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Nye billeder bliver også gamle
Hjemmesiden horsensbilleder.dk udvider sine aktiviteter
Tekst: Chr. Rimestad Foto: Martin Ravn
HORSENS - Nye billeder bliver også gamle. Med afsæt i
denne sandhed har hjemmesiden horsensbilleder.dk udvidet
sine aktiviteter.
Nu lægger de to bag siden, Jacob Varberg og Jan
Østergaard, også aktuelle optagelser fra Horsens ud på
nettet - og kan konstatere, at flere af dem allerede fortæller
historie.
Det gælder f.eks. serier af billeder, der følger byggeriet af
nye boliger på Ternevej og det kommende sundhedshus på
Niels Gyldings Gade, ligesom fotos fra renoveringen af
bygningen, der rummer Vestbyens Beboerhus, i dag
fastholder en overstået fortid.

Et andet foto, hvor tid, sted og personer er ukendte. Har
man oplysninger, hører Jacob Varberg og Jan
Østergaard gerne nærmere. De kan kontaktes via
hjemmesiden www.horsensbilleder.dk.

Gang i Horsens
Jacob Varberg og Jan Østergaard søsatte deres hjemmeside
i 2005, dengang under navnet horsens.varberg.dk.
Da rummede den udelukkende gamle fotos fra Horsens,
baseret bl.a. på Jan Østergaards store samling af postkort.
For et års tid siden skiftede hjemmesiden adresse til det
noget mere logiske horsensbilleder.dk, og samtidig
begyndte de første nyere billeder at dukke op.

På hjemmesiden horsensbilleder.dk er der også en
afdeling med fotos, der mangler oplysninger om.
Blandt dem er dette, hvor man på forsiden kan læse:
"Frivillige Drenge Forbund i Horsens. 200 mand".
Hvor er det taget?

- Det blev sværere og sværere for os at blive ved med at
skaffe ældre billeder, og samtidig snakkede vi om, at med
alt det, der sker i Horsens, burde vi fastholde udviklingen,
siger Jan Østergaard.
Så nu har de to selv gang i kameraet - aktuelt mest Jan
Østergaard, fordi Jacob Varberg er optaget af andre
gøremål.

Sådan så der ud på Vestergade 7B, før projektet med
bydelens nye beboerhus blev sat i gang.

Desuden har de to en frivillig fotograf i Peter Borg Nielsen.
- Vi kunne godt bruge nogle flere hjælpere, som vil drage
ud i byen med et kamera, fortæller Jan Østergaard.
Man behøver ikke dyrt udstyr - et almindeligt digitalt
kamera vil være nok.
Selv prøver Jan Østergaard at komme afsted hver søndag
morgen og fotografere på byggepladser mv.

http://e.horsens-folkeblad.dk/print.php?aid=83007

De kommende boliger på Ternevej ændrer sig også
løbende.
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- Mit mål er at være omkring alle større byggerier hver 14.
dag, siger han.
Desuden har horsensbilleder.dk kontakt til Horsens
Kommunes Byplanafdeling, som bl.a. har hjulpet med
luftfotos, ligesom Horsens Museum hjælper med
oplysninger om bygninger, der er på vej til at blive revet
ned.
Lokale samlere af postkort er en anden kilde til billeder på
hjemmesiden.
Ja, faktisk kan enhver gå ind og lægge billeder på
www.horsensbilleder.dk - og det gælder såvel gamle som
nyere motiver.

...indtil byggeriet af det nye sundhedshus blev sat i
gang. Og så er dette foto faktisk allerede historie, for
byggeriet skrider støt fremad.

Helst vil Jan Østergaard og Jacob Varberg dog låne billederne.
- Så er vi sikker på, de bliver lagt ind i den rette kvalitet, forklarer Jan Østergaard.
20.000 billeder
I dag rummer hjemmesiden lidt over 20.000 billeder. I snit klikker 62 sig dagligt ind for at kigge med.
Det hele finansieres af Jan Østergaard og Jacob Varberg, og det sætter nogle naturlige grænser.
Derfor drømmer de to om, at en sponsor vil træde til.
- Hjemmesiden kan godt bruge en modernisering, men da ingen af os ved, hvordan man gør, må vi
købe os frem, siger Jan Østergaard.
Samtidig vil de to gerne have muligheden for at lægge levende billeder på siden.
- Fremtiden bliver måske at lave en forening og via den søge midler hos forskellige fonde. Det
overvejer vi i øjeblikket, siger Jan Østergaard.
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