
Ruinhob i Horsens i
mere end otte måneder

Udbredt ønske om, at boligministeriet snarest træffer beslutning
om, under hvilken form Jorgensen Hotels kompleks kan genopføres

I august sidste år blev Jor-
gensens Hotel hærget af en
brand, der var sa voldsom, at
betydelige dele af komplekset
blev lagt i ruiner. Hotelejer
Victor Næss Nielsen erklærede
allerede den dag, at han var

stærkt interesseret i, at der
blev foretaget en genopbyg-
ning — ikke mindst under
henvisning til, at der var brug
for værelseskapaciteten i Hor-
sens. Fire måneder senere ind-
sendte arkitekt Erik Laursen
til boligministeriet et skitse-
projekt — og det var sa det.

De afdelinger, d2P blev helt
ødelagt, ligger fortsat i ruiner. Boligmi-
nisteriet har ikke, skønt det fra Hor-
sens byråds side er blevet betydet,
at man gerne så sagen behandlet så

hurtigt som muligt, haft særlig me-
get hastvrk, hvilket vil sige, at der
endnu ingen beslutning er truffet om,
under hvilken form en genopbygning
kan finde sted. I skitseprojektet er
- også for at fremme sagen - blevet
angivet en reduceret bebyggelsesgrad
ligesom der er tilsikret gode ad-
gangs- og „flugtmuligheder".

Ønsker hurtig
behandling

Efter at arkitektkontoret har Met
sagen sendt tilbage fra ministeriet,
har det gennemgået den igen, hvor-

efter den nu er blevet sendt til by-
rådet med anmodning om hurtig be-
handling, således at ministeriet påny
kan få den til en forhåbentlig hur-
tigere behandling. Der har været
be-søg af repræsentanter for ministeri-
ets kommitterede i byplansager,
iøv-rigt efter anmodning fra byrådet, for-
di der hidtil har vret bebygget ef-
ter en dispensation fra de gldende
bestemmelser.

Ministeriet har stillet visse forslag
i forbindelse med en genopbygning,
bl. a. med henblik på i nabogårde at
få skabt mulighed for parkeringsplad-
ser for hotellets gæster. Noget
dant vil den kommitterede lægge
stærk vægt på. Overfor Horsens Fol-
keblad erkender bygnings- og
brandinspektør Orla Hansen, at forholdene,
som de er i øjeblikket, tager sig alt
andet end kønne ud, men han har
ikke fornylig hørt noget til, at mini-
steriet skulle vre kommet til et re-
sultat.

Utilfreds hotelejer
Hotelejer Victor Næss Nielsen si-

ger, at han selvsagt er stærkt inter-
essereret i at få hotellet genopbygget
i sin helhed, og at man næppe heller
kommer udenom betydningen af, at
Kit Cat rejser sig som en fugl Fenix
af asken. Han er alt andet end til-
freds med den langsommelighed,
hvormed sagen behandles. I mellem-
tiden har han sat fuld kraft på at få
istandsat forhuset, hvilket vil sige re-
staurations- og selskabslokaler samt
værelser.

- Jeg mener at kunne sige, at byg-
ningen ikke siden den blev lavet om
til hotel i sin tid har været genstand
for en så omfattende restaurering.

Vi har haft malere overalt, og det
har betydet en meget væsentlig in-
vestering, udtaler Næss Nielsen. Lo-
kalerne er da også kommet til at se
overordentlig tiltalende ud, og der
kan arrangeres mindre selskaber. 18
af værelserne er taget i brug igen,
men der mangler endnu 25-30 styk-
ker, som man ikke kan komme i gang
med, for sagen er afgjort fra bolig-
ministeriet. Hotellet serverer morgen-
mad og mindre kolde anretninger for
hotellets gæster, og hvor stort beho-
vet for værelser er, fremgår af, at
belægningen er meget hoj.

Det ville vre at ønske, at der me-
get snart blev truffet en endelig
afgørelse i sagen, så genopbygningen
kan komme i gang. Det er simpelthen
utilstedeligt at lade de brandhærge-
de bygninger ligge hen som en stor
ruinhob.	 P. N. Victor Næss Nielsen.
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