
Tobakshusene i Bramming. 

De ligger på Østergade 9-29 og OIS, den officielle fortegnelse viser en byggeperiode 1909-24, efter 
det er nr. 13 det ældste hus, mens dets sammenbygning skulle være fra 1914! Et matrikelskort blev 
udfærdiget i 1908 i anledning af udstykningen, så en start i 1909 er sandsynlig. Det er fem to-
families huse, således er 17 og 19 sammenbygget, men i dag er en del slået sammen til en familie/et 
nummer.  De blev opført af tobakshandler Morten J. Lauridsen, der havde sin tobaksforretning i 
Storegade 12 til 1922, navnet stammer altså fra bygherren, der byggede husene for at sælge dem. Et 
par af dem ser ud til at være blevet solgt i 1920 og 1921. 

Nr. 9: OIS-bygning 1:1912, bygning 2:1912, matr.nr. 1md.  
Nr. 11: OIS1930, matr.nr. 1mc. Her boede landmand Hans Juncher1938-47 

9-11 er sammenbygget, ejet af Peder Hansen Sørensen iflg. matrikelskort, han døde i 1912. Efter
billedet nederst har Hansen Sørensens boet i nr. 11 og (måske) lejet nr. 9 ud. Det er nok et af de
først byggede tobakshuse, og nr. tre hus bygget på Østergade. Nr. 1, (matr.nr. 1kg), var det første,
udstykket 1911, nr.  9-11 i 1913, mens nr. 13 var udstykket året før, i 1912.

Nr. 13: OIS: 1909. matr.nr. 1kø, udstykket 1912. Her boede indtil 1924 en enke, der hed fru Hansen. 
Men Højlands navn står på matrikelskortet og i avisen står der i 1924 at skrædder Højland har solgt 
sit hus til arbejdsmand Chr. Strandbygaard. Datteren Kristiane Strandbygaard havde huset i 1985 - 
det er hende (f. 1911) der nedenfor har berettet om beboerne i Tobakshusene.  

Nr. 15: OIS 1914, matr.nr. 1la. Her boede Marie Bennedsen, efter hende handelsmand Severin 
Hansen, efter ham en fru Hermansen, hvis datter blev gift med postbud Viggo Knudsen 

13-15 er sammenbygget, er i dag et hus

Nr. 17: OIS 1916 matr.nr. 1mx: her boede en tjæremand Christensen, far til sadelmager C. I 1974: 
Mary C., f. 1898. 

Nr. 19: OIS 1915 matrnr.1my: Her boede en hjemmeslagter Hans A. Friis, der solgte til tarmrenser 
Thorvald Andersen og Luise, sidstnævnte var familie. 

17-19 er sammenbygget.

23.-25 Vistnok bygget 1912 Nr. 23: OIS 1916 matrnr.1lo, nr. 25: OIS 1914 matrnr.1lp 
23-25 er sammenbygget.

Nr. 27: OIS 1924 matrnr.1lq Nr. 29: OIS 1912 matrnr.1lr 
27-29 er sammenbygget.

Østergade 17 tv. og 19 th. i 1988 Østergade 25 - i dag sammen med nr. 23 



Nedenfor gammelt billede: til højre i billedet står min tipoldemor (Nielsine Marie Sørensen, født 
Nielsen den 31.maj 1853 i Vangede, Gentofte sogn. Død den 16.februar 1927 i Jerne.) og hendes 
datter. Hun var gift med Peder Hansen Sørensen født i Tjæreborg den 9.februar 1855. 
Død i Bramminge den 6.juli 1912.[matr.nr. 1md er påført navnet P. Hansen, det er altså nr. 9-11] 
Foto fra Jørgen Hermansen, Odder. 
se også arkivets c144 med læg om Tobakshusene og matrikelskort.  
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Søndergade 9-11, efter 1912 - før 1927. Nok et af de første Tobakshuse. 

Matrikelskort over Tobakshusene august 1908. 
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