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Lichtenberg udstillede sin succes og 
rigdom i palæet og indrettede sig med 
en pragt, der kun sjældent sås i en 
dansk købstad. Smukke loftsmalerier, 
fine skabe, eget kunstkammer, sølv- 
og guldgenstande i hundredvis, et rigt 
bibliotek og på Kongens Kammer, hvor 
i dag Royal Suite er, en våbensamling 
med sjældne pragtvåben. Festsalen 
ved siden af blev prydet af en deko-
rativ stuk, udført med ornamenter i
bladguld og Berlinerblå, hvor i dag 
værelserne 102, 103 og 104 findes med 
stuk og malerier intakte og nyrestau-
rerede.

Dørportalen afslører Lichtenbergs ty-
ske aner og det foretrukne sprog for 
den danske adel i samtiden: ”Wass 
Gott Beschert Uns Niemand Wehrt” 
(Hvad Gud har givet, kan ingen tage fra 
os). Den er skabt i sandsten af Didrich 
Gerchen, som også kendes fra bl.a. de 
kongelige slotte Frederiksborg og Fre-
densborg. Der var ingen smalle steder 
på Danmarks nu bredeste gågade. 
Lichtenberg fik da også fint besøg. Så-
ledes overnattede Frederik V i palæet 
i 1749 og udnævnte i den forbindelse 
Lichtenberg til Etatsråd.

Lichtenberg døde i 1764 og efterlod 
Det Lichtenbergske Palæ til sin enke, 
Bodil Hofgaard de Lichtenberg, som 
overlevede ham i 30 år. Familien fore-
trak at bo på de store godser, Lich-
tenberg havde skænket dem, og i 1813 
solgte de palæet, som blev omdannet 
til et gæstgiveri (kro).

Det Lichtenbergske Palæ

Palæet, som i dag er Jørgensens Ho-
tel, er opført af Horsens histories 
store erhvervsmand Gerhdt de Lich-
tenberg. Gehrdt blev i 1697 født som 
Hansen ind i en velhavende handels-
familie og overtog efter endt uddan-
nelse handelshuset i Søndergade 17 
fra sin far og farbror. Han antog mo-
derens navn, Lichtenberg og blev 
Gerhdt de Lichtenberg. Lichtenberg 
havde stor succes som handelsmand, 
godsejer, producent og pengeudlåner 
og ombyggede i 1744 købmandsgår-
den i Horsens til det barokpalæ, som 
står i dag.



Jørgensens Hotel

– Byens Hotel

Byens Hotel kom til i 2018, hvor en 
gennemgribende restaurering og re-
novering blev igangsat sammen med 
bygningens ejer, Ejendomsselskabet 
Casa. Bygningen fremstår restaureret 
fra kælder til kvist efter en 2½ år lang 
proces, hvor bl.a. originale loftsmale-
rier blev fundet ødelagt af års mislig-
hold. Specialister fra Italien med er-
faring fra bl.a. Vatikanmuseet og Hotel 
Ritz i Paris sikrede malerierne, og dyg-
tige håndværkere sørgede sammen 
med arkitekter, Casa og Byens hotel 
for at bygningen blev restaureret og 
renoveret i tråd med de tanker om 
hoteldrift, værtskab og oplevelse, som 
konceptet Byens Hotel bidrager med.

I foråret 2020 genåbnede Jørgensens 
Hotel som et moderne hotel i dialog 
med sin smukke historie, som hjem-
sted for en entreprenant skikkelse i 
Horsens historie - en velgører for byg-
ninger og bysbørn og en personlighed 
med sans for skønheden i detaljen. 
Det er ønsket med Jørgensens Ho-
tel at formidle den smukke bygnings 
historie og at skabe en nærværende 
oplevelse med tråd i egnens traditio-
ner og de lokale råvarer. Med et stærkt 
”sense of place” vil hotellet være det 
fortrukne sted for byens borgere og 
besøgende.

De samme hvælvede kældre lægger 
i dag lokaler til restauranten Eydes, 
hvor det lyse teglgulv og hvælvingerne 
er restaureret med respekt for for-
dums storhed. Historien, passionen 
for vin og det gode værtskab er intakt, 
og i tråd med traditionen fortsættes 
Eyde-brødrenes virke med vinbutik på 
matriklen – nu blot ovenpå i Lichten-
bergs smukke stuer.

Jørgensens Hotel, Eydes, vinbaren og 
vinbutikken hører under Byens Hotel, 
som er et brand for unikke hoteller 
indrettet i smukke bygninger med hi-
storie og karakter og en passion for 
det gode værtskab.

Eydes Vinhandel og

Vinbaren

I 1820 grundlagde købmand og kgl. vin- 
agent Kjeld Thomasen Kjeldsen vin-
handel i kælderen under Sønderga-
de 17 og blev landskendt for sine vine 
sejlet hjem til Horsens havn fra hele 
Europa. Brødrene Evald og Peter Eyde 
overtog vinhandlen i 1887 og bragte 
den til nye højder.

Skulpturerne Bacchus (tv) og Faun (th), lavet af 

billedhugger Elias Ølsgaard, stod i gamle dage-

foran Jørgensens Hotel ved siden af indgangen 

til Eydes Kælder. I 1980 blev Faun ødelagt, og 

begge skulpturer blev derfor fjernet.

Anders Jørgensen overtog

gæstgiveriet i 1843, bygge-

de til og åbnede Jørgensens

Hotel, som fortsat bærer

hans navn.
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