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Årsskriftudgivelse 2016: 

 

Årsskrift 2016 så dagens lys ved 

præsentationen 10. november og 

indeholdt nedenstående 9 artikler 

med et meget varieret indhold, 

foruden forord ved byrådsmedlem 

Jens Pedersen, sammendrag over 

begivenheder i Brædstrup ved 

journalist  

 

 

 

 

 

 

Peter Hald, Brædstrup Avis samt en 

gennemgang over årets gang i foreningen 

ved Benny Andersen:   

 

Artiklerne er følgende: 

Om tegneren Julius af Erik Rask 

Petersen. / En Brædstrup-drengs 

erindringer, del 1 af Per Rungholm. / 

Sandvad Kro – de første 100 år af 

Knud Mørk Hansen. / Brædstrup 

Turistforening 1949-2016 af Helle 

Richelieu. / Stiftamtmand og 

kaperkaptajn i Norge, godsejer til 

Mattrup og Bygholm Niels de 

Thygeson af Else Bundgaard. / Geza 

Toldi – succestræneren af Thomas Lund Hansen. / At komme 

hinanden ved – før og nu i Sdr. Vissing af Evald Brønd. / Hærvejens 

Boligforening af Niels Rasmussen. / Tønning Mølle ca. 1932-1982 af 

Birthe Pedersen. 

 

 

 

Thomas Lund Hansen fortalte om 

succestræneren Geza Toldi 

Uddrag af tegning af Julius om ting der 

vedrører Brædstrup pryder forsiden af 

Årsskriftet 
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Fotostater ophængt i hallen i Tinghuset: 

 

En ansøgning hos Kultursamvirket i Brædstrup blev positivt 

imødekommet med et beløb til ophængning af 2 stk. fotostater ( ca. 2 x 1 

meter) med motiver fra Brædstrup med den gamle Ring kirke og 

præstegården set op mod Søgade. Her kommer de til deres fulde ret i stedet 

for at stå på gulvet nede i cellegangen, som de havde gjort længe. En stor 

tak til Kultursamvirket, som siden kommunesammenlægningen hvert år 

uddeler penge til kulturelle formål i Brædstrup by. 

 

 

 
 

 

 

Fotoudstilling februar 2017: 
 

Samarbejde med fotoudstilling i Tinghuset. 
 
Over tre weekender fra slutningen af februar 2017 var der en større 
fotoudstilling i Tinghuset. 
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Vestbyens Fotogruppe fra Horsens – havde i lighed med tidligere år fyldt 
udstillingslokalet med dejlige fotos. Holdet har i øvrigt 4 ”fotografer” fra 
Brædstrup, heraf de 2 som er frivillige hjælpere i hjemstavnsforeningen. 

 
Det lykkedes, at finde mandskab, så lokalarkivet kunne holde åbent disse 
week-ender. Udstillingen havde godt 200 besøgende og det skønnes, at 
ca. 150 samtidig benyttede lejligheden til at besøge arkivet. Her var der 
fremlagt billeder m.v. og en guidet rundvisning i cellerne var også på 
programmet.  
 
Så alt i alt nogle gode åbningsdage, hvor vi så en del andre besøgende, 
end dem vi er vant til. På sigt blev foreningen vel mere kendt og på et 
tidspunkt vender nogle nok tilbage for yderligere forskning i gemmerne. 
Det kan da også tænkes, at nogle af disse personer kunne betænke 
foreningen med arkivalier, når man nu havde set hvad der bliver 
opbevaret og gjort søgbar.   
 

 

Efterskrift: 
 

Mange af gæsterne fra udstillingen fandt efterfølgende vej ind til arkivet, 

hvor vi her kunne glæde os over at høre de mange positive reaktioner over 

den gode stemning og ligeledes den åbenhed, der var på udstillingen - og 

med både kaffe, vin og snacks. 
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Generalforsamling 2017: 
  

Generalforsam-

lingen foregik 

29.3., under 

kyndig ledelse af 

dirigenten, Erik 

Rask Petersen, 

og der blev 

sædvanen tro 

aflagt beretninger 

fra de forskellige 

afdelinger: 

Foreningen 

beskrevet af 

Benny, Arkivet 

af Knud, 

Frihedssamlin-

gen af Ove, Årsskriftet af Benny og Stjernholm af Hanne, – og alle 

afdelinger kunne berette om et aktivt år. Så fulgte Hannes beretning om 

regnskabet, kontingentet fortsætter uændret, nemlig kr. 100 for enlige og 

kr. 200 for par, og sluttelig var der valg til bestyrelsen.   Her havde Irene 

ønsket at træde tilbage og i stedet blev Birgit valgt ind. En stor tak til Irene 

for indsatsen gennem 11 år og velkommen til Birgit, som da udskiftede 

revisorposten med en bestyrelsespost, og det medførte derfor valg af 2 nye 

revisorer, Hanne M. Juul og Finn Mørk Hansen, som vi ligeledes ønsker 

velkommen her. Jens Erik Hansen havde indtil da været revisor gennem 

mange år, men ønskede ikke genvalg, så også herfra skal lyde en stor tak 

for indsatsen gennem mange år. Vi glæder os over, at Regnar Brønd 

fortsætter som revisorsuppleant, tak til Regnar.  - Den nye bestyrelsesliste 

kan ses på bagsiden af bladet.  

Efterfølgende kunne vi lægge ører til et foredrag ved Erik Rask Petersen, 

som levende fortalte om Brædstrups opståen krydret med detaljer – 

efterfulgt af et causeri inspireret af ords anvendelse og mangfoldighed med 

specielle vendinger, så vi måtte holde ørerne stive for at få det hele med – 

det bidrog kaffen heldigvis med. Tusind tak til Erik for det inspirerende 

indslag.  

Dirigenten og foredragsholder Erik Rask Petersen 
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Nye billeder på hjemmesiden: 

 

Frihedssamlingen har lagt en del billeder ud på hjemmesiden, se 

www.braedstruparkiv/Frihedssamlingen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ove Rasmussen, Frihedssamlingen 

I midten kjoler syet af faldskærmssilke 

Kommandostationsradio 

1. generation 

Containere under faldskærm 

http://www.braedstruparkiv/Frihedssamlingen
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Viby/Aarhus: 

 

Vi var 3 fra arkivet, der atter besøgte BOAS-Specialisterne (som nu har 

skiftet navn til Special Minds). Det gjorde vi ligeledes for 2 år siden på 

deres tidligere adresse, og i år var anledningen, at de nu var flyttet til nye 

lokaler i et stort industriområde i Viby. Firmaet har gennem nogle år 

scannet arkivets 

store 

negativsamling, 

og opgaven var 

et projekt, de 

har brugt til at 

teste unge 

autisters særlige 

evner til 

forskellige 

EDB-opgaver, 

heriblandt 

denne, og som 

de har udført 

med stor omhu. 

Siden da har de 

haft 

”vokseværk”, 

og i den 

anledning er de 

som det første 

firma flyttet ind 

i den 7.500 m2 store, tidligere TDC bygning  på Gunnar Clausens Vej i 

Viby. Indbydelsen til receptionen og den officielle åbning den 3. februar af 

Vækstparken beskrev, hvorledes denne store bygning nu skulle anvendes 

af Den Sociale Udviklingsfond (SUF) således: ”Vækstparken tilbyder såvel 

lejemål for virksomheder som kontorhotelpladser for iværksættere, der 

alle har det tilfælles, at de ønsker at arbejde med både en social og en 

økonomisk bundlinje. Vækstparken skal blive et kraftcenter for 

socialøkonomien i Østjylland og bidrage til, at flere udsatte borgere 

kommer i job. Samfundsansvar og vækst skal gå hånd i hånd”.  

  

Bendt Nielsen, Else Bundgaard og  

direktør for Special Minds Allan B. Petersen 
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Borgmester Jacob Bundsgaard fra Aarhus indledte den officielle åbning, 

hvorefter direktør for SUF, Michael Hansen, fortalte om arbejdet i Special 

Minds med at spore de unge autister ind i de rette jobs. Senere nød vi de 

mange små lækre forfriskninger, leveret af Café Frida, Mejlgade, Aarhus, 

der ligeledes drives af unge kvinder i afklaringstilbud under Den Sociale 

Udviklingsfond, og vi havde en herlig eftermiddag – med berigelse af både 

ånd og gane. 

Borgmester Jacob Bundsgaard fra Aarhus 
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Firmaet har afsluttet arbejdet med indscanning af negativerne og er nu i 

gang med at scanne vores første årsskrift fra 1987 og Voerladegårdbogen 

1, som begge er udsolgt, så på et tidspunkt bliver disse tilgængelige på 

nettet. 

  

 

 

Ny bogudgivelse om en slægt fra egnen: 

 

Blandt mange 

andre 

indleveringer til 

arkivet har vi 

fra Remy 

Cramer 

modtaget denne 

bog, som han 

har udgivet om 

sin slægt fra 

Underup. Vi 

har haft 

forbindelse til 

Remy gennem 

flere år, og 

nogle resultater 

fra dette 

samarbejde kan 

ses i bogen, 

som han viser 

her: 

 

Skulle nogen 

være 

interesseret i at 

købe bogen, 

kan den ses på 

arkivet i åbningstiden torsdage, kl. 13.30-18. – Den kan købes på arkivet 

eller bestilles direkte fra forlaget, og prisen er kr. 175,- + forsendelse kr. 

50,- – se www.remarc.dk for nærmere oplysninger. 

 

Remy Cramer 

http://www.remarc.dk/
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Vinduesudsmykning: 

 

I løbet af sæsonen har Hanne været meget kreativ, og for små midler og 

STOR indsats er vores vinduer nu forvandlet fra tomme ”huller” til små 

oplysende udstillinger – som det her ses af  Lis’ billeder: 
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Læsesalen: 

 

Vores læsesal rummer rigtig mange mapper, som flittigt studeres af både 

gæster og os selv. Lang tids arbejde med at rydde op i indholdet, kassere 

dubletter og ikke mindst forsyne dem med indholdsfortegnelser er nu 

næsten til ende. Det er en stor hjælp både for vores gæster og os. Herefter 

vil næste projekt være at bygge reolen lidt om, så der bliver plads til en 

række mapper mere. Der er netop indkøbt nye mapper, og disse vil blive 

forsynet med nye og letlæselige tekster, da de hidtidige mapper bærer 

kraftigt præg af meget brug. 

 

 

  

Registreringer: 

Vi modtager jævnligt en del stof til samlingerne, og vi er meget 

taknemmelige for både stort og småt. I den forbindelser følger der ofte 

herlige historier med det indleverede. Skulle der være materiale, der hører 

til andre arkiver, udveksler vi med disse, så vores samlinger får løbende 

”nyt blod” til gensidig glæde. 

Vi vil derfor gerne opfordre alle til at huske på arkivet, når I rydder op i 

gamle dokumenter! Er du/I i tvivl om, hvorvidt det dog kan have interesse 

for nogen, så husk, at her kan vi ”skære” igennem og selv sortere evt. 

uinteressant materiale fra. 

 

 

 

Arkivet består kun af det, som borgerne husker at aflevere til os !!! 

 

Hver tirsdag formiddag arbejdes med indtastning af klargjorte arkivalier, 

og tilfredsheden er stor, hver gang en færdig arkivkasse kan sættes på 

plads, så indholdet er søgbart i vores interne system, og som vi kan finde 

frem efter henvendelse fra jer. 

Herudover kan interesserede have glæde af hjemmesiden arkiv.dk som 

vores hovedafdeling (Sammenslutningen af lokalarkiver) står for. Her kan 

alle søge på smagsprøver af ting, som er uddrag fra de enkelte arkiver. Det 

giver et fingerpeg om, hvad et arkiv kan bruges til – og på hvilket arkiv, 

det kan findes. Men ….. skal materialet  studeres nærmere, må man besøge 

det enkelte arkiv. 
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Warthoes mindesten: 

 

Området omkring et af byens markante mindesten er blevet forskønnet. 

Der blev rettet en henvendelse til byens flittige parkpersonale, om man 

ikke kunne klippe beplantningen lidt ned. Den var blevet så høj, at det 

nederste af teksten på mindestenen ikke kunne læses, - og tænk, hvis man 

måske ved samme lejlighed kunne lave en lille vej ind til stenen, hvor der 

befandt sig en bænk med udskæringer, som ligeledes var helt skjult af 

beplantningen? Et par måneder efter var arbejdet udført, og både 

mindesmærke og bænk kan nu ses ved hjørnet af Warthoesvej/Nørregade. 

Tusind tak til det 

velvillige personale, 

der blot efter en enkel 

forespørgsel i Horsens 

kommune fik grønt lys 

til projektet - og fulgte 

det op. 

 

Herredsfuldmægtig 

Warthoe var en 

markant person med en 

lang embedsperiode i 

Brædstrup, som med 

en kortere afbrydelse 

varede fra 1840 og til 

1909. Selv om han 

kunne være barsk i sin 

fremtoning, havde han 

hjertet på rette sted, når 

det gjaldt de små i 

samfundet, og det er 

ham, vi kan takke for, 

at sygehuset i 

Brædstrup blev 

oprettet. Det startede med en indsamling for Warthoe i hele det gamle 

Thyrsting-Vrads herred i 1884, hvor hver sognefoged sørgede for at have 

en indsamlingsliste, hvor alle borgere kunne skrive sig for et beløb. Dette 

resulterede i ca. 1800 kr., som blev overrakt Warthoe for lang og tro 

tjeneste i 1888, hvorefter han nogle år senere skænkede kr. 2000,- til køb 

af sygehusgrunden! 
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Tinghusets renovering: 

 

Den 18.3. kunne vi i Horsens Folkeblad læse, at projektet var endelig 

godkendt: Tinghuset skal nu renoveres udvendigt, og arbejdes sættes i 

gang i løbet af året.  Det har vi set frem til længe, og det bliver spændende 

at følge arbejdet med det kære gamle hus, som bruges af mere end 30 

foreninger og grupper. Så her foregår mange forskellige aktiviteter udover 

de ”bo-faste”, nemlig Frihedssamlingen med deres effekter fra 2. 

verdenskrig (en samling under Hjemmeværnets historiske gruppe) - og 

lokalarkivet med alle vores indsamlede billeder og historie fra hele 

området i den gamle Brædstrup kommune.   

Tinghuset blev bygget og brandforsikret i 1848, og var således optaget i 

den første folketælling i 1850 med arrestforvarer, hans familie og 

tjenestefolk, samt 6 arrestanter, hvoraf de 3 var far, mor og søn!  Huset er 

siden ombygget/renoveret et par gange, bl.a.  i 1926, hvor vi regner med, 

at den nuværende dommerskranke stammer fra. Huset har en 

bevaringsværdi på 2, som er det næsthøjeste på skalaen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontingent: Det årlige kontingent udgør stadig kr. 100 for enlige, og kr. 

150,- for par. 

Beløbet kan indbetales til Jyske Bank, konto 7240 1930168  -  eller til et af 

bestyrelsesmedlemmerne, (se bagsiden) – men HUSK at anføre navn og 

kortnummer – eller ved henvendelse til arkivet i åbningstiden torsdage 

13.30-18. 

 

       EB 
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Mapperne med egnens historie som de ser ud nu.  

I næste nr. kan vi nok vise forandringen. 
 

 

Med Nyhedsbrevet følger 2 stk. fribilletter til 

gårdmuseet Stjernholm, Nim. 
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Stjernholms program 
 

Arrangementer sommeren 2017 

 

Søndag 30. april kl. 19: Valborgaften. Åbning af sæsonen. Entre kr. 25,- til 

museet og cafeen, hvor der er gratis kaffe og kage sponseret af Super Brugsen. 

Ejnar Mørk Hansen og Karen Svenningsen underholder i Cafeen.  Båltale ved 

Socialudvalgsformand Ellen Schmidt.  

Deltager man kun i bål og båltale kl. 20 er dette gratis. 

 

Søndag 14. maj kl. 11-16: Have og markedsdag. Kom, hør og smag på havens 

læge-og krydderurter. Salg af planter, tilbehør og andet godt grej 

 

Søndag  11. juni 13-16:. Hovedgaard Skoleorkester underholder med et bredt 

repertoire, mangeartede instrumenter, bl.a. stor rytmegruppe, masser 

blæseinstrumenter. 

 

Søndag 09. juli.   Friluftsgudstjeneste kl. 14. 

Ved sognepræst Peter Lynggaard Uth, Nim 

 

Levendegørelse:  

Søndag 20. august, 11-16: Veteranbiler. Mange af sommerens landlige sysler 

vises. Strikkeeksperten Lene Pedersen udstiller og sælger. Pindehuggeren 

arbejder. Smeden arbejder. Vagn viser brug af tømrer-snedker håndværktøj. 

Honningmanden kommer. Pileflet. Snapsedamen Lis. Petroleums motorer i 

drift. Rebslagning og Horsens Husflidsforening. 

Smagsprøver: Stjernholmvafler og Rygeost. 

 

Søndag den 3. september, 13-16:  Tryllekunstner Lars Gustav. Underholdning 

for både børn og voksne 

 

Store Æbledag 

Søndag 24. september 11-16: Der er knipledamer i stuen og frisk æblemost fra 

presseren. Smag æbleringe v. komfuret.. Medbring gerne æbler. Der kan købes 

frisk æblemost til fryseren. 

 

MUSEUMSJUL 2017 

Lørdag den 25. og søndag 26. november. 11-16:  Masser af 

juleboder. Her kan du købe smågaver og få hjælp til 

dekorationer og julepynt. Du kan hente jul i posevis. Her er 

duft, smagsprøver og salg af klejner og brændte mandler. I 

cafeen æbleskiver, vafler, kaffe og varm gløgg.  
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En bøn: 
 

Vi mangler i den grad flere frivillige, der vil give en hånd med 

på Stjernholm, så har du lidt tid til overs er du meget velkommen 

til at besøge os en onsdag eftermiddag, for at se hvad vi laver. 

Man deltager også i vores årlige udflugt, som sidste år gik til 

Samsø. Det er meget hyggelig og en god oplevelse 
PD 

 

Besøg foreningens hjemmeside. 

www.braedstruparkiv.dk 

hjemstavn@mail.dk 
Åbningstid på Arkivet torsdag fra 13.30 til 18.00 

Frihedssamlingen åben første torsdag i hver måned 13.30 til 17.00 
 

 

B E S T Y R E L S E N 

Benny Andersen -  formand   20 94 13 90 

benny.andersen@teliamail.dk 

Knud Møller - næstformand   20 19 37 86 

knud_moller@hotmail.com  

Hanne Jakobsen - kasserer    75 75 28 53 

 haj@jakobsen.mail.dk 

Else Bundgaard -  sekretær   75 75 18 63 

elsebundgaard@outlook.dk 

Ove Rasmussen - frihedssaml.   75 67 87 48 

 ove-ras@dlgmail.dk 

Birgit Wiborg Jensen – best.medl.   75 75 34 37 

stokbrovej_@mail.dk 

Peter Damgaard - best.medl.   40 70 90 20 

 spdamgaard@gmail.com 

Ellen T. Schmidt - byrådsrepr.   75 75 21 67  

ETS@horsens.dk 

      EB 

Redakt. 22.april 2017/PD 
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