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Sådan så hjørneejendommen ud, da urmager Hans Fol-
dager Bundgaard i 1917 købte den og indrettede urma-
ger-forretning i stue-etagen.

En fin
gammel
bygning I 64 år ejede familien Bundgaard hjørnejendommen, og det er med vemod, at Hans Bundgaard i dag følger Alm. 

Brand's planer for nedrivning og nybyggeri på hjørnet og i Kattesund.

Urmagerslægt 
ejede den truede 
hjørneejendom i 
tre generationer
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HORSENS - I mere end 
64 år tilhørte hjørne-
ejendommen på Torvet 
og Kattesund urmager-
familien Bundgaard i 
Horsens, som både har 
levet og drevet forret-
ning i det gamle hus.

- Og det er' et fint hus, og 
sådan ville det også være i

dag, hvis det var holdt 
ved-lige, siger tidligere 
urmager Hans 
Bundgaard.

Han har forlængst solgt 
huset videre, men det er 
alligevel med vemod, at 
han er i dag følger debat-
ten og Alm. Brand's planer 
om at rive det ned og er-
statte det med et fem-eta-
gers byggeri.

Det var Hans Bund-
gaards farfar, der i 1917 
købte ejendommen og 
flyttede sin 
urmagerforretning ind i 
butikslokalerne i stue-
etagen, hvor blom-
sterhandler Vita Storm 
ellers havde haft til huse, 
og hvor der endnu 
tidligere havde været 
gæstgiveri.

-  Da min far far  Hans

Foldager Bundgaard i 1939 
døde, overtog min far, 
Holger Bundgaard, 
forretningen, og han 
drev den så frem til 1965, 
hvor han døde midt 
under en ombygning af 
lokalerne, fortæller Hans 
Bundgaard.
Pigeloft

Sammen med sin kone 
Lillian drev han derefter 
forretningen i en del år, 
men i 1981 besluttede 
Bundgaard at stoppe, og 
derefter blev ejendommen 
solgt.

- Min farfar boede en år-
række i lejligheden på 1. 
sal, og selv boede jeg nogle 
år på anden sal.

- Ovenover lå så pigelof-
tet med kamrene, og oven 
over igen var så det rigtige 
loft. Det var jo sædvane, at 
familierne i huset havde 
tjenestepiger, og de boede 
så længst oppe.

- Pige-loftet har dog ikke 
været i brug i mange år, 
men det kunne blive rigtig 
godt, hvis der blev ofret 
noget på det.

- Min kone og jeg overve-
jede en overgang at 
indrette en lejlighed 
deroppe, siger Hans 
Bundgaard.

Han og hans hustru ved, 
at der bag den misligehold-
te facade stadig gemmer 
sig højloftede stuer med 
stuk i loftet og mange 
flotte detaljer, som 
nutidens

byggeri slet ikke kan leve 
op til.
- Det var smukke lejlig-
heder, siger Lillian Bund-
gaard, der mindes forhøj-
ningerne ved karnapperne 
og de store stuer, der lå en 
suite kun adskilt af 
skydedøre.

Ikke klogt
- De siger nu, at der ikke 

er plads nok, men der kan 
vel bygges en bagtrappe 
på, og jeg kan ikke forstå, 
når de siger, at der ikke er 
udenomsplads nok.
- Det er jo Alm. Brand, 

der ejer det hele, så forsik-
rings-selskabet kan vel ta-
geden plads til udenomsa

real, som de selv vil, siger 
Lillian Bundgaard.
- Det er ikke forsikrings-

selskabet men Horsens 
Byråd, der skal bebrejdes 
noget i denne sag.
- Alm. Brand har deres 

egne interesser, og det er 
forståeligt nok, men 
politikerne har ikke 
handlet klogt. De er vel 
blevet benovede over, at 
nogle nu vil bygge for 
millioner.
- Hvorfor tillod de i det 

hele taget, at der blev revet 
ned i Kattesund? Nej, det 
er ikke klogt gjort, og det 
er en skam, hvad der sker, 
siger Hans Bundgaard.
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