
Borgmester Henning-Jensen taler under paraplyen og glæder sig over den attraktive midtby. Entreprenør-sjakket gør samtidig klar til at nedlægge nulpunkt-stenen i krydset Søndergade/Jessensgade.

Indvielse under paraplyen

Brolægger-sjakket fra entreprenørfirmaet Eigil Fynbo A/S i gammelt arbejdsmandstøj trækker 
kærre og trillebør med sten og remedier genenm Søndergade i retning mod »nulpunktet«.
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Efter tre års arbejde 
med opgravninger osv. 
kunne de nyrenoverede 
gågader i Horsens om-
sider indvies officielt med 
borgmester-taler og 
anden festivitas. Det 
foregik ved 10-tiden i 
lørdags i paraply-vejr i 
krydset Søndergade/ 
Jessensgade ved bypor-
ten, hvor den såkaldte 
nulpunktsten blev ned-
lagt.

Byens førstemand, Hen-
ning Jensen, mødte op med 
sin obligatoriske 
borgmesterkæde gode ord på 
denne noget kølige og 
sjappede juli-formiddag.

Og viceborgmester og for-
mand for kommunens teknik-
og miljøudvalg, Erling Jensen, 
var naturligvis også til stede i 
lighed med andre byrådsmed-
lemmer samt Cityforeningens 
formand, legetøjshandler Pe-
ter Nielsen.

Kommunen og handelslivet 
benyttede lejligheden til gen-
sidigt at takke hinanden for 
godt samarbejde undervejs, 
selv om det hele naturligvis 
ikke har været problemfrit. 
Men tidsplanen var blevet 
overholdt.

Historisk øjeblik
Det var paraplyernes dag. 

Regnen generede en del, men 
dog ikke så meget, at folk blev 
væk. Horsens Garden bidrog 
til den gode stemning.

De fremmødte ville ikke gå 
glip af det historiske øjeblik, 
der var en realitet efter mange 
års snakken frem og tilbage 
om, hvordan Strøget i Hor-
sens kunne gøres så attraktivt 
som muligt.

Mange interesser har skul-
let tilgodeses. Detailhandelen 
har svære tider.

- Det har været et langt og 
sejt træk gennem de godt tre 
år, og der har også været man-
ge følelser involveret i midtby-
renoveringen. Resultatet i dag 
kan alle være tjent med. En 
drøm er gået i opfyldelse for 
mange. Nu begynder det først, 
sagde borgmester Henning 
Jensen.

- Lad os tage imod den store 
udfordring og vise, at vi kan 
bruge denne midtby med dens 
herlige og spændende rammer 
konstruktivt og rigtigt. Gid 
handelen og aktiviteterne, ik-
ke mindst de kulturelle, må 
udfolde sig.

- Lad os alle bakke op om 
midtbyen og synliggøre Hor-
sens endnu stærkere på Dan-
markskortet som en god og 
driftig by, der vil kunne træk-
ke utroligt mange mennesker 
til, sagde Henning Jensen i sin 
iindvielsestale.

- Vi har fået en dejlig midtby - 
en af Danmarks bedste han-
delsbyer - som vi er glade for 
og stolte over. Her er skabt et 
godt miljø, der bl.a. kan give 
gode købsoplevelser, sagde Ci-
tyforeningens formand, Peter 
Nielsen.

- Lad os på en dag som den-
ne glemme de sure miner og 
trængslerne som følge af op-
gravningsrodet. Kunderne 
har været tålmodige og taget 
det flot, selv om de måtte ba-
lancere på gangbroer.

Stenen nedlagt
Efter de officielle taler sør-

gede et brolægger-sjak fra en-
treprenørfirmaet Eigil Fynbo 
A/S for sammen med borgme-
steren at få nulpunktstenen (
0 km-stenen) behørigt ned-
lagt.

Arbejdssjakket var festligt 
klædt ud som i gamle dage og 
var forinden gennem Sønder-
gade rullet til stedet med kær-
re, trillebør, hejseværk og gra-
nitsten.

Og ingen af arbejderne gik 
hjem på grund af vejrliget! 
Horsens midtby blev indviet 
med maner.

Klar til Europeaden
Derpå rullede Horsens 

Brandvæsen ind med mand-
skab og stigevogn, og fra liften 
blev Europeade-flaget hejst, 
så det nu vajer på toppen af 
byporten som vartegn for den 
næste store Horsens-begiven-
hed - Europas største folklo-
re-festival med 6000 aktive 
deltagere fra mange lande.
Den 30. Europeade foregår 

fra den 21. til den 25. juli og vil 
endnu engang gøre Horsens 
til et spændende midt- og 
samlingspunkt.
Regnvejret fra morgenstun-

den kunne ikke undgå at 
mindske den forventede til-
strømning af folk til gratis 
rundstykker og kaffe fra bo-
der forskellige steder i midt-
byen. Det blev en våd og mat 
start på festdagen.
Men de, der mødte op, var i 

godt humør og ville under in-
gen omstændigheder gå glip 
af denne - gratis - del af festen.
- Nu får vi da endelig noget 

for vore skattekroner, lød en 
af de mere muntre kommen-
tarer.
Tomme stole og borde vid-

nede om, at der var plads til 
mange flere.

Så blev der trængsel
Heller ikke på tidpsunktet for 
den officielle indvielse af 
midtbyen - ved 10-tiden - var

tilstrømningen særlig 
stor; men ved 11-tiden 
begyndte Søndergade og de 
omliggende gader for alvor at 
bære præg af »lang lørdag«. 
Da var regnen også stilnet 
af, og i de følgende godt fire 
timer var der livlig trængsel 
overalt.
Cafeer med levende musik 

var med til at sætte kolorit på 
den festlige lørdag, der også 
bød på opvisning på en interi-
mistisk bane på Søndergade af 
de kvindelige danske mestre i 
basketball - de dygtige HBC-
piger.
Og på børnene var der na-

turligvis også tænkt - ingen 
behøvede at kede sig.
Cityforeningen havde af 

Dansk Underholdningspro-
duktion i Århus købt en pak-
ke, »Børnenes dag«, med akti-
viteter i fire timer fra kl. 11 til 
15.
Disse arrangementer trak 

både små og store til. Der var 
bl.a. skildpaddeløb, Tom 
Guldbarre Race og hip-hop-
dansekonkurrence, og både 
deltagere og publikum more-
de sig fortræffeligt.
Ballon-afslutning
På Søndergade nær bypor-

ten var unge fra LEO-klub-
ben, der arbejder for humani-
tære formål, hyret af Cityfore-
ningen til at puste balloner op. 
Og kl. 15 blev der sat punk-
tum for lørdagens mere offici-
elle festligheder med opsen-
delsen af flere hundrede ballo-
ner med indlagte gevinstnum-
re.
Trækningslisten hertil kan 

ses på Horsens Turistkontor.

- Hvem kommer først i skildpaddeløbet?


	Page 1

