 1890 og 1921, matte
der bygges andre værker. I den
sidste halve snes år har forholdene
igen ændret sig noget, hvorfor der
matte ske noget nyt. De mulighe-
der, der blev bragt pa bane, var

Borgmester Ove Jensen starter butanværket, mens dire tor 0. Wiuff ser til
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