
80 skytter fra Horsens samt gæster udefra deltog i et stort optog gennem Horsens lørdag  i
forbindelse med 150 års  jubilæet  i Horsens borgerlige Skyttelaug. (Foto: Lars Juul)

Skytter fejrede
150 år med
pomp og pragt
Optog, reception og fest i en af de sidste mande-bastioner

Billedet kunne være  ta-
get for 150 år siden, hvis da
ikke lige rådhustorvet  hav-
de forandret sig markant
siden 1840. For de noble
herrer i kjole og hvidt og
med den obligatoriske høje
hat var som hentet ud af
forrige århundrede, da
Horsens borgerlige Skytte-
laug lørdag fejrede 150års jubilæum.

Hele Horsens fik lov til at
være med på en kigger, for
skytterne gik i procession fra
det gamle til det nye rådhus  og
videre til kunstmuseet i Lun-
den, hvor man råder over et
antal store lokaler på ø verste
etage. Her var der reception,
mens aftenes festmiddag med
kvindeligt påhæng var hen-
lagt til Scandic Hotel Bygholm
Park i Horsens.

Modsat forsvarsbrødrene
har de borgerlige skytter ikke
et militrt Det var op-

rindelig selvstændige , der
dannede kernen i laug'et, og
det smitter da også en smule
af i dag, hvor alle vigtige skyd-
ninger holdes på mandage.
Dengang, det mest var

selvstædige, der var med, var det
ikke så stort et problem at del-
tage - men selv i dag, hvor Iøn-
modtagerne nok har overtaget
antalsmæssigt, vil man sta-
dig skyde mandage.

Prøvede lørdag
- Vi prøvede for et par år

siden med en lørdag, og det
resulterede i, at vi kun var
nogle få stykker, siger laug'ets
sekretær, Orla Kristensen.

Men lørdag i den netop for-
løbne weekend kunne med-
lemmerne finde vej: 80 af de
godt 200 medlemmer deltog i
optoget, receptionen og den
efterfølgende fest, og hertil
kom 20 deltagere udefra,
nemlig fra Sct. Knudsgildet i
Flensborg, Haderslev Skyde-
selskab af 1857, Aarhus bor-

gerlige Skydeselskab og Aal-
borg broderlige Skydeselskab.

Formanden, Agner Kvist
Rasmussen, fik overrakt et
jubilæums-krus  af to af æres-
medlemmerne, nemlig Olaf
Kristensen og Andreas Kron-
holm. Det oprindelige krus
blev væk for mange år siden,
men nu er der - til jubilæet
forleden - blevet lavet et nyt.

Udbragte et leve
De fire oldermænd fra de

gæstende foreninger udbragte
et leve for laug'et i Horsens
under receptionen, og så blev
der ellers snakket, drukket og
spist, selv om de fleste skulle
med om aftenen.

Ved aften-festen blev der
uddelt medaljer til alle delta-
gere.

I dag - mandag, som tradi-
tionen byder - afvikler Hor-
sens borgerlige Skyttelaug en
mesterskabsskydning, hvor
der forventes omkring 50 del-
tagere. (hj)

Horsens Garden musicerede flere  gange under optoget gennem byen, som her foran rådhuset ,
hvor skytterne stod opmarcheret i rækker . (Foto: Lars Juul)
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