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Registreringsholdets arbejde:
Hver gang en ny arkivkasse åbnes for at blive klargjort til registrering med påføring
af arkivnumre og gennemgang af indhold, er det som at åbne en skatkiste af
oplysninger, som dette dokument, hvor vi her ser første side:
Dokumentet er et kongebrev fra 1805,
som i dette tilfælde drejer sig om en
tilladelse til ægteskab mellem
stiftsbefalings-mand Nicolai Emanuel
Thygesen og Louise Pløen, at de må ”
hjemme i Huset sammenvies, af
hvilken Præst de det begiere, og dertil
godvilligen kan formaae, dog skal de
med Attester, saavel fra den
Sognepræst, hvilken det ellers tilhørte
at forrette Vielsen, som Kirkens øvrige
Betiente samt Skolen,Fattige og andre
Vedkommende bevise at disse have
erholdt deres lovlige Betaling, ligesom
og Vielsen skal forrettes af en til en vis
Menighed beskikket Præst, som da bør
staae til Ansvar for Forretningens
Gyldighed i Henseende til Formen, og
tillige paasee, at intet befindes, som
Ægteskabet lovligen kunne forhindre.
Givet udi Vor Kongelige Residentsstad Kiøbenhavn, den 5. julii 1805” osv. osv.
Det fremgår ikke, hvor vielsen kom til at foregå. Det kunne være på Mattrup Gods,
som han arvede, eller det kunne være i Norge, hvor han var stiftsbefalingsmand, bl.a.
i Hedmark fylke (amt) 1802-1804. Ja, man gør sig mange tanker, når man kommer til
at sidde med så gammelt et dokument: Mon det er det ældste håndskrevne dokument i
vores righoldige samling? Hvor mon det kommer fra, for vi har intet kendskab til
giveren? Man føler en ærefrygt ved at stå med det i hånden, og sådan er det ofte, når
vi møder den slags særligt spændende dokumenter, så hvem siger, at gamle arkiver er
støvede og kun rummer ”tørre” ting? Her er nok af spænding og historie, som blot
venter på at blive gravet frem.

Besøg på arkivet:
I maj måned havde vi besøg af 3. klasserne fra Brædstrup skole (3 klasser i alt) og
deres lærer Kirsten til en orientering om, hvad man kan finde her på arkivet. Børnene
havde på forhånd arbejdet med temaer fra Brædstrup, så vi havde fra arkivets side
fundet materiale frem, der havde relevans til deres forskellige emner, så børnene fik
en lille fornemmelse af, hvordan man kan gøre brug af et lokalhistorisk arkiv. Dagens
clou var alle 3 dage uden tvivl vandringen hen ad cellegangen og ind i den intakte
arrestcelle.

Og så kan vi glæde os over, at det ikke
kun er de ganske unge, vi kan byde
velkomne, men at også den ældre
generation er repræsenteret, senest ved
endnu en jubilerende skoleklasse fra
Brædstrup Realskole i september, og

denne gang var det 60 år, der skulle
markeres. På sådan en dag summer det
med bemærkningen ””Kan du huske
…..” , så også på sådanne dage er det
spændende at være arkivmedarbejder.

Udstillinger:
I juni måned var der atter åbent hus i Tinghuset, denne
gang i samarbejde med Våbenhistorisk Samling, som
fremviste mange flotte og interessante effekter af mange
typer våben, og bl.a. var en rustning i fuld størrelse noget
af det, der kunne tiltrække nysgerrige blikke. Der var
ligeledes åbent i Frihedssamlingen samt på lokalarkivet,
så de mange gæster havde rig lejlighed til at stifte
bekendtskab med det, arkivet kunne fremvise med
relation til emnet om krig og soldater, og der blev stillet
mange spørgsmål undervejs, så det blev et par rigtig gode
dage med mange besøgende

Arkivets læsesal:
Nu har Ella afsluttet første del af arbejdet med at klargøre de mange mapper, der
dækker områderne i vor
del af kommunen, og som
kan udbygges efter behov,
efterhånden som vi får
sorteret mere og mere
materiale. En stor tak til
Ella for dette arbejde. Det
er ofte disse mapper, der
bliver det første, vi
præsenterer, når vores
gæster dukker op i
åbningstiden om torsdagen
(13.30-18), og der bruges
mange timer til
gennemlæsning af gæster
fra nær og fjern.

Efterlysninger:
Vi har fået en forespørgsel fra U.S.A., og som drejer sig om disse billeder:

Der bliver spurgt om både huset, som vist
blev handlet engang i 1960’erne, samt
personerne i slægten: Laurs Peter Jacobsen
og Ane Dorthea Jacobsen, født Schytt.
Familien boede der vist omkring 1910.
Kontakt venligst Else på tlf. 75 75 18 63.

Flere efterlysninger
Vi har tidligere efterlyst apparater/maskiner til afspilning af diverse medier, og Jens
Erik fra Brædstrup Humanitærforening har indleveret et fint smalfilmsapparat, som vi
takker hjerteligt for. Vi mangler dog stadig andre typer afspilningsmaskiner,
Spolebåndoptagere, bl.a., så har du noget liggende, du ikke vil bruge, så lad os høre
nærmere. Smid det endelig ikke ud. I samme forbindelse efterlyser vi
personer/teknikere med et kendskab til disse medier, og som har lyst til engang at
hjælpe os med at koble tingene sammen. Kontakt venligst Bendt på tlf. 75 75 21 92
eller 22 84 65 80
I foråret hentede vi den fine borgmesterstol fra rådhusets kælder, og den står nu i
vores ”venteværelse” – (det første rum, man kommer ind i som gæst). Men ….. for at
fremhæve dens plads, leder vi nu med lys og lygte efter et gammelt hængevitrineskab, gerne teak eller palisander, eller evt. et gammelt køkkenskab. Der skal
være glaslåger, hylder og meget gerne en lås, og målene må helst ikke overstige 100
cm i bredden og 30 cm i dybden. Højden må gerne være 120 cm eller mere. Et sådan
skab er et stort ønske, da vi så kunne udstille de mange effekter, vi har fra rådhuset,
og som vil komme ind i den rette sammenhæng med borgmesterstolen. Så hvem har
et sådant hængeskab? Vi kan afhente det, så ring venligst til Bendt på tlf. 75 75 21 92
eller 22 84 65 80.

I disse digitale tider er mange i besiddelse af et digitalt fotografiapparat. Findes der
mon en ejer af et sådant, og som også har god tid og kunne tænke sig at gå rundt i by
og omegn og fotografere huse, gårde, forretninger og virksomheder? Det kunne også
tænkes, at nogen ville filme vores by anno 2010? Ring til Else på 75 75 18 63, hvis
du har lyst at bidrage med at bevare historien på denne måde.

Kommende arrangementer:
Endnu engang er det lykkedes at samle artikler til et årsskrift, og udgivelsen foregår
på Tinghuset

torsdag den 11. november kl. 16-18,
hvor alle interesserede er velkomne. Foreningen byder som sædvanlig på et let
traktement.
Efterårssæsonen er i gang, og dermed er også vores arkiv-aftner begyndt, hvor en flok
frivillige hjælper med at registrere de mange dokumenter, billeder, udklip m.m. vi har
fået indleveret.
Tænk på, at vores lokalhistoriske arkiv kun er det, som I borgere i området gør det til
ved at forære os ”historien” i form af gamle breve, dokumenter, dagbøger,
udklipsbøger, scrapbøger, foreningsprotokoller, ejendomspapirer, regnskaber og
lignende, så vi på arkivet kan passe på historien, registrere den og formidle den til

eftertiden. Vi ved alle, at meget ender i en container på et tidspunkt, og at det er
uerstattelig viden og indsigt, der går tabt på den måde, så hjælp os med at bevare det.
Har du noget liggende, du kunne tænke dig at aflevere og ikke har mulighed for at
komme i vores ugentlige åbningstid om torsdagen, er du velkommen til at kigge forbi
på følgende dage, hvor onsdagsholdet er til stede:

Onsdage: 20. oktober – 3. november – 17. november – kl.
19-20.00
Husk: Hellere aflevere for meget end ingenting, da vi skal nok sortere det
omhyggeligt.
Efter nytår starter vi op igen – så har du måske brugt lidt af juleferien til at rydde op i
gamle sager og har lyst til at komme forbi og aflevere lidt til os. Så er du velkommen
følgende aftener:

Onsdag: 12. januar – 26. januar – 9. februar – 23. februar
9. marts – 23. marts, alle aftener ligeledes kl. 19-20.00.

Kirkestier
Vi er så heldige at have 2 interesserede hjælpere, som er på jagt efter områdets
kirkestier. Disse kan nemt fortone sig i glemselen, så det er dejligt at nogen vil
arbejde på at udødeliggøre dem, så vi siger stor tak til Christian ”Murer” Nielsen og
Tove Karlsen.

Ukendte billeder:
Fra gemmerne har vi denne gang fremdraget disse billeder, hvor vi mangler navne på
personer, steder og tid:

1: Grusgrav/stenbrud/jernbaneanlæg? Her er ingen oplysninger om fotografen. Man
kan ane skinnerne til vognene i venstre side.

2: Jernbanearbejdere med en overordnet jernbanefunktioner: Dette billede er taget af
fotograf N. Nielsen, Ryesgade 14, Horsens, så måske er det fra togstrækningen
Horsens-Silkeborg. Ved Vestbirk, måske?
Kan du hjælpe os med oplysninger? Ring venligst til Else, 75 75 18 63.

Arrangement i 2011:
I perioden 19. februar-6. marts arrangeres en udstilling med Erling Kristensens
billeder i kunstlokalet - se nærmere i dagspressen til den tid.

Gårdmuseet Stjernholm, Nim
MUSEUMSJUL 2010
Søndag 28. nov.KI. 10-16 Rigtig mange juleboder. Du kan hente jul i
posevis. Her er duft af klejner, æbleskiver og brændte mandler.
I butikken findes mange fine julegaver

Stjernholms stald har fået nyt tag.
Det var tiltrængt og nu er det blevet virkelighed.

Lige siden Brædstrupegnens Hjemstavnsforening for 11 år overtog Stjernholm har
gårdens staldbygning trængt til nyt tag. De gamle blikplader var hullede og utætte.
Hvert efterår blæste støv og blade ind på loftet, hvor museumsmagasinet er. Det
regnede også lidt ned visse steder. Det var en evig kamp, at holde bare nogenlunde
rent og ordentligt på magasinet.
Et magasin er vigtigt for et museum. Særligt for et museum, der hvert år laver mange
nye udstillinger. Vi er så heldige, at egnens beboere nu i mange år har givet ting til
os. Vi føler ansvar for disse ting, og vil gerne udstille dem og fortælle deres historie.
De fleste ting er gamle og kræver vedligehold og et rent sted til opbevaring. Det
glæder vi os nu til at give dem

Men som bekendt er det bedst at tjene pengene før man giver dem ud. Som de fleste
ved, byggede vi en hal som blev indviet 2009. Ved stort arbejde med at indsamle
bidrag og søge fonde lykkedes det for os at få hallen betalt. Så slikkede vi sårene
nogle måneder, fik talt med vores gode tømrermester, og så gjorde vi klar til at få tag
på stalden. Først skulle alle vore ting flyttes, så der var adgang til at forny noget
tømmer, afstive noget andet og at lægge tagplader på.
En del af loftet har vi ikke brugt før, da det bestod af et lag ler som brandhæmmer, og
ikke var ”bæredygtigt”. Her blev nu lagt gulv over og loft under leret, og nu har vi
fået et større magasin, som vi trængte meget til. Der ligger nu et stort arbejde foran
med at indrette magasinet godt. Det skal vinteren bruges til.
Vi frivillige der arbejder på Stjernholm er meget tilfredse og glade for fornyelsen. Nu
har vi kun et stort ønske: at få lidt flere arbejdskammerater af begge køn. Hvis du kan
afse nogle onsdag eftermiddag fra 13-16, komme her og sondere forholdene, og hvad
du bedst kunne tænke dig at arbejde med, så er du så hjertelig velkommen.
Ruth.

Besøg foreningens hjemmeside.
www.braedstruparkiv.dk
Hjemstavn@mail.dk
BESTYRELSEN
Benny Andersen - formand
benny.andersen@teliamail.dk
Knud Møller - næstformand
knud_moller@hotmail.com
Regnar Brønd – kasserer
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Else Bundgaard - sekretær
elsebundgaard@mail.tele.dk
Aage Jokumsen - frihedssaml.
ellyogaage@tuknet.dk
Irene Overgaard – best.medl.
irene@overgaard.mail.dk
Peter Damgaard - best.medl.
spdamgaard@privat.dk
Ellen T. Schmidt - byrådsrepr.
ETS@horsens.dk
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