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Fra lokalhistorisk arkiv:
Efter generalforsamlingen i foråret har bestyrelsen for foreningen
konstitueret sig ved et efterfølgende bestyrelsesmøde – og uden
ændringer. Oversigten over bestyrelsen ses på bagsiden af
nyhedsbrevet.
Vores flittige arbejdsgrupper på mandagsformiddage samt
onsdagsaftenholdet hver anden onsdag i vintersæsonen har holdt
en lang og tiltrængt sommerferie, men har nu smøget ærmerne op
og indledt sæsonens registrering, sortering og oprydning.
Mandagene bruges til registrering i Arkibas, - et EDB-program,
der anvendes af rigtig mange lokalhistoriske arkiver rundt om i
landet - og her går arbejdet støt fremad. Fra den gamle samling på
i alt 1205 arkivnumre er der nu registreret ca. 1100, og det giver
en stor lettelse i hverdagen, når vi får henvendelser med spørgsmål
om længst henfarne slægter. Når registreringen af den ”gamle”
samling er færdiggjort, fortsætter vi med den nyere samling fra
2009, som indtil nu kun er hånd-registreret. Udover selve
registreringen arbejder vi også med at nummerere alle dokumenter
i tilfælde af, at de kommer ud af deres sammenhæng, ved
f.eks.udlån, udstilling og lign.
Et arkivnummer kan bestå af et dokument på blot en enkelt side
eller en hel samling sammenhørende dokumenter, protokoller,
regnskaber m.m., som kan fylde kassevis på det samme
registreringsnummer, men det er altid lige spændende at se, hvad
samlingen rummer, når vi skal beskrive det inden indtastning.
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For nylig fik
vi fra
Hvirring
Arkiv
indleveret en
gammel
kuffert fyldt
med papirer,
som alle hørte
til vores egn,
og på samme
måde
overdrager vi samlinger til de arkiver, hvor de rettelig hører
hjemme, dog under hensyntagen til de ønsker, som giveren
eventuelt måtte have givet udtryk for ved afleveringen.
Kufferten viste sig at være fyldt med papirer efter skovfoged i
Addit Viggo Klyver Christensen, født i 1895 i Nr. Snede, og ud
fra indholdet kan vi følge
hans livsforløb med en
svensk kone, børn og
erhverv, og en samling
billeder illustrerede tiden
dengang.

Tørvegravning.
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For et par år siden kom der brev fra Varde Lokalhistoriske Arkiv
med et billede af en købmandsforretning, der angiveligt skulle
være fra Brædstrup og med ejerens navn A.B. Termansen. Ved
nærmere undersøgelser dengang fandt vi, at dette ikke kunne passe
med Brædstrup, og siden da har billedet ligget i kassen med
”ukendte”
fotos. Nu
er gåden
løst, og
det viser
sig, at
motivet er
fra
købmands
forretning
Købmanden A. B. Termansen, Grædstrup
en i
Grædstrup, og ved efterfølgende at forske lidt i kirkebøger og
folketællinger (www.arkivalieronline.dk) kan det ses, at
købmanden, ungkarl Andreas Boysen Termansen født 9.7.1898 i
Roust, Grimstrup sogn, søn af gårdmand Peter Andreasen
Termansen og hustru Bodil Kirstine Margrethe Boysen, gifter sig
den 11. december 1923 i Sdr.Vissing kirke med pige Marie
Mathiesen, født 8.4.1900. Forloverne var Christian Flohr
Matthiesen, møller i Dauding, samt Martinus Flohr Matthiesen,
gårdejer, Addit mark. – (Familien får en søn 24.4.1923, Hans
Peter Flohr Termansen, samt en datter Bodil). Her er der altså tale
om en mand, der er kommet ”udefra” og som gifter sig med en
lokal pige – fra en slægt, vi kender, nemlig Flohr Matthiesen. Om
de bliver her eller senere rejser tilbage til hans hjemegn, vides ikke
p.t., men han har en bror i Holstebro, som ligeledes er købmand.
Ved første øjekast var dette billede næsten uden historie, da det
blev sendt til os fra et andet arkiv, og alligevel rummer det spor fra
vores område, i dette tilfælde Grædstrup.
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Onsdagsholdet
har indledt sæsonen
med at gennemgå en
del fotoalbums, som
har tilhørt Carl og
Carla Jørgensen, og
som venligst er
blevet udlånt af
Carlas niece i

Det første frieri. – (Ungersvenden er ukendt).
Måske har de unge mennesker opført et lille
teaterstykke i haven for familien?

forbindelse med et besøg her i byen. Der blev sat navne på nogle af
personerne på billederne i onsdags, og så
kan vi scanne dem, der har interesse for
arkivet. Jeg kunne slet ikke stå for disse
to gamle billeder fra Carlas ungdom
(hun er født i 1902 som datter af Sofie og Mads Andersen,
dyrlæge)

Tilbage til arkivet:
Der er blevet indkøbt et stort lærred, som nu er opsat af Bendt og
Ella og ligeledes har vi fået en ny fremviser til brug i læsesalen. Vi
glæder os meget til at forberede dette, så vi kan fremvise de
mange fotos, som Ella har scannet ind, og hvor vi stadig mangler
en del navne, så dette vil på et tidspunkt blive noget af det, vi vil
kaste os over på onsdags-aftensmøderne.
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I øvrigt vil vi opfordre jer alle til at gå jeres fotoalbums igennem
og sætte navne og datoer på. Det er af så stor betydning, når
mange af disse billeder kommer til arkivet, men hvor vi ofte står
uden konkrete spor.
De arbejds-onsdage, hvor der er mulighed for at komme forbi og
aflevere fotos og dokumenter m.m. er følgende:
Onsdag, 24. oktober – onsdag 7. november – begge aftner kl. 19.
- og næste sæson starter: Onsdag, den 9. januar 2013 - kl. 19.
Herudover har vi som sædvanlig åbningstid hver torsdag kl.
13.30-18, (dog undtaget helligdage), hvor du er velkommen til at
kigge forbi og bl.a. se de mange mapper, der står fremme til
læsesalsbrug, og som dækker stort set hele området i den gamle
Brædstrup kommune. - Der er en computer til rådighed på
læsesalen. - Der er også mulighed for at supplere jeres samling af
årsskrifter – eller spørge konkret til jeres egen slægt.

Nu vi er ved åbningstider, skal vi minde om, at Frihedssamlingen
holder åbent den første torsdag i hver måned fra kl. 13.30-17 –
eller evt. efter
nærmere aftale med
Erik Frandsen, tlf. 75
80 21 52 eller Ove
Rasmussen, tlf. 75 67
87 48.
Frihedssamlingen
rummer effekter fra 2.
verdenskrig som
f.eks. disse:

6

1)Kjole syet af faldskærmsstof – 2)Udsnit af uniformer og hjelme
3) Stykker af nedstyrtet fly fra Aale – 4) Sparekomfur.

Kommende aktiviteter.
Årsskriftudgivelse 2012.
på Tinghuset
Torsdag den 15. november kl. 16,
hvor artiklerne i det nye årsskrift præsenteres.
Der vil efterfølgende serveres et let traktement, så sæt allerede nu
kryds i kalenderen.
Hæftet kan naturligvis købes ved denne lejlighed.
eller ved følgende SuperBrugsen, Brædstrup, Rema 1000,
Bladcentralen, ABC Supermarked, Købmanden i Nim og
SuperBrugsen i Østbirk.

Registeret til tidligere årsskrifter blev i sin tid samlet af Finn
Tougaard, og som han førte frem til og med år 2009, men efter
hans død har dette arbejde ligget stille, men vi har nu
forhandlinger i gang om assistance, og som vi ser meget frem til,
da det omfattende register er en af de kilder, vi bruger meget,
meget ofte for at finde svar på de mange henvendelser, vi
modtager. På grund af ferie er dette arbejde dog ikke kommet i
gang endnu. Registreret kan læses på vores hjemmeside.
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Udstilling.
I år har foreningen eksisteret i 40 år, og i den anledning påtænker
vi en lille udstilling med materiale fra vores 3 ”grene”:
Frihedssamlingen - Lokalhistorisk Arkiv - Gårdmuseet Stjernholm

som hver især vil vise eksempler på det, vi beskæftiger os med i
hverdagen. Selv om tidspunktet er tæt ved den tilstundende travle
juletid, håber vi alligevel at se så mange af jer som muligt, og mon
ikke I kan finde lidt tid mellem juleindkøbene – vi holder åbent
hus med udstillingen i kunstlokalet og der vil være åbent i hele
stueetagen og med kaffe på kanden og småkager ad libitum. Det
endelige program vil fremgå af dagspressen. - Vel mødt i dagene:
fredag, den 30. november kl. 14 - 17
lørdag, den 1. december kl. 11 - 14

1972 - 2012
Ny Voerladegård-bog.
Hjemstavnsforeningen er udgiver
af den næste bog
om Voerladegård.
Den er skrevet
af en del borgere
fra byen, som
fortæller om deres
virke i byen, om
deres oplevelser,
og om mange af
byens borgere op

Bestyrelsesmøde i Voerladegård Brugs i 1898
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igennem 1900-tallet. Bemærkelsesværdig er det at læse om en
landsby's opblomstring med mange erhverv, og hvorledes de igen
forsvinder. (Knud)
Kontingent.
Vi minder om, at der stadig er nogle, der har glemt at indbetale
kontingentet, som er kr. 100 for enlige og kr. 150 for par. Du er
velkommen til at dukke op i arkivets åbningstid, indbetale via
netbank/eller personligt til konto i Jyske Bank 7240 193016 8 men HUSK at anføre navn og adresse som afsender - eller til en af
bestyrelsesmedlemmerne (se bagsiden).
Samtidig takker vi hjerteligt de medlemmer, der så venligt har
rundet beløbet op.

Efterlyses.

1.
Vi har tilsyneladende ikke så mange oplysninger om frysehuse.
Måske er der nogle af jer, der kan fortælle lidt om disse? Den
tidlige start, folkene bag, beliggenhed og øvrige historie?? Ring
eller skriv til Else, 75 75 18 63 / e-mail:
elsebundgaard@mail.tele.dk

2.
I slutningen af 1920’erne blev der udgivet en bog af Carl Møller
med titlen ”Ny på egnen”. Den skulle efter sigende handle om
Brædstrup og dens borgere med alle deres små særheder på godt
og ondt fra slutningen af 1880’erne- set med forfatterens øjne,
men dog forsynet med andre navne. Sidstnævnte kan vi kun
beklage i dag, hvor vi har vanskeligt ved at genkende figurerne,
selv om vi har ”støvet” arkivet igennem. – Er der nogle af læserne,
der har en ”oversættelse” af, hvem personerne måtte være –
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og/eller kan fortælle noget om forfatteren? Ring da venligst eller
send et par ord til Else, 75 75 18 63, elsebundgaard@mail.tele.dk

Brædstrup sygehus.
I forbindelse med debatten om fremtiden for Brædstrup sygehus
belyste jeg i Horsens Folkeblad og Brædstrup Avis lidt af
baggrunden for
sygehusets oprindelse
med et læserbrev, og i
den forbindelse fandt
jeg nogle billeder, som
ikke blev bragt i avisen,
men som kunne være
spændende at vise her,
nu hvor det er vedtaget,
at sygehuset – eller en
del af det – skal
fungere som hospice.
I 1884 blev der
iværksat en storstilet
pengeindsamling i hele
Thyrsting-Vrads

2

3

1.
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retskreds i taknemmelighed over herredsfuldmægtig Warthoes
store indsats og ditto hjerte overfor mange svagt stillede
mennesker i området, og indsamlingen resulterede i et beløb på
1884 kr. – som Warthoe generøst ”kvitterede” for senere ved at
forære byen en gave på kr. 2000 til køb af sygehusgrunden i 1892.

1. Forside af jubilæumsskrift.
2. Indsamlingsliste fra 1884 (bemærk at beløbet og årstallet er
næsten identiske).
3. Læge Holger Schmedes’ tegning fra ca. 1920. – Mon dog
resultatet af ombygningen gik så voldsomt for sig?
Billederne her er gode eksempler på de mange forskelligartede billeder og andet dokumentationsmateriale, vi kan finde på arkivet. (Else)

Billeder fra Brædstrup Sygehus
Vi har vist allesammen været vidende om at Brædstrup Sygehus
på sigt ville ændre struktur.
Pludselig en dag er alt ændret og vor erindring går hurtigt tabt,
såfremt der ikke er nedskrevet noget eller taget billeder.
For et års tid siden
spurgte vi portør
Jan Nielsen,
Sygehusvej om
han kunne være
foreningen
behjælpelig med
at skabe en
billedsamling fra
Brædstrup
Sygehus.
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Vi fik et ja og Jan har siden fået tilladelse til at gennemfotografere
bygningerne både ud og inde.
Foreningen har netop modtaget godt 300 flotte billeder - lige fra
interiør til bygnings- og havepartier.
Mange tak til Jan for hans store indsats - så vi til stadighed kan se
hvordan sygehuset tog sig ud i dagligdagen omkring 2011 og
2012.
Benny Andersen
Stjernholm.
Ved åbningen af Stjernholm Valborgsaften kom båltaleren,
Anders Horsbøl Nielsen, Horsens Museum, standsmæssigt
kørende med ledsager. At det foregik i hestevogn var en
overraskelse for alle, så Bendt
fik travlt med at rigge en
indhegning til, så hesten kunne
græsse i fred og ro efter
ankomsten.

Efter at Anders og Lisbeth er
ankommet, besigtiges hest og
køretøj og hesten får et
tiltrængt hvil efter traveturen.
***
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Udflugt 2012
Den 21 august var det lønningsdag, løn for det frivillige arbejde
der udføres på Stjernholm og Tinghuset.
Udflugten er året højdepunkt og i år gik turen til Ribe.
Afgang fra Bredesvej kl. 8.00 og med Ejner ved rattet gik det
sydpå af mindre veje, en sang med Kirsten som forsanger løsner
op på humøret.
Første stop er Gram Slot, på p-pladsen bliver bordet sat op og
Runas smurte rundstykker og Ejnars kaffe gjorde godt, en tur i
Slotsparken var spændende, et besøg på Slottet kunne være en tur
en anden gang.

Vi skulle være ved Ribe Vandrehjem kl. 11.30 og kunne gå en tur
op i byen, en tur i Domkirken er altid spændende og vi var nogle
der var oppe i tårnet, der var l a n g t o p, men belønningen var en
flot udsigt ud til Mandø og Vadehavet.
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På Domkirkepladsen er der store arkæologiske udgravninger pg
der er gjort
spændende
fund, bl.a. en
runesten fra før
år 1000, den er
nu udstillet på
Museet Ribe
Vikinger.
Tilbage til
bussen og vi
kørte til
restaurant
”Gyden”, et
stort område, hvor det gamle sygehus er, det bliver brugt til mange
opgaver bl.a. genoptræning og mange kontorer.
Vi fik dejlig mad, svinekam med grønsager, is med
chokoladesovs.
Tilbage til vandrehjemmet, vi skal nu have en guide med rundt i
byen, vi bliver delt i to hold, vore hold får en mandlig guide, som
også er vægter, vi går rundt i de gamle smalle gader og får mange
gode historier, bl.a. hvad er en ”anstødssten”! En sten på hvert
hjørne af en smal gade, så vognhjulene ikke skulle støde på
hjørnerne af husene.
Vi kørte endnu engang ud til restaurant ”Gryden”, hvor vi fik
kaffe og lagkage.
Så går turen til Museet Ribe Vikinger, et spændende museum, en
stor udstilling om Dronning Dagmar og hendes tid og mange
andre spændende udstillinger.
Trætheden er nu ved at indfinde sig og det er nu tiden til
hjemturen, igen ad smukke veje, når vi Brædstrup kl. ca. 19.45.
Tak til Regnar og Ejner for en fin tilrettelagt tur.
Annemarie Jensen
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Livet på Gårdmuseet Stjernholm
Det har været lidt sløjt med besøgende i sommer, men til gengæld
var den netop afholdte æbledag rigtig godt besøgt og man fik
udsolgt over hele linjen.
Nu har Stjernholm lukket for denne sæson, dog har vi vores
Museums jul den 25. november. Den plejer at være rigtig godt
besøgt.

Husk nu at besøge vores næste
arrangement på Stjernholm.

MUSEUMSJUL 2012
Søndag 25. nov. 10-16:
Masser af juleboder. Du kan hente jul i posevis. Her er duft,
smagsprøver og salg af klejner og brændte mandler.
Cafeen æbleskiver og vafler.
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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. Man deltager
også i vores årlige udflugt, læs artiklen om den netop
overståede udflugt til Ribe. Det er meget hyggelig og
en god oplevelse
Besøg foreningens hjemmeside.
www.braedstruparkiv.dk
Hjemstavn@mail.dk
BESTYRELSEN
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@gmail.com
Ellen T. Schmidt - byrådsrepr.
75 75 21 67
ETS@horsens.dk
Redakt. 06.okt. 2012/PD
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