
Kunst-historie  
Horsens Museum har
også kunst på
væggene - nemlig de
malerier, som
fortæller lokalhistorie
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Kunst kan også fortælle historie.
Byens nok bedste eksempel far

an, liar man besøger Horsens
useum.

Når man fra forhallen tager trappen op
til første sal, star man i den store oven-
lys-sal med et kæmpemæssigt maleri ret
foran sig: En å midt i en by, med bolværk
ved siderne og gamle bindingsværkshuse
på række.
Ældre horsensianere kender motivet.
Det er Aboulevarden i Horsens - før åen
blev kastet til i 1904.

Der er masser af idyl i billedet. Husene
ser mere velholdte ud, end de vel egentlig
var. Og vandet i åen stinker ikke, sådan
som det gjorde i virkeligheden.

Rent kunstnerisk er maleriet godt
håndværk (og nok ikke så meget mere).
Til gengæld fortæller det masser af lokal-
historie.

Ja, maleriet er oven i købet et stykke
historie i sig selv. Det blev malet af Albert
Wang som vægmaleri i konsul Mørchs
fornemme villa på Åboulevarden. Da hu-
set blev revet ned i forbindelse med opfø-
relsen af det nye rådhus, lykkedes det at
bevare maleriet.

Det indgår nu i den store samling af
malerier med topografiske motiver, som
Horsens Museum ejer. Mange af billeder-
ne er kunstneriske makværker, som kun
er værd at bevare, fordi de fortæller om
byens udvikling. Men Andre kombinerer
faktisk god kunst og historie - sådan som
eksemplerne på denne side wiser.

Ti] dette maleri af Horsens set
fra fjorden mangler oplysnin-
ger om bade kunstner og års-

tal. Ud fra bygningerne kan
man fastslå, at det formentlig

er malet omkring 1860. Vor
Frelsers kirke er nem at finde.
Lidt mere skal man lede efter
Klosterkirken. Den er place-

ret ret langt til højre og er
uden det spir, som blev sat på
ved restaureringen i 1890'er-

ne. Længst til højre ses den
gamle toldbod (nu restaurant

).

Også nogle af Horsens' gamle
villaer er foreviget på lærred.
Denne villa, som blev revet
ned i 1982, lå på Fabrikvej 10.
Da den ukendte kunstner ma-
lede motivet, boede direktør
Jepsen fra Crome & Gold-
schmidts Fabriker i h uset.
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