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Administrationsbygningen ved sygehuset
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Tidl. lægebolig på Sygehusvej ved siden af sygehuset –senere
administrationsbygning.
Grunden blev erhvervet af proprietær S. Pedersen, Vingumgård, i 1918 og
bebygget. I 1928 blev den solgt ved skifteretsattest til overlæge Christen
Just-Olesen, hvis enke sælger den i 1949 efter hans død. Herefter købes
den af familien Westenholz og fungerer som skovfogedbolig, indtil den i
1966 bliver administrationsbygning for sygehuset.

Åbent hus i Tinghuset
oktober 2015:
Sidst i oktober summede
Tinghuset af liv ved et
Åbent-Hus arrangement,
hvor en meget stor del af
husets brugere på årsbasis
havde en lille stand, hvor
de fremviste nogle af de
forskellige ting, de
beskæftiger sig med i løbet
af året. Selvfølgelig var
dørene åbne til arkivet og
Frihedssamlingen, og vi
havde mange gæster. Flere byrådsmedlemmer var inviteret og havde fulgt
opfordringen om at se dette dejlige hus i funktion. En dejlig weekend for
alle deltagere.

Årsskriftudgivelse i november 2015:
Endnu en gang kunne foreningen præsentere et årsskrift, som vi har gjort
siden 1987, og som sædvanlig med en stor variation af emner. De 9
artiklers titler og forfattere var denne gang:
1. Den Genfundne Bro - af Vigand Rasmussen.
2. Et ungt pars start på landmandslivet i Brædstrup 1922-1942 - af Orla
Bjerregaard Lauritsen.
3. Rytterskoler på Brædstrup-egnen - af Bendt Nielsen.
4. Maren og Anders Peder – ét led i en lang kæde i Sdr. Vissings
historie - af Ejner Mørk Hansen.
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5. Hem, en lille landsby syd for Mossø, fra rytterbonde til selveje og
udskiftning - af Jens Peter Randløv Boes.

6. Skovfogedhuset i Træden Skov - af Jesper Sandgaard.
7. Maleren Peter Vorgaard, en Asger Jorn i Svøb - af Erik Rask
Petersen.
8. Ministerens skovslot og den sidste herregård, træk af historierne bag
Addithus og Løndal - af Jørgen Henneke.
9. Brædstrup under besættelsen - af Ejvind Hede Jørgensen.
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Fotoudstilling 2016:
Det er ved at være en tradition for at der er fotoudstilling i Tinghuset om
foråret og i år deltog 17 fotografer, heraf var 4 lokale. Da udstillingen med
142 fotografier besøges af
omkring 200 gæster er der
basis for at lokalarkivet i
den modsatte ende af
Tinghuset også holder
åbent. Det har givet
mange af gæsterne
mulighed for at bese hele
huset og ikke mindst få en
god snak om fortid og få
en orientering hvad
arkivet indeholder.
Adskillige er
efterfølgende vendt
tilbage for at studere samlingerne nøjere.
Anitas billede blev det, der samlet fik flest stemmer, og ved den
efterfølgende udtrækning blandt dem, der havde stemt, vandt Peter
Petersen, Horsens, det billede, han personligt havde stemt på, nemlig
Bennys.
BA
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Generalforsamling
Dette års generalforsamling
foregik traditionen tro i god
ro og orden, ledet af Erik
Rask Petersen. Alle
afdelinger kunne berette om
et godt år 2015 med godt
samarbejde. I år var der
udskiftninger i bestyrelsen,
idet Regnar Brønd ønskede
at trække sig tilbage, og
som nyt bestyrelsesmedlem
blev Hanne Jakobsen,
Tyrsting, valgt. Ole Strand
Jensen trådte tilbage som revisor og blev afløst af Birgit Wiborg Jensen,
og som revisorsuppleant valgtes Regnar Brønd i stedet for Erik Frandsen,
som ikke ønskede genvalg. På et efterfølgende lille bestyrelsesmøde
konstituerede bestyrelsen sig og fremtræder nu, som det ses af oversigten
på sidste side.
Efter generalforsamlingen fortalte Per Kristensen om Den genfundne Bro,
Vestbirk Garn- og Trikotagefabrik samt Vestbirk Kraftværk og
udviklingen af disse historiske steder - om fremtidsvisioner og med
Gudenåen som den samlende faktor. Det spændende foredrag blev kædet
sammen med lysbillleder, og vi fik en herlig aften.

Arkivarbejde:
Der rydder op og sorteres på fuld kraft, og registreringen skrider støt
fremad. Undervejs støder på vi gamle fejl og oversete fakta, og disse rettes
til. Fornylig så vi i en af de store Brædstrup-mapper fra læsesalen, at en
gård var benævnt: ”Søndergården” og endda med en tilføjelse ”Ny
Søndergård”. Vi mente ikke, at dette passede med den aktuelle gård, så
ved fælles hjælp, optagelser af nye billeder og sammenligning, kunne vi
som ventet rette navnet til ”Højlund”. Adressen er Søndergade 110, hvor
Elly og Holger Knudsen boede i en del år. Gården var Ellys
barndomshjem, efter at hendes familie var flyttet fra Dauding, hvor hun
var født. Elly og Holger havde tidligere ejet Birkeholm i Nimdrup (på
Birkeholmvej), som senere blev overtaget af sønnen og svigerdatteren.
Sådan kom der en helt anden historie ud af en fejlbehæftet betegnelse.
Mon ikke der ligger flere lignende sager og venter?
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Gangbroen over jernbanen:
Vi har i Nyhedsbrevet
fra sidste forår omtalt
gangbroen over
jernbanen. Den blev
anvendt i forbindelse
med amtsudstillingen i
1913 og lå på venstre
side af nedgangen til
parken ved Rosengade.
Da Christian Nielsen
(murer) kendte til stedet
og har set fundamentet i
sin tid, satte han dette
mærke ved nordsiden af
grøften langs naturstien:

Undervejs blev
det også til lidt
andet lokalsnak
om hele
sygehusområdet.
Christian har
også en særlig
sans for bevaring
og genbrug af
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specielle produkter, og da vi kom tilbage, viste Christian mig krukken
foran huset. Det er en original smeltedigel, som stammer fra en gammel
smedje i Føvling. En anden smeltedigel står ligeledes på hans grund. Foran
Christians hus står en anden ting med historisk baggrund, nemlig en af
trappestenene fra det gamle Søndergården. Den har Christian passet på i
mange år. Her hænger hans postkasse, husnummer og et skilt med det
slogan, han selv til fulde efterlever: ”Jeg tæller kun de lyse timer”:
Christian besøger os jævnligt på læsesalen, og her får vi rigtig mange gode
historier til belysning af ”folk og fæ” fra hele området. Pudsigt nok er de
fleste af os arkivfolk egentlig tilflyttere, så derfor er det en fornøjelse, når
vi også kan overraske Christian
med en god historie, han ikke
har hørt før som denne – og
ovenikøbet fra hans egen
”baghave” (i Ring):
I 1990-erne solgte Christian sit
hus på Åstruplundvej i Ring til
en lokal tømrermester, som
boede der nogle år, inden han
ville bygge nyt stuehus, hvilket
skete i 2000. Horsens Museum
giver besked til entreprenøren
om at være opmærksom på evt.
fortidsminder, som man gør i
sådanne tilfælde Det
afmærkede sted for byggeriet
blev besigtiget, men i første
omgang mente man ikke
umiddelbart, at der var noget af
interesse. En halv snes dage
senere kommer arkæologen dog
forbi i et helt andet ærinde, netop som gravemaskinen har afdækket
resterne af en urne. Den havde befundet sig lige under pløjelaget og
rummede 14 større og mindre keramikskår af bundpartiet af urnen, samt
brændte knogler. Fundet kunne ikke dateres nøje, men man regner med, at
det drejer sig om Yngre Bronzealder eller Ældre Førromersk Jernalder.
Gravpladsens placering kan måske have haft tilknytning til en nærliggende
gravhøj.
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Indleveringer:
Vi var så heldige at få tilbudt et maleri af Underup gamle skole, og
inspireret af dette
har Benny siden
fotograferet den
gamle bygning,
mens den endnu
står der. Maleriet
er fra 1938 og
malet af
kunstneren Knud
Mæhl, som i sin
tid udstillede på
Charlottenborg.
Underup Skole 1938
Maleriet er givet
som gave til daværende førstelærer Martin
Andersen ved hans pensionering, og nu hænger
det her på læsesalen. Vi modtog ligeledes en hel
del personoplysninger om Martin Andersen.

Førstelærer Martin Andersen

Underup Skole 1909
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Familien Wulff:

I årsskriftet fra 2007 skrev Lars Henning
Schroll en artikel om Herman og Sine
fra Slagballe bakker. Herman var ret
kendt for sin spøjse fremtoning, men vi
kunne ikke dengang dokumentere hans
kontrafej, men det fik vi fornylig
mulighed for i forbindelse med en
forespørgsel om og fra ovennævnte
familie, og vi kan derfor vise et par
eksempler:

Ved samme lejlighed efterlystes billeder af Dorthea Wulffs
Legetøjsforretning i en ganske lille bygning, som lå ved siden af
Centralhotellet, inden disse huse måtte vige for udviklingen og siden gav
plads til Tinghuspladsen. Vi har fundet enkelte postkort, hvor forretningen
er med, men ingen nærbilleder med navn.
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Efterlysninger:
Vi har fået en henvendelse vedr. Frørskilde i Sdr. Vissing. Udover at den
blot er omtalt i vores bog om Sdr. Vissing, har vi ingen konkrete
oplysninger om denne. Er der nogen, der kan hjælpe?

Fotos:
Vi mangler fotos af Brædstrups ældste gårde – helt tilbage fra dengang de
lå langs med eller tæt på Bredgade – og ligeledes interiørbilleder:
Bjerregård.
Damgård.
Holmsgård
Postgården.
Søndergården (Gl. Søndergård og Ny Søndergård).
Dortheas Legetøjsforretning

Kontingent:
Der vedlægges et indbetalingskort for medlemskab i 2016: Prisen er
uændret: Kr. 100,- for enlige, og kr. 150,- for par. Beløbet kan indbetales
enten til Jyske Bank, konto 7240 1930168 – og husk at anføre dit navn!
Beløbet kan også indbetales til et af vores bestyrelsesmedlemmer – eller
ved besøg på arkivet i åbningstiden torsdage 13.30-18.00.
EB

Med Nyhedsbrevet følger 2 stk. fribilletter til gårdmuseet Stjernholm,
Nim.
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Stjernholms program
Arrangementer sommeren 2016
Lørdag 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
Thorkild Skifter.
Deltager man kun i bål og båltale kl. 20 er dette gratis.
Søndag 22. maj kl. 11-16: Have og markedsdag og med gymnastikopvisning af
Bryrup Springhold. Kom og hør om havens læge-og krydderurter. Salg af planter,
tilbehør og godt grej
Smagsprøver: Urtesuppe
Søndag 12. juni 13-16:. Vurdering af dine skatte. Henning Gamborg ser på
medbragte antikviteter fra kl. 13-15
Loppemarked for voksne og børn. Tilmelding til 2022 0715
Smagsprøver: Rabarber
Søndag 14. aug. Friluftsgudstjeneste kl. 14.
Ved sognepræst Peter Lynggaard Uth, Nim
Levendegørelse:
Søndag 21. august, 11-16: 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. Tyrsting Husflid. Pileflet. Snapsedamen Lis. Petroleums
motorer i drift. Stenslibning. Horsens Husflidsforening.
Smagsprøver: Stjernholmvafler og Rygeost.
Syltedag på Stjernholm
Søndag den 11. sept. kl 13 – 16. Se havens bær og frugter blive anvendt.
Store Æbledag
Søndag 25. 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 2016
Lørdag den 26. og søndag 27. 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
Tåsinge. 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

BESTYRELSEN

Benny Andersen - formand
benny.andersen@teliamail.dk
Knud Møller - næstformand
knud_moller@hotmail.com
Hanne Jakobsen - kasserer
haj@jakobsen.mail.dk
Else Bundgaard - sekretær
elsebundgaard@outlook.dk
Ove Rasmussen - frihedssaml.
ove-ras@dlgmail.dk
Irene Overgaard – best.medl.
irene.helledie@gmail.com
Peter Damgaard - best.medl.
spdamgaard@gmail.com
Ellen T. Schmidt - byrådsrepr.
ETS@horsens.dk

20 94 13 90
20 19 37 86
21 70 18 53
75 75 18 63
75 67 87 48
79 37 13 83
40 70 90 20
75 75 21 67
EB
Redakt. 26.maj 2016/PD
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