
50 års jubilmum
som typograf

I 1930 døde Andreas Hansen

Tredie generation
•

ind i bogtrykkeri
Andreas Hansens Bogtrykkeri, der begyndte i en dagligstue,
pa nye hander

På mandag den 1. maj rykker
tredie generation ind i Andreas
Hansens Bogtrykkeri i Borger-
gade. Bogtrykker Laurits Han-
sen overdrager firmaet til dat-
teren Grethe Mosegaard og

svigersønnen Knud Mosegaard.
Firmaet videreføres under nay-
net Andreas Hansens Bogtryk.
Grethe Mosegaard er udIært
som scatter i f aderens virksom-
hed, mens Knud Mosegaard, der
er 37 dr er udlært som trykker
samme sted.

Bogtrykkerlet blev grundlagt
i 1911 af Andreas Hansen, som
igennem 25 år var knyttet til
Horsens Avis. Han startede sit
eget bogtrykkeri i sin

daglig-stue pa 1. sal Borgergade 19.
Andreas Hansen flyttede sim-
pelthen sine møbler pa loftet.
Der gik kun et par år. Så var
pladsen for lille, og han flytte-
de ned i stueetagen.

Moderne ville Andreas Han-
sen også være.. I 1913 købte han

en hurtigpresse, som dengang
kostede det uhyre beløb af 4.500
kr. Han matte skrive under pa
13 veksler, men da forretningen
gik godt, fik han dem hurtigt
indfriet. Samme maskine solgte
Laurits Hansen iøvrigt 25 år se-
nere for - 8.500 kr. Andreas
Hansen var ikke blot en dygtig
fagmand. Han var også en dyg-
tig økonom.

Trykkeriet blev udvidet flere
gange, og i 1926 købtes naboe-
jendommen. I en ny bagbygning
blev der indrettet sætteri. Og
gennem årene havde bogtrykke-
ren stor støtte af sin kone, der
bl. a. betjente „fluesmækkeren".
Denne Lille håndtryksmaskine
findes den dag i dag i virksom-
hed en.

og firmaet blev overtaget at
sønnen Laurits Hansen, der var
udlært hjemme. I 1935 købte
han ejendommen pa hjørnet af
Borgergade og Badstuestræde,
og her i gård nr. la har trykke-
riet siden haft til hose. Laurits
Hansen har i denne måned 50
års jubilæum som typograf, og
da han nærmer sig de 70, har
han fundet tiden inde til at
overlade firmaet til datter og
svigersøn.

Laurits Hansen far nu mere
tid til at dyrke sine hobbies.
Det er almindeligt kendt, at
han er en fremragende fotograf.
Gennem årene er der kommet
flere nydelige publikationer fra
bogtrykkeriet. Det har derfor
også været helt naturligt for
Laurits Hansen at markere 3.
generations overtagelse af fir-
maet ved udsendelse af en lille
bog, som er meget smukt ud-
ført.

Den ex forsynet med tegnin-
per af "Holger Madsen og
endvidere flere festlige gamle bille-
der. For elskere af god bog-
trykkunst er bogen en lille per-
le. I anledning af generations-
skiftet er der mandag formid-
dag åbent hus.	 P. N.
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