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Restaurant „Lunden"

„Lunden" lukkede i går
- tvivlsomt, om den
nogensinde genåbner

På afstand er der noget pompøst 
over Horsens kommunes besiddelse i „
Caroline Amalielund", men kommer 
man tættere på, møder øjet en byg-
ning i forfald...  Og går man inden-
døre, behøver man ikke at have lup 
med for at konstatere, at restaurant

„Lunden"  er  b levet  forsømt hvad 
angår moderniseringer og faciliteter.
- De kommunale myndigheder har 

lappet lidt hist og her, men bevillin-
gerne har været skrabede og ikke 
nær store nok til, at der på dette 
traditionsrige sted kunne skabes en 
tidssvarende restaurant - siger „Lun-
den"s direktør gennem de sidste fem 
år, Gunnar Kirkeby. Kommunen har 
svigtet både „Lunden" og mig, derfor 
har jeg nu drejet nøglen om. Og jeg 
åbner ikke igen!
- Min  kone  og  j eg  har  s l id t  og  

slæbt i fem år, fordi vi var så naive 
at tro på, at kommunen ville indfri 
de løfter, de i årenes løb har givet 
os. Da vi tiltrådte i 1965, blev vi 
lovet, at restauranten meget 
hurtigt ville blive moderniseret, så 
det kunne blive en 
konkurrencedygtig forretning.
- Bevillinger er givet, men alt for 

små. Selv har vi ofret over 100.000 
kr. på moderniseringer. Mere kunne 
vi ikke magte. Gentagne gange har 
kommunen givet os løfte om, at nu 
var en gennemgribende modernise-
ring forestående. Men det blev sta-
digvæk kun til lapperier. Og for tre 
år siden blev vi lovet, at lejligheden 
over restauranten ville blive moder

niseret. Det er heller ikke sket. Vi 
har måttet bo i en af byens ringeste 
lejligheder.

- Nu har vi givet op. De glade 
dage  på „Lunden"  er  forb i .  V i  
kan ikke mere.  Skuffede for la-
der vi  byen. Med et smertel igt 
økonomisk tab,  og  det  kan v i  
takke  Horsens  kommune for .  
Fordi kommunen ikke har ind-
friet de gyldne løfter om at give „
Lunden" den make-up, den i så 
mange år har trængt til.

- Selv synes jeg, vi har gjort, en 
hel  del  for at  gøre „Lunden" t i l  et  
sted, hvor byens borgere kunne mun-
tre sig i byens egen restaurant. Vi 
har prøvet med sommerrevy, artister, 
store orkestre - ja, næsten alt, hvad 
underholdningsindustrien havde at 
byde på. Men det var ikke nok, fordi 
kommunen hele tiden har forsømt at 
skabe tidsvarende rammer om for-
lystelseslivet på „Lunden".
- Først da sundhedsmyndighederne 

kasserede køkkenet, blev det bragt i 
orden, og en rådden trappeopsats 
blev først udskiftet, efter at en gæst 
havde stukket et ben igennem. Sådan 
har vi hele tiden måttet kæmpe med 
besværligheder.

- Hvilke planer, kommunen

nu har med „Lunden", aner jeg 
ikke, men jeg anser det for helt 
usandsynligt, at den genåbner 
den nuværende skikkelse. Den 
mest ideelle løsning var jo nok 
at bygge en ny, moderne restau-
rant på stedet.

Om sine egne fremtidsplaner 
s iger  Gunnar  Kirkeby:  -  Fore-
løbig holder jeg ferie i en halv 
snes dage. Det har jeg ikke haft 
t i d  t i l  i  d e  s i d s t e  t o l v  å r . . .
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