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Prøv lige at se denne disk, der fortæller en historie om et liv med maling. Den blev brugt til at blande maling for snart 100 år siden. Foto: Mette Mørk 

 

 

Smidstrup Museum åbner på søndag og byder på nye udstillinger om skolen, der i år fylder 60 år, 

spejderne der fylder 50 år samt hallen, der i år fylder 40 år. Men så er der også en ny udstilling om 

maleren Keld Jeppesen, der døde i januar. 

Smidstrup: Den gamle disk er ganske enkelt en historie værd. For den er historie. Om et liv med 

maling. Den er fra dengang, hvor maleren blandede maling ved brug af blandt andet terpentin og 

pulverfarve. 

Det er mange år siden, men disken, der nærmest er spist op indefra af farverester, blev aldrig smidt 

ud. Heller ikke selvom nye generationer overtog malerforretningen i Smidstrup. 

Disken, pensler, skilte, dåser med maling og meget mere kan man se nu på Smidstrup Museum, 

hvor en ny udstilling viser årtiers kommen og gåen set fra en malerbutik. 

- Christian Jensen flyttede fra Tiufkær til Smidstrup i 1908, og han blev første generation af tre 

malermestre i Smidstrup. Og undervejs gennem de mange år er meget fra malerbutikken blevet 

gemt. Sidste generation af malermestre var Keld Jeppesen, der døde i januar, og sønnen Ole har 
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givet os lov til at tage, hvad vi har brug for til en udstilling, og det er nogle fine sager, der fortæller 

en historie om en lang periode med malerarbejde, forklarer Inger Skov, der er formand for 

Smidstrup & Omegns Lokalhistoriske Forening, der står bag museet. 

LOPPEMARKED I MALERFORRETNINGEN 

Lørdag 11. maj holder der loppemarked i det tidligere malerforretning på Præstegårdsvej 52 i 

Smidstrup.For malermester Keld Jeppesen døde i januar, og nu skal ejendommen tømmes. Selvom 

både Den Gamle By og Smidstrup Museum har modtaget mange af de gamle, gemte ting og sager, 

er der stadig meget tilbage, og det skal der nu sælges ud af. 

 

Det kommer til at ske i tidsrummet klokken 10-16, og repræsentanter fra Smidstrup Museum vil 

være til stede. 

 

Samtidig, næsten da, er der ligeledes Tiufkær Marked, hvor Smidstrup Museum også vil have et par 

stande. Her kan man dog ikke købe museumsgenstande men mere almindelig loppemarkedsting. 

Tiufkær Marked finder sted i tidsrummet klokken 10 til 15. 
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Tapeter og som her maling. Det havde den nu afdøde maler Keld Jeppesen til at stå i den tidligere 

malerforretning i Smidstrup. Nu er en smule af det hele kommet på museum i Smidstrup. For to år 

siden kom noget af det til Den Gamle By i Aarhus. Foto: Mette Mørk 

Udstillinger om jubilarer 

Ud over malerudstillingen vil der også være tre mindre udstillinger, der hver især griber fat i et 

jubilæum, der finder sted senere på året. Skolen fylder 60 år i sin nuværende form som folkeskole, 

pigespejderne fra KFUK og spejderhytten fylder 50 år, og desuden fylder hallen 40 år. 

- Vi har ikke lavet nogle store udstillinger, men der er nogle plancher, gamle billeder og så videre, 

der fortæller om de tre forskellige jubilarer. De fortæller jo på hver sin måde sin egen historie, siger 

hun. 

Nemlig om skolen, der gik fra at være landsbyskole. Om ungdommen, der for 50 år siden fik et nyt 

tilbud af aktiviteter og en hal, der krævede stort samarbejde i byen, og som kun blev til noget, da 

man fik lavet en byfest, der den dag i dag er et stort samlingspunkt for byens nuværende og tidligere 

borgere. 

- Det er udstillinger, som lægger op til en god snak, og det kan man altid få her, siger Inger Skov. 

Ud over de nye udstillinger kan man stadig opleve de blivende udstillinger, som findes rundt på de 

to etager i den tidligere lade. 

 
De gamle bøger fra malerforretningen fortæller over 100 års historie om malerlivet i Smidstrup. 

Foto: Mette Mørk 

Åben to gange i ugen 

Smidstrup Museum åbner for den nye sæson søndag 5. maj i tidsrummet 14 til 16. 
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Derefter er der åbent hver torsdag og søndag i tidsrummet klokken 14 til 17. Det er der frem til 

slutningen af september. 

Der er fri entré. 
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