Foto-minder fra
det gamle Horsens
Skulle der i Horsens være et over gamle film og fotos fra
daværende skolebarn, som har Horsens by og opland, den er
kendt „friskolen", kantor Loft åben fra i morgen, onsdag, til
og kagemutter, der i frikvarte- den 13. maj, og kedelig er den
rerne solgte slik til

ikke.
Publikum ma meget gerne

d.sb
keotlumbnåør-e
live opklaret, hvad det var for en sko-

medbringe gamle fotos og film,

le - og om den stadig eksisterer

der kan belyse ældre tidsafsnit

- der nu hænger i fotostat pa en

af vor købstads historie. Ønsker

væg I Horsens Museum?

man ikke at skille sig af med

Men fotografiet er fra „cirka

dem, kan man låne dem ud.

1875", så iian hænde , vi ma
nøjes med bistand fra et

Fjernsynet, der har taget initiativet til den lokalhistoriske ud-

barnebarn af de skolebørn , der flokkes omkring den gamle kone.

stilling, vil kopiere de indkomne

Billedet er led i en udstilling

film og forære ejerne en ny
kopi.

Indsamling at
gamle Fotografier".
Horsens-udstillingen vises I
spar museumsinspektør Berge
det lokale, som indtil ombygninOusager, som med planer gen for nylig havde møbler fra
om en konkurrence med præmie forrige århundredes velhavende
borgerstand. De er opmagasinefor de morsomste billede.
ret, betonmuren til det tilstødende lokale for oldsager er
brudt ned, og udstillingslokalet
skal siden rumme oldsager.
Endnu er det ikke afgjort, hvor
Fra Staten Filmmuseum og de gamle møbler skal anbringes.
fra en lokal lærer har man
Beth.
ydermere lånt film til forevisning i museet 18. og 25. april.
På åbningsdagen vises en „sognefilm fra Hornborg sogn",
næstfølgende onsdag en film fra
„Horsens-udstillingen 1905" med
lysbilleder. Begge dage til normal biografspilletid kl. 19 og 21.
Udgifterne i forbindelse med
udstillingen i Arhus amt er for
en stor del finansieret af sparekasserne, og TV har samarbejdet om arrangementet med filmmuseet, Det kongelige Bibliotek, Historisk Institut i Kobenhavn og „Landsudvalget fore
den vil frelse mange gamle bil-

leder og film fra ødelæggelse ,

I hele Arhus amt
Mange museumsfolk blev interesserede, da Danmarks Radio for at udvide sin egen samling af historiske film udkastede
tanken om at lade befolkningen
bidrage via lokaludstillinger.
Museer, biblioteker og lokalhistoriske arkiver i Maribo amt
lagde for. I påskeugen og i
ugerne derefter kommer turen
til Arhus amt, i hvilken forbindelse Horsens Museum er gået
med pa ideen.
- Vi greb den med kyshånd,

To filmforevisninger

Glimt fra dyrskuet neden for tugthuset 1 juli 1861.

Kagehandelen I „friskolen"s gård overvåges af „kantor Lott" (I
vinduet), men hvilken skole er billedet fra?

