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HORSENS - Rådhustorvet skal alli-
gevel ikke hedde Holger Sørensens 
Plads - men Rådhustorvet. Horsens 
byråd har skiftet mening.

Under total tavshed besluttede byrådet i 
går, at navneændringen til Holger Sø-
rensens Plads annulleres.
- Der er vurderet forkert i denne sag, 

lyder det i den pressemeddelse fra Hor-
sens Byråd - den eneste kommentar, poli-
tikerne har. De har nemlig svoret hinan-
den gensidig tavshed i sagen, der mildt 
sagt har været en varm kartoffel for by-
styret. Efter at byrådet i forsommeren 
med et snuptag gennemførte navneæn-
dringen af Rådhustorvet, voksede protes-
terne fra borgerne, der følte sig totalt

overhørt. Beboere på Rådhustorvet star-
tede i vrede over deres ufrivillige adresse-
ændring en underskrifts-indsamling, og i
løbet af 10 dage var der samlet 1382 un-
derskrifter fra borgere i Horsens i protest
mod navneændringen.

Det fik politikerne til at vakle, og den 
første kovendig tog Venstre-folkene, da de
fornylig meddelte, at de havde skiftet me-
ning og nu gik ind for, at Rådhustorvet 
igen blev Rådhustorvet. Senere fulgte an-
dre efter, og på et ekstra ordinært møde 
mandag aften i udvalget for teknik og mil-
jø blev det så besluttet at annullere nav-
neændringen.

»Denne beslutning har på grund af de
følelsesmæssige forhold været således, at
ingen har ønsket en afstemning eller 
yderligere debat», står der i pressemedde-
lelsen.

»Byrådet udtrykker sin dybe beklagelse
over for fru Inger Sørensen Byrådet øn-
sker at understrege sin dybe respekt for
mennesket Holger Sørensen og den politi

ske arkitekt bag rådhusbyggeriet - Holger
Sørensen.«

»Byrådet, der enstemmigt vedtog nav-
neændringen, konstaterer, at der er vur-
deret forkert i denne sags start«.

Starten gik, da udvalgsformand Erling
Jensen (S) foreslog, at hans gamle ven og
kollega gennem mange år, tidligere borg-
mester Holger Sørensen, skulle mindes. 
Holger Sørensens enke var blevet hørt, og
hun var med, da det nye navneskilt på 
Rådhustorvet blev afsløret ved en mindre
højtidelighed.

- Jeg er glad for den beslutning byrådet
har truffet, og jeg synes egentlig, at det er
flot, at politikerne tør skifte mening, sag-
de tandlæge Ole Ralfkiær, Rådhustorvet,
der stod bag underskriftsindsamlingen 
mod navneændringen.

Folkebladet har kontaktet fru Inger Sø-
rensen, som ikke ønsker at kommentere
den annullerede navneændring:

»Det er ikke min sag, men byrådets sag.
Sådan er det. Jeg har ingen kommenta-
rer«.
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