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Privat byarkiv med vokseværk
Horsens-arkiv runder snart 10.000 fotos
Af Anette M. Wiklund
HORSENS - På lidt over to år er billedsamlingen mere end
fordoblet, og gamle postkort er blevet skannet ind på
hjemmesiden www.horsensbilleder.dk, der rummer billeder
af gamle huse i Horsens.
Det private arkiv er bygget op, så man kan søge efter
vejnavn samt husnummer, og selv om der er rigtig mange
fotos, er der stadig nogle, der efterlyses af initiativtagerne
Jan Østergård og Jacob Varberg.
Et postkort fra familien Gorm til Fru K. Svinge i
Strandgade 35 er skrevet i 1913. Det private byarkivet
Jan Østergård, der til daglig arbejder som maskinarbejder,
vil gerne høre fra folk, der ved, hvor dette hus lå.
bruger fem til 10 timer af sin fritid til at finde gamle fotos af Postkortet er skrevet i Frederiksgade.
huse i Horsens, men også nyere billeder finder vej ind i det
private byarkiv.

Tilfældigheder
- I dag forsøger vi at tage nye billeder af huse, inden de
bliver revet ned, siger Jan Østergård.
Det er dog ikke altid, at han selv når at tage billederne, for
det er svært at følge med i, hvornår huse forsvinder, så det
beror tit på tilfældigheder.
- Det meste på hjemmesiden har vi skaffet selv. Vi får nogle
gange henvendelser fra folk, og hvis jeg hører om nogen,
der går og fotograferer, så henvender jeg mig også til dem.
Det sværeste er at få folk til at forstå, at vi kun vil låne
billederne, siger Jan Østergård.

På bagsiden af dette postkort fra omkring 1917 står der:
"Søren Hansen's Kød- og Paalægsforretning samt
udsalg fra Horsens Andelssvineslagteri, anbefales det
ærede publikum. Opkøb og Salg af al Slags Vildt og
Fjerkræ. Sønderbrogade 17. Tel 454. Horsens." I 1919
findes Lingeri- og Trikotageforretning ved Joh. Chr.
Boldt på adressen.

I 1905 købte han et gammelt hus og ville gerne have fat i
nogle billeder af huset. Interessen for de gamle byfotos var
blevet vakt, og inden længe kom han i kontakt med Jacob
Varberg, der udstillede fotos af huset, som hans frisørsalon
var i. De to gik i gang med at samle fotos til et alternativt
byarkiv på frivillig basis.
Samlingen er nu oppe på 9585 fotos fra en lang række veje
og gader i Horsens.
Kan dette hus være "Nørrelyst", på hjørnet af
Vestergade og Nørrebrogade, set fra Nørrebrogade?
Det vil Jan Østergård gerne vide.

- Det er altid spændende at se, hvordan der så ud i Horsens
i gamle dage. Det er nok mig, der tager det tunge slæb
med at skaffe fotos. Jacob står mere for den tekniske del, fortæller Jan Østergård, der er en ivrig
postkortsamler.
Det kan stadig gibbe i ham, hvis han finder et postkort, han ikke har set før og det er stadig
interessen, der driver ham.
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Før i tiden havde det private byarkiv hjemmesiden www.Horsens.Varberg.dk, men nu har arkivet fået
nyt domænenavn til det mindre private www.horsensbilleder.dk.
På hjemmesiden kan man selv uploade gamle fotos og postkort, men hvis man har for mange, vil Jan
Østergård gerne tage sig af det. Ind i mellem får byarkivet billeder, der er svære at identificere. Jan
Østergård har for tiden to billeder, han gerne vil vide mere om.
Det ene er et postkort, der er skrevet i Frederiksgade af en familie Gorm og sendt den 2. juli 1913 til
Fru K. Svinge i Strandgade. Han vil meget gerne vide, om nogen ved, hvor huset på postkortet lå.
Landmandshotellet
Et gammel fotografi viser en gruppe mennesker foran "Landmandshotellet", og Jan Østergård vil
ligeledes gerne i kontakt med personer, der ved, om det kan være "Nørrelyst" på hjørnet af
Vestergade og Nørrebrogade - set fra Nørrebrogade.
Har du viden om de to billeder, er du velkommen til at kontakte Jan Østergård. Kontaktoplysninger
kan ses på hjemmesiden www. Horsensbilleder.dk.
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