
Horsens stiger
pa hovedstadens
kulturby-projekt
To imod da
byrådet gay
tilsagn om en
mill. kr.

Af Hans J. Ehrhardt

HORSENS - Horsens
tilslutter sig kulturby-
projektet, der i 1996
skal placere Koben-
havn som kulturens
europæiske mekka.

Men det skete uden fuld til-
slutning, da byrådet i aftes be-
handlede sagen: Gorm Flag-
stad (CD) og Berthe Pedersen
(FRP) meldte pas og fik deres
modstand mod at bruge en
million kommunale kroner i
1995-1996 noteret i byråds-
protokollen.

Berthe Pedersen:
- Jeg synes, at vi har brugt

mange penge på kultur. Jeg
siger stop nu.

Gorm Flagstad:

- I stedet for at bruge denne
million til et kultur-projekt
kunne kommunen bruge pen-
gene på ldre-området.

Denne bemærkning slap
Flagstad ikke ”ustraffet “ fra:
Flere politikere skosede ham
for, at han ville begrnse be-
villingerne til kulturen for at
tilgodese ældre-området..

Og flere tilkendegav Mart,
at Gorm Flagstads markering
var et valgkamp-udspil.

- Det er lidt at man
vil finde penge til
ældre-området ved at gå imod en kultur-
beslutning som denne, sagde
Lone Bach (SF).

Skarp formand
Kulturudvalgsformand

Hans Jakob Larsen (S) var
skarp i sin kommentar:

- Jeg forstår, at Gorm Flag-
stad siger generelt nej til kul-
turlivet med sin holdning i
denne sag. For os er det ikke
et enten-eller. Vi vil ikke ud-
sulte ældre-området for at fa
råd til en sag som kulturby-
projektet. Det er nødvendigt,
at en by som Horsens somme
tider kommer ud i landet og

manifesterer sin eksistens,
sagde kulturudvalgsforman-
den.

Også Poul Jensen (V) fandt
det vigtigt, at Horsens mani-
festerer sig udadtil:

- Vi er en del of Vejle amt, og
vi vil gerne manifestere Hor-
sens som en ligeværdig part-
ner med de øvrige tre

køb-stads-kommuner i amtet, sag-
de han.

Tanken er nemlig, at Frede-
ricka, Vejle, Kolding og Hor-
sens, Vejle amt samt Koben-
havn gar sammen om en lokal
vinkel på det store kulturby-
projekt i hovedstaden.

- Der er store midler fra Sta-
ten og EF på vej ind i denne
sag. Selvføigelig skal Horsens
være med. Vi er nået langt i
retning of at M nedbrudt tre-
kant-området til fordel for en
firkant, hvor Horsens også er
med. Så kan vi ikke starte med
at melde os ud, fordi det kos-
ter lidt penge, sagde borgme-
ster Henning Jensen (S).
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