
Lokalhistorisk Forening for Bramdrupdams 

ARKIV 
Foreningen råder over et ARKIV med utallige spændende emner vedrørende 
vores lokalområde. Det er samlet af især Helga Steffensen, som har ordnet  
det i kassetter og ringbind efter emner (se oversigten) 

HVOR? 
Arkivet har til huse på 1.sal i præsteboligen. (Indgang: Sognepræst Lone 
Vesterdahl). Materialerne er anbragt i skabe og på reoler. Der er 4 sidde- 
pladser ved et arbejdsbord. 

HVORNÅR? 
Arkivet har åbent i kirkekontorets åbningstid. Ma. lukket; ti.-on. 9-14;  
to. 11-16; fr. 9-12; lø.-sø. lukket. 

HVORDAN? 
Henvend dig lige til kordegn Eva Sunesen på kirkekontoret og sig, at du går 
op på foreningsarkivet. Der er ingen betjening på arkivet. (Hvis hjælp ønskes  
må det aftales forinden med formand Jesper Ratjen tlf. 7551 8063). 

HVAD? 
Se indholdsoversigten! 
NB! Materialerne må kun benyttes på arkivet og ikke hjemlånes (med mindre 
særlig aftale er truffet). Tag kun 1 kassette/ringbind frem af gangen og  
vær omhyggelig med, at materialerne kommer tilbage i samme orden. 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ:  
At Bramdrupdams historie er fyldigt beskrevet i 3 bind med tilhørende cd: 
»Før og nu i Bramdrupdam« Bd. 1 (2008) 
»Før og nu i Bramdrupdam« Bd. 2 (2010) 
»Før og nu i Bramdrupdam« Bd. 3 (2009) 
Bøgerne kan købes til fordelagtig pris ved henvendelse til bestyrelsen: 
Pr. bind: 75 kr – alle 3 bind: 200 kr 
 
 God fornøjelse og indsigt! 
 ønsker 
(Sept. 2016) Bestyrelsen 



Lokalhistorisk Forening for Bramdrupdam 
Indhold af foreningens lokalhistoriske arkiv i præsteboligen 

I dobbeltskab i kassetter og ringbind er materiale om følgende emner: 
Venstre skabshalvdel 
Øverste hylde: Tom 
2. hylde: Sange og historier 
 Fotos fra møder, aktiviteter 
 Dilletant 
 Forsamlingshus og loge 
 Folkedans 
 Om skolen fra 1962/63 samt udflugter – og om forskolen 
 Lilleskolen 
 Skolen – de gamle lærere + andet om skolen 
 Storeskolen 
3. hylde: Gårdene – undtagen de 6 i Bramdrup 
 De 6 gårde i Bramdrup 
 "Surkær", "Krogen". Gårde lige ved Bramdrup. Matr.nr.  Brandtaksation 
  Foderstof + Gødningsforening 
 Det er for børn 
 Sundhed og sygdomme 
 Plejehjem, Toften 
 Luftfotos, Huse, veje, steder 
 Små erhverv [i papiromslag] 
 Landbomuseet og andre museer 
 Stadsarkiv 
4. hylde: Bramdrup kommune. Kommunens fattiggård, Hjemmesygepleje, Solgården,  
 Bofælleskabet 
 Kolding kommune + diverse, Cykelplan, Bjørneklo m.v. 
 Bramdrup + Harte ca. 1970 
 Vandværket 
 Telefon, Vand, Kloak, Renlighed m.v. Renovation 
 Folketælling 1787 og 1801 + Hans Rønnings krønike 2 kopier i renskrift 
 Kirke og sogn, diger, eksersits 
 Halavisen, Koldingbog oversigt, Kopier fra årbøger, Trap bind 8 udsnit 
5. hylde: Ill.T. (Illustreret Tidende »Guldalderen« – udg. Fogdals forlag) 7 kassetter 
6. hylde: Ill.T. (Illustreret Tidende »Guldalderen« – udg. Fogdals forlag) 2 kassetter 
 Kassette (uden navn) Fotos 
 Motorveje, kort, Regulativer for Kolding og Bramdrup 
 Hustyper i Bramdrupdam. Cementfabrikken 
 Byggestil, Byggeudtryk, Personer, Skoler 
 Lokalplaner for Kolding + Bramdrupdam 



Højre skabshalvdel 
Øverste hylde: Skalk (tidsskrift) 1985-2010  [3 kassetter] 
2. hylde: Arkæologi 
 Arkæologi 
 Hvidsminde 
 Smede og karetmagere 
 Skoven, jagt 
 1. verdenskrig 1914-1918 
 2. verdenskrig 1940-1945 
 Egtvedbanen 
 Troldhedebanen 
 Transport + tog 
3. hylde: Traveture 2011-2014 
 Pjecer til traveture: Bramdrup, Hvidsminde 
 Historiske artikler 
 Haver og store træer 
 Restauration »Skoven«, Skovforeninger 
 Kroen 
 Idrætten 
 Om virksomheder 
 Virksomheder 
4. hylde: Transparenter til OH (overhead) 
 Foreninger 
 Kort. Kopier af fortrinsvis gamle kort og kortudsnit 
 Borgerforeningen 
 Historiske artikler 
 Mejeriet 
 Bramdrupdam Brugs 
 Brugt + ekstra om Brugsen 
 Kort. Nyere oversigtskort og detaljeudsnit 
5. hylde: Hans Rønnings manuskript (gotisk håndskrift) i fotokopi. 3 eksemplarer 
  ( se transkriberet renskrift i venstre skab 4.hylde) 
 Den alm. Brandforsikring for Landbygninger vedr. Bramdrup 25.nov.1905 
 Karl Rønnings notesbøger.  1/10 1950 ejendomsskyld  3 stk 
6. hylde: Graver Jes Jessens notatbøger 
  a. Bramdrup kirke – oversigt over gravstederne 
  b. Begravede, døbte, viede 1942-1956 
  c. Forskelligt om kirken og kirkegården 
  d. Noget om de gamle slægter 
  e. Graverregnskab 1952-56 
  f. Diverse notater 
  III Min slægts historie - Min egen historie Dagbog 1919-20 
 Henvendelser til Lokalhistorisk Forening med oplysninger 
 Kopier af akvareller, "kunst", malerier, tegninger (brugt 18/9-2008 til udstil.) 


