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Forord ved Annette Hjeronymus 

 

Alt har en historie. Hvad der skete i går, er historie i dag, og det, vi 

oplever i dag, er historie i morgen. 

Selvfølgelig har Horne Lands Folkemindesamling også en historie, og hvem 

kan være bedre til at fortælle den end Jørgen Hansen, som gennem mere 

end 40 år  har været dybt involveret og stærkt engageret i at samle og 

bevare minder om Horne sogn og dermed bygge videre på de grundsten, 

der i 1928 blev lagt af to lærere ved Horne Skole. 

Få her historien og se billederne på de følgende sider og hør om mange af 

de andre dedikerede personer, der har medvirket til, at man i dag kan 

fremvise en fantastisk samling af genstande og minder fra svundne tider 

på Horne Land. 

Kom også gerne på besøg, for det hele kan fortsat ses samme sted som 

ved starten for nu 91 år siden. 

 

God fornøjelse med historien 
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1928 

 
Georg Kæstel  Johannes Theodor Hansen 

Foto,Ringsted Arkiv   

      

 

Horne Lands Folkemindesamling og Arkiv blev født i 1928, da 2 lærere, 

Johannes Hansen og Georg Kæstel, på Horne Skole startede en 

antiksamling på skolen til undervisningsbrug, da de mente, børnenes 

interesse var større, når de kunne se og røre ved tingene. 

Indsamlingen blev startet af børn og forældre på skolen. Alt, hvad der 

blev givet de første ca. 10 år, er bogført, og denne protokol er stadig at 

finde på vort arkiv. 

Samlingen blev opbevaret i en ledig stue i en lærerbolig, som Sognerådet 

stillede til rådighed, og her var samlingen frem til 1946. 

Ret efter oprettelsen af museet, søgte Georg Kæstel embede på 

Vetterslev Høm Skole på Sjælland, og allerede i 1929 begyndte han at 

samle ting ind til det, der i 1978 blev til Hjemstavnsmuseet på Vetterslev- 

Høm Skole. 

Sin historiske viden udnyttede han også som et energisk medlem af 

Midtsjællands Lokalhistoriske Arkiv   Georg Kæstel 

blev bisat fra Høm Kirke den 14-12-1983. 
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ARKIVET 

 
I Horne dannedes der ligesom i mange andre Sogne i sin tid en 
Våbenbroderforening med medlemmer fra deltagelse i vore to sidste 
krige. 
Denne forenings medlemmer fulgte deres afdøde kammerater til graven 
med faner og musik. 
I 1919 gjorde alderen sig så stærkt gældende, at de gamle ikke mente at 
kunne fortsætte med dette længere, og de vedtog derfor at opløse 
foreningen. Der var på det tidspunkt 13 veteraner, 2 fra 48 og 11 fra 64. 
Men yngre kræfter syntes, at de sidste veteraner skulle begraves på 
samme måde som deres afdøde kammerater med faner og musik til graven, 
og derfor dannedes så Horne Soldaterforening, hvis medlemmer ved at 
tegne sig for et årligt bidrag sikrede, at dette skete. 
 

At vor kære Fader, Svigerfader og Bedstefader, fhv., Wæver 
Rasmus Hansen 
Veteran fra Treårskrigen, er i Gaar gaaet hjem til Gud i sit 
100. Aar bekendgjøres herved. 
Bjerne Mark d. 10. Marts 1923 
     Familien 
Begravelsen er bestemt til Fredag den 16. Marts kl. 11 fra 
Hjemmet,  
kl. !2 ved Kirken 
 
 

Horne Soldaterforening 
Møder ved Kbm. Kjærgaard Fredag den 16. kl. 11, for at 

bringe vor sidste Veteran fra 48, Væver Rasmus Hansen, den 
sidste ære. 

Alle skal møde. 
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1933 
 

 
 

Hvornår Arkivet er oprettet vides ikke, men i 1933 blev der afleveret en 

Om det er den første arkivalie vides ikke.  
 
I 1933 afgik den sidste Veteran ved døden, det var fhv. Gårdejer Niels 
Hansen Nielsen, Lillemarken og Soldaterforeningens opgave var efter hans 
Begravelse forbi.  
Foreningen ejede to Faner og en gammel Forhandlingsprotokol. Ved en 
Generalforsamling vedtoges det, at det skulle indlemmes i Museet ved 
Horne Skole, og Sognerådet stillede af den ledige Lejlighed på 1. sal et 
Værelse til Rådighed som Museumsværelse. 
Den 1. juli 1933 mødte hele Soldaterforeningen ved Horne skole, og 
formanden, Smedemester L. Chr. Jørgensen, Kirkeballe, overbragte ved 
nogle smukke ord Faner og Protokol til Horne Skoles Museum. Førstelærer 
J. TH. Hansen modtog Fanerne og lovede på egne og Sognerådets vegne at 
værne om dem med Pietet.  
 
Der findes i dag indsamlingslister til soldaterne i Sønderjylland og 
takkebreve fra dem. 
Hvornår disse er tilgået, vides ikke 
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1943 

I 1943 blev der bygget en ny skolebygning i Horne som udvidelse af 

skolen, samt til sognerådslokale og kontorer, og her indrettedes også en 

museumskælder, som dog først blev brugt til beskyttelsesrum.  

I sognerådet var der valgt et museumsudvalg.  

 

 
 

 
 

1945 
 

 

Horne Kommunes arkiv blev afleveret på Brahetrolleborg til registrering, 
har Sofus Aksglæde fortalt om på et fællesmøde for arkiver i Faaborg 
Kommune. 
Sofus Aksglæde blev som ung og lettere svagelig efter sygdom sat til at 
hjælpe Arkivar Sørensen med at registrere sognearkiver for kommunerne 
i området. 
Han fortalte blandt andet, at da horneboerne kom med deres arkiv til 
registrering på Brahetrolleborg, spurgte de, hvor de skulle aflevere det, 
og fik anvist et værelse, hvor de kunne sætte det ind. De kom med alle 
arkivalierne i sække, som var lånt af mølleren, og disse skulle med tilbage 
til mølleren igen, hvorfor de så hældte alle papirerne ud på gulvet og tog 
sækkene med retur. 
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1945 
 
 

START AF MUSEUMSFORENING 
 

Der skulle afholdes en stiftende generalforsamling, og forud for mødet 
den 27. september 1945 annonceres i Faaborg Avis, Faaborg Folketidende 
og Faaborg Socialdemokrat, og der blev dannet en Hjemstavns- og 
Museumsforening i Horne, som støtte til Museet. Der var også tænkt på 
køb af hus til samlingen. Der var tale om på et tidspunkt at købe en 

som var på tale, er i dag fredet. Godt vi ikke har den! 
Gerningen blev ikke påbegyndt uden Forberedelse, thi i ca. 20 år har 
Skoleelever og gamle Folk i Sognet Tid efter anden skænket Genstande til 
den Samling af Hjemstavnsminder, som har haft Hjemsted i Skolen, hvor 
den har tjent som Undervisningsmiddel. 
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1948 
 

I et avisudklip fra Faaborg Avis 9. oktober 1948 står der, at Museums-
foreningen vil købe hus til Museum og Arkiv. 
 
Søndag den 10. oktober 1948 står der i en avis: Arkivar Sørensen, 
Korinth, sagde, at af de 4o arkiver, han har set og arbejdet med, var 
Horne det fyldigste og håber, at det vil vokse sig stort.  
Museumsinspektør Albrectsen og kustode Hansen, Møntergården og Den 
Fynske Landsby i Odense har været her i sommer og hjulpet med at ordne 
og præparere efter deres anvisning. 
 
En Kreds af Interesserede overværede i Gaar Eftermiddags Horne 
Hjemstavns- og Museumsforenings Møde på Horne Skoles Bibliotek. 
Mødet var formet som et Led i Foreningens Propagandakampagne, der har 
til Formål at udbrede Interessen for Sognets Historie gennem de 
Overleveringer, der er samlet på Museet og i Arkivet. Efter nogle 
indledende Bemærkninger af Førstelærer Sønnicksen gennemgik Arkivar 
Sørensen, Korinth, Arkivets Indretning og Kommunekasserer Jens Holm 
sluttede med en detailleret Beskrivelse af Sognets Skolevæsen op gennem 
tiderne. 
 
Arkivar Sørensen fremhævede den moderne Forsknings hurtige evne til ud 
fra Tingenes udseende at bedømme deres Alder. Af det Materiale, han i 
de sidste Aar havde arbejdet med paa Horne Sogns Arkiv, kunde han 
hurtigt se, at der op gennem Tiderne har levet Mennesker, der har haft 
den rette Forståelse af Oldsagernes Betydning. Det var så heldigt, at man 
for kort Tid siden havde faaet en Del originale Kopier af Skrifter, 
specielt i Sognets Interesse, sendt fra Landsarkivet i Odense. Blandt 
disse er Mandtalslisterne fra Aarene 1787-1801-1834-1911. Paa 
Landsarkivet opbevares dog stadig vigtigt materiale fra Grevskabet 
Brahesminde.  
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Efter nogle år går Hjemstavnsforeningen i sig selv, og Museum og Arkiv 
kører videre under opsyn af kommunekasserer Jens Holm, der lagde et 
stort arbejde i Arkivet. 
To kontordamer, som var ansat på kommunekontoret har fortalt mig, at i 
stille perioder hentede han gamle arkivalier i kælderen. 
 

 
 

Jens Holm, fotograferet ved sin 100 års fødselsdag i 1985 

 
 
 
 

1956 

 
I 1904 har Sognerådsformand Jørgen Milling lavet en registrering over 
alle huse og gårde med jord med ejere eller brugere i 1803, 1845 og 1904. 
Jens Holm har ført dette op til ca. 1956. 
Ellers ved vi ikke meget om Arkiv og Museum  kun at der blev valgt et 
museumsudvalg hvert 4. år, når der var kommunevalg. 
Vi når nu frem til Kommunesammenlægningen i 1970. Kommunekontoret 
blev nedlagt. Personalet flyttede med til Faaborg. Nøglen lod de hænge 
over døren i kælderen, hvor den har haft sin plads siden 1948. 
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Omkring 1973 opdagede nogle lærere på skolen, at der var blevet mere liv 
på museet, som der havde været (børnene var på spil). De låste nu og tog 
nøglen i forvaring og indkaldte til møde om museet, og her blev så startet 
det, der i dag hedder Horne Lands Folkemindesamling og Arkiv, og Faaborg 
Kommune stillede deres tidligere lokaler til rådighed. 
 
Den første bestyrelse blev valgt: 
 
Jette Birkemose  Formand 
Rasmus Larsen 
Børge Larsen 
Hans Hinz 
Johannes Rørkær 
Else Marie Olesen 
Gunnar Jørgensen. 
 
I de følgende år blev der lagt et stort arbejde med registrering, da der 
ikke havde været ført nogen form for registrering i mange år. 
 
Omkring 1980 var de fleste museumsgenstande nummereret. 
 
Registrering af Arkivet var også meget mangelfuldt. Der var lavet matr. 
nr. registrering af det, der kunne føres under et matr.nr. 
 
Jeg, Jørgen Hansen, kom med i bestyrelsen i 1979, og der kom vi så nogle 
stykker på registreringskursus  uha, at komme hjem og fortælle, hvordan 
det skulle gå til, når nu de, der havde prøvet på egen hånd, mente, at 
dette var det bedste, der fandtes, men efter nogle år med lidt skænderi, 
kom vi så i gang med det, vi bruger i dag   
 

 

12



13

1990 
 

Børnehaven skal op på skolen for at redde skolen. 
Første forslag er, at vi skal afstå kælderen mod, at vi får pedelboligen på 
loftet. 
Vi flytter så noget på loftet, men ellers sker der ikke noget. 
Vi er nu blevet medlem af SLA  
Så sker der ellers noget her på skolen. De finder ud af, kælderen mangler 
3-4 cm. til loftet, så pædagogerne må ikke arbejde der, men børnene må 
godt være der, så nu bliver der kaos! 
 

Arkitekt Uffe Johansen, og skoleinspektør Jørn Jensen foreslår, at vi 
bliver i kælderen. Den skal så renoveres, og de vil sætte en container på 
parkeringspladsen, som vi så kan sætte vores ting ud i under ombygningen, 
men det vil vi ikke, men forlanger at få det opbevaret i opvarmede lokaler, 
flyttet og betalt af skole eller kommune. 
Vi henvender os til Benny Henriksen, som har opvarmede lokaler. Han giver 
så et tilbud på kørsel frem og tilbage samt opbevaring. Hans tilbud kender 
vi ikke, men han henter det hele. 
Men så kommer problemerne. Kælderen skal renoveres til os, og 
børnehaven får de to etager over os, og vi beholder loftet, som bliver 
isoleret.  
 

Vi er ikke tilfredse med kvaliteten og renoveringen af kælderen, for der 
er ingen penge at gøre noget med. 
Vi prøver at tale med Anders Rehde Nielsen, museumsinspektør i Faaborg, 
men der er ingen hjælp at hente ved ham. 
Jeg foreslår så, at når vi nu er medlem af SLA, skal prøve, om de vil 
hjælpe os. Vi kontakter efter nogle forhandlinger SLA Fyn, som siger ja, 
men de henvender sig til landsformanden, som derpå også siger ja, og der 
bliver arrangeret et møde med skolen, kommunen og arkitekten. 
Før mødet viser vi Jørgen Dieckmann Rasmussen og Jakob Bang Jensen 
fra SLA lokaliteterne på skolen for så at tage til møde på Kai Grymer-
Hansens kontor (direktør for kultur- og sundhedsforvaltningen). 
 

I mødet deltog Knud Jakobsen og mig fra Folkemindesamlingen samt 
Anders Rehde, byrådsmedlem Mogens Lunde Hansen, skoleinspektør Jørn 
Jensen og arkitekt Uffe Johansen.  
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Sommeren 1990 

 
Hørovnen (Brohulen), Anna Henriksen havde fortalt mig om dens eksistens. 
 
Juni  juli arbejdede bestyrelsen med at grave hørovnen i Knoldsborg  
dige NNV for gården frem. Hyld og sandtorn var i årenes løb groet aldeles 
over den. 
 
De store tilhuggede sten blev atter lagt på plads  til dels ved 
traktorhjælp fra Alfred Andersen og mig. 
 
29. september optages en film på stedet for at vise tørring af et neg hør, 
før den skulle brydes. 
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Karen Kirstine Nørrelund Hansen 

 

Karen Dinne havde lavet sin egen slægtshistorie, og da hun var sygemeldt 

efter en ødelagt hofte, fik vi hende overtalt til at føre al den registrering 

med gårde og huse med jord, som vi havde på arkivet med fæstere og 

ejere 1803  1845  1866  1905 udarbejdet af Jørgen Milling, så langt 

tilbage som muligt.  

Så i dag er disse ført tilbage til ca. år 1600. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

15



 
 

Niels Peter Simonsen 
 

Til en fødselsdag ved Lars og Karen Hansen meddelte Simonsen, at han 
ville købe huset SørenLundsvej 1, og forære det til Horne Lands 
Folkemindesamling, men hende, der var ejer af det tænkte hus, ville ikke 
sælge, når det skulle være til museum, så de forlod hinanden som uvenner 
til deres dages ende. 
 

Herefter så han på flere huse, men gav op. Hvorefter han gav os  
300.000 kr. i obligationer, så skulle vi selv finde et egnet hus inden  
31-12-1997. 
 

Da vi kunne se, at det ikke var muligt at finde et hus, der kunne rumme 
den plads, vi havde på skolen, så vi på udvidelsesmuligheder på skolen, men 
det skulle både Simonsen og skolen inddrages i. 
Vi spurgte Simonsen først, og han sagde ja til udvidelse på skolen. 
 

Horne 18.-02.-1995. 
 

På given foranledning skal jeg hermed skriftligt bekræfte, at jeg 

fuldt ud kan tiltræde, at Horne Lands Folkemindesamling 

anvender de af mig donerede kr. 300.000 til  i samarbejde med 

Faaborg Kommune  at opføre den planlagte tilbygning til det 

eksisterende sognehistoriske arkiv på Horne Skole. 

Jeg anser således de af mig fastsatte betingelser for anvendelse af 

donationen som efterkommet med dette projekt. 

Horne, den 18/2 1995      N. P. Simonsen  
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Byggeriet 
 

04.03.1996 Modtager tegninger fra Søren Kiersgaard.  
Kalkulerer projektet for at få sikkerhed for økonomien. 
 

06.06.1996 Forslag for projektets udførelse. Overslag på ca. 400.000 kr. 
 

26.06.1996 Møde på rådhuset vedrørende projektet. 
 
Arkitekt Søren Kiersgaard foreslår at bygge under gymnastiksalen. 
Han anslår 100 kvm for 420.000,- kr. De fremkommer således: 300.000,- + 
renter + 30.000,- af driftskontoen. 
 
05.11.1996 modtager vi brev angående lokalegaranti, et punkt vi har tillagt 
stor betydning, da vi jo befinder os i kommunal ejendom (altså ikke ejer 
lokalerne her) 
 

Horne Lands Folkemindesamling. 
Den selvejende institution Horne Lands Folkemindesamling har 
af Niels Peter Simonsen modtaget en donation på 300.000,- iflg. 
gavebrev af 18. juni 1993. Niels Peter Simonsen har, notat af 18. 
feb. 1995, accepteret, at midlerne anvendes til  i samarbejde med 
Faaborg Kommune - at opføre en tilbygning til det eksisterende 
sognehistoriske arkiv på Horne Skole. 
På baggrund af at donationen (ifølge de foreliggende planer) 
anvendes til en tilbygning på Horne skole og dermed indgår i en 
kommunal ejendom, skal Faaborg Kommune hermed give tilsagn 
om, at Horne Lands Folkemindesamling vil få stillet tilsvarende 
lokaler/erstatningslokaler til rådighed af Faaborg Kommune, 
såfremt forhold på skolen efterfølgende kan nødvendiggøre en 
udflytning af lokalerne på skolen. 
 
Ove K Pedersen    Søren Theilade 
Borgmester     
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18.12.1996 Byggeprojektet godkendt i byrådet. 
 

05.06.1997 Kommunen anmoder om, at der overføres 420.000 fra Horne 
Lands Folkemindesamling. 
 

 

 

 
 
 

Fra indvielsen den 19. oktober 1997 
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Fund af teglværk 

 

gården, og at han selv havde brændt stenene i en ovn nede i klinterne ved 
stranden. 
 
Denne fæster hed Jørgen Jørgensen Krog. Han overtog fæstet ved 
giftermål med enken efter Peder Hansen Krog i 1848  tipoldefar til 

 
var Peder eller Jørgen, der fik ideen med teglværket, vides ikke. Peder 
døde efter et uheld med løbske heste 11.7.1847. 
 
Jørgen Jørgensen Krog bygger sit stuehus i 1853, og det står endnu og er 
bolig for Henning og Ragnhild. 
 
Tiden går fra ejer til ejer, og teglværket er jo nok skyllet bort med 
havets bølger, men historien lever. 
 
Ved drænsarbejde i 2014 ved campingpladsen fandt de nogle murbrokker i 
en lille forhøjning 50-75 meter fra stranden. Dette fortalte Henning Krog 
til mig, og vi blev enige om at prøvegrave det pågældende sted for at se, 
om det kunne have noget at gøre med stenproduktionen. 
 
I foråret 2015 talte vi om et tidspunkt, men foråret var koldt og vådt, så 
vi kom ikke i gang, men blev enige om, at når campingsæsonen aftog, skulle 
vi prøve. 
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Vi fik sponsoreret gravemaskine af Jan Knoldsborg og Erik Christensen 
som gravemester. Vi fandt ret hurtigt resterne af teglværket, så det med 
klinterne passede ikke, for ca. 60-70 meter fra stranden fandt vi 
resterne af en ovn fra det teglværk, som Jørgen Jørgensen Krog brugte! 
 
Efter stuehuset er færdigt, går Jørgen og tænker i Husflidsforening og 
udstilling af de ting, de laver til bedømmelse, men hvordan skal man gribe 
det an? Han går nu til en nabo Niels Knudsen, og de drøfter tingene og 
søger hjælp ved lærer Kistrup, og det hjalp: De startede Horne 
Husflidsforening 3. juli 1866, og første udstilling var i 1867. 
 
På 25-årsdagen  3. juli 1891  får Jørgen Krog Dansk Husflidsselskabs 
sølvmedalje. 
Jørgen Jørgensen Krog dør i 1902. 
 
Næste ejer af gården er Jørgen Peder Jørgensen Krog f. 1848. I hans tid 
sker der ikke så meget på gården, udover at det nye stuehus sank i vestre 
ende, og der kom 10 børn. 
 
Jørgen Peder var syg af tuberkulose og var på kur i Jylland. Han døde i 
1910. 
 
En søn, Hans Jørgensen Krog, overtager gården i 1915 med det synkende 
hus, som han går i gang med at reparere. Han ordner murene i den vestre 
ende, der nu står på stolper.  
 
Næste overraskelse melder sig: Han bliver indkaldt til sikringsstyrkerne.  
 
Han kommer dog hjem igen og færdiggør reparationerne. 
 
Hans søn Jørgen Krog overtager gården omkr. 1950, og efterfølges af 
sønnen Henning Krog, der som tidligere nævnt fortsat bor på ejendommen. 
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Horne Lands Folkemindesamling 
  

 ÅBENT HUS 
 

 SØNDAG DEN 4. MARTS 2018 kl. 10  17 
 Skolevej 2, Horne 

 

 

 

 

    

HLF 90 års jubilæum 
1928 - 2018 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Udstillinger: 
 

Horne Land set fra luften 
 
 

Luftfotos af ejendomme i Horne Sogn 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Fotos af en del af Hornes forsvundne huse 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

Fotocollage fra Folkemindesamlingens fjernmagasin 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

Tekstilafdelingen viser udpluk af 90 års indleveringer af beklædning  
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Der er mulighed for at studere fotoalbum, kirkebøger, folketællinger m.m., 
samt se de permanente udstillinger 

 

Fri entre. Kaffe/te/sodavand og kage kan købes 
 

Rampe forefindes til kørestolsbrugere  

22



 

 

Udstillinger i årenes løb 

Fra året 1984 og frem til nu har der været udstilling så godt som hvert år 

af arkiv- og museumsmateriale. 

Her følger et sporadisk udsnit af udstillingerne: 

Første store udstilling 26.02.1984. 

Afholdt udstilling sammen med husflidsforeningen og Santalmissionen. 

 

 

60 års jubilæumsudstilling 13. marts 1988. 

Udstilling af de gamle egnsdragter, udstilling af gamle piber, 

billedmateriale, slægtsregistre og kirkebøger. 
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I 1995 Fotografier af Horne Sang- og Musikforening  billeder fra 

marinestationen i Vænget  gård- og slægtshistorier  kniplinger (Sigrid 

Bild) 

 

I 2002 lavede vi en maleriudstilling med billeder af kendte og ukendte 

kunstnere på Horne Land. Martin Kej var tovholder. 

 

I 2003  maleriudstilling med Søren Lund ved Astrid Bentsen. Astrid holdt 

et rigtig godt foredrag om Søren Lunds liv og levned. 

 

I 2008 Maleriudstilling med Jørgen Ploug billeder  både arkivets egne 

billeder samt mange lånte. Martin Kej var indsamler, og billederne var lånt 

i sognet. 

 

 

 

24



 

I 2010 Sognerådets historie og alle medlemmernes navne og adresser fra 

1842-1943 

anuar 1842 forsamledes det nyvalgte Forstanderskab i 

Horne Organistskole på Foranledning af dets ældste Medlem 

Greve Bille Brahe for af sin Midte at vælge en Formand, der ud- 

og indadtil kunne henholdsvis repræsentere Styrelsen samt 

forberede og lede Møderne mm., og her valgtes da med 9 

Stemmer Greve Bille Brahe, Hvedholm som Horne Sogns første 

 

 

I 2015 Horne Mandskor 170 år. Udstillingen blev opsat af Jan Uwe 

Pedersen, Jørgen Stenbjerg og Børge Holm. Derudover var der en 

særudstilling i anledning af 70-årsdagen for befrielsen.     
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Forfatteren: 
 
 

 
 
 
 
 
Jørgen Hansen, født 1936 på -  
Medlem af bestyrelsen for Horne Lands Folkemindesamling 1979  2019 
Formand 1982  2002. Arkivleder 1982 - 2019 
Udnævnt til æresmedlem 2019 for sit store arbejde for arkivet, for 
hvilket han fortsat stiller sin store viden til rådighed. 
 
 
 
 

Forsidefoto: Høstdag på Hannes-Lyst anno 1984 
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