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Fra lokalhistorisk arkiv: 
 

Fotoudstilling: 
 
I begyndelsen af året afholdt Vestbyens Fotogruppe fra Horsens 
udstilling i Tinghuset over temaet ”Vand”, hvor også Benny deltog 
med nogle fine fotos. Udstillingen var velbesøgt, og en del af gæsterne 
fandt vej til vores arkiv, som holdt åbent samtidigt med udstillingen. 
Det var morsomt at vise Horsens-gæsterne rundt i vores lokale 
”fængsel” og retslokalet, som rummer arkivets læsesal,  og der kom 
mange spændende historier frem. Adskillige gæster havde eller havde 
haft slægtninge her i byen, og flere kunne finde lidt om deres 
slægtshistorie, enten historier fra vores mapper eller gamle billeder fra 
vores store Brædstrup-albums, og mange var imponerede over den 
fine bygning, der bruges til mange formål med kunstudstilling, 
lokalhistorisk arkiv og mødelokaler med gode faciliteter til gavn for 
de mange foreninger, der anvender dem året rundt – og os, der 
arbejder der frivilligt hele året. 
 

 

Fotoudstilling på Tinghuset 
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Generalforsamling: 
 
I marts afholdt foreningen den årlige generalforsamling, og vedr. 
denne var der intet nyt under solen: Alt blev afviklet planmæssigt med 
Bent Henriksen som dirigent, der blev aflagt fyldige beretninger, der 
vidnede om endnu et godt år for foreningen økonomi og for de 3 
afdelinger: Lokalhistorisk Arkiv med Årsskriftudvalget - 
Frihedssamlingen og Stjernholm, og der var genvalg til de 
bestyrelsesmedlemmer, der var på valg – og ved et efterfølgende 
møde konstituerede bestyrelsen sig uden ændringer - se 
bestyrelseslisten bagerst i Nyhedsbrevet. Det var en glæde at se så 
mange deltagere, og efter generalforsamlingen holdt Anders Lund et 
særdeles informativt foredrag om flystyrtet i Åstruplund i 1944 – en 
tragisk begivenhed, der satte dybe spor i familien, og som Anders 
berettede meget levende om med både grundighed og følsomhed, 
ligesom han også fremviste effekter fra styrtet.  Man kan se mange 
billeder og læse meget mere om den gribende historie på Anders’ 
hjemmeside: www.aastrupgaard.eu.  
 

 
Kaffen nydes før Anders Lund’s indlæg
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Mandagshold: 
 
Mandag formiddage mødes et hold, der sorterer, nummererer, 
beskriver og registrerer på EDB – og det går støt fremad til glæde for 
os, når vi skal besvare de mange henvendelser, der kommer fra vores 
gæster fra nær og fjern. 
 
Onsdagshold: 
 
Onsdagsholdet, der mødes hver anden onsdag i vintersæsonen, holder 
nu fri og starter på en ny sæson onsdag den 26. september kl. 19-22 
og fortsætter følgende onsdage: 10. oktober – 24. oktober – 7. 
november og 22. november. Her ser vi billeder og forsøger at sætte 
navne på alle de personer, der er ukendte for mange af os, og 
undervejs fyger det med morsomme historier om folk og fæ. Hvilket 
minder mig om: Har du husket at skrive navne bag på dine billeder fra 
fotoalbummet?  Vil du høre mere om vores onsdagsaftener, så kontakt 
venligst Else, 75 75 18 63. 
 
Foredragsdag for arkiv-interesserede i Horsens Kommune: 
 
I maj afholdtes på Tinghuset et foredrags-/debatarrangement, hvor 
arkivinteresserede fik lejlighed til at møde op til en dag, der blev 
indledt med foredrag af Bodil Møller Knudsen, leder af Byarkivet i 
Horsens. Vi fik en introduktion til den første spæde start for 
arkivvæsenet tilbage til den tid, hvor skrivekunsten opstod, og hvor 
det første arkiv næsten var synonymt med kongens ”brevkiste” fra 
tiden, hvor kongen rejste rundt og ”regerede” i sit rige, og hvor alt 
blev nedskrevet og medbragt på rejser - og op til moderne tid med 
Landsarkiver, Rigsarkiv og Det kgl. Bibliotek. Herefter fik vi en 
grundig gennemgang om regler og anvisninger til modtagelse og 
registrering af arkivalier af  Eva Schmidt, museumsinspektør fra 
Odder Museum og Lokalarkiv, (nu under Moesgaard Museum), og der 
var rig lejlighed til at stille spørgsmål. Mødet var arrangeret af 
Arkivsamvirket i Horsens Kommune, og vi havde 30 gæster fra 7 
forskellige arkiver til en inspirerende dag for det videre arbejde 
hjemme på arkiverne. – Ved mødet benyttede vi lejligheden til at 
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overdrage billeder og hæfter, som tidligere er indleveret til os, men 
som retteligt hører hjemme hos nabo-arkiverne, og omvendt fik vi 
overdraget sager, som hører til vores område – alt dette sker dog kun, 
når vi har tilladelse fra den person, der i sin tid har afleveret materialet 
på et af arkiverne. På denne måde er vi med til at sikre, at spændende 
billeder og historier kommer ”hjem” i deres rette sammenhæng. 
 

  
 
 
Bog om Gudenåens Kulturhistorie: 
 
Vi har haft besøg af Erik Hofmeister, som samlede stof til et storværk 
om Gudenåen, og på arkivet fandt vi flere spændende billeder og 
beretninger, som kunne anvendes i bogen, og vi har løbende formidlet 
de oplysninger og illustrationer, vi kunne bidrage med. Forfatteren har 
ligeledes været rundt på andre arkiver for at afdække historien om 
Gudenåens forløb fra udspringet i Tinnet Krat til udløbet i Randers 
fjord . Som et lille kuriosum havde jeg gjort opmærksom på tidl. 
førstelærer fra Hårup, Asbjørn Kæmsgaard, og hans  digt om 
Gudenåen, hvor han beskriver livet langs åen fra oldtid til nutid. Dette 
smukke digt er ofte brugt ved møder og sangarrangementer i 
Grænseforeningen for Brædstrup og Omegn gennem årene, og der er 
blevet  plads til et uddrag af sangen i bogen. Forfatteren er 
afdelingschef for Aqua Akvarium og Dyrepark i Silkeborg, og bogen 

Der lyttes til foredraget om Arkivarbejdet
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udkom i slutningen af april og er et stort og smukt værk med grundig 
information og mange, mange illustrationer. Som tak for hjælpen fik 
arkivet et eksemplar, og det kan ses af vores gæster i åbningstiden 
torsdag 13.30-18.  
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Teglværker i Brædstrup og omegn: 
 
Der arbejdes i øjeblikket ihærdigt med indsamling af alt relevant 
materiale om teglværker her fra området. Jacob Hanquist Petersen og 
Verner Bjerge er 2 meget engagerede forskere, som indsamler viden 
om teglværker og beskriver det i artikler, der bl.a. har været bragt i 
Horsens Folkeblad, - for nylig om Halle Teglværk og tidligere om 
Gammelstrup Teglværk, så også disse herrer har vi haft besøg af på 
arkivet, og vi er jævnligt i forbindelse med dem, da der stadig dukker 
nye spor op – og hver gang vi støder på en oplysning, uanset hvor stor 
eller lille den måtte være – giver vi beskeden videre, - og omvendt får 
vi nye henvendelser, når de er faldet over en lille ting, som vi måske 
kan belyse. Vi formidlede endog et besøg med en lokalkendt murer til 
Dauding og Grædstrup, og mon ikke der på et tidspunkt kommer en 
bog ud af alle disse anstrengelser? Artiklerne fra aviserne tyder på det. 
– Da projektet stadig er i gang, efterlyser vi derfor alle oplysninger, 
som nogen måtte ligge inde med – det vil være en stor hjælp, for selv 
om vores arkiv er mangfoldigt, ligger vi – desværre – ikke inde med 
alt, så kan du/I bidrage med hjælp til dette, kontakt venligst Else, tlf. 
75 75 18 63 – eller pr. mail til elsebundgaard@mail.tele.dk.  
 

 
Gammelstrup Teglværk 
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Efterlysning: 
 
På Søndergården hænger et stort maleri ved trappeopgangen i 
Aktivitetscenteret, og vi har ledt med lys og lygte for at finde 
mesteren – og historien - for dette amatørmaleri, men desværre uden 
held. Vi har sågar gennemgået en liste over inviterede gæster til 
indvielsen af Søndergården, men heller ikke her fandtes nogle med et 
navn, der kunne passe på nedennævnte initialer, så hverken vi eller 
Erling Kristensen har kunnet spore ophavsmanden/-kvinden til 
maleriet fra Ring sø fra 1953, og vi forsøger derfor ad denne vej.  
Initialerne er GJ eller JG. Kender du 
svaret, så ring venligst til Else, tlf. 75 75 
18 63. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Endnu en efterlysning: 
 
I vores årsskrifter har vi haft flere artikler, hvor den legendariske 
HERMAN fra Slagballe Bakker er nævnt, men det er ikke lykkedes 
os at finde et eneste billede – eller tegning - af omtalte Herman med 
det flotte cykelstyr-skæg.  Mon der i et eller andet gammelt fotoalbum 
skulle befinde sig et sådant, vil jeg være meget, meget glad for at 
modtage dette – eller evt. låne det – kontakt venligst Else, 75 75 18 
63. 
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Vi indsamler gerne: 
 
Protokoller, regnskaber, dagbøger, foreningspapirer, ejendomspapirer, 
slægtsbøger, billeder – kort sagt: Alt, hvad der beskriver borgernes og 
byens liv og udvikling gennem tiderne, og som kan inspirere til nye 
artikler til vores årsskrifter. 
 
Husk, at man kan finde register til årsskrifterne fra 1987-2009 
(desværre mangler vi for de seneste år) på vores hjemmeside 
www.braedstruparkiv.dk eller besøg os på arkivet i åbningstiden 
torsdag 13.30-18.00. Vi kan kun formidle historier, så længe nogen 
tænker på at aflevere stoffet til os. 
 
 
Kontingent m.m.: 
 
Vores mange medlemmer kan glæde sig over, at vi har fastholdt  
kontingentet uændret således: kr. 100 for enlige, og kr. 150 for par, og 
vi vil benytte lejligheden til at takke de mange, der tidligere har været 
så venlige og gavmilde at runde beløbene op. Det føles som en varm 
opmuntring til de mange opgaver, vi har påtaget os! 
 
Med Nyhedsbrevet sendes 2 stk. fribilletter til Stjernholm, som vi 
håber, I får glæde af, og der følger ligeledes et indbetalingskort med, 
som kan betales i bank eller via netbank (husk at anføre nummeret på 
kortet og/eller navn!).  
 

TINGBOGEN. 
 

Alle ejendomme i Danmark har sit eget blad i tingbogen. På dette blad 
kan man finde oplysning om: matr. nr., ejerlav og sogn,  adkomster 
d.v.s navn på ejeren, handelspris, areal, gæld og servitutter, frasalg af 
parceller m.m. 
Vi får på arkivet mange henvendelser om sådanne oplysninger fra en 
nuværende ejer, eller fra slægtsforskere som søger oplysning om 
slægtens tidligere ejendombesiddelser. 
Vi har derfor længe næret et ønske om at kunne skaffe let adgang til 
oplysning om ejendomsejere helt tilbage i 1800- tallet. Det har vi nu 
fået opfyldt, idet vi har anskaffet tingbogen for perioden ca. 1860-
1930 for den gamle Brædstrup Retskreds. 
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Disse oplysninger ligger på 25 CDer, og har man et ønske om at vide 
noget på en bestemt ejendom i den gamle Brædstrup Kommune og 
nogle af dens omegnskommuner, skal man blot rette henvendelse til 
os på arkivet. 
 
I øvrigt meddeler Statens Arkiver den 30/4 2012, at man nu har lagt 
Tingbøgerne fra perioden 1927-1990 for hele landet ud på 
Arkivalieronline. 
 
Gå på nettet og søg på arkivalieronline.dk og vælg andre arkivalier, 
vælg herefter tingbøger og udfyld rubrikkerne. 
 
God fornøjelse.     arkivet //Knud 
 
 

Torvedag 
 
Foreningen var repræsenteret ved torvedagen den 5. maj. Vi havde en 
stand på den nye stationsplads. Det var en blæsende lørdag, men vi 
delte telt med Lions, så dermed lykkedes det at holde styr på de 
udstillede årsskrifter og brochurer. 
Vi fik talt med rigtig mange personer i løbet af dagen og fik gjort 

opmærksom på foreningen 
muligheden for at købe billige 
årsskrifter og ikke mindst 
præsenteret det nye 
sommerprogram 
for Stjernholm. 
Tak for hjælpen på dagen af 
Peter Damgård og Bendt 
Nielsen. 
  
Vi fik mod på at prøve sådan 
en dag næste gang lejligheden 
bliver der. 
Benny Andersen 
  

  
 

Benny og Bendt ved standen på torvedagen 
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Frivillig på gårdmuseum ”STJERNHOLM”, Nim 
Af 
Bendt Nielsen. 
I den tid, hvor jeg var på arbejdsmarkedet, lagde jeg mærke til, at hver 
onsdag var en masse biler parkeret ved Stjernholm, af den grund 
besluttede jeg, at når jeg en gang ikke længere skulle være en del af 
arbejdsmarkedet, skulle Stjernholm være mit fristed uden for 
hjemmet. 
Det har jeg aldrig fortrudt, jeg har oplevet et sammenhold mellem folk 
fra alle erhverv, her er alle lige og meget hensynsfulde overfor 
hinanden. Vi er jo i en aldersgruppe fra 60 og til 84, kvinder og mænd, 
alle med godt humør. Højdepunktet på dagen er, når der bliver ringet 
med klokken kl. 15 til kaffe … men af en eller anden årsag er det nu 
helt ubemærket blevet fremrykket til 14.45. Stemningen er ligesom i 
enhver anden kantine, her bliver alt vendt, det er til tider svært at følge 
med, men altid rigtig hyggeligt - og så er der jo ingen, der ringer ud. 
Vedrørende selve arbejdet på Stjernholm, så er man med til det, man 
har lyst til og kan magte. Nogle går i haven og tilpasser den efter 
årstiden, det er jo altid et stort arbejde at holde den ren og veltrimmet 
(og det kan de). Lige nu i skrivende stund kan jeg se, at nogle 
muldvarpe har overtaget haven, men jeg ved også at glæden for dem 
er kort. Jeg har nemlig set, at der indkøbt sakse til at fange de 
indtrængende muldvarpe med, så der er jo nok én, der påtager sig den 
opgave. 
En stor del af flokken arbejder med at vedligeholde bygningerne, om 
foråret skal der jo kalkes og repareres efter vinteren. Nogle år er 
vinteren jo lidt hård ved bindingsværket en andre, og målet er altid at 
være færdig til pinse  
Vi er jo også så heldige, at vi har fået mere plads til vores udstillinger 
gennem de sidste år. Vi fik en stor og dejlig hal til vores 
landbrugsmaskiner, i hallen er også et nyt handicap-toilet, én ting som 
vi manglede, når der var besøg. 
Året efter udbyggede vi med et nyt loft over en del af det eksisterende 
byggeri, loftet er nu vores magasin, og det er indrettet til opbevaring 
af ting, som ikke er i udstilling for tiden. Folk er jo flinke til at forære 
os ting fra deres gemmer, og i denne vinter arbejder vi på endnu et loft 
over porten i laden, som også skal bruges til opbevaring af vores ting. 
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I stuehuset, lige indenfor fordøren, har vi indrettet en lille butik med 
salg af gammelt legetøj, som dog er produceret i dag. Her kan bl.a. 
købes glansbilleder, Piv-i-røv-fløjter, snurretoppet, biler og andet ”ny-
produceret” gammelt legetøj.  
Stuen er altid udstillet med møbler, tøj og ting samt nips fra en 
svunden tid. Genstandene er ikke del af en fast udstilling, men bliver 
som regel skiftet hvert år. Havestuens udseende bliver også ændret 
hvert år og fra den kan man gå ind i stuehusets soveværelse, som ikke 
er ret stor. I forlængelse af stuen ligger et pigekammer, hvor der 
ligeledes er nye ting at se på hvert år.  
Køkkenet bliver flittig brugt, når vi har åbent på vores store 
udstillingsdage. Det gamle komfur, der fungerer på åben ild fra 

brændeknuder, er altid i 
gang og er meget populær, 
når der er børn med på 
gården. Børnene lægger 
især mærke til hvor lav 
den er, at der er ild i den. 
Vores ”køkkenpiger”, der 
dagen lang arbejder i 
dragter fra en svunden tid, 
er utrolige til at fremtrylle 
ting, som mange ikke 

kender. De har de gamle opskrifter, og resultatet er altid så 
velsmagende at der totalt udsolgt hvad enten det er klejner, 
Stjernholmvafler eller æblering. 
Stjernholms årsprogram starter med Valborgaften, og derefter er der 
åbent hver søndag eftermiddag i sommertiden. I juli måned er der 
store oplevelser på Stjernholm, de 4 søndage i denne måned er der 
forskellige aktiviteter med et stort besøgstal hver gang.   
Nim Kirke henlægger hvert år en gudstjeneste til Stjernholms 
gårdsplads med efterfølgende kaffe, en rigtig hyggelig eftermiddag, 
hvor der en god tilslutning 
Vi har hvert år open-by-night i september, en aften hvor vi ikke 
benytter elektricitet, dette arrangement er også altid velbesøgt. 
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Så kommer vi til æbletiden, her afholder vi Store-æbledag og presser 
æbler til most i et 
gammelt anlæg 
som vi har fået af 
Husholdningsfore
ningen. I køkkenet 
bliver der lavet 
æbleringe, og 
også her er der 
god afsætning. Et 
arrangement, der 
også hvert år har 
et stort besøgstal. 

 
Vores år slutter med en juleudstilling. Her kommer en masse udstillere 
og sælger deres ting, som de selv har lavet. Der er altid mange flotte 
og forskellige ting, og vi kunne i 2011, trods dårligt vejr, registrere et 
meget stort besøgstal. 
Foruden at være et levende museum, vil jeg også gerne fortælle, at 
Stjernholm også har en skoletjeneste. Det vil sige at en skoler kommer 
med en klasse, og så får børnene en oplevelse af, hvordan det var at 
være barn i gamle dage. Det er en fornøjelse at se børnene arbejde i 
køkkenet, kæmpe med at gå på stylter i gården eller forsøge at trille 
med ring i gården, og ikke mindst øjeblikket, hvor de bliver klædt i 
gammelt tøj med en 
kasket på og får en stok 
i hånden. Dagen 
igennem bliver de 
dygtigt vejledt af to af 
Stjernholms kvindelige 
frivillige. Som oftest er 
børnenes kommentar 
efterfølgende, at ”det er 
den bedste skoledag vi 
har haft”. 
I vores bygninger er de fleste udstillinger forskellige fra år til år, 
dygtigt opstillet af bl.a. vores formand, som har en evne til at få alt til 
at se enestående ud. Han og nogle af pigerne har, længe før vi andre 
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starter på sæsonen, tænkt på, hvad der skal være i vores udstillinger 
overalt på museet.  
I den gamle kostald er båsene indrettet til små udstillinger af 
forskellige gamle håndværk, fordi vi fra egnens butikker har modtaget 
en del redskaber og gamle ting.  Vi har bl.a. modtaget en del fra 
Brædstrup Sygehus, så der vil igen i år være en udstilling med ting og 
påklædning, som blev brugt i plejen. 
I 2011 rummede den gamle hestestald f.eks. ting fra Addit samlet af 
Jens Boes.  
Ved en rundtur på Stjernholm bør man lægge mærke til 
karlekammeret, som er placeret med direkte adgang til hestestalden. 
Karlekammeret er uopvarmet og den eneste varme karlen havde, var 
kun den varme, der kunne komme fra hestestalden og den duft det 
medførte. Tænk lige på lugten i tøjet, når man skulle i byen. 
Med tankerne på karlekammeret, kan jeg ikke lade være med at 
fortælle en anekdote, som jeg har hørt fra min svigerfar, der dengang 
boede i Davding. Min svigerfars storebror Arne var karl på en 
bindingsværksgård og boede i gårdens karlekammer ved siden af 
hestene. Den hest, hvis bås var op af muren ind mod karlekammeret, 
havde for vane at stå og gnubbe sig op af muren. Muren var porøs og 
gav altid lidt efter, og en dag blev Arne for meget. Han sømmede en 
bræt på muren inde fra karlekammeret og lod nogle af sømmene 
stikke igennem muren, så kunne hesten enten bruge dem til at klø sig 
på eller helt lade være. Det blev så hesten for meget, så den klappede 
til muren med sit bagben og BUM … så lå hele muren i Arnes seng. 
På Stjernholm har vi også en Cafe, den er placeret i bygningen mod 
øst og er altid velbesøgt under vores arrangementer. Den passes og 
plejes af flere af vores kvindelige medhjælpere, som er flinke til at 
stille op og give en hånd med. I Cafeen er der også udstilling af små 
maskiner og traktorer, som én af vores tidligere frivilliges familie har 
skænket os. Væggene er udsmykket af forskelige malerier og 
tegninger, som også skiftes hvert år. 
Stjernholm har i tiden 28 frivillige. 
I 2011 havde vi en besøgsstigning på 20%. 
 
Bendt Nielsen 
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N.B. – en lille anekdote: 
 
 I mit arbejdsliv som montør, havde jeg også gården Stjernholm som 
kunde. Jens og Magnus, gårdens tidligere ejere, overværede altid mit 
arbejde. Da jeg ved mit første besøg på gården var færdig med mit 
arbejde, spurgte jeg, om jeg måtte gå ind i køkkenet og vaske mine 
hænder. Dertil svarede Jens og Magnus, at det måtte jeg ikke, de 
havde lige fået et nyt køkkenbord, og den ville de ikke have gjort 
beskidt. De hentede en spand med vand og sæbe samt et håndklæde til 
mig, og dette gentog sig så hvert gang, jeg gennem de næste år lavede 
tilsyn på deres fyr. 
 
 

Livet på Gårdmuseet Stjernholm 
 
Vi er kommet godt i gang med programmet for 2012 og havde en 
fantastisk Valborgaften med mange besøgende og rigtig fint vejr. 
 
Ca. 25 af Gudenå Folkekor under 
ledelse af  Jørn Bendixen har netop 
været på Stjernholm, hvor de sang 
en del korsange og efter kaffen 
ville fælles sangen ingen ende tage. 
Vejret var ikke så lunt som man 
kunne ønske, så koret måtte samles 
i køkkenet, men selv om pladsen 
var trang blev det en fin aften. 
 
 
Stalden har fået ny belysning, så nu kan de besøgende rigtig bese 
udstillingerne. Det var meget tiltrængt. 
Laden som ligger bag det nye bindingsværk der er blevet udskiftet, har 
fået fast loft, så nu er der plads til udstilling af forskellige redskaber 
og på loftet er der nu fine forhold til et hårdt tiltrængt magasin. Det er 
blevet rigtig godt. 
Men ellers er man igang med vedligeholdelse af  bygningerne med 
bl.a. kalkning, maling m.m. 

.

Gudenå Folkekor i Cafeen
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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. 
 
 
 
 

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@turbopost.dk 
Ellen T. Schmidt - byrådsrepr.     75 75 21 67  

ETS@horsens.dk 
Redakt. 31.maj 2012/PD 


