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Ægteparret Ulla og Ove Kyhn 
oplever en stor interesse for 
at følge med i den nænsom-
me renovering af den gamle 
fredede ejendom. I lørdags 
holdt parret åbent hus i 
»baghuset«, som er klar til at 
fl ytte ind i.

HELSINGØR: Der var træng-
sel i Stengade 58's baggård, 
da Ulla og Ove Kyhn holdt 
åbent hus i to timer lørdag 
eftermiddag. 

- Der har været mange 
forbi. Der er en pæn stor in-
teresse for at følge med i re-
noveringen. Det er der i Hel-
singør. Folk er meget optaget 
af de gamle huse og af at be-
vare bykernen, fortæller Ove 
Kyhn.

Forvandlingen fra fal-
defærdig til smukt istand-
sat har stået på siden januar 
måned sidste år, hvor parret 
overtog den faldefærdige fre-
dede ejendom af vinhandler 
Aage Slots. Istandsættelsen 
af ejendommen, som daterer 
sig tilbage til mellem 1500 og 
1700-tallet, foregår i samar-
bejde med to arkitekter og 
Kulturarvsstyrelsen, som 
nøje følger arbejdet.

- Jeg tør ikke sætte tal på, 
hvor mange timer vi har 
brugt indtil videre. Men det 
er al vores fritid, fortæller 
Ove Kyhn, som oprindelig er 
uddannet tømrer og er gået 
ned på halv tid for at få tid til 
drømmeprojektet. 

Som at få en baby
Ulla Kyhn har beholdt sit 
fuldtidsjob som socialpæda-
gog. Når hun ikke er på ar-

bejde, er hun i arbejdstøjet. 
- Det er ligesom at få en 

baby. Det fylder hele ens liv, 
og man gør det, fordi man 
skal og ikke kan lade være, 
fortæller Ulla Kyhn med et 
smil. 

Bygningen i baggården er 
blevet renoveret og restaure-
ret ved hjælp af gamle hånd-
værksmæssige traditioner. 
Der mangler stadig et par de-
taljer, men ikke mere end at 
huset er klar til at fl ytte ind i.

- Vi er lidt høje over, vi er 
færdige med første etape. 
Det giver en følelse af at væ-
re i mål. Vi glæder os til at 
skulle bo her, fortæller Ulla 
Kyhn. 

Istandsættelsen er første 
etape i et længerevarende 
projekt, der formentlig kom-
mer til at strække sig over et 
par år mere. 

Næste skridt er hovedbyg-
ningen ud mod Stengade, 
som skal huse et city-bed-
and-breakfast med tilhøren-
de serveringsted. 

Giver næring til drømmen 
Ulla og Ove Kyhn glæder sig 
over den interesse, der er for 
istandsættelsen. 

- Det er det, vi lever af. Det 
giver næring til vores egen 
drøm og til andre, der drøm-
mer om at gøre det samme, 
fortæller Ove Kyhn.

Der er ikke kun det ind-
vendige af Stengade 58, der 
arbejdes omhyggeligt med. 
Sideløbende foregår der en 
registrering af den bygnings-
historie restaureringen af-
dækker. 

Det arbejde bliver vareta-
get af en af de tilknyttede ar-
kitekter på projektet. Istand-
sættelsen har foreløbig kostet 
anslået to millioner kroner. 
Projektes forventes at koste 
otte millioner kroner før Ul-
la og Ove Kyhn kan realisere 
drømmen om et kombine-
ret bed & breakfast og ser-
veringssted i den historiske 
bygning, som engang har 
huset en købmandsgård. 

Forvandling af Stengade 58 for åbne døre 
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Trappen op til førstesal er også fredet. Derfor er det kun den medta-
gede del af trappen, der er skiftet ud, mens den øvrige del er bevaret. - 
Det er Helsingørs nyeste ældste trappe, fortæller Ove Kyhn. 

Ulla og Ove Kyhn fl yttede ind i det nyrenoverede baghus i weekenden. Forinden holdt parret åbent hus. 

Stengade 58 set udefra. Bygningen ud mod Stengade er næste etape i det omfattende renoveringsprojekt. 

Ulla og Ove Kyhn bruger næsten al fritid på at renovere det gamle fredede byhus. Her et kig ind i baggården. 

Af Tine Zedeler
t.zedeler@hdnet.dk

Foto: Torben Sørensen 
prpmedia@gmail.com


