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Bispehuen på Fur

Årsskrift 2013.
Inden længe er årsskrift nr. 27 på gaden. Igen i år har vi indsamlet
gode artiklerfra hele området. Mød op og få en snak med forfatterne
og årsskriftsudvalget ved udgivelsen.
Måske har du en god ide til næste år. Udgivelsen finder sted
torsdag, den 14. november 2013 kl. 16.00
i Tinghuset. - Foreningen er vært ved et lille traktement og vi
forventer afslutning omkring kl.18.00 - Alle interesserede er meget
velkomne. - Bemærk at nu er registeret til de udgivne årsskrifter
opdateret og ligger på foreningens hjemmeside. Prøv at søge, når du
vil vide mere./Benny.
***
Foredrag i mødesalen på Brædstrup Bibliotek.
Brædstrupegnens Hjemstavnsforening har i samarbejde med
Bibliotektet, DOF Brædstrup Aftenskole og Historisk Samfund for
Sydøstjylland fået muligheden for at præsentere en af de personer Magne Lund fra Smørum - som har forsket i lokale soldaters skæbne
fra krigen i 1864.
Foredraget finder sted
Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 - 21.30
- entre kr. 50,- ved indgangen. Gerne tilmelding på tlf. 76292480 eller
75752370.
Vi hører om slaget på Dybbøl 1864 og får historien om 2 soldater fra
lokalområdet.
Magne Lund fortæller om slaget den 18. april 1864. Vi får historien
om de grusomheder som har påvirket
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soldaterne og deres familier. Der gåes i dybden med 2 krigsinvaliders
historier, hvor
soldater fra
henholdsvis
Tyrsting: Niels
Peter
Christensen –
og fra
Grædstrup:
Frederik
Christian
Rasmussen
bliver
beskrevet.
Magne Lund
fortæller om
soldaternes
efterkommere,
om hvordan
grusomhederne
har påvirket
slægten og vi
ser billeder,
som familierne
har gemt.

Magne Lund.
Vel mødt denne aften til et lærerigt møde med Danmarkshistorien./
Benny.

***
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Orgelpiber.
Det gamle orgel fra ca. 1917 fra den tidligere Ring kirke var blevet
flyttet med til den nye Brædstrup kirke i 1941 og derefter ombygget,
men i 1977 fik man et nyt orgel fremstillet af Th. Frobenius og
Sønner. De gamle orgelpiber blev nedtaget og solgt til interesserede,
og jeg har set nogle stykker hænge som dekoration i private hjem. For
et par måneder siden dukkede denne lille samling på 7 stk. op som en
gave til arkivet. Giveren skulle flytte, så det kneb med pladsen. Vi
takker hjerteligst./Else.

Arkivbesøg om torsdagen
.En herlig sommer er forbi, og mange tænker, at det må være træls at
sidde inde torsdag efter torsdag i arkivets åbningstid, men sådan er det
ikke. Sommeren bruges af mange slægtsforskere til at besøge de
arkiver, der ligger i deres forfædres område, og det resulterer i besøg
fra nær og fjern, og af og til også gaver, så arkivmæssigt er også
sommeren en spændende tid, som det ses af nedennævnte historie om
Christian fra Esbjerg./Else.
***
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En god dag på arkivet.
I maj måned modtog vi en forespørgsel fra Esbjerg
underskrevet af Christian. Han ville gerne vide om vi evt. skulle
ligge inde med informationer om hans oldemor Helga Andersen,
som vist nok kom fra Søndergården i Dauding, og vedhæftede
samtidig et billede af hende og oldefaderen fra omkring år
1900.
Vi søgte på navnet i personarkivet, men fandt ikke noget, til
gengæld havde vi et billede af gården i vort billedarkiv. Så ledte
vi i vores store samling af
optegnelser og fortællinger
og mange andre ting vi har
over hvert sogn i den gl.
Brædstrup kommune, og
som står til fri afbenyttelse
på reolerne i læsesalen.
Der er 4 ringbind om
Dauding og heri fandt vi en
fortælling om familien og
livet i Dauding fortalt af
Helgas mor Christiane fra
gården Pederslyst og
nedskrevet af et barnebarn
som havde gården
Søndergård i Dauding.
Det meddelte vi Christian,
der så i spændt forventning
ville komme i sin
sommerferie og få nyt om
sine forfædre.
Christians oldeforældre
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I mellemtiden var vi søgt videre i arkivets fotosamling og her var
vi utrolig heldige at finde 3 gamle fotoalbum fra Søndergården
også fra omkring år 1900 og skænket til Hjemstavnsforeningen

for mange år siden. De lå så klar til Christian, og han kom også
en solskinsdag i juli med sin faster og onkel, hvor de skulle se
byen og egnen og havde afsat en times tid til arkivbesøget. De
blev så fordybet i det meget materiale der var til dem, at der gik
4 timer uden at alt var set, kopieret, fotograferet og scannet, til
brug for hans slægtsforskning, men de havde altså mere på
programmet den dag. Nu skulle han hjem og have den nye
viden "på plads" og ville så vende tilbage med eventuelle ekstra
spørgsmål.
Det blev til et nyt besøg i august, men så var udbyttet også
tipoldemoderens fortælling på 30 sider, samt en oversigt over
forfædrene fra Pederslyst fra 1700 tallet og frem og på samme
måde dem fra Søndergården.

6

Desuden gårdene afbilledet på postkort og en del af ham
ukendte familiefotos fra 1800tallet. (Alle de oprindelige gårde i
Dauding
og flere
andre
landsbyer
med
beboere
og samlet
af
slægtsforskere, har vi
på
hylderne i
læsesalen)
Christian
blev glad
for
udbyttet,
og vi følte
en glæde
over at
vort
arbejde
med at
gemme lokalhistorien til de næste generationer bærer frugt
og bliver udnyttet. /Knud.

Frivillige hjælpere.
Horsens Folkeblad har i sommerens løb omtalt mange forskellige
aktiviteter i kommunen, hvor frivillige udfører et stort arbejde. I den
forbindelse var der også en omtale af det samarbejde, der foregår i de
lokalhistoriske arkiver i Horsens kommune. Vi har siden
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Arkivsamvirkets start i 2005 arbejdet sammen med arkiverne i
Gedved, Søvind, samt Byarkivet i Horsens, og siden er Idrætsarkivet,
Lundum og Stensballe arkiver kommet med. Kriteriet for at være med
i dette samarbejde er, at alle arkiver registrerer i det samme EDBprogram, Arkibas, der er udviklet af hovedorganisationen SLA
(Sammenslutningen af lokalarkiver). Dette arbejde foregår hos os
mandag formiddag, hvor et lille hold mødes til oprydning og
registrering.

Herover ses Birgit fuldt optaget af at ”dissekere” nogle arkivkasser til
indtastning, og inden vi holdt en velfortjent sommerferie, var vi nået i
bund med hele den gamle samling af indleveret materiale. Så nu
mangler vi kun for de seneste 5 år !!! /Else.
***
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Onsdagsaftener.
Ligesom mandagsholdet har taget hul på efterårssæsonen, har også
onsdagsholdet hver anden onsdag smøget ærmerne op og er i fuld
gang med praktiske opgaver af forskellig art såsom oprydning,
registrering, identifikation af billeder og andet. Holdet mødes på
følgende datoer, hvor det er muligt at træffe os, hvis du ikke har
mulighed for at besøge os i åbningstiden om torsdagen (13.30-18.00).
/Else.
Onsdag, den 16. oktober – onsdag, den 30. oktober – onsdag, den
13. november,
alle aftener fra kl. 19-22.

Efter nytår mødes vi på disse onsdagsaftener:
8. januar – 22. januar – 5. februar – 19. februar – 5. marts, alle
aftener fra kl. 19-22.
***

Dommerkontoret – Warthoesvej 2.
Hvor er det glædeligt se, at der nu arbejdes videre med det gamle fine
hus, der har rummet herredsfogedbolig og -kontor i siden 1887 og
gennem de seneste mange år dommerkontor, indtil denne funktion
blev flyttet til Horsens. – I mange år hængte dette maleri på et af
kontorerne, og ingen vidste helt, hvem jægeren var, og dette pirrer jo
ens nysgerrighed.
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Så vi har arbejdet
på sagen for at
finde en
forbindelse til
herredsfogedkontor
et, været forbi
herredsfuldmægtig
Bøving samt
stiftamtmand for
Skanderborg amt
1895-1915 C.V.J.
Dreyer – men uden
at føle, at vi var på
rette spor, men for
nylig fandt vi i
vores magasiner en
gammel jagtbog,
hvor der
tilfældigvis er
indsat nogle
billeder af dommer
Jensen - det ene
som portræt og de
øvrige i hel figur
og som en del af
en jagtforening og
med dertil
hørende
jagtudrustning.
Og her var måske
svaret? – Dommer
Johannes Jensen, der var født i 1860 og døde i 1946 i Brædstrup, var
dommer i perioden 1900-1932.
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Billeder af
dommer Jensen
med våben

Gad vide hvor dette
maleri befinder sig i dag?
/Else.

***
Efterlysninger fra Nyhedsbrev nr. 1, 2013.
Vi efterlyste oplysninger om Brens Møbelfabrik, som siden er blevet
lokaliseret til hjørnet af Virkefeltet og Tønningvej. En tidligere ansat
har lovet at komme med lidt oplysninger om firmaet, som kun havde
til huse her i Brædstrup nogle få år. /Else.
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***

Hjemstavnsforeningens udflugt 20. 8. 2013.
Kl. 8.00 startede vi med Ejners bus fra Bredesvej og med en privat bil
efter, så alle kunne være der.
Der blev kørt ud over bakkerne til Hjøllund. I fint vejr kørte vi nordpå ad
A13 og efter en morgensang eller to, blev der serveret kaffe og
rundstykker. Ved Thorning kørte vi mod Skive. Vi holdt en lille pause ved

kirken i Frederiks, hvor nogle fik lejlighed til at se alterbillede og
kortæppe lavet af Maja Lisa Engelhardt. Så videre forbi Kongenshus
Mindepark og de smukke hedearealer, ved Sjørup drejede vi til venstre,
ved Hagebro kro, mod nord forbi Flyndersø og til Skive, her passerede vi
flere rundkørsler, med forskellige kunstneriske udsmykninger. Kl. ca.
11.00 ankom vi til Fur Færgefart.
På Fur var der først besøg på museet,
som har en stor samling af fossiler fra
moleret, og en gammel ejendom med
gamle møbler og brugsting.
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Herefter gik turen til Fur Bryghus, hvor middagen var klar, en stor bøf
med tilbehør og citronfromage, dertil en ægte Fur øl.
Efter middagen kørte vi tilbage til museet, her fik vi en guide med på
ørundtur, der gik til de store skrænter på nordkysten. I det fine vejr var der
flot udsigt over Limfjorden, turen fortsatte ind på øen, til Bispehuen, der er

en del af moleret som man ikke har gravet ud, så man kan se lagdelingen i
leret. Moleret anvendes til isoleringsmaterialer og kattegrus.
Lige i nærheden er vi på Bette Jenses Hyw med en storslået udsigt øen
rundt. Det var en frisktalende guide der viste rundt. Bispehuen mente hun
mere lignede en bøllehat og at Furboerne ikke var anderledes end andre
jyder, der som hun sagde, vi stemmer rødt, vi spiser grønt og vi arbejder
swot.
Omkring kl. 16.00 forlod vi Fur, til næste stop, nemlig eftermiddags kaffen
med kringle, lagkage og småkager på landevejskroen i Breum. Vi var
hjemme igen kl. 19.00. Tak for en meget vellykket tur med mange gode
oplevelser og rigtig fint vejr.
Erling
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Kontingent.
Der er stadig enkelte, der endnu ikke har indbetalt kontingent for
2013. Kontingentet er kr. 100 for et enkeltmedlemskab og kr. 150 for
en husstand. og beløbet kan indbetales til et af bestyrelsesmedlemmer
(se bagsiden), i Jyske Bank eller via netbank til konto nr. 7240
1930168. Husk at anføre afsendernavn og adresse.
En stor tak til de medlemmer, der har været så venlige at runde
beløbet op!

Hvem er disse menesker
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Stjernholm:
Lys på Stjernholm
De i Horsens Folkeblad tidligere omtalte lamper fra Folkeparken i
Brædstrup er nu i renoveret stand fra Horsens kommune modtaget
med glæde på museet Stjernholm. Vi vil få dem installeret, så de kan
lyse, når vi den 24. november har museumsjul med masser af
juleboder. Så kom og få en god start på julen. Samtidig er der flere
steder på museet sat flere lysstofrør op, så vores udstillinger
fremtræder meget bedre nu. /Regnar.
Vi mangler stadig frivillige, der vil give en hånd med på Stjernholm,
så har du lidt tid til over, er du meget velkommen til at besøge os en
onsdag eftermiddag for at se, hvad vi laver. Som påskønnelse af jeres
arbejde deltager du også i vores årlige udflugt, som i år gik til Fur.
/Regnar.
Et travlt efterår med udgivelser og udstilling.

MUSEUMSJUL 2013
Søndag 24. november. 10-16:
Masser af juleboder. Her kan du købe smågaver og få hjælp til
dekorationer og julepost. Du kan hente jul i posevis.
Her er duft, smagsprøver og salg af klejner og
brændte mandler. I cafeen æbleskiver, vafler, gløgg
og varm kaffe.
P

PD
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Besøg foreningens hjemmeside.
www.braedstruparkiv.dk
Hjemstavn@mail.dk
BESTYRELSEN

Benny Andersen - formand
benny.andersen@teliamail.dk
Knud Møller - næstformand
knud_moller@hotmail.com
Regnar Brønd – kasserer
regnar@turbopost.dk
Else Bundgaard - sekretær
elsebundgaard@mail.tele.dk
Ove Rasmussen - frihedssaml.
ovehos@tuknet.dk
Irene Overgaard – best.medl.
irene@overgaard.mail.dk
Peter Damgaard - best.medl.
spdamgaard@gmail.com
Ellen T. Schmidt - byrådsrepr.
ETS@horsens.dk
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