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Årsskriftudgivelse i november 2014: 

 

 

Siden seneste nyhedsbrev i efteråret 2014 har foreningen udgivet det 

obligatoriske årsskrift. Endnu engang rummer det yderst forskellige 

artikler, og heldigvis er interessen for dette lokale stof stadig stor. 

Denne gang fortælles om:  

 

 Landlivsbilleder fra Tirslev, nøgleroman om Brædstrup i 1880-

erne. 

 Husker du vor skoletid? Om Brædstrup Realskole lige efter 2. 

verdenskrig. 

 Peder Jensen Skanhøj, en 1864-soldat fra Vissingkloster. 

 Bogholderi med pen og 

blæk. Om Brædstrup Bank 

under 2. verdenskrig. 

 Et efternavn – Skibsted. 

 Halle Teglværk.  

 Der var engang en dame. 

(En præstegårdsfrue fra 

Tønning 1920’erne). 

 Dørup Skole i 

Voerladegård sogn syd for 

Mossø 1908-1957. 

 Min barndoms jul (i 

Træden 1923. Af afdøde 

Gunnar Laurberg. 

 Krigsskadeerstatninger efter krigen 1864 samt 

  Begivenheder i Brædstrup-området 2013-2014 fra Horsens 

Folkeblad og Brædstrup Avis.  

 

 

 

 

 

Verner Bjerge fortalte om teglværker 
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Fotoudstilling i februar 2015: 

 

En tradition er ved at opstå. Arkivet får besøg af en lang række gæster 

som normalt ikke kommer på arkivet eller i det hele taget i Tinghuset. 

 

Over 3 weekender i februar havde Vestbyens Fotogruppe, Horsens, 

udstilling af godt 125 farverige billeder. Udstillingen var bygget op 

omkring præsentation af glaskunst, patchwork, keramik, træting, 

pergamano og billedkunst udført af lokale kunstnere. 

 

Ved åbningen 

dukkede Ole 

Schultz fra Lions 

Brædstrup op med 

et pengebeløb, 

som skulle 

anvendes til 

fotogruppens 

opgaver med at 

udsmykke nogle 

gange på det 

nyopførte Gudenå 

Hospice. Hospicechef Kirsten Ørom Larsen og Benny Andersen 

modtog i fællesskab denne dejlige donation. 

 

Det lokalhistoriske arkiv havde valgt at holde åbent i hele 

åbningstiden for udstillingen. Det bevirkede, at langt de fleste af 

gæsterne lige skulle indenfor på arkivet for at snuse lidt, og flere blev 

meget betaget af arkivets righoldige oplysninger, så de også fordybede 

sig ikke mindst i billedsamlingerne. Andre valgte at fortsætte og se de 

gamle fængselsceller. 

 

Et samarbejde som med tiden vel kan bære frugt og tiltrække flere til 

arkivet og ikke mindst få andre til at tænke på at aflevere relevante 

billeder og dokumenter til arkivet. /Benny. 
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Generalforsamling i april 2015: 

 

Årets generalforsamling fandt sted 14. april og blev afviklet i god ro 

og orden. Der var genvalg til alle, og efterfølgende har bestyrelsen 

konstitueret sig uændret – se bagsiden af dette nyhedsbrev. 

 

 

Vi havde stor glæde af at høre Mogens Nielsen fortælle om ”Den 

genfundne Bro”, hvis historie han belyste så levende, at man fik lyst at 

køre derud med det samme, og billederne, han fremviste og beskrev, 

gav et godt indblik af arbejdet med broen, som for øvrigt er blevet en 

stor turistattraktion. 
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K. Regels Magasin: 

 

I sidste nr. blev K. Regels Magasin nævnt. Efter dette viste det sig, at 

Magasin i København har fået et museum for ca. 3 år siden, så det var 

nærliggende at henvende sig til dem med spørgsmålet om, hvorfor 

navnene Vett & Wessel og 

Th. Wessel og Vett blev 

anvendt skiftevis – med Vett 

og Wessel på butiksfacaden 

og Th. Wessel og Vett i 

reklamen her i byen. Jeg ved 

ikke, om nogle på museet fik 

grå hår af at granske sagen, 

men konklusionen var, at de 

i grunden ikke vidste ret 

meget om, hvordan 

Magasins samarbejde havde 

været med de mange 

butikker, der solgte deres 

produkter  rundt om i landet, 

og altså også her i byen. Til 

gengæld fik vi engang en 

henvendelse, der fortæller 

følgende om forretningen: 

Hans Nielsen Regel kommer 

til Brædstrup ca. 1905 og 

dør i 1915, og derefter fører 

Det glædede os, at se at en af gæsterne ved general-

forsamlingen var Ruth Dam og det kom derfor som en stor 

overraskelse, da vi erfarede, at Ruth var sovet stille ind 

16.4., blot 1 ½ døgn senere. Ruth var en drivkraft i 

foreningen, hvor hun var mangeårig sekretær og ligeledes 

formand i et par år, og hun efterlader et stort savn.  

Vores tanker går til Ruths familie. 
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hans enke Karen forretningen videre en tid, men i 1927 er hun i 

Horsens. Deres søn Niels Emil Gotfred Regel blev konfirmeret i 

Føvling i 1916. 

 

 

 

 

Scanning af fotograf Harald Jørgensens negativsamling: 

 

I 2011 påbegyndte firmaet BOAS Specialisterne i Aarhus en lang 

proces med scanningen af Harald Jørgensens store negativsamling, 

som vi i sin tid fik overdraget af Lis Simony, der videreførte hans 

fotoforretning. Firmaet benytter sig af unge autister med Aspergers 

syndrom, en mild form for autisme. Disse unge mennesker kommer til 

BOAS Specialisterne for at blive vurderet med henblik på at komme 

ud og arbejde i virksomheder, der kan gøre brug af netop deres særlige 

evner til løsning af specifikke EDB-opgaver.  

 

Da det ikke var muligt at sige på forhånd, hvor lang tid arbejdet ville 

tage, var der ikke sat slutdato for projektet, men vi har løbende kunnet 

følge arbejdet ved at se, at der dukkede flere og flere negativer op i 

vores registreringssystem. 

 

Nu er arbejdet afsluttet – og til begge parters fulde tilfredshed. 

Negativerne kan nu ses i arkivets database, dog kun med en enkelt 

scanning fra hver ”bunke”, når der var flere billeder fra samme familie 

i samme bestilling. I øjeblikket lægger firmaet sidste hånd på nogle 

by- og landsskabsbilleder fra Harald Jørgensens ”private” regi, som vi 

glæder os til at se. De er også i gang med at scanne foreningens første 

årsskrift fra 1987, så det senere kan blive lagt ud på vores 

hjemmeside, da dette årsskrift er udsolgt og ikke bliver genoptrykt. 

Ligeledes har vi planer om på samme måde at få scannet 

Voerladegårdbogen 1, da denne ligeledes er udsolgt. Da 

Voerladegårdbogen 2 udkom, gik det op for mange, at der også var en 

”etter”, så den forsvandt ganske hurtigt fra hylderne.  
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Gangbro over jernbanen i 1913: 

 

Vi fik en 

henvendelse på 

”klingende dansk” 

fra ”en fransk 

franskmand” med 

en fransk e-mail-

adresse, Han og en gruppe mænd 

havde drøftet, hvordan det kunne 

være, at en gangbro var bygget 

over Horsens-Silkeborg-banen ved 

Brædstrup i forbindelse med en 

amtsudstillingen i 1913. Han sendte kopi af postkortet, der viste denne 

bro og spurgte, hvad denne amtsudstilling gik ud på. Vi undrede os 

naturligvis over, hvad en gruppe mænd i Frankrig kunne have af 

interesse for dette, men det viste sig så, at han boede i København og 

var tilknyttet et forum for jernbanehistorie. Vi havde ikke så mange 

kendsgerninger at bidrage med, men mente at broen var bygget for at 

folk fra den nordlige del af byen, incl. sygehusområdet m.m. kunne gå 

over til parken, hvor amtsudstillingen fandt sted under stor festivitas. 

Udstillingens formål var at belyse landbrug, handel og erhverv. Hvor 

denne gangbro helt præcis har gået, ved vi ikke, men måske ved stien 

fra Rosengade ud for de Thygesons Allé og ned til parken?  

 

Det skal bemærkes, at der har været 2 amtsudstillinger her i byen, 

nemlig ovennævnte fra 1913 og senere i 1931. - Er der nogen, der 

kender til denne gangbro – eller evt. har  private fotos af broen fra et 

gammelt familiealbum? 
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Pensionater i Brædstrup-området: 

 

Under en søgning på nettet faldt jeg over en oplysning om, at der 

skulle have ligget et pensionat over Julius Andersens forretning på 

Bredgade (Nuværende Imerco). Det var en ph.d. afhandling af Mette 

Tapdrup Mortensen med titlen ”Et hjem i byen”, som beskriver 

forskellige typer pensionater, og her i blandt var der en dame fra 

Brædstrup, Lis Jensen, født 1925, der kort beskrev sit ophold på et 

Københavnsk pensionat. Det gav anledning til at spørge lidt rundt 

omkring, og jeg hørte, at der ligeledes skulle have været pensionater 

både på Sygehusvej og Søgade. – Er der nogen, der har kendskab til 

disse – og andre - pensionater og deres værter – eller nok snarere 

værtinder – fra området, hører vi gerne om det. Skriv gerne til 

hjemstavn@mail.dk med udførlige oplysninger – eller ring til Else på 

tlf. 75 75 18 63. 

 

 

Nye reoler på læsesalen: 

 

 

På kontoret har Bendt 

hjulpet os med 

ophængning af reoler, så vi 

kan præsentere en del af 

vores bøger mere 

overskueligt, og han har 

lavet en holder til de 

bøger, vi har samlet om 

lokale forhold, hvad enten 

det drejer sig om lokale 

forfattere – eller forfattere 

udefra, der skriver om lokale forhold. (Vidste I f.eks. at go’e gamle 

”Harry Motor” Jensen, FDMs mangeårige primus motor, var født på 

Nørregade)?  - Vi har ligeledes lavet en lille udstilling i det første rum 

– ”venteværelset” i skabet der, så der nu er lidt mere at kigge på – ud 

over de fine fotos fra det gamle Brædstrup på den modsatte væg, som 

bliver studeret flittigt af alle, der besøger os.   

mailto:hjemstavn@mail.dk
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Nye hjælpere 

 

Vi har været heldige at få nye hjælpere på arkivet, som sætter os i 

stand til at dykke ned i gamle indleveringer. Det er en fornøjelse at få 

disse ting sorteret og registreret. Første skridt til dette foregår i 

hånden, og senere vil det blive indtastet på computeren. 

 

Hvilket er en STOR OPFORDRING til alle jer, der læser dette, om 

at indlevere breve, protokoller, dokumenter, regnskaber, dagbøger, 

både private, forenings- og forretningsmæssigt – samt ikke mindst: 

FOTOGRAFIER til arkivet. Vi savner i den grad billeder af interiør: 

De fleste af de fotos, vi har, er portrætbilleder, men hvordan så der ud 

i forfædrenes stuer? Og hvordan så gadelivet ud med hestevogne, 

biler, cykler m.m. -  og mennesker på indkøb? Har I billeder fra jeres 

ARBEJDSPLADSER? Husker I at skrive navne på bagsiden af 

billederne?  

 

Og husk: Hvis I mener at have relevant materiale liggende, som 

endnu er for ”ungt” til en offentliggørelse, så kan I bede om at få 

det ”låst” for nysgerrige blikke i det antal år, I synes.  

 

 

 

 

Nyt fra Grædstrup: 

 

Vi har haft besøg af 3 aktive piger i Grædstrup, der nu forsøger at 

samle en fortællegruppe for at få nedskrevet noget af Grædstrups 

historie. De havde indkaldt til et indledende møde i præstegården 

lørdag den 25. april, og vi har netop hørt, at der har været stor 

tilslutning til mødet. Vi vil her fra arkivet bakke op omkring arbejdet. 

Kontaktpersonerne er Karin Juhl Andersen, tlf. 75 76 01 94, Britta 

Hedegaard Christensen, tlf. 75 76 00 65 og Jette Skovvang Pedersen, 

tlf. 75 76 00 27. 
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Kontingent: 

 

Kontingentet er fortsat kr. 100 for enlige og kr. 150 for par. Der 

medfølger indbetalingskort, som kan betales via netbank, til 

foreningens konto i Jyske Bank: 7240 1930168 eller til et af 

foreningens bestyrelsesmedlemmer. 

 

HUSK at oplyse navn og adresse ved indbetalingen. 

 

Med Nyhedsbrevet følger 2 stk. fribilletter til gårdmuseet 

Stjernholm, Nim. 
 

 

 

Nye indleveringer: 

 

Vi har været så utrolig heldige at få overdraget en stor samling gamle 

– og meget, meget fine – postkort fra Brædstrup-området. Nogle 

havde vi i forvejen i vores samlinger, men disse nye var af en meget 

fin kvalitet, og nogle var med motiver og vinkler, vi ikke har set 

tidligere. Nogle af de motiver, vi kendte, kunne se ud, som om de var 

affotograferinger af gamle fotos, da mange af disse nye var ganske 

skarpe. Det kan give stof til gode samtaler, når onsdagsaftenholdet går 

i gang til efteråret med at fortælle om billeder, vi ikke alle kender lige 

godt, så vi kan få nedskrevet historierne. 

 

Forleden kom en dame i åbningstiden for at hente noget materiale, hun 

havde spurgt om pr. mail, og som Knud havde fundet frem til hende. 

Inden hun gik, forærede hun os en del gamle fotos og dokumenter, 

hvoraf det ældste var fra midten af 1700-tallet!! Måske det ældste vi 

har i samlingerne? Det bliver spændende at dykke ned i materialet og 

prøve at finde historien bag. 

 

Brædstrup Mølle: 
 

Møllen, vi viste billede af i sidste nr., var Brædstrup Mølle, som vi 

også havde en formodning om, så nu kan billedet registreres med 

navns nævnelse. 

EB 10.05.2015 
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Stjernholms program 
 

 

Arrangementer sommeren 2015  
 

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

museet med gratis kaffe og kage sponseret af Super Brugsen. Ejnar Mørk Hansen 

og Karen Svenningsen underholder i Cafeen.  Båltale ved Jens Petersen, Nim.  

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

Søndag 17.maj.13-16: Have og markedsdag. Kom og hør om havens læge-og 

krydderurter. Salg af planter, tilbehør og godt grej. 

Smagsprøver: Urtete og knækbrød 
 

Søndag 14. juni 13-16:  Friluftsgudstjeneste kl. 14 
 

Søndag  28. juni 13-16:.  

Underholdning ved tryllekunstner og klovnen Lars Gustav. 

Kom og sælg dit legetøj. Tilmelding til 2022 0715  

Smagsprøver: Pandekager på gårdspladsen og Madamblå kaffe 
 

Søndag  09. aug. 13-16: Vurdering af dine skatte. Henning Gamborg ser på 

medbragte antikviteter fra kl. 13-15 

Smagsprøver: Gul budding med saftsovs 
 

Levendegørelse:  

Søndag 30. august, 11-16: Mange af sommerens landlige sysler vises. 

Strikkeeksperten Lene Pedersen udstiller og sælger. Pindehuggeren arbejder. 

Besøg af børstenbinderen. Smeden arbejder. Vagn viser brug af tømrer-snedker 

håndværktøj. Der slynges honning. Rebslagning på gårdspladsen. Tyrsting Husflid. 

Pileflet. Snapsedamen Lis. Petroliums motorer i drift. Få en tur i Hestevogn. 

Horsens Husflidsforening. 

Smagsprøver: Stjernholmvafler og Rygeost. 
 

Nat på Stjernholm:  

Torsdag 17. september 19-22: Oplev mørket, se lyset. Stue med ”æ Bindstouw”. 

Cafe med fællessang og musik ved Ejnar Mørch Hansen og Karen Svenningsen 
 

Store Æbledag 

Søndag 27. 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 2014 

Lørdag den 28. og søndag 29. november. 11-16:  

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, 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 

Mariager og Hvidsten. 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   75 75 13 90 

benny.andersen@teliamail.dk 

Knud Møller - næstformand   75 78 21 15 

knud_moller@hotmail.com  

Regnar Brønd – kasserer     75 75 17 15 

 regnarruna@gmail.com 

Else Bundgaard -  sekretær   75 75 18 63 

elsebundgaard@outlook.dk 

Ove Rasmussen - frihedssaml.   75 67 87 48 

 ove-ras@dlgmail.dk 

Irene Overgaard – best.medl.   79 37 13 83 

irene.helledie@gmail.com 

Peter Damgaard - best.medl.   75 75 20 20 

 spdamgaard@gmail.com 

Ellen T. Schmidt - byrådsrepr.   75 75 21 67  

ETS@horsens.dk 

      EB 

Redakt. 11.maj 2015/PD 
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