
Slidt midtby-ejendom renoveres
for tocifret millionbeløb
En bevaringsværdig ejendom i Nørregade i Horsens, der gennem mange år har været i forfald, sikres nu 
for fremtiden. Peja Ejendomme spenderer et tocifret millionbeløb på renoveringen. HORSENS. 2–3
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Tag på et formidabelt kroophold på Christie’s Sdr. Hostrup Kro 
i Sønderjylland og nyd kroens velanmeldte  gourmetmad

Køb tilbuddet senest den 09.09.2021 på Deal.dk

Normalpris 3596,-        Spar 50%
For 2
pers.1798,-

Fra

Sønderjysk gourmet for 2

Find alle de gode ti lbud på Deal.dk
Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Ring til kundeservice på 65 45 55 44 Vi tager forbehold for eventuelle skrive- og trykfejl i annoncen.
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Nørregade 6, der har rødder helt tilbage til 1548, skal renoveres over de næste cirka 16 måneder. Pita King genåbner i sommeren 2022 i nye lokaler, mens frisøren rykker til Kattesund. 
Desuden totalrenoveres de fire lejligheder i den bevaringsværdige bygning. Foto: Peja Ejendomme

Nørregade-bygning fra 1548 
shines op for millioner
Nørregade 6, der er erklæret bevarings-
værdig, sikres nu for fremtiden af Peja 
Ejendomme, der spenderer et tocifret milli-
onbeløb på renovering af bygningen og 
gården bagved. Arbejdet skydes i gang 6. 
september.

Thomas Baden Sørensen
ts@hsfo.dk

HORSENS: 473 år. Så gammelt
er gavlhuset på Nørregade 6 i
hjertet af Horsens - og nu
skal det faldefærdige hus

igennem en gennemgriben-
de totalrenovering for et to-
cifret millionbeløb.

Det afslører Peter Pørtner
Voldby, direktør for Bræd-
strup-baserede Peja Ejen-
domme, der skal stå for arbej-
det sammen med blandt an-
dre specialuddannede hånd-

værkere.
- Der venter cirka halvan-

det års arbejde. Vi rømmer
huset fuldstændigt, forklarer
Peter Pørtner Voldby om et af
de ældste verdslige huse i
Danmark.

Peja Ejendomme, der også
ejer Nørregade 8, som blev
renoveret i 1990'erne, købte
Nørregade 6 af vejlensiske
Per Jepsen med virkning fra 1.
juli. Jepsen ejede bygningen i
17 år og satte for et par år si-
den gang i arbejdet med bin-
dingsværket på bygningen,
men projektet gik i stå.

Pita King får ny restaurant
Frisøren i det ene af lejemåle-
ne har fundet nye lokaler i

Kattesund, og så får Pita King
i det andet erhvervslejemål
en helt ny og større restau-
rant fra sommeren 2022. Der-
til kommer så fire-fem lejlig-
heder, siger Peter Pørtner
Voldby.

Fra 6. september pakkes
bygningen ind i et beskytten-
de telt, og så går arbejdet el-
lers i gang. Gården, der i dag
fremstår decideret trist, får
også en gevaldig tur.

Peja Ejendomme har haft
en god snak med ejeren af
Nørregade 4, Kenn Jacobsen.
Nørregade 4 går hen over den
skæve indgangsport til går-
den, som de fleste horsensia-
nere - formentlig med en
smule ængstelse - er gået for-

bi igennem årene. Den skal
nu nok blive stående, forsik-
rer Peter Pørtner Voldby.

Som at træde ind i 1548
Som Peja Ejendomme skriver
i en pressemeddelelse, er et
smut ind i gården nærmest
som at træde ind i fortiden -
i Horsens anno 1548. Her
møder man massive bjælker,
bindingsværk, skæve vinkler
og smalle passager. Det unik-
ke byrum skal det nye projekt
bevare og fremhæve, forkla-
rer Peter Pørtner Voldby:

- Vi har en forkærlighed for
ældre byejendomme og for at
finde de rigtige løsninger i ek-
sisterende rammer. Uanset
om det er et gammelt post-



H O R S E N S F O L K E B L A D
O N S D A G 1 . S E P T E M B E R 2 0 2 1

3HORSENS

Man fornærmer ingen ved at kalde gården bag Nørregade 6 og 8 for et
trist syn. Det skal der gøres noget ved fremmod årsskiftet 2022-23. Der
skal etableres en oase af et gårdmiljø, så sjælen, historien og arkitek-
turen omkring nogle af byens allerældste huse bliver bevaret for efter-
tiden, lyder målsætningen fra Peja Ejendomme. Foto: Peja Ejendomme

I 2019 blev der arbejdet med bindingsværket på Nørregade 6 under den
forrige ejer fra Vejle. Han havde huset i 17 år og solgte pr. 1. juli til Peja
Ejendomme. Foto: Peja Ejendomme

hus, en forladt industribyg-
ning eller en klassisk byejen-
dom.Her er der tale om en af
Danmarks ældste ejendom-
me af sin slags. Det er en
spændendeognyudfordring,
somvi glæder os rigtigmeget
til at komme i gangmed.
- For os handler det om, at

vi så vidt muligt kan bevare
sjælen, historien og arkitek-
turen, samtidig med at ejen-
dommen bliver renoveret på
enmåde, så denkan ståman-
ge år endnu - til glæde for bå-
de byens borgere, beboerne
og de erhvervsdrivende, som
idaghører til i bygningen.Og
som lokal virksomhed føler
vi et særligt ansvar for, at re-
sultatet bliver ekstra godt,
især i en historisk bygning
som denne, siger direktøren,
der gerne vil give noget tilba-
ge til det lokalområde, hanog
virksomheden er en del af.
Peja Ejendomme samar-

bejder med Horsens Kom-
mune, der bidrager med by-
fornyelsesmidler. Desuden
har Brædstrup-firmaet allie-

FAKTA
NØRREGADE 6

KILDE: BL.A. HORSENS MUSEUM

Nørregade 6 er i to plan og har hidtil huset to erhvervslejemål i
stueplan og lejligheder på 1. sal. Nu sættes gang i en total-
renovering af ejendommen, der fra 6. september pakkes ind i et
beskyttende telt af Peja Ejendomme.

Bygningen er ikke fredet, men bevaringsværdigmed den såkald-
te Save-værdi 3 og har en høj arkitektonisk værdi.

Deældste dele kan dateres tilbage til 1548. Andre dele er fra
1700-tallet. Dele af bindingsværketmåtte skiftes efter en brand
i 1773.

Nørregade 6 er både blevet kaldt Danmarks tredje- og syvende-
ældste verdslige bygning, som stadig står. Det er ikke helt enkelt
at lave listen over demange hundrede år gamle bygninger her-
hjemme,men klart står det i hvert fald, at gavlhusene på adres-
serne Nørregade 4, 6 og 8 hører til deældste herhjemme. Med
verdsligemenes ikke-kirkelige bygninger.

Nørregade ermere end 900 år gammel og har i århundreder væ-
ret en af byens vigtigste gader.

ret sig med Linjen Arkitekter
og bindingsværkseksperter-
ne JørgenBojsen (tømrerme-
ster) og Jacob Bach (snedker-

mester).
De to eksperter har allere-

de inspiceret det rømmede
byggeri.
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trygge rammer
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byenkulturhus, ihjertetafHorsens!

Se meget mere på
www.hnt.dk
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