
Sådan forestiller Ole Sand Olesen sig, at hans tarn kan
falde ind i landskabet ved motorvejen.

Lærer vandt
konkurrence
om vartegn

Af Torben Rohde

Bud pa nyt vartegn

HORSENS - Et tarn ved
motorvejen, som kan
ses af alle, der kører
forbi Horsens. Den ide
vandt kommunens kon-
kurrence om et vartegn
for Horsens.

Det er lærer pa Bygge-
teknisk Højskole, Ole Sand
Olesen, der har udtænkt
projektet, siden Horsens
kommune sidste år fandt
pa at lave en idekonkur-
rence om et vartegn.

Hans ide vandt blandt 14
indsendte forslag. Om var-
tegnet så bliver rejst, er
indtil videre uafklaret. Det
skal byrådet afgøre.

- Vi har ikke udskrevet
idekonkurrencen for at få
PR-vrdien af alene at

gø-re det. Nar vivii,kan vi
tage projektet frem og rea-
lisere det. Men foreløbig
ved vi ikke engang, hvad
det vii koste, siger Vagn
Ry.

Han mener dog nok, det
er muligt at rejse penge til

et sådant vartegn gennem
f. eks. fonde og sponsorer.

30 meter højt

Og bliver tårnet til vir-
kelighed, vii det kunne ses
bade dag og nat. Det skal
være 30 meter højt, og be-
lyst, når der er mørkt.

Yderst pa Carnet er en
stålkonstruktion. Under
den en cylinder, som inde-
holder en trappe. Og som
prikken over i'et er en
jordklode med lysmarke-
ring af, hvor Horsens be-
finder sig i den store ver-
den.

Ole Sand Olesens for-
slag blev prmieret med
10.000 kroner.

Andenpræmien på 5000
kroner blev tildelt Karl As-
bjørn Hjartarson og Kjeld
B.K. Hansen, begge 7. se-

mesters elever på Bygge-
teknisk Højskole. De har
foreslået en pavilion, op-
kaldt efter Vitus Bering og
placeret for enden af Søn-
dergade-Jessensgade.

Endelig fik Børge Hul-
vei, lærer pa Byggeteknisk
Højskole, 5000 kr for det
mest originale forslag: En
bolt hamret gennem jor-
den i Horsens - gennem
jordkloden og med spidsen
stikkende ud hos "genbo-

i New Zealand.
Idekonkurrencen var

udskrevet mellem elever
og lærere på Byggeteknisk
Højskole og Horsens Tek-
niske Skole.
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