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Her er et godt bud på årets mandelgave, pakken under træet til onkel Anton og farmor Olga, eller en
anderledes og spændende julehilsen til dine medarbejdere, kunder og forretningsforbindelser.

Herning hjørner skal nok få gang i snakken omkring julebordet. Kan du for eksempel huske Palæ, som lå lige
over for Hotel Herning? Var du med, da konditoriet blev til morgenværtshus - og kan du huske, hvem du var

sammen med? Hvad var der i huset ved siden af? og hvad blev der af den smukke dame fra ismejeriet?

En lokalhistoriker og en fotograf tager pulsen på Herning på en rundtur blandt hjørnepartier i Herning i mere
end 100 år. Hvad sker der, når man ser et gammelt sort/hvidt foto og sammenligner det med et nyt farvefoto

fra det samme sted? Er byen blevet pænere eller grimmere med tiden?

Herning byder på gode eksempler på smuk vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger. Bygninger som er
nænsomt restaureret med nye materialer og i god overensstemmelse med de oprindelige intentioner og

arkitektur.

Herning byder også på eksempler på, at kulturhistorisk interessante bygninger har måttet lade livet til fordel
for intetsigende og kønsløse bygninger, der ikke tilfører byen arkitektonisk eller æstetisk kvalitet.

Ikke alt, der er gammelt, er nødvendigvis af kvalitet eller bevaringsværdigt, men måske har udviklingen for
udviklingens skyld skygget for en grundig indholdsmæssig debat om, hvad der skal være Hernings profil og
en definition af den bevaringsværdige indsats. Se udviklingen, tidens gang og historiens aftryk – og døm selv.
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til dine medarbejdere, kunder og forretningsforbindelser.

Herning hjørner skal nok få gang i snakken omkring julebordet. Kan
du for eksempel huske Palæ, som lå lige over for Hotel Herning? Var
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