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Peter Troelsen mener ikke, Alm. Brand skal have' lov at rive hjørnebygningen mellem Torvet og Kattesund ned. 
(Foto: Martin Ravn)

Hjørnehuset på
Torvet skal reddes
Borger: Pas på! 
Nu vakler 
kommunen

HORSENS - Det kan ikke 
passe, at et forsik-
ringsselskabs interes-
ser skal plejes på be-
kostning af sådan en 
smuk hjørneejendom.

Det siger postbud Peter 
Troelsen, som er forfærdet 
over, at kommunens by-
planleder P. E. Legarth er 
begyndt at vakle i spørgs-
målet om fremtiden for 
bygningen på hjørnet af 
Torvet og Kattesund. Den 
ejes af forsikringsselska-
bet Alm. Brand.

- Udvalget for teknik og 
miljø har tidligere meldt 
klart ud, at bygningen skal 
have lov at stå, men nu er 
der begyndt at lyde andre 
toner, og det skræmmer

mig lidt, siger Peter Troel-
sen.

Han mener, at bygnin-
gen, som er fra før århund-
rede-skiftet, i høj grad er 
bevaringsværdig.

- Den er et vartegn på 
det hjørne. Der findes jo 
snart ikke et levende bys-
barn, som ikke har haft 
den der hele livet. Det ville 
være synd at jævne den 
med jorden, blot fordi den 
ikke lige passer ind i Alm. 
Brands bygge-planer for 
det område, siger han.

I dårlig stand
Administrerende direktør 
Bent Knie-Andersen, Alm. 
Brand, mener, at 
ejendommen er i så dårlig

stand, at den ikke egner sig 
til istandsættelse og en 
fornuftig udnyttelse.
Det er Peter Troelsen 

dybt uenig i. Han har selv 
været indenfor og er over-
bevist om, at bygningen 
ville være fortrinlig til be-
boelse. Bl. a. er der fritlig-
gende bjælker i de øverste 
rum, hvor der kunne blive 
nogle meget hyggelige lej-
ligheder.
- Kommunen skal passe 

på ikke at begå den samme 
fejl som på nordsiden af 
Kattesund. Her lå engang 
nogle hyggelige og flotte 
huse som i Nørregade. De 
blev væltet, og nu har byen 
i stedet et grimt lejligheds 
kompleks, siger han. (g-
vald)
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