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Et travlt efterår med udgivelser og udstilling. 
 

Lørdag den 3. november 2012 blev udgivelsen af Voerladegårdbogen 2 i 

Voerladegård 

Forsamlingshus 

et stort 

tilløbsstykke, og 

efter at bogen 

var præsenteret 

af Lars 

Lindencrone 

Lavridsen, 

byrådsmedlem i 

Skanderborg 

kommune, samt 

initiativtager 

Anne Thorup, 

blev der hurtigt solgt mange eksemplarer. Efterfølgende har forretningerne 

solgt en del, også arkivet haft mange gæster, der ville købe bogen, og det 

medførte som en sidegevinst, at den første Voerladegård-bog nu er så godt 

som udsolgt. Vi takker hele gruppen med Anne Thorup i spidsen for det 

store arbejde, de har haft med udgivelsen af nr. 2 med både tekst og de 

mange, mange billeder.  
 

 

Torsdag den 15. november var turen kommet til årsskriftudgivelse nr. 26. 

Traditionen tro havde vi også her mange gæster til præsentationen, godt 

60. -  To af forfatterne 

– og med en enkelt 

undtagelse hendes 

mand – fik her 

lejlighed til selv at 

præsentere baggrunden 

for og arbejdet med 

netop deres artikel, og 

det blev en fornøjelig 

gennemgang. I alt 

rummer årets hæfte 9 

artikler, som kommer 

Anne Thorup ved udgivelsen 
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vidt omkring emner og steder fra vores område. Mon ikke vi allerede nu 

kan se frem til, at der også i år kommer stof nok til endnu et nummer?  
 

 

Her kan vi kun opfordre jer til at tænke efter, om ikke netop du/I kunne 

ligge inde med en morsom, interessant, tankevækkende historie, som 

kunne være af almen lokal interesse her? Vores årsskriftudvalg bestræber 

sig på at finde fortællere fra alle dele af dem gamle kommune, og som kan 

berette om netop deres liv, erhverv, slægtshistorie, foreningsdeltagelse, 

interesser m.m. Måske mener du ikke selv, at det kan være så interessant 

for andre, men ved at tænke på hvad du selv læser med glæde i årsskriftet, 

kan du få et fingerpeg om, at netop din historie kunne være spændende for 

andre, så tøv ikke med at kontakte årsskriftudvalget eller en fra 

bestyrelsen, således at kommende artikler bliver så varierede som muligt 

både med hensyn til tid, sted og indhold. 

 
 

 

Årets sidste store aktivitet var udstillingen i 

anledning af foreningens 40 års jubilæum, 

som vi markerede med en lille udstilling i 

kunstlokalerne fredag den 30. november og 

lørdag den 1. december, og hvor alle 

foreningens 3 afdelinger var repræsenterede.  

 

 

 

På arkivet var vi dykket ned i gamle arkivkasser og i billedsamlingen for at 

fremvise et bredt udsnit af det, vi har samlet gennem årene, og vi var 

specielt heldige, da Poul Dahl tilbød at komme forbi fra Odense med sin 

Stjernholm-afdelingen af udstillingen 

Frihedssamlingens afdeling 

af udstillingen 
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store samling af slægtsmateriale, som tidligere har givet ham stof til 

artikler i årsskriftet.  
 

Gennem denne store samling 

fra ikke blot hans forældres 

historie – Erik og Astrid 

Dahl Jensen – men også 

slægterne længere bagud fik 

man et grundigt og alsidigt 

billede af, hvad 

slægtsforskning kan føre til – 

når man vel at mærke forstår 

at gemme klenodierne. Vi 

takker hjerteligt Poul Dahl 

for dette store bidrag til udstillingen og for det materiale, vi modtog af ham 

ved denne lejlighed.  Da 

fejringen foregik ved 

julemånedens start, havde vi 

ikke forventet så mange 

gæster, men dem, der 

dukkede op, havde 

mulighed for at studere 

udstillingen grundigt, og 

der blev god tid til nogle 

spændende samtaler og en 

kop kaffe. 

 

 

 

 

 

 

 

Kort tid inden 

udstillingen havde vi fået 

indleveret en fint 

udskåret træmodel af 

”kugleposten”, der var 

skåret af Søren Olesen, 

Slagballe, som selv 

havde arbejdet som 

Kugleposten 
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ekstrapostbud. Han har gennem årene brugt meget af sin fritid på 

træskæreri af gæstebøger, bl.a., som mange af os kender. Hans model af 

kugleposten havde stået på Brædstrup Posthus siden ca. 1970. Den var på 

foranledning af Søren Olesens søn afleveret til os af Finn Rasmussen, fulgt 

af ønsket om at modellen skulle forblive her i byen. Den  fine model fik 

selvfølgelig også sin plads på udstillingen – her ses den dog på sin plads på 

arkivet::  

 
 

 

Aktiviteterne fortsætter i 2013 

 
Allerede i februar-marts var Benny og Ella aktive med opsætning af en 

fotoudstilling fra Vestbyens Fotoklub i Horsens, som i lighed med sidste år 

fremviste eksempler på meget varieret billedteknik. Dette års tema var 

”Tidens Tand” – og de mange besøgende kunne glæde sig over de mange 

spændende udlægninger af emnet. Flere andre grupper herfra byen var 

inviteret til at deltage, så ned langs bordene og i vindueskarme kunne man 

se meget fint håndværk fra trædrejeri, lervarer, patchwork, strik og til glas. 

Udstillingen  kom til at smitte lidt af på besøg til arkivet, da de holdt åbent 

samtidig med vores almindelige åbningstorsdage, og det giver et frisk pust 

begge veje. 
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Generalforsamling i 2013. 

 
Så blev det tid for generalforsamlingen, som blev afholdt tirsdag den 19. 

marts for året 2012, og med Erik Rask Petersen som dirigent afvikledes 

denne del af mødet helt 

planmæssigt med oplæsning af 

beretninger for de forskellige 

afdelinger. Alle beretninger blev 

godkendt, ligesom regnskabet. 

Bestyrelsen blev genvalgt – 

(Bestyrelsen har senere 

konstitueret sig, ligeledes 

uændret,  se bagsiden), og der var 

ingen indkomne forslag til 

drøftelse, så vi gik derfor hurtigt 

over til aftenens foredrag, der 

denne gang blev holdt  af tidl. 

vejingeniør, Arne Rosenkvist, 

Daugaard, som med fortælling og 

lysbilleder fortalte om  Kong 

Volmers ridt fra Skanderborg 

til Ribe  – og især om den rute, 

han fulgte på sin vej efter de spor, 

der er i landskabet.  Foredraget 

varede godt 1 time, og 

herunder kom vi meget 

rundt i både landskab og 

historie, også via de 

mange lysbilleder, der 

fulgte foredraget om 

Hærvejen, Nordens første 

vej, som han kaldte den, 

der lå ved vandskellet fra 

istiden.  

 

 
 

Arne Rosenkvist 
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Han fortalte 

om 

kæmpehøje 

– den 

fredede 

flagstang 

ved 

Jellinghøjen 

– tingstedet 

Lovmands-

høj, hvorfra 

vejen kunne 

have gået 

mod 

Lindved og 

Ølholm og til Brædstrup – kong Frode Fredegod – valfartskirken Tamdrup 

ved Bisgård ( = bispegård) med guldalteret og de 29 forskellige felter med 

relieffer og biskop Poppo, der døbte Harald Blåtand – Fårup sø og Jelling 

Vikingelaug, der holder til der med deres vikingeskib – Ravning bro, der 

var bygget år 979 udelukkende ved hjælp af økser, var 700-800m lang, 

men tjente tilsyneladende ikke noget formål, så en teori går på, at det var 

kongens ”ingeniør”tropper, der byggede den som ”beskæftigelsesjob” – 

kongens giftermål i 1205 med Dagmar, datter af en böhmisk konge – 

Randbøl kirke – spor efter veje på den nedlagte Vandel flyveplads –– ved 

Dagmars sygeleje sender hun sin dreng Karl Riise af sted efter kong 

Valdemar i Skanderborg, drengen følger med tilbage og fortsætter efter 

Dagmars død i kongens tjeneste og kommer til Tallin, Estland – vi så 

billeder fra Den danske Konges Have i Tallin og hørte om Dannebrog, der 

faldt ned der - Harild Hede og Staldgårdsbakkerne – Øster Nykirke, der 

var lys på den ene side og mørk på den anden – Margrethediget ved 

Gudenåens udspring – Vejmuseet i Holbæk, som åbnedes i 2011, men nu 

er lukket - Jens Vejmands minde mellem Holstebro og Herning – Peder 

Skrams herregård Urup med vejen med de toppede brosten, der blev frilagt 

ved en arkæologisk undersøgelse, men atter tildækket - og der sluttedes 

med historien om kgl. privilegerede kroer for hver 4. mil (30 km 

dagsmarch) efter dekretet fra 1394 fra Margrethe 1. -  samt om postvogne: 

Dagvogne, som var rutevogne, der kørte ad hovedvejene  – og ekstrapost, 

som efter behov kørte ad mindre veje på tværs af de store landeveje. Ja, 

1000-års  historie fænger stadig, og man kan stadig gruble og inspireres af 

Hærvejs - vandskel 
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teorierne om disse begivenheder.   Et meget alsidigt og spændende 

foredrag. 
 

Vi kan nu se tilbage på nogle aktive måneder, som det ses af følgende:  

 

Vinter- og forårsarbejder på arkivet: Bendt N. har været i gang med at 

opsætte hylder under en trappe, så vi nu kan udnytte pladsen bedre der, 

specielt til større kort og plakater i ruller. Han har opsat lys på det 

isolerede loft, som rummer både Frihedssamlingens samt arkivets 

magasiner, samt ryddet et hjørne der, som vi nu kan anvende til store 

billeder og malerier, som vi har en del af. – Nu mangler vi blot tid til at 

sortere dem. - Vagn kom også forbi med lidt værktøj og satte en plade i 

vores lille udstillingsskab i ”venteværelset”, så det nu står klar til en lille 

udstilling om – forhåbentlig – ikke alt for længe af nogle af de effekter, vi 

af og til finder frem fra arkivkasser eller fra særskilte afleveringer af folk, 

der ønsker dem bevaret på arkivet. Det skal jo ikke nødvendigvis være tørt 

papir alt sammen, men små, sjove ting kan krydre historien lidt. 

 

Birgit har for nylig afsluttet EDB-registrering af det, vi kalder ”den gamle 

samling” af indleveret materiale, som nu er på i alt 1207 søgbare numre 
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med et mangfoldigt indhold af enkeltdokumenter, samlinger af 

dokumenter, dagbøger, foreningspapirer, regnskaber, soldaterbøger, 

poesibøger, protokoller og meget, meget mere, - små og store ting mellem 

hinanden i arkivkasserne. Det har taget flere år, og det er en utrolig lettelse 

for os, der nu kan søge og finde det på computeren. Nu fortsætter vi med at 

gennemgå det ældst registrerede en gang mere, da vi af erfaring ved, at der 

kan mangle en del navne, - og disse er vigtige for en grundig søgning - og 

først derefter går vi videre med det materiale, der er håndregistreret siden 

2009. - Tove sidder p.t. og hånd-registrerer alt, hvad vi finder frem fra 

gemmerne, og alene i år har hun noteret 58 nye numre til samlingen, som 

allerede fylder 2 hyldemester!  

 

 

Der sorteres grundigt, således at vi primært kun gemmer ting fra 

lokalområdet. Vi støder på mange ting, som rettelig hører hjemme hos 

andre arkiver, og denne bunke af frasorterede papirer, udklip, billeder 

m.m. sendes videre til disse, med mindre at giveren udtrykkeligt har bedt 

om, at netop hans eller hendes indleverede ting forbliver samlet hos os.  

 

Ella scanner billeder hjemme, og det er et stort arbejde, Ruth sorterer bl.a. 

Gunnar Laurbergs enorme bunke af papirer, og Krista tager sig af 

udklippene, som efterhånden også fylder godt i hængemapper og 

arkivkasser. Nu er en stor del af dette inddelt alfabetisk, så der også er en 

chance for, at vi kan finde relevant materiale her. Lis sorterer bl.a. de 

emnemapper, vi har på læsesalen, laver indholdsfortegnelser og rydder op i 

eventuelle dubletter.  

 

Onsdagsaften-holdet har bl.a. været i gang med at gennemse og sortere i 

gamle aviser og ugeblade og ellers hjulpet med at få navne på eller 

historier om ukendte billeder, og her er Bent H., Herdis, Anne Marie og 

Irene en stor hjælp. Ole tager herudover også en del billeder ud af rammer, 

som siden kan sælges på Stjernholm. Han samler også arkivkasser – et job 

der skal stærke hænder til  – og kan næsten ikke følge med i det tempo, 

som vi nu bruger dem, og til vores arrangementer laver Irene kaffe, så vi 

ikke helt støver til. 

 

Vi sluttede mandags- og onsdagssæsonen i marts med at se den gamle 

Brædstrupfilm, som boghandler Munksted i sin tid optog fra 1940-

1980’erne, og som nu er overspillet til DVD. De overspillede videobånd 

fra de oprindelige smalfilm er venligst afleveret af familien Finseth 
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sammen med en stor del gamle postkort fra by og omegn. Men selv om vi 

egentlig har holdt afslutning, fortsætter mandagsholdet ufortrødent med 

indregistrering og sortering en tid endnu, indtil sommeren – hvis den 

kommer – trækker os mod andre gøremål. 

 

Knud sorterer stadig kassevis af store indleveringer - og jeg ? Ja, jeg laver 

nok ingenting, bortset fra at koste rundt med alle andre! 

 

I marts var vi så heldige at kunne erhverve 16 brugte, men flotte og billige 

stole til læsesalen – og ved lidt fælles hjælp og en passende mængde 

knofedt passer borde og stole nu til hverandre i højden i modsætning til 

tidligere, så nu behøver vi ikke længere at sidde med armene oppe i 

næsehøjde som før, og på Stjernholm kunne man oven i købet bruge nogle 

af de gamle stole. – Det var et længe næret ønske, som nu blev opfyldt –  

og som gavner både besøgende samt arbejdsgrupperne. 

Vi takker hjerteligt for hjælpen til alle, der har bidraget til at gøre arkivet 

bedre, og som vi nu nyder godt af i fulde drag. 

 

Her på falderebet af redaktionens afslutning kan jeg nævne, at vi fik en 

henvendelse fra Horsens Museum, som efterlyste en avisartikel om en 

Læsesalens nye stole 
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kapitæl-sten, der var fundet ved Klostermølle, og hvoraf museet kun havde 

et lille udsnit af en gammel avisartikel med billede af fabrikant Schouboe-

Madsen. Ved lidt detektivarbejde lykkedes det at finde den omtalte artikel 

– ja, som en nål i høstakken - her på arkivet, og heldigvis var artiklen 

dateret (1968),  – Jeg kendte ikke udtrykket ”kapitæl” i denne forbindelse, 

men ved nu, at det drejer sig om den øverste ornamenterede afslutning af 

en søjle f.eks. – På samme måde kommer der i årets løb mange forskellige 

henvendelser, som vi bestræber os på at finde svaret på, og det lykkes 

heldigvis ofte. 
 

 

 

Kontingent. 
 

Vi minder om, at der stadig er enkelte, der har glemt at indbetale 

kontingentet for 2012, som også da var kr. 100 for enkeltmedlemskab og 

kr. 150 for en husstand. 

 

For dette beløb modtager du årligt 2 Nyhedsbreve samt 2 fribilletter til 

gårdmuseet Stjernholm,. 

 

Kontingentet for 2013 kan betales med vedlagte indbetalingskort enten i 

Jyske Bank, til en af bestyrelsesmedlemmerne, (se bagsiden), til arkivet i 

åbningstiden torsdage 13.30-18 - eller via netbank til konto 7240 1930168. 

(Husk at få anført navn og adresse som afsender).  

 

Samtidig takker vi hjerteligt de medlemmer, der så venligt har rundet 

beløbet op. 

 

Ved at støtte os hjælper du medarbejderne på arkivet med at passe på DIN 

slægts historie til glæde for din efterslægt og andre med lokalhistorisk 

interesse, og besøger du os på arkivet, kan vi kan være dig behjælpelig 

med at finde oplysninger her, eller til at du kan komme videre med din 

søgen på nettet, - og dit bidrag hjælper ligeledes Frihedssamlingen og 

Stjernholm til gavn for deres særlige samlinger. 
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Indleveringer. 
 

Det er som at dykke ned i en skatkiste, når vi ser en indlevering for første 

gang. For nylig blev der afleveret 

en gammel gæstebog fra Tønning 

præstegård, som var startet i 1926 

af præstefamilien Lars Jørgen 

Hansen i anledning af hans 55-

års fødselsdag, altså født 1871. 

Udover at indeholde hilsener fra 

de mange besøgende i 

præstegården (heriblandt sagfører 

C. Heiden og hans hustru Louise, 

lægefamilierne Krogh-Jensen og 

Schmedes),  rummede 

gæstebogen også en hel del 

herlige tegninger, udklip, sange, 

fotos, m.m.  
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Efterlysninger. 

 

Vi kan stadig bruge historier om frysehuse, så ring venligst på 75 75 18 63 

eller mail: elsebundgaard@mail.tele.dk.  Vi er specielt interesserede i 

dokumenter, protokoller, billeder og lign. fra den forholdsvis korte 

periode fra ca. 1950 og 10-15 år frem. Hvem passede dem – hvordan var 

åbningstiderne – eksisterer husene endnu, osv. – Vi kender til frysehuse i 

Brædstrup v/mejeriet – Torp og Slagballe, og vi ved, at der har været et i 

Hårup, hvorfra vi har en protokol. Men der må findes mere rundt omkring 

i gemmerne? 

 

 

Kan I hjælpe os med at identificere disse personer: 
 

3 ungmøer: Billedet er indrammet af 

glarmester Emil Jønsson, Brædstrup. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Denne lille dreng er helt 

anonym: Ingen angivelse af 

navn, fotograf eller andet. 

Stor pige med 3 børn. Billedet er 

taget af fotograf Hansen & Bryde, 

Horsens 

mailto:elsebundgaard@mail.tele.dk
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Vi havde længe haft dette billede liggende og brugte en del tid på at finde 

ud af, hvorfra det stammede, indtil det viste sig at være Virkefeltet 1 med 

Bren & Co. Møbelfabrik. Men vi har ikke meget viden om denne 

virksomhed, så måske kan du hjælpe? 

 

Billede af 9 voksne personer – Fotograf: Mathilde Madsen, Løsning 
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Stjernholms program 
 

Arrangementer sommeren 2013  
 

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

museet med gratis kaffe og kage samt besøg af ”Gudenå Folkekor”, som synger 

foråret ind. Båltale ved Borgmester Peter Sørensen, Horsens.  

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

Søndag 9. juni kl. 14. Friluftsgudstjeneste. 
 

Levende sommersøndage: 

Søndag 7. juli.13-16:Udstilling af ældre knallerter. Udstilling af Teknobiler v. 

Henrik Ib Sørensen. Smagsprøver i køkkenet: Gul budding med saftsauce. 

Søndag  14. juli 13-16:. Vurdering af dine skatte. Henning Gamborg ser på dine 

medbragte antikviteter.  

Smagsprøver i køkkenet: Madamblå-kaffe med kaffebrød  

Søndag  21. juli 13-16: Kom og sælg dit legetøj. Tilmelding til Regnar Brønd 

20220715 eller Bendt Nielsen 22846580 inden 14.7. Efter tilmelding: Far, mor og 

søskende gratis entre. Smagsprøver i køkkenet: Krabbelurer. 

Søndag  28. juli 13-16: Horsens Husflidsforening udstiller og sælger. Garderoben 

repareres på gl. symaskine, navneklud broderes, strømper stoppes.  

Smagsprøver i køkkenet: Rabarbergrød med smurt franskbrød 
 

Levendegørelse:  

Søndag 18. august, 10-16: Mange af sommerens landlige sysler vises. Flere ældre 

traktorer møder op. Strikkeeksperten Lene Pedersen udstiller og sælger. 

Pindehuggeren arbejder. Besøg af børstenbinderen. Smeden arbejder. Besøg af 

Ring Lys. Vagn viser brug af tømrer-snedker håndværktøj. Der slynges honning. 

Rebslagning på gårdspladsen. Smagsprøver: Stjernholmvafler og Rygeost. 
 

Nat på Stjernholm:  

Torsdag 12. 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 29. september 10-16: 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 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 og varm kaffe og gløgg.  
 

PD 
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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 

Ribe. Det er meget hyggelig og en god oplevelse 
PD 

 

Besøg foreningens hjemmeside. 

www.braedstruparkiv.dk 

Hjemstavn@mail.dk 
 

 

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 

 regnar@turbopost.dk 

Else Bundgaard -  sekretær   75 75 18 63 

elsebundgaard@mail.tele.dk 

Ove Rasmussen - frihedssaml.   75 67 87 48 

 ovehos@tuknet.dk 

Irene Overgaard – best.medl.   79 37 13 83 

irene@overgaard.mail.dk 

Peter Damgaard - best.medl.   75 75 20 20 

 spdamgaard@gmail.com 

Ellen T. Schmidt - byrådsrepr.   75 75 21 67  

ETS@horsens.dk 

      EB 

 

Redakt. 29. april 2013/PD 
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