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Det gamle svendehjem i Slotsgade
er omdannet til en moderne klinik

Huset i Slotsgade er fuldt moderniseret indvendigt, men den gamle facade sætter fortsat sit præg på gadebilledet
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Det kan lade sig gøre at 
nyindrette sig i et gammelt 
hus uden at ødelægge dets 
gamle præg i gadebilledet. 
Det har tandlægerne Over-
gaard gjort i det gamle

svendehjem i Slotsgade. 
Facaden ud mod gaden er 
den samme bortset fra et 
par vinduer, der er gjort 
større, men indvendigt 
blev alt fjernet undtagen et 
par skillevægge, og byg-
ningen fremstår nu som en 
fuldt moderne tandlæge-
klinik med to lejligheder 
på første sal. ,

Tandlægerne Benedicte og 
Thorkild Overgaard havde i 
11 år deres klinik over S & E i 
Borgergade, men deres in-
teresse for gamle bygninger

resulterede i, at de for et år 
siden overtog det gamle 
svendehjem i Slotsgade, 
hvor de i samarbejde med 
arkitekt Poul Schwarz gik i 
gang med en total invendig 
ombygning.
- Allerede for fire år siden 
forhandlede vi om at købe 
huset, men først for et år si-
den blev vi enige om prisen, 
for tæl ler  Thork i ld  
Overgaard.

Gennemgribende 
ombygning
- Det var fra starten klart, 

at vi skulle igennem en gen-
nemgribende ombygning, og 
det gav selvfølgelig en del 
økonomiske spekulationer, 
om det ville kunne hænge 
sammen. Selv om de finan-
sielle lånemuligheder og ren-
teniveauet ikke opmuntrer 
til restaurering af gamle 
bygninger, er vi tilfredse nu, 
da det hele er overstået, 
siger Thorkild Overgaard.
Arkitekt Poul Schwarz 

var helt fra starten 
tilknyttet projektet, for der 
skulle tages hensyn til mange 
forskellige faktorer.
- Først og fremmest skulle 

det være muligt at indrette 
klinikker i huset. Der skulle 
være mulighed for parke-
ring, og det skulle ligge cen-
tralt, og disse betingelser 
opfyldte dette hus, siger 
Poul Schwarz.

Sundt hus
- Huset var rimeligt sundt, 
og derfor mente vi, at det 
kune betale sig at indrette 
det til det nye formål. Faca-
den med de eksisterende 
vinduer er bevaret. Gulvene 
blev brækket op, lofter for-
sænket, nye vægge blev sat 
op, og der blev isoleret 
overalt, så alt det indre er 
faktisk udskiftet,  men 
vi er enige om, at 
resultatet er meget 
tilfredsstillende. I baggården 
blev nogle skure revet ned, og 
nu er der ind

rettet parkeringsplads og 
små blomsterbede.
- Med arbejdet, der er fo-

retaget i dette hus, har vi 
bevist, at det godt kan lade 
s ig  gøre  at  modernisere  
gamle huse, der så fortsat 
kan være med til at præge 
byen i stedet for at rive dem 
ned og bygge nyt, der som 
regel falder helt udenfor det 
eksisterende bybillede. Fa-
caden kan sagtens bevares 
trods et moderne indre, siger 
arkitekt Poul Schwarz.
Flytningen af tandlæger-

nes klinik forløb næsten 
uden problemer.
- Klinikken var ikke helt 

færdig, da vi flyttede ind, 
men vi  oplevede et  gnid-
ningsfrit samarbejde mellem 
patienter og håndværkere, 
så længe moderniseringen 
stod på, fortæler Benedicte 
Overgaard.
- Det var en stor foran-

dring at flytte, men Slots-
gade er faktisk mere hygge-
lig end Borgergade. Her er 
mere miljø, alle taler med 
hinanden, og vi føler virke-
lig, at vi hører mere til her i 
gaden.

Spændende historie
Tandlægerne Overgaards in-
teresse og kærlighed til det 
gamle hus understreges også 
af, at Thorkild Overgaard 
har pløjet sig gennem flere 
årgange af gamle aviser fra 
Horsens for at få belyst den 
meget spændende historie, 
der knytter sig til det gamle 
svendehjem, der blev bygget 
i 1889.

Thorkild Overgaard har 
også fundet oplysninger om 
det gamle hjem gennem Na-
tionalmuseet, og det har se-
nere vist sig, at hverken 
Horsens Museum eller Indu-
strimuseet kendte til oplys-
ningerne, der er med til at 
skabe et godt billede af ar-
bejderes og svendes situa-
t i on  i  Ho r s ens  s i d s t
1800-tallet.

I 1857 blev der gennemført

en lov, der skulle sikre lan-
dets svende en større frihed, 
men samtidig mistede de de-
res krav på, at deres ar-
bejdsgiver skulle stille logi 
til deres rådighed. Det med-
førte, at mange svende faldt 
i dårligt selskab med vaga-
bonder og alkoholikere, og 
for at undgå dette blev der i 
1888 taget initaitiv til at 
holde en basar i Horsens, 
der skulle rejse penge til et 
svendehjem, hvor der altid

var overnatningsmulighed, 
l igesom svendene kunne 
købe deres mad der. Byens 
erhvervsdrivende og hånd-
værksmestre forærede for-
skelige gaver til basaren, og 
for overskuddet blev sven-
dehjemmet bygget. Histo-
rien og baggrunden for sven-
dehjemmet kan næppe be-
skrives bedre end det blev 
gjort i Horsens Folkeblad 
den 5. juni 1890, som bringes 
her.


	Page 1

