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Brædstrupegnens Hjemstavnsforening  

Østergade 9, 8740 Brædstrup 
 

består af: 
 

Lokalhistorisk Arkiv i Tinghuset  

Gårdmuseet Stjernholm i Nim.  

Frihedssamlingen i Tinghuset 

 

 

Nyhedsbrev 2, Efterår 2014. 

 

 

 

 
 

Dolkefund ved Voervadsbro 2014 
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Udstilling 

 

I slutningen af august holdt Dansk Militaria Forening udstilling i 

kunstlokalerne i Tinghuset, og da Frihedssamlingen samt lokalarkivet 

samtidig slog dørene op, var der livlig aktivitet hele 

dagen med interesserede gæster fra kl. 10-15.  
 

 

 

 

 

x x x 

 

Når man falder over fortiden ….. 

 
På en søndagsudflugt den 18. maj 2014 ville vi nyde udsigten fra arealet 

ved Voervadsbro og fik en oplevelse for livet. Her var der den seneste 

måned blevet ryddet for al nåletræsbevoksning nord for den store 

grusgrav, hvor 

Dansand graver efter 

det hvide kvartssand, 

og hvorfra der er den 

flotteste udsigt over 

Gudenådalen. 

 

.”Skovbjerg Bakke” 

står der på et 

gammelt kort fra 

slutningen af 1700-

tallet og betegner 

stedet, hvor vi var. 

Anno 1864 

Udsigt ned over det hvide sand 
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Selve ”sandbjerget”, som næsten har pyramideform, ligger nærmest øverst 

på bakken, og at det er det rene hvide sand, er der ingen tvivl om. Det er 

nok også derfor, at bakken er frigivet til råstofudvinding. Udsigten herfra 

er storslået, og det må folkene fra Horsens Museum også have syntes, da 

de lavede søgegrøfter flere steder på bakken, dog uden at finde den 

stenaldergrav, som de mente måske var der. 

 

I en opgravet skovlfuld sand, som gravkoen havde efterladt for enden af 

søgegrøften, ser min kone pludselig en del af en flintesten med en masse 

små hakker stikke op af sandet. Hun trækker den op for at se nærmere på, 

hvad det mon var, og der 

åbenbarer sig den smukkeste 

stenalderdolk – omkring 4000 år 

gammel. Vi kontakter museet, som næste dag leder videre i håbet om at 

finde en gravplads på toppen. Man finder nogle sten i en lige række, men 

om det er en egentlig grav er svært at afgøre, fordi spor i hvidt sand 

forsvinder.    

 

Men dolken har vi stadig efter aftale med Horsens Museum.  

      Knud. 

 

X x x 

 

 

Onsdagshold 
 

Vores onsdagsaftner hver anden onsdag i vinterhalvåret startede op den 17. 

september, og første aften fik vi rokeret lidt rundt med møblerne i 

læsesalen på cellegangen i et forsøg på at udnytte pladsen bedre og især 

med henblik på at kunne præsentere nogle små tema-udstillinger i vores 

lokaler. 
 

Arkæolog Per Borup, Horsens Museum, i færd 

med at undersøge og fotografere dolken. 
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Bøger 

 
 

I sidste Nyhedsbrev præsenterede vi bogen 

”Fra Altona til Dybbøl”, og der har været en 

pæn interesse for bogen, som stadig sælges på 

arkivet i åbningstiden. Den omhandler soldater 

fra 1864 og deres og deres familiers skæbne. 

Forfatterne Preben Strange og Magne Lund har 

koncentreret sig om soldater fra det gamle 

Skanderborg amt, og bogen er en lækkerbisken 

for slægtsforskere, der har forfædre fra dette 

område. Lokalarkiverne i området har bidraget 

med at finde dokumentation, billeder og breve. 

Bogens pris er kr. 300,- 

 

 

Siden udsendelsen af sidste nyhedsbrev er endnu 

en bog kommet til, nemlig Danske Teglværker, 

Horsens kommune, som forfatterne Jacob 

Hanquist Petersen, Hovedgård, og Verner Bjerge, 

Horsens, har skrevet. Lokalarkiverne i kommunen 

har bidraget med mange oplysninger. Dette værk 

er det første i en serie om Danmarks teglværker, 

og forfatterparret er allerede gået i gang med at 

kortlægge teglværkerne i Hedensted kommune. 

 

Forsiden af bogen 

 

 

 

Billede fra præsentationen 
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Da Teglværks-

bogen udkom, 

deltog to af 

arkivets hjælpere 

til præsentationen, 

som foregik på 

Industrimuseet i 

Horsens ved en 

hyggelig 

sammenkomst i 

den store hal. Det 

var spændende at 

se, hvor mange  

 

 

 

Oversigt over alle teglværker i Horsens kommune 

 

teglværker, der har bredt sig rundt i landskabet – små og store mellem 

hverandre, men ud af de 48, der er nævnt, har de 19 ligget i 

Brædstrupområdet! De fleste var for længst gået i glemmebogen, men er 

nu beskrevet med de få eller mange oplysninger, som det er lykkedes 

forfatterne at drage frem. Bogens pris er kr. 200,-, og begge bøger ligger 

fremme på læsesalen til gennemsyn og sælges i åbningstiden om torsdagen 

kl. 13.30 - 18.00.  
 

 

En gæstebog 
 

  

 

Forsiden af 

gæstebogen 

Dronning Ingrids navnetræk 

Indledning til bogen 
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På forunderlig vis er denne gæstebog dukket op fra gemmerne og viser ved 

dens autografer de gæster, der gennem tiden har besøgt Dr. Ingrids 

Gigtplejehjem (D.I.G.), nu Vesterled helt fra indvielsen 25. september 

1975, hvor Dronning Ingrid  gæstede byen og satte sit navnetræk som 

minde. 

De mange autografer, der siden er kommet til, viser en mangfoldighed af 

besøgende. 
 

Efterlysninger 
 

Mon nogen kan hjælpe med at opklare dette: En glat guldring er fundet på 

Nørrehusvej 34 og med inskriptionen:  Mette og Kalle, 23.6.21?  Hvem 

mon Mette og Kalle var – var de her fra området – eller ???? - Ja, det er 

nok som at lede efter en nål i en høstak, men af og til kan heldet jo være 

med én. Ring venligst til Else, 75 75 18 63, hvis du har svaret. Ligeledes 

hvis nogen har svar på nedenstående: 

 

Vi har nogle billeder, men kan ikke identificere personen eller stedet: 
 

Hedder han  

Grabow? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilken mølle? 

 

 

 

 

 

Butik i Brædstrup 
 

Jeg er af og til stødt på et gammelt billede af en forretning på Bredgade 

med navnet Vett & Wessels Udsalg/K. Regel. Hver gang har jeg undret 

mig over sammensætningen af navnet, da det minder alt for meget om 

Wessel & Vett, som er det navn, som bruges af ”Magasin du Nord” i 

København. Tilfældigvis fandt vi under oprydning på vores bibliotek et 

hæfte, der blot øger mysteriet: Indehaveren K. Regel forsynede sine 

kunder med hæftet ”Damernes Dagbog med illustrationer” – et hæfte, der 

er trykt i København og indeholder en noteringskalender for 
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husholdningsudgifter - for udlånte bøger -  for gode råd om pletfjernelse, 

skemaer til årsregnskab og fødselsdage. For at disse sider ikke skulle blive 

for kedelige, var de muntret op med billeder af datidens store skuespillere, 

ikke alene danske, men også udenlandske, og en af de forreste sider viser 

datidens kongepar kong Christian X og dronning Alexandrine samt 

kronprins Frederik med sin daværende forlovede Prinsesse Olga, så deraf 

kan sluttes, at hæftet er fra 1922, da kronprinsparret blot var forlovet et par 

måneder. – På bagerste omslagsside ses reklame for det store lager af 

dækketøjer, gardintøjer m.m., samt dame-lingeri, corsetter og strømper, og 

øverst står firmamærket som følger: Aktieselskabet Th. Wessel & Vett – 

Magasin du Nord – og nedenunder: K. Regel Brædstrup.  Navnet står som 

jeg husker det på facaden fra Magasins forretning på Nytorv i København. 
   

1: Damernes dagbog, forside 

2: Vett & Wessels Udsalg på Bredgade  

3: Regnskab og skuespillere – Poul Reumert øverst i midten. 

4: Daværende konge- og kronprinsepar. 

5: Reklame med navnet Wessel og Vett.  
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Kan nogen fortælle, om de 2 udgaver af navnet skyldes, at navnet Vett og 

Wessel måske er blevet brugt ”udenfor Valby Bakke”, da forretningen har 

været en underafdeling af Magasin du Nord??? Kan du uddybe dette, ring 

venligst til Else, 75 75 18 63. 
 

Foto af kontrolassistenter 
 

I Nyhedsbrev 2 fra efteråret 2013 viste 

vi et billede af et par 

kontrolassistenter, og i Nyhedsbrev 1 

kunne vi give svaret på den ene 

assistent, nemlig Kristian Petersen, 

Løvet. Billedet er for længst lagt klar 

til registrering – og næsten glemt, 

indtil jeg fornylig var på besøg på 

Hjortsvang Museum. Her dukker 

selvsamme billede op i meget stor 

format i deres udstilling af 

landbrugsmaskiner, og jeg spurgte, om 

de kendte navnene på de 2 herrer, men 

svaret var negativt, men ved denne 

lejlighed fik de så navnet på den 

person, vi kendte herfra.  
 

 

 

Kontrolassistenterne. 
 

   X  x  x  

 

Årsskriftudgivelse 2014 
 

Nu er vi klar med det nye årsskrift. I år har vi fundet frem til 10 gode 

artikler om historierne fra området. Her 150 år efter slaget på Dybbøl har 

vi også valgt at markere det med 2 artikler som relaterer til en soldats 

skæbne fra Sdr. Vissing, men også om de skader som den fremmede 

besættelse forårsagede bl.a. omkring Ring og Føvling. 
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Invitation: 

 

Mød op i Tinghuset til udgivelsen torsdag, den 13. 

november 2014 - kl. 16.00    

 

Efterfølgende er foreningen vært ved et lille traktement – her er der 

lejlighed til at nyde et glas vin og hilse på gode venner og bekendte. 

 

Husk at årsskriftet er en oplagt mandelgave eller naturligvis en gave som 

bør ligge under et hvert juletræ.  

NB: Kender du nogen som er flyttet fra byen, så send dem et årsskrift. 

 

Ældre numre af årsskriftet sælges hver torsdag eftermiddag fra Tinghuset. 

Priserne er så lave, at det næsten ikke tåler at komme på tryk. Er din 

samling ikke komplet, så skynd dig at erhverve disse billige manglende 

årgange.      Benny 
 

   X x x 

 

Kontingent 
 

Kontingentet beløber sig til kr. 100 for enlige og kr. 150 for par, og 

mangler du stadig at betale, kan dette gøres til et af 

bestyrelsesmedlemmerne - i arkivets åbningstid torsdage 13.30-18 - eller 

til konto i Jyske Bank 7240 1930168 – og HUSK at anføre afsendernavn 

og adresse.  
   X x x 

 

 

En glædelig nyhed for 

Tinghusets brugere 
 

Et mangeårigt ønske er blevet opfyldt, 

idet der er blevet installeret en lift i 

Tinghuset, så adgangen til 1. sal nu 

kan foregå uden besværlig 

trappeopstigning – herligt.  
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Hjemstavnsforeningens udflugt den 26. august 2014 
 

Bemeldte dato kørte et halvt hundrede forventningsglade frivillige 
hjælpere nordpå med Ejnar ved rattet i Brædstrup Turistfarts store bus. 
Man skulle på den traditionelle ”tak-for-indsats-tur”. 
   Vejret var perfekt, humøret højt og stemmen blev rørt en omgang, 
inden vi indtog en kop kaffe og et rundstykke på rastepladsen ”Gudenå” 
ved Randers. 
   Derfra gik turen ad snørklede veje til Mariager Kirke, hvor en guide 
ventede os for at fortælle om kirken og dens omgivelser. 
   Kirken blev oprindelig bygget i 1400-tallet som en del af et 
klosterkompleks, hvor der levede både munke og nonner. I slutningen af 
middelalderen var klostret det største og helt dominerende i Østjylland. 
Klostret tiltrak også medlemmer af adelige slægter på spindesiden. 
   Reformationen ændrede fuldstændig klostrets driftsform, hvor også 
flere bygninger successivt blev nedrevet. Bevaret til i dag er kun en fløj af 
munkegården samt kirken. Og hvem skulle tro, at denne på et tidspunkt 
har været landets 3. største kirke kun overgået af domkirkerne i Roskilde 
og Århus! Nuværende udseende stammer fra radikale istandsættelser og 
reduktioner i bygningen hhv. 1788-89 og 1931-33. 
    

Man begav sig 
herefter til 
fods til 
Mariager 
Museum, der 
er indrettet i 
en hyggelig 
300-år-
gammel 
købmandsgår

d. Samlingerne her stammer fra egnen syd for Mariager Fjord og omfatter 
en købmandsbutik fra 1920’erne, en enestående barbersalon, en række 
stuer – herunder en bondestue fra slutningen af 1700-tallet samt 
husgeråd fra tre århundreder.   Bussen blev atter indtaget for at køre 
videre langs sydsiden af fjorden til Hadsund, hvor blev drejet fra mod  
Restaurant Bramslev Bakker for at spise middag – tillige at nyde en 
fantastisk flot udsigt over Mariager Fjord. 
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   Der er et slogan, der lyder: Haa du wot i Hobrow? Det kan alle 
deltagerne nu sige, at de har, for vi kørte fra Bramslev over Hobro til 
Hvidsten Kro for at få eftermiddagskaffe og for at høre en lokal fortælle 
om stedets historie – et blændende og humoristisk indslag, hvor man kom 
vidt omkring bl.a. om kroens tilblivelse og placering, om digterpræsten 
Steen Stensen Blicher, der har boet i det nærtliggende Spentrup, om det 
forrige århundredes kropar, Marius og Gudrun Fiil, der har præget kroen 
– Gudrun med sin ”recept” (flæskeæggekage m.m.) og Marius med sine 
opkøb af gamle ting og sager, som er udstillet i de forskellige bygninger – 
og sidst, men ikke mindst, om kroens hjemsted for Hvidstengruppen 
under 2. verdenskrig og nylige filmoptagelserne heromkring. Vi var 
tryllebundne i over 1 ½ time og følte, at vi befandt os i et højere luftlag. 
   Besøget i Hvidsten afsluttedes med en lille rundtur til forskellige 
bygninger, som Marius Fiil har opført, samt diverse mindesmærker. 

 
Tiden var nu til, at vi atter skulle vende snuden mod Brædstrup, som vi 
arriverede til først på aftenen, mættet af talrige nye indtryk, gode 
oplevelser – det ikke mindst p.gr.a. af et par fremragende indlæg i kirken 
og kroen. Og vi var også vejrmæssigt meget heldige, for: Oven over alting 
”stråled’” moder sol! 
   En stor tak til arrangørerne.   Erik Rask Petersen 
 

 

MUSEUMSJUL 2014 
Lørdag den 29. og søndag 30. november. 10-16:  

Bemærk at vi som noget nyt prøver at holde julen både lørdag og 

søndag, Vi har 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 i år gik til Mariager og Hvidsten Kro. 

Det er meget hyggelig og en god oplevelse. Se artiklen i bladet. 
PD 

 

Besøg foreningens hjemmeside. 

www.braedstruparkiv.dk 

Mailadr: 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. 22.oktober 2014/PD 
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