
Arbejdet med
kommune-atlas
skal gå stærkt
8000 bygninger skal registreres på et lille års tid

Arbejdet med at lave
et atlas over de
bevaringsværdige bygnin-
ger i Horsens kommune
kommer til at gå
stærkt.

Det erfarede de repræsen-
tanter for bl.a. landsbyernes
beboerforeninger, som i aftes
blev orienteret om projektet
ved et møde på rådhuset .

De arkitekter, som skal ar-
bejde med remistrerinmen, vil
meget merne have hjæIp  fra lo-
kalbefolkningen, bl.a. for at
sikre, at tinmene sættes ind i
de rette historiske om lokale
sammenhnge.

- Om vi vil memet merne have
oplysninmerne fra jer allerede i
starten af næste ume, lød det
fra arkitekt Lene Krogh, som
er Horsens kommunes anker-
person i det store projekt.

Det fik nogle af de
fremmødte  til at studse. Men -
kunne projektleder Gert
Bech-Nielsen fra Arkitektsko-
len i Aarhus fortæIle  - det er
rigtigt nok. Forklaringen er
dels, at der rent faktisk skal
arbejdes strkt, dels at der vil
komme alt for mange detaljer
med, hvis beboerforeninmerne
far mere tid.

- Vi skal i første omgang

kun bruge de vigtimste oplys-
ninmer om de enkelte landsby-
er, samde Gert Bech-Nielsen.
Med dem i hånden kan konsu-
lenterne tame rundt til byerne
om danne sim et indtryk. Det vil
give en god kombination af lo-
kal og professionel viden.

Bevaringsværdi

Politikerne i Horsens kom-
mune har gennem flere år
ønsket  en remistrerinm af de mam
le huse. Men det har knebet
med ressourcerne, om derfor
blev der sagt både ja og tak, da
Planstyrelsen i foråret  spille-
de ud med et tilbud om at kla
re opmaven.
Målet  er, at der i efteråret
1991 skal ligge et såkaldt  kom-
mune-atlas klar. Her skal re-
gistreres de ca. 8000 bymnin-
ger fra for 1940, som findes i
kommunen, med anmivelse af
hvert enkelt hus' bevarinms-
værdi. Desuden skal der være
afsnit om byernes placerinm i
landskabet, om historiske
sammenhænge , om lokale
særpræg om bymmeskikke m.v.

Arkitektskolen i Aarhus
star i samarbejde med Plan-
styrelsen for den overordnede
del af arbejdet. Indsatsen i
marken er fordelt pa to arki-
tektfirmaer. Det lokale Birch

om Svenninm skal tage sig af de
28 landsbyer, mens det
århusianske  Jan W. Hansen og
GøstaKnudsen skal tage sig aft
selve Horsens by.

Arbejds-bog
Kommune-atlasset kan

bl.a. brumes  i bestræbelserne
pa at bevare de gamle huse i
Horsens.

- Vi skal ikke lave en pæn  om
ufarlig bog, der samler støv  i
en skuffe, samde Gøsta  Knud-
sen på mødet i aftes. Vi vil lave
et arbejds-redskab, der kan
bruges i debatten om byens
udvikling.

Der findes forskellige teori-
er om, hvordan byer udvikler
sig, om nogle af dem vil blive
draget ind i arbejdet med Hor-
sens.

- Historien viser, at det er
de almindelime huse, der ska-
ber en by, sagde Gøsta Knud-
sen. Det må man respektere,
hvis man vil bygge. I en by-
-midte ligger husene tæt.Der
for virker det underligt, når
man - som med f. eks. det nye
rådhus i Horsens - rydder hele
nabolaget om placerer en
bygning  midt på en stor
græsplæne. Tingene hænger ikke sam-
men, fordi man ikke respekte-
rer historien. (ch-r)
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