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Årsskriftudgivelse 9.11.2017: 

 

Som i tidligere år – ja, lige siden 1987-  mødte mange 

forventningsfulde gæster op ved årets store begivenhed, hvor nye 

beretninger fra Brædstrup-egnen så dagens lys. Formanden gav en 

kort præsentation af de enkelte artikler, og nogle af forfatterne beskrev 

med stort lune og indsigt deres vej fra oplevelse til færdig historie fra 

egnen. Forord af Pia Skovmose Jensen, glimt af byens historie fra 

artikler i Horsens Folkeblad og Brædstrup Avis gennem det forløbne 

år ved journalist Peter Hald og sluttelig lidt om foreningens aktiviteter 

i 2017 ved Benny Andersen.  

 

 

 

Følgende emner er beskrevet i dette nyhedsbrev: 
 

 Ring sogns 3 kirker – af Lis Simony. 

 Vestbirk Klædefabriks skaber Christian Fischer – af Karen 

Bækbøl Jørgensen. 

 Brædstrups oprindelige gårde: Postgården – Søndergården – 

Herredsfogedgården – Holmsgård – Bjerregård og Damgård – af 

Knud Møller. 

 Søren Kjær fra Sdr. Vissing – af Ejner Mørk Hansen. 

 En Brædstrup-drengs erindringer, del 2 – af Per Rungholm. 

 Mosehuset ved Ring Sømose – af Flemming Hegelund. 

 Ulrik Schmedes, kunstner, 1928-2013 – af Christian Balslev. 

 På ”græs” som lærer ved Hårup skole – af Bent Bjerre Bach. 

 Begivenheder i Brædstrup i årets løb – af journalist Peter 

Hald. 
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Som noget nyt er forsiden af årsskriftet denne gang fotograferet med 

drone af Jimmy Frisk, (Stoplite - Photo.com) i Brædstrup. Man ser 

bøgehækken, der markerer fundamentet til den forrige Ring kirke, og 

billedet dækker i år ligesom ved mange tidligere udgaver både 

forsiden, som ses nedenfor, og bagsiden som viser præstegården. 

Foreningen takker hjerteligt for det fine billede. 
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De mange gæster kom fra nær og fjern og hyggede sig, og en sådan 

begivenhed kan give anledning til en mindre familiesammenføring, 

hvor familier på kryds og tværs mødes til en lille sludder, som her, 

hvor 3 grene af familien Mørk Hansen mødes. Familien stammer 

oprindelig fra Sdr. Vissing, men er nu spredt ”for alle vinde”: 

 

 
 

Familien Mørk Hansen 

 

 

Fotoudstilling: 

 

Det er efterhånden blevet en tradition, at lokalhistorisk arkiv holder 

åbent hus i forbindelse med fotoudstillingen fra Vestbyens 

Fotogruppe, Horsens. Flere af medlemmerne er her fra Brædstrup, så 

mange kendinge møder op og nyder de flotte billeder og kigger 

efterfølgende ind på arkivet. Så over 3 weekender i slutningen af 

februar og begyndelsen af marts summede huset. I år var det 

formanden for Ældresagen, Brædstrup, Niels ”Post” Rasmussen, der 

åbnede udstillingen, der siden blev set af rigtig mange mennesker.  
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Endnu en gang kunne vi konstatere, at flere lokale folk stadig ikke 

kender huset og dets historie og indhold, og det har vi så haft lejlighed 

til at vise frem. 

Samtidig kunne vi alle glæde os over den nye ”lyd”, der var i 

rummene, idet lofterne i de 3 rum var blevet lydisoleret, og det gav en 

helt ny fornemmelse. Det ene udstillingsrum er dog uændret, idet det 

rummer et fint stukloft. 

 

Lokale udstillere på Tinghuset 

 

 

 

Generalforsamling: 
 

I år foregik den ordinære generalforsamling den 20. marts, hvor Erik 

Rask Petersen ledede os gennem de sædvanlige, faste punkter: 

Foreningen, arkivet, Stjernholm, årsskrift og nyhedsbrev, og 

kassereren aflagde beretninger for de forskellige afdelinger. Et godt år 

med mange aktiviteter:  Stjernholm med nyt køkken, 

Frihedssamlingen med nyt udstillingsskab og ellers sædvanlig 

travlhed.  
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Mens kaffen blev serveret, kunne vi glæde os til foredraget med Trine 

Rosenbæk, der bor i 

Torp. Hun har været 

idékvinden bag 

etableringen af det 

såkaldte ”Skolespor” 

og er aktiv i 

samarbejde med 

Historiegruppen Tryg 

Landsby, og hun 

fortalte levende om 

gruppens mål med at 

danne nye fællesskaber omkring den lokale egnshistorie, om hvordan 

lokale børn i 4.-6. klassetrin sammen med voksne inddrages i 

processen, og hvordan skolesporet skaber potentiale for læring, 

fællesskab og nye historier.   

Herefter blev der 

afholdt et kort 

møde, hvor 

bestyrelsen 

konstituerede sig 

med enkelte 

ændringer - se 

bagsiden af dette 

blad. Da vi i år 

havde varslet en 

vedtægtsændring 

omkring tegning 

af foreningen, 

måtte der i 

henhold til 

paragrafferne en 

ekstraordinær 

generalforsamling 

til, hvor den nævnte ændring blev endelig bekræftet på et møde den 

18. marts, og herefter afholdtes ligeledes et lille bestyrelsesmøde.  
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”Skolesporet ved Underup Vandskel” og ”Tryg Landsby” 

Underup/Torp/Vorbjerg: 

”Skolespor” er et landsdækkende skoleprojekt under ”Spor i 

landskabet”, hvor man lokalt 

indsamler oplysninger om små og 

store minder i området, og der 

udarbejdes og opsættes plancher og 

brochurer med turforslag forskellige 

steder. Skolebørn inddrages aktivt i 

formidlingen, som kan ses på 

informationstavler, og man kan høre 

historierne via QR-scannere. 

Projektet omkring Skolesporet ved 

Underup Vandskel inddrog børn fra 

Nim skole, og en del materiale 

omkring historier og billeder er 

hentet på lokalhistorisk arkiv i 

Brædstrup. Projektet ”Spor i 

Landskabet” se: www.spor.dk 

støttes af store samarbejdspartnere indenfor natur,   landbrug, fritid, 

kommuner og fonde. - Indvielse af skolesporet ved Underup Vandskel 

foregik den 17.1.2018 og var arrangeret af Nim skole og børnehus. 

Her klippede borgmester Peter Sørensen snoren til sporet og vandrede 

sammen med en række elever den første tur på sporet.  

Underup/Torp/Vorbjerg blev i 2017 udpeget som ”Tryg Landsby” og 

herefter blev det muligt at 

indrette et ”madpakkehus” på 

den grund foran Underup 

kirke, hvor den gamle skole 

tidligere lå, og her er det 

muligt at læse og høre om den 

lokale historie på tavler og 

QR-scanner. Her er en del af 

det indsamlede materiale og 

billeder ligeledes hentet på 

lokalhistorisk arkiv i 

Brædstrup. Arealet har fået navnet Kastanjeplænen og blev indviet 6. 

maj 2018. Se www.underup.info 

Info-tavle med QR-scanner ved Kastanjeplænen  

 

http://www.spor.dk/
http://www.underup.info/
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Herredsfuld- 

mægtig A. S. 

Warthoes 

mindesten – 

endnu en gang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bænken foran Warthoes mindesten ved Nørregade/Warthoesvej har 

motiver på begge sider, og det har længe været en gåde, hvad 

motiverne på bænkens højre og venstre side forestiller: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Højre side af stenen 

Venstre side af stenen 
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På venstre side ses 3 agern, det ene på en bøjet gren, og på højre side 

ses en armbrøst. Efter noget granskning fandtes svaret i en bog om 

danske herreders segl: Danmark – Herreds By- og Birkevåben: De 3 

agern symboliserer Tyrsting herred og armbrøsten hører til Vrads 

Herred, disse 2 herreder der i den grad har fyldt Warthoes virke under 

hans langvarige embedstid på herredsfogedkontoret helt tilbage fra 

1852 og op til 1911. Han døde i 1912, og året efter blev mindestenen 

opsat.  

 

 

 

Indleveringer: 

 

Vi har fået en lidt usædvanlig 

indlevering til arkivet: En vase med en 

”pålimet” tuschtegning, der viser 

Brædstrup Realskole. (Den hvide skole).  

Der var ingen signatur, men …..vi 

havde vores anelser. Vasen var givet til 

Hans Verner Hansen som tak for tro 

tjeneste som pedel ved skolens 

fritidshjem. Han har tidligere indleveret 

en hel del dokumenter, så han kendte 
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værdien af at overlade det til det lokalhistoriske arkiv, som han gjorde 

nogle år inden sin død. Vasen fik vi nu af den efterladte ”pap”familie. 

Vi henvendte os til den mulige kunstner, Erling Kristensen, som 

bekræftede, at det var hans tegning, og at han stadig har 

originaltegningen. 

 

 

 

Arbejdsgange i arkivet 

Denne gang har jeg valgt at fortælle lidt om arbejdsgange i vort arkiv. 

Et arkiv har 3 store arbejdsopgaver: Det første er at indsamle 

dokumenter fra lokalområdet. Det kan være protokoller, regnskaber 

fra foreninger, det kan også være personlige dokumenter af alle slags. 

Eller måske brochurer, reklamer fra lokale virksomheder og 

selvfølgelig fotos af alle slags ja, kun fantasien sætter grænser. Her er 

vi naturligvis meget afhængige af, at folk tænker på os og kommer 

med materialet til os. Vi kan kun opfordre til at indlevere materiale til 

os, så historien om vort lokalområde kan blive bevaret. Man skal 

desuden være klar over, at man naturligvis kan lave individuelle 

aftaler med arkivet: Hvis vi f.eks. ikke mener, det er bevaringsværdigt 

for os, kan vi få tilladelse til at destruere det eller returnere materialet 

til giveren.  

Det kan også ske, at man har indleveret nogle dokumenter og ikke 

ønsker, at det bliver brugt i f.eks. 10 år. Så kan vi klausulere 

materialet og gemme det af vejen til senere brug. Får vi materiale ind 

med meget personlige oplysninger, bliver det naturligvis også 

klausuleret, sådan at det ikke bliver udleveret til andre før en bestemt 

udløbstid. 

Dette leder til arkivets anden store opgave nemlig at opbevare og 

bevare dokumenterne. Alle dokumenter bliver opbevaret i syrefrit 

papir og befriet for metalclips m.v. På den måde opbevares 

dokumenterne allerbedst, sådan at vi kan sikre dem for fremtiden. Hos 

lokalarkivet bliver der altså taget vare på og passet på dokumenterne 

på allerbedste måde. 

Det tredje store arbejdsområde er at opbevare dokumenterne på en 

måde, så vi kan finde dem igen. Dette sikrer vi ved at registrere alle 

dokumenter i et IT program kaldet Arkibas. Efter registrering vil det 

være søgbart internt på arkivet med detaljer, og noget af det vil 
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Saxmania 

desuden også være søgbart på arkiv.dk, som er en landsdækkende 

søgetjeneste. Jeg kan kun opfordre til at prøve at lave en søgning her.  

Man kan finde masser af oplysninger eller evt. få oplysning om, at 

arkivet her – eller andre steder i landet - ligger inde med oplysninger, 

man måske kan bruge. BWJ. 

 

Tinghusets renovering: 

 
Arbejdet blev påbegyndt i efteråret, men har været stærkt generet af 

det ustadige vejr, men i uge 18 gik arbejdet i gang igen, så huset er 

stadig pakket ind i stilladser. 

 

Som nævnt har kunstudstillingens store rum fået opsat lydisolerende 

loftplader, hvor fotoudstillingens gæster og arrangører i februar for 

første gang kunne glæde sig over den nye lyd. Denne gav siden 

inspiration til en lille intimkoncert, hvor godt 25 gæster deltog, og 

hvor de unge musikere bagefter besvarede spørgsmål fra publikum og 

fortalte om deres vej til den musikalske viden, de nu fremførte så 

smukt. 
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Altmuligmanden 

 

Husets opsynsmand, Bendt, der kender huset så godt både ind- og 

udvendig, følger levende med i håndværkernes arbejde og holder styr 

å’et både her og der til stor gavn og glæde for både håndværkere og 

husets brugere. Er der brug for andres hjælp til presserende opgaver, 

kan det ligeledes klares: En af håndværkerne havde netop fået stjålet 

sin værktøjskasse, så gode råd var dyre, da han nu stod og manglede 

en skruenøgle for at komme videre i sit arbejde, så efter forgæves 

hurtige henvendelse her og der, blev Ferjani på OK-tanken spurgt, og 

fluks fik han fat i den ønskede skruenøgle, så håndværkeren blev 

hjulpet videre. Herligt med hjælpsomme mennesker! 

 

 

 

”Ny” reol til arkivets 

kontor: 
 

 

Vi manglede en reol 

med flere rum til os, der 

arbejder på kontoret for 

at få et bedre overblik 

over de forskellige 

opgaver, der skal 

besvares, så Bendt tog 

på besøg hos Brædstrup 

Humanitærforening, 

som beredvilligt 

sponsorerede en 

velegnet model, som 

straks blev taget i brug 

– tusind tak for gaven! 
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Kontingent: 

 

Der vedlægges indbetalingskort for 2018 - Kontingentet er uændret og 

udgør:  

kr. 100 for enlige – og kr. 150 pr. husstand. 

 

Indbetaling kan ske enten til Jyske Bank, konto 7240 1930168 – og 

husk at anføre navn - til et af bestyrelsesmedlemmerne (se bagsiden) 

– eller på Stjernholm – eller på arkivet i åbningstiden torsdage kl. 

13.30-18.00. 

 

 

Der vedlægges fribillet til Gårdmuseet Stjernholm, Nim. 

 

 

 

 

 

Mindeord over Ole Strand 

Jensen: 
 

 

Den 18. november sidste år 

mistede vores trofaste 

hjælper gennem mange år, 

Ole Strand Jensen, livet ved 

en tragisk bilulykke. Det var 

chokerende for Gerda, som 

derved mistede en kærlig 

ægtefælle og god kammerat 

- og for os alle i foreningen.  

På Stjernholm var Ole en 

uvurderlig kollega, der 

ydede en utrolig indsats, 

både med vedligeholdelse af 

gården samt med 
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indleverede effekter, som han ofte tog med hjem på værkstedet, hvor 

han gav dem en kærlig hånd, inden de kom på plads i Stjernholms 

samling. Han deltog aktivt i de mange aktiviteter på udstillingsdagene, 

som f.eks. produktion af æblemost for blot at nævne en enkelt ting. På 

lokalhistorisk arkiv har Ole ligeledes været til stor hjælp ved de 

mange onsdagsaftener, vi tidligere har haft, og hvor han sammen med 

holdet var med til at sætte navne på indleverede fotos og fortælle 

historier om skæbner, han havde kendt gennem mange, mange år. Vi 

lærte herigennem at sætte stor pris på hans stille lune og altid gode 

humør, og ved de årlige sammenkomster smagte vi hans 

hjemmelavede kryddersnaps – ja, Ole havde mange talenter, og alle i 

foreninger savner hans nærvær. Vi tænker alle på Gerda og mindes 

Ole med stort vemod. Æret være hans minde. 

EB 

 
 

 

Stjernholms Museums udvalg består af. 
 

Regnar Brønd 

Anne Marie Jensen 

Charlotte Bahnson 

Hanne Jakobsen 

Kristian Iversen 

Peter Damgaard 
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Stjernholm 

Arrangementer sommeren 2018 

 
Mandag 30. april kl. 19: Valborgaften. Åbning af sæsonen med bål. Entre 

kr. 30,- 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 Byrådsmedlem Ole Dahl Kristensen.  

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

 

Søndag 3. juni 13-16:. Gymnastikopvisning af  Bryrup Springhold. Kom 

og se de fantastiske unge mennesker.  

Optræder kl 13.30 

 

Søndag 29. juli.   Friluftsgudstjeneste kl. 14. 

Ved sognepræst Peter Lynggaard Uth, Nim 

 

Levendegørelse:  

Søndag 19. 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 9. sept. kl. 11-16: Havens dag  
”Gør din have til en leg” – Mormors have uden WiFi – Mindernes have fra 

1950 – 60’erne.  

Brædstrup Havekreds deltager 

 

Store Æbledag 

Søndag 30. 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 2018 

Lørdag den 24. og søndag 25. nov.  

fra 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  

Charlotte Bahnson - kasserer    24 47 11 18 

 bahnson@tdcadsl.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. 17. maj 2018/PD 
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