
Tre fester på en gang
Lennart Wirenfeldt Larsen - bygge-interesseret tandlæge - runder 60 år i morgen

Ejendommen Nørregade 3 står Lennart Wirenfeldt Larsen så nær, at den også bliver fejret ved fødselsdagsfesten på lørdag (Foto: Martin Ravn)

Skytte, portier, militærpolitimand, feriebarn, tandlægefor-
mand. Lennart Wirenfeldt Larsen kan se tilbage på mange 
gøremål i sit 60-årige liv. (Foto: Martin Ravn)

Nørregade 3 bliver 
hjemsted for intet min-
dre end en tredobbelt 
festdag på lørdag. Det 
sker, når tandlæge Len-
nart Wirenfeldt Larsen 
slår dørene op for alle 
dem, der har slidt trap-
pen i tidens løb, til et 
arrangement med både 
korsang, traditionel 
jazz og trylleri.

Baggrunden er, at bygnin-
gen fylder 80 år, manden 60, 
og klinikken runder de 25.

At bygningen bliver nævnt 
først, er ikke nogen tilfældig-
hed.

Lennart Wirenfeldt Larsen 
købte ejendommen i 1984, og 
siden er huset blevet så gen-
nemgående renoveret, at det i 
dag er med til at vise vejen for 
gaden.

Tandlægeklinik har Len-
nart Wirenfeldt Larsen drevet 
på stedet siden 1968. I de før-
ste år sad han til leje, men på 
et tidspunkt kunne han ikke 
modstå fristelsen til at blive 
ejer af stedet:
Plejebarn

- Jeg købte ejendommen for 
at sikre den for eftertiden, og 
den har så at sige været mit 
plejebarn lige siden. Det er en 
organisme, som kræver kon-
stant pleje, beretter fødsela-
ren fra sofaen i klinikkens fro-
koststue.

Den gang stod Lennart Wi-
renfeldt Larsen med valget 
mellem at bygge nyt et andet 
sted eller at tage livtag med 
den gamle bygning.

Lennart Wirenfeldt Larsen 
lægger ikke skjul på, at det 
første havde været det billig-
ste. Dertil kommer, at store 
dele af Lennart Wirenfeldt 
Larsens egen fritid bliver lagt i 
den store bygning.

Alligevel fortryder han ikke 
et sekund, at han gik i gang 
med det store forehavende:

- Bygningen har givet mig 
en ny fritidsinteresse. Men

havde jeg ikke interesseret 
mig lidt for akitektur og byg-
geri i forvejen, så var jeg løbet 
væk forlængst.

- Inden for de mange års slid 
og brug finder man en kerne 
af meget fint håndværk. 
Holmboe-familien, som opfør-
te bygningen, har vidst, hvad 
de havde med at gøre. Det er 
noget, der giver én mod på at 
blive ved, erklærer Lennart 
Wirenfeldt Larsen, der regner 
med, at renoveringen vil være 
tilendebragt om et års tid.

Feriebarn ved Åle
Der stod ikke skrevet nogen 

steder, at Lennart Wirenfeldt 
Larsen skulle blive hverken 
tandlæge eller østjyde, da han
så dagens lys for 60 år siden på 
stenbroen i København.
Men det med Østjylland 

kom hurtigt ind i billedet. 
Lennart Wirenfeldt Larsen 
var nemlig feriebarn i fire år 
hos Emma og Elmer Ander-
sen på Åle Mark under 2. Ver-
denskrig,og allerede den gang

begyndte han at sætte pris på 
østjyderne og det mere 
landlige.
- Det var i virkeligheden en 

fantastisk ting, at danske 
landmands-familier åbnede
deres døre for tusindvis af kø-
benhavnerbørn, selv om de 
ikke havde ret meget at gøre 
med. Det er noget, der giver 
landbruget goodwill den dag i 
dag, siger Lennart Wirenfeldt 
Larsen.

Bedste skytte
Det næste, der gjorde et 

stort indtryk i Lennart 
Wiren-
militæret, hvor han gik på 
militærpolitiskolen i København
og blev udvalgt til at være et 
år ved det danske 
militærpoliti i Tyskland.
- Militæret har en kolossal 

betydning som uddannelses-
faktor i Danmark, og det er 
med til at skabe mere orden og 
disciplin i samfundet. Som 
soldat bliver man uvægerligt 
klar over, hvor vigtigt det er at 
tage ansavret for sig selv, si-
ger fødselaren.
Ved militærpolitiet opnåede 

Lennart Wirenfeldt Larsen at 
blive den bedste skytte blandt 
56, men om det var den rolige 
hånd, der spillede ind ved 
valget af levevej, vides ikke.
Men efter militærtiden 

valgte Lennart Wirenfeldt 
Larsen, der ellers var uddan-
net som portier og receptio-
nist, at tage studentereksa-
men, og det endte med, at han 
tog til Århus for at læse til 
tandlæge.

Aldrig fortrudt
At Lennart Wirenfeldt Lar-

sen bagefter valgte at slå sig 
ned i Horsens, er lidt af et 
tilfælde.
- Horsens bar i slutningen 

af 1960'erne stadig præg af 
krisen fra 1930'erne, men her 
var ledige lokaler. Og jeg har 
aldrig siden fortrudt mit valg, 
erklærer den 60-årige 
tandlæge.

- I dag er byen heldigvis helt 
anderledes, tilføjer fødsela-
ren, der også selv bidrager til 
byens ve og vel som medlem af 
cityforeningens forretnings-
udvalg og Nørregade-forenin-
gens bestyrelse.
Laboratorium
Lennart Wirenfeldt Larsen og 

hustruen Helen, der i dag er 
lærer og står for klinikkens 
bogholderi, lejede sig ind i 
Nørregade, og de startede fra 
nul. I dag beskæftiger parret 
11 ansatte, hvoraf en del arbej-
der på klinikkens laborato-
rium. Her fremstilles der por- 
celæns- og guldkroner til ud-
valgte tandlæger - som et af 
blot en håndfuld steder i Jyl-
land.
Undervejs har Lennart Wi-

renfeldt Larsen interesseret sig 
meget for oral implantologi, 
som er læren om, hvordan 
man implanterer kunstige 
tandrødder.
Fødselaren har været så op-

taget af sagen, at han i 1976 
grundlagde Dansk Selskab for 
Oral Implantologi, og i 10 år 
har han beklædt formands-
posten i selskabet.
Metoden var den gang meget 

ukendt, men i dag har den 
bredt sig til hele landet.

Noget til ørerne
De tre runde dage markeres 

på lørdag fra kl. 10.30 til 15.30 i 
baggården til Nørregade 3, og 
alle nuværende og tidligere 
klienter samt leverandører og 
andre bekendte af huset er 
velkomne til at deltage.
Der serveres et bæger og en 

bid brød, og »Pistol Street 
Stompers«, Horsens Hånd-
værker- og Industriforenings 
Sangkor samt tryllekunsteren 
Pegani vil sørge for, at der og-
så bliver noget godt til øjne og 
ører. (jala)
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