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Hertugbyen skal udvikles som turistmæssig trækplaster i stil med Ballum, Fredericia og
Christiansfeld, og der er afsat 450.000 kroner til forprojekt, der skal kortlægge og afklare
indsatsen for bringe byen tilbage til fordums storhedstid.
AUGUSTENBORG: De færreste er vel i tvivl om, Augustenborg er en historisk hertugby med mange
bygningsmæssige seværdigheder. Teknik- og miljøudvalget har netop afsat 450.000 kroner til et forprojekt,
der skal bevare og udvikle den historiske bykerne. Dermed får Hertugbyens Bevaringsforening en kærkommen
håndrækning til at føre sit arbejde med at restaurere historiske bygninger og strøg videre.
- Vi har i længere tid drøftet, Augustenborg har mange kulturhistoriske værdier i Storegade og Slots Allé. Der
er mange flotte huse, som vi er nødt til at se på, for at de ikke skal forgå, og om det var noget at finde fonde,
som kan bidrage til restaurering som for eksempel i Ballum, siger teknik- og miljøudvalgsformand Frode
Sørensen, S, hvis udvalg er tovholder på projektet og bevilger den runde sum.
- Det er fantastisk dejligt, kommunen går ind i det her, for vi kan ikke gå ud og søge om midler til restaurering
af den historiske bykerne, hvis ikke kommunen bakker op. Det sender også et signal
om projektets betydning, siger formand for bevaringsforeningen Jytte Urban.
Fakta
- Vi har stået fadder til det her og er glade for, vore ideer og tankegange kommer
videre. NaturErhvervstyrelsens flytning til slottet giver en ny udvikling, der kan
bidrage til at gøre Augustenborg til et kulturelt fyrtårn og få folk til at valfarte til
byen, siger hun.
Bevaringsforeningen har fået penge af Bitten og Mads Clausens Fond til at overtage
og istandsætte Hofrådens hus. Hensigten er at gøre det samme ved flere bygninger
i byen og skabe et historisk bymiljø, som i Christiansfeld, der sidste år blev Unesco
verdensarv.

Restaureringsplan
En restaureringsplan skal
føre den centrale del af
hertugbyen
Augustenborg tilbage til
sit oprindelige udseende
og skabe rammer for nyt
liv og identitet.
Kommunen påtager sig
tovholderrollen i et
projekt, der skal
realiseres via
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restaureringsplanen for
byens centrale Slots Allé
og Storegade, der danner
rammen for den
fremadrettede indsats.
Potentialet tåler
sammenligning med
restaureringen af Ballum,
Fredericia C og
Christiansfeld som
historiske kulturcentre.

Norgesgade 1 - 6700 Esbjerg - Telefon (+45) 7912 4500 - (+45) Fax 7513 2207 - email: jydskevestkysten@jv.dk

http://www.jv.dk/artikel/2296507:SOenderborg--Augustenborg-faar-en... 10-05-2016

