I går kunne børnene i børnehaveklasse A pa Skt. Ibs Skole spise den første madpakke i deres nye
klasseværelse . (Foto: Lars Juul)

Nye klasseværelser
i fredet bygning
I går rykkede Skt. Ibs
Skoles

bsaømrnte1h.vogk2li-d
Nørregade 21. Bygningen, der er fredet, er sat
i stand for 1,5 mill. kroner. Det afhjælper en
del af skolens pladsproblemer, men allerede
nu står det klart, at der
må gøres noget ved
støjniveauet .
- Vi har endnu ikke noget
bud på, hvad der skal gøres. Vi
afventer forslag fra en profestionel lydmand forklarer skolens leder Jørgen Frost-Jensen:
- Den nemme løsning med
at lægge tæpper på gulvene
går ikke.
Da bygningen er fredet, har
Planstyrelsen som fredningsmyndighed nemlig krævet, at
de originale høvlede trægulve
fra 1786 ikke må dækkes af
tæpper.

Nørregade 21 fungerer nu som en del af Skt. Ibs Skole. (Foto:
Lars Juul)

Mere luft
Uanset støjniveauet afhjælper de nye lokaler en del af
skolens pladsproblemer. Skolen har i forvejen lokaler på to
adresser, nemlig i Kildegade
46 og hovedbygningen i Kildegade 18.
- Det at vore mindste elever
er rykket ind i Nørregade giver stadig ikke plads nok, men
vi har fået lidt mere luft de to
andre steder, siger Jørgen
Frost-Jensen.
- Egentlig måtte lokalerne i
Nørregade gerne være lidt
større til skolebrug, men som '
privatskole må vi jo tage, hvad
vi kan få, siger Jørgen FrostJensen.
- Og så har vi fået den gevinst at vi ved et godt eksempel kan vise børnene at vi skal
passe på og værdsætte de gode
ting vi overtager efter vore
forfædre, tilføjer han.

Gammelt hus
Det er ikke til at sige hvor
gammelt huset i Nørregade 21
egentlig er. Det meste er fra
1786, men i kælderen er der
rester fra 1500-tallet og
gere nede endnu ældre.
Et par skøjter af okseknogle
som blev brugt fra omkring

Et par sjældne skøjter af ben er måske omkring 1000 år gamle.
De er fundet under et gravearbejde på Grunden i Nørregade 21.
De er nu pa vej til museet Moesgaard i Århus for nærmere
undersøgelser. (Foto: Lars Juul)
4000 år for Kriti fødsel til om
kring år 1200, er fundet på
grunden under et gravearbejde.
Det kunne tyde på, at der
har været et hus allerede omkring år 1000, mener Jørgen
Frost-Jensen.
I 1786 blev huset i hvert fald
bygget om i nyklassisistisk stil
af den berømte horsensianske
arkitekt Anders Kruse. Han
ejede huset og boede selv i det.
Den gang blev bl. a. porten lavet.
Huset er nu stort set ført
tilbage til 1786 efter Anders
Kruses bevarede tegninger.
Kun en enkelt invendig
væg, svarer ikke til tegningerne.
Prisen for renoveringen på
1,5 mill. kroner er taget af skolens opsparede midler.
Det eneste offentlige til-

skud er 195.000 kroner fra
Planstyrelsen, så specielle renoveringskrav, styrelsen har
stillet, kunne opfyldes.

Krav om branddøre
er fra 1786, og
Trægulvene
på loftet er der også originale
døre fra den tid.
De flotte fyldningsdøre ,
som er kommet op på de
eøtagvr,mil-oend
næppe fra 1786.
Fredningsmyndighederne
krævede den slags døre, og de
fleste er fundet på loftet.
Brandmyndighederne derimod kræver, at der skal være
branddøre.
Derfor er de gamle dør e hele
vejen rundt blevet forsynet
med en speciel masse, der udvider sig i tilfælde af brand og
lukker dørene helt
(gs)

