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Horsens skal holde
bedre fast på turisterne
Byen behøver en familie-attraktion - et aktivt museum om opdagelsesrejsende, siger Karen Sennefelder
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- Mange turister kommer her på gennemrejse,
men praktisk tali, ingen
kommer alene for at vmre
turist i Horsens. Det er
forståeligt nok. For hvad
har Horsens at tilbyde turistfamilien med børn ?
Mildt sagt ikke ret meget!
- Vi har køn natur og mange
museer, men egentlige attraktioner for hele familien er det
sandelig småt med. Det er da
meget godt med de mange gallerier, museer og nu udvidelsen af kunstmuseet. Men fin-

kultur alene gør det ikke. Vi
har brug for en turistattraktion, som hele familien kan
være fælles om. Oplagt ville
det være at lave et aktivt museum for de store opdagelsesrejsende. Det ville kunne
trække turister til Horsens.
Sådan siger Karen Sennefelder, der er den ene halvdel
af værtsparret pa Horsens
Vandrerhjem.
Med de tusindevis af turister, som hvert år overnatter
på vandrerhjemmet, har hun
en god fornemmelse af, hvorfor de kommer - og om de bliver i området eller blot er på
gennemrejse.
- Turisterne kommer hertil
for at sove, fordi vi ligger
bekvemt midt imellem Djursland, Legoland og
Løvepar-ken. Men hvorfor gør Horsens
by ikke noget for at holde turisterne her i byen en dag eller
to ekstra.
- Et museum for de store
opdagelsesrejsende - selvføl-

gelig med Vitus Bering som
basis - kunne blive en attraktion på linje med Legoland cg
Løveparken. For selvfølgelig
skal vi ikke lave endnu en forlystelsespark. Vi skal derimod
lave et aktivt museum, hvor
hele familien bade kan opleve
og blive klogere.
Karen Sennefelder forestiller sig, at en kopi af Berings
skib kunne være trækplastret
på museet, der kunne placeres
på arealet ved
-Inmgediøurhsjtkovl
Nørre-strand , Sundet og fjorden.
- Jeg har selvfølgelig snakket med museumsinspektør
Ole Schiørring om ideen, men
som i alt andet er det
spørgsmålet om finansieringen,
sådan en ide strander på, siger
hun.

Busser fra
Polen og Sverige
- Men hvem er det så, der
bor pJ vandrerhjem?

- Generelt er det mennesker
af alle slags og alle nationaliteter. Men selvfølgelig er der ind
imellem nogle individuelle
forhold, som gør sig gældende
på de enkelte vandrerhjem,
forklarer Karen Sennefelder.
- Her i Horsens præges
feriesæsonen af mange tyskere, svenskere, nordmænd,
danskere og en del hollændere. Inden for det sidste år har
vi desuden Met mange polakker, og der er ikke tvivl om, at
vi vil få mange flere gæster fra
Østeruopa .

- Men uanset nationalitet
overnatter en meget stor del
af gæsterne altså her, fordi vi
ligger bekvemt midt imellem
Djursland, Legoland og
Løve-parken .
- Det gælder bade enkelt-familier familier og busselskaber fra Sverige og Polen.
Svenskerne laver deciceret en
tre dages tur til Danmark,
hvor de tager Djursland og
Djurs Sommerland pa første

dagen, sover her og tager Legoland og Løveparken på andendagen, overnatter her endnu en nat og tager tilbage til
Sverige på tredjedagen.
- Ligesådan har vi en del
polske børnegrupper. I Polen
er det for mange stadig svært
at fa råd til at holde ferie i
Danmark. Men Lego-produkterne har for polakkerne i
mange år stået som det mest
pædagogiske legetøj, og derfor
er det almindeligt, at man giver polske born, som har gjort
en særlig indsats i skolen, en
rejse til Legoland og Danmark
som en slags flidspræmie. Og
flere af disse børnegrupper
bor her hos os.
Karen Sennefelder fortæller, at hun og hendes mand
selvfølgelig også ind imellem
far besøg af sydeuropæere,
amerikanere og ind imellem
også et par australiere.

Kun en vandrer
hvert andet år
Horsens Vandrerhjems
rammer og arkitektur er så
flot som de bedste hotellers,
omgivelserne og naturen
ikke kønnere , servicen er god
og familiær - og priserne er
verkommelige for selv en familie med en stribe born.
Horsens Vandrerhjem - og
mange af landets øvrige vandrerhjem - er et ideelt valg for
den, som vil holde feriebudgettet nede, men alligevel have en vis komfort. 79 kr. koster det at få en god seng at
sove i. Men derudover kan
den, der holder ferie på stedet,
bygge oven pa og få ekstra service og forplejning for lidt flere penge.
Egentlig er betegnelsen
”vandrerhjem", misvisende.
Horsens Vandrerhjem har i
snit en vandrer hvert andet
år. De allerfleste gæster kommer enten i bil eller bus, nogle
på cykel. Men begrebet vandrerhjem består alligevel: Alene i Horsens overnatter omkring 15.000 mennesker hvert
år vandrerhjemmet.
I øvrigt er det ikke kun turister, der bruger Horsens Vandrerhjem. Vandrerhjemmet
bruges som kursuscenter for
blandt andet Horsens kommune, Vejle kommune og forskellige organisationer. Og
det er disse kurser, der udgør
vinter-belægningen".
stor del af
”en

y
Jan Ellegaard og Karen Sennefelder har - mest til ære for fotografen - indtaget legepladsen. I turistsæsonen bu er der ellers ikke tid
til meget fritid og underholdning. Men de kan begge lide både det travle job og kontakten med mange mennesker.

Turisterne kommer for alvor forst i maj og fortsætter til
hen i slutningen af september.
Derefter er det sluttede selskaber, som dominerer pa gæstelisten. De fleste dage vinteren igennem er der mindst
20-25 overnattende, men om
sommeren er der som regel

fuldt hus - det vil sige 108 gæster fordelt pá de 27 firesengs-rum.
- Vi ved godt, at vi på mange
måder er privilegerede her på
vandrerhjemmet. Vi har et
dejligt hus, som gæsterne virkelig sætter pris på, vi har
pragtfuld natur lige uden for
døren - og alligevel kun 15-20
minutters gang til centrum.
Stedet her har forudsætningerne for, at man kan drive et
godt vandrerhjem, siger Karen Sennefelder.
Arkitekturen er egentlig
Poul Schwarz', men stilen er
den samme rustikke som arkitekterne Friis & Moltkes og
Hotel Munkebjergs, at nogle
kalder vandrerhjemmet for
' Lille Munkebjerg".
Faciliteterne på vandrerhjemmet er af naturlige årsager ikke på samme Me hotelniveau, men det er priserne så
heller ikke. Og alligevel kan
gæsterne glæde sig over de gedigne stuer med den rå byggestil, som var aktuel , da
vandrerhjemmet blev bygget for
12 år siden - og som stadig virker tidløs .
PA vandrerhjemmet er der
blandt andet pejsestue med
dejlig udsigt over
Nørre-strand , og der er gode, velfungerende værelser. Derudover
er der mulighed for at leje værelserne som enkelt- eller dobbelt v ærelse. I så fald betaler
man knapt 320 for værelset - svarende til den pris, fire
senge i rummet ellers ville
indbringe.
Morgenbuffet'en koster 38
kr. Gæsterne kan desuden på
forhånd bestille middag om
aftenen. Den koster 60 kr. for
to retter. Der er kun en, men
til gengæld en velsmagende
menu ” at vælge imellem.. Og
selvfølgelig er menuen indrettet efter, at bade born og voksne skal sætte pris på den.
Maden laves af Jan Ellegaard, der er kokkeuddannet
og nu star for vandrerhjemmets køkken .
Ellers består faciliteterne af
pejsestuen, fjernsynsstuen,
billard, bordtennis. Udendøre
er der legepladsen og grillpladsen - og så selvfølgelig
muligheden for traveture i
Nørrestrand .
Vandrerhjemmet er &bent
fra 15. januar til 15 . december.
I den sidste maned fra midten
af december til midten
af januar holder værtsparret ferie.
SA forsøger de at indhente
lidt af den frihed, de ikke far
meget af i hele turistsæsonen.
Da strækker arbejdsdagene
sig nemlig fra klokken 6 til 23,
hvor yderdøren Uses og
værtsparret trækker sig tilbage til privaten i den ene ende af huset.

