
De fire medlemmer af Gutenberg-lauget sammen med forfatteren til "Horsens i glimt". Fra venstre er det den nye leder af
Industrimuseet Ole Puggaard, lederen af Horsens Museum og bogens forfatter Ole Schiørring, maskinsætter Benny Rasmussen
(siddende), trykker Erling Weber, maskinsætter Max Nielsen saint typograf og formand for Gutenberg-lauget Tage Falstrup.

Gamle fotos får
Gutenberg-
lauget bag
ny bog
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HORSENS - 25 gamle
fotos fra Horsens er in-
spirationen til en ny
bog om byen, "Horsens
i glimt«, som nu er pa
gaden.

Bogens forfatter er lederen
af Horsens Museum Ole
Schiørring, mens Gutenberg-
lauget star bag trykning og
udgivelse.

Med i lauget er typografer,

som passer og plejer de gamle
trykmaskiner pa Industrimu-
seet i Horsens. Mange af ma-
skinerne er fuldt funktions-
dygtige, og 'Horsens i glimt«
er sat pa en af de gamle bly-
sttemaskiner og trykt pa en
gammel cylinderpresse.

Uudtømmeligt
Samarbejdet mellem Gu-

tenberg-lauget og Ole
Schiør-ring kom i stand pa den led, at
museums-lederen havde et
manuskript, som lauget over-
vejede at arbejde med, til ud-
talelse. Det blev til en nedad-
vendt tommelfinger. I stedet
overlod Ole Schiørring de
gamle typografer et manu-
skript med tekster til de 25
gamle fotos, de ældste fra
1860'erne, de nyeste fra 1957.

I forordet skriver Ole
Schiørring: ”Bag ved hvert fo-

to ligger som regel et spn-
dende stykke lokalhistorie.
Denne historie medtages ikke
altid, altid de store historiske
udviklingslinier for byen be-
skrives, eller når de samme
motiver indgår i rene billedbø-
ger. Formålet med denne bog
har vret at bruge nogle af de
bevarede fotos til en lidt dybe-
re beskrivelse af forsvundne
eller forandrede bymiljøer
samt genopfriske minderne
om nogle af de begivenheder,
byen har oplevet."

De fleste af billederne er af
bygninger i Horsens by. Men
der er også billeder - og der-
med fortællinger - om nogle af
byens sportsstjerner, om det
nu forsvundne egns-museum
i Stensballe og om dengang,
Horsens fik et par af kanoner-
ne fra Vitus Berings skib.

Den 60 sider store bog er
trykt i 500 eksemplarer. En

stor .del har Gutenberg-lauget
allerede forret men til-
bage er 300 eksemplarer, som
slges for 50 kr. stykket. Bo-
gen kan lobes pa Industrimu-
seet, Horsens Museum og By-
arkivet. Desuden kan den be-
stilles hos laugets formand,
typograf Tage Falstrup.

Han har sammen med tre
andre laugs-medlemmer, ma-
skinstter Benny Rasmus-
sen, trykker Erling Weber og
maskinstter Max Nielsen,
gennem det sidste ars tid
brugt masser af fritid pa ar-
bejdet med bogen.

Prsentationen af bogen i
gar faldt sammen med, at In-
dustrimuseet kunne byde vel-
kommen til sin nye inspektør,
Ole Puggaard, som afløser
Hans U. Wollertsen. En mere
officiel velkomst følger senere
i form af en reception.
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