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Brædstrupegnens Hjemstavnsforening  

Østergade 9, 8740 Brædstrup 

 

består af: 

 

Lokalhistorisk Arkiv i Tinghuset  

Gårdmuseet Stjernholm i Nim.  

Frihedssamlingen i Tinghuset 

 

 

Nyhedsbrev 1 – forår 2019 

 

 

Tinghuset i al sin glans 

 
 

 

 

 

 

 

Nærbillede af skulpturen 
 

Her står jeg, Hugin 
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Tinghusets genindvielse 27.10.2018: 
 

Endelig oprandt dagen, hvor det gamle Tinghus kunne 

genindvies efter den lange renoveringsperiode på ca. 1 år. Husets 

yderside var blevet grundigt gennemgået og sat i stand. Undervejs var 

der frivillige, der reparerede og udbedrede flere steder indvendigt, 

både oppe og nede, og der er kommet ny belysning m.m., så huset har 

virkelig fået et løft. 

Ved genindvielsen, hvor ca. 150 gæster deltog, blev der samtidig  

 

Torben Klostergaard 
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afsløret et kunstværk skabt af arkitekt og skulptør Torben 

Klostergaard. Dette var kommet i stand, efter at Brædstrup 

Antenneforening lukkede og overlod en del midler til Brædstrup 

Kunstforening, som anvendte beløbet til dette formål. Kunstneren 

fortalte om arbejdet med figuren, hvorefter kunstværket blev afsløret:  

Fuglen symboliserer guden Odins ravn, Hugin, som fløj ud for at høre  

nyt i Norden, og derefter vendte tilbage og berettede for Odin om både  

 

 

 

 

 

guder og mennesker. Historien om ravnen var blevet brugt som tema i 

Brædstrup skole, hvor et par elevklasser havde arbejde med emnet, og 

de fremviste deres arbejder med fuglemotiver i udstillingslokalerne. 

Ved åbningen og undervejs var der korsang med Seniorkor og 

Spirekor, lidt af Tinghusets historie blev fortalt, og lokalernes faste 

anvendelse i underetagen med Frihedssamlingen og lokalhistorisk 

arkiv blev omtalt. Der var fællessang og forfriskninger, hvorefter 

huset kunne beses.  

Skoleklasser fra Brædstrup skole 
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Årsskriftudgivelse 8. november 2018: 

 
Så fik vi introduceret endnu et årsskrift i den ubrudte række siden 

1987 – og for fulde huse. I denne udgave er det virksomhedsejer samt 

formand for Lokalrådet Preben Norup, der indledte med forord. Så 

fulgte en lille introduktion af årets forfattere, inden de 7 meget 

forskellige artikler fulgte. Som det har været tradition gennem nogle 

år blev disse efterfulgt af en oversigt over årets avisbegivenheder fra 

Horsens Folkeblad og Brædstrup Avis samlet af lokalredaktøren. 

 

    

Følgende emner er beskrevet i denne udgave: 

 

 Forord – af Preben Norup. 

 

 Brædstrup Sygehus’ sidste 

tid – af Asger Amtoft, med 

bidrag af Hans Kræmmer 

Nielsen, Aksel Bomberg, 

Lene Lange og Finn Hald. 

 

 Karl Salomonsen og hans 

store familie (fra skoven ved 

Vissinggård) – samlet af nu 

afdøde Kirsten Mehlsen.  

 

 Østjysk Visefestival 

Brædstrup / Brædstrup 

Festival – af Hartvig 

Ørnekoll Nielsen. 

 

 Hem – en lille landsby syd for Mossø – af Jens Peter Randløv 

Boes. 

 

 ”Luftskipper” i VOH – af Jørn Rasmus Hansen. 

 

Benny viser stolt 

Årsskriftet 2018 
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 Rovmord i Træden Skov – af Erik Rask Petersen. 

 

 Udgravninger på Vissing Klosters tomt – af afdøde Peder 

Kristensen Pedersen, formidlet og bearbejdet af Knud Mørk 

Hansen. 

 

 Begivenheder i Brædstrup-området af Henrik C. Sandvad. 

 

 Årsskriftet slutter traditionen tro med, at formanden, Benny 

Andersen, beretter lidt om årets gang i foreningen. 

 

 

 

 

 

 

Både før og efter receptionen var der flittigt besøg på lokalhistorisk 

arkiv i stueetagen. 

Overlæge Asger Amtoft 
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Fotoudstilling: 

 

 

I slutningen af februar blev der i lighed med tidligere år vist 

fremragende fotokunst af medlemmer af Vestbyens Fotogruppe, 

hvoraf flere er tilknyttet hjemstavnsforeningen. I den forbindelse 

holder arkivet åbent hus. Vi glæder os alle over den store interesse, 

der vises ved denne lejlighed, og vi var 3 på arkivet til at betjene 

gæsterne. I år var Frihedssamlingen repræsenteret med en lille stand, 

hvor forskellige effekter fra deres righoldige samling fra 2. 

verdenskrig blev fremvist. Udstillingen var denne gang åben i 2 

weekender samt på arkivets normale åbningstid om torsdagen. I år 

blev udstillingen åbnet af Birgit Forsingdal, medlem af Brædstrup 

Kunstforening. 
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Generalforsamling: 
 

I år foregik den ordinære generalforsamling den 27. marts, hvor Erik 

Rask Petersen ledede os gennem de sædvanlige, faste punkter: 

Foreningen, arkivet, Frihedssamlingen, Stjernholm og årsskrift, og 

kassereren aflagde 

beretninger for de 

forskellige 

afdelinger.  Et godt år 

med mange 

aktiviteter. Valg: 

Der var genvalg til 

bestyrelsen, og 

herudover blev Jens 

Fr. Jensen nyvalgt 

som revisor. 

Oversigten over den 

ordinære bestyrelses 

ses på bagsiden af 

nyhedsbrevet.  

 

Efter 

generalforsamlingen 

hørte vi foredraget 

”Krigens Spor” ved 

Kristian Zouaoui, 

Rask Mølle. 

Gennem hans 

mangeårige 

interesse for effekter 

fra 2. verdenskrig 

og efter en meget 

omhyggelig 

efterforskning var 

det lykkedes ham at 

opspore nogle af de 

tidl. ejere af disse. 
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Herefter kunne han med  

familiernes hjælp 

uddybe de bevægende 

oplevelser, der var gået 

forud. Meget 

bevægende og 

tankevækkende 

historier og et godt 

eksempel på, hvor langt 

man kan nå med 

målrettet, grundig 

efterforskning, og 

Kristian samler stadig 

ind.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristian’s kuffert fyldt med gode historier 

Kristian’s kontor i Rask Mølle. 
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Skovhuset foto fra 1987. 
 

 

Efterlysninger: 

1. 
I oktober fik vi en forespørgsel om Oline, der havde boet i Skovhuset, 

Gudenåvej 19, Sdr. Vissing, men ingen af os på arkivet havde hørt om 

hende. (Huset skal ikke forveksles med årsskriftets netop beskrevne 

skovhus ved Vissinggård). Da vi begyndte at forhøre os rundt 

omkring, dukkede der dog efterhånden en del oplysninger op, som en  

 

 

 

lille gruppe har forsket videre i. I den forbindelse er det lykkedes at 

opspore gamle fotos af det oprindelige stråtækte skovhus fra 1987 før 

ombygning: 

 

   

 

På næste side ses et billede af det nuværende, der rummer et 

retrætecenter, drevet af den fælleskirkelige organisation, Det 

økumeniske Center, i Aarhus.  
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Skovhuset, fotograferet i januar 2019 

 

     

 

Efterhånden dukkede der flere og flere historier, som nu er nedskrevet, 

og der arbejderes stadig med projektet.  

 

 

 

2. 
Der er p.t. endnu en bog om Horsens Privatbaner under udarbejdelse 

og denne gang af Hardy Nikolajsen. Han efterlyser nu personer med 

kendskab til dem, der i sin tid har arbejdet ved Bryrup-jernbanen, dvs. 

familiemedlemmer, der har hørt historier om arbejdet, og som måske 

også ligger inde med private fotos, der beskriver dagligdagen for de 

ansatte. Ligeledes virksomheder, der har benyttet banen til 

varetransporter, samt skoleelever. Kort sagt – gode historier og fotos 

om Horsens Privatbaner. Hardy Nikolajsen kan kontaktes på tlf. 40 50 

77 34 – eller haogan@mail.dk 

 

 

 

mailto:haogan@mail.dk
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Flaskepost i Brædstrup: 

 

Man forbinder gerne flaskepost med vand-bårne meddelelser, men i 

dette tilfælde var det land-bårne: Vi fik besøg af en dame på arkivet, 

som spurgte, om vi kunne være interesseret i en lidt speciel ting, de 

havde fundet i haven. De havde været i gang med at renovere 

terrassen sidste år, og her dukkede en gammel snapseflaske op. Man 

gjorde sig naturligvis nogle tanker om den fest, der engang havde 

været, hvorefter flasken blev lagt til side. På et tidspunkt blev familien 

spurgt, om de 

havde kigget 

efter inde i 

flasken – nej, 

men da det 

skete, dukkede 

følgende 

historie frem:  

Flasken 

indeholdt en 

kuvert samt et 

brev fra 1988. 

– Jeg spurgte, 

hvor familien 

boede, og da 

jeg hørte det, kendte jeg afsenderen, som døde for nogle år siden! Det 

var en sær fornemmelse. Uden på kuverten stod: 

 ”Læs her. 1988.”  og brevets ordlyd var:  

”Dette Hus er opført det Herrens Aar 1953-1954 af Mary 

Frandsen og Karlo Frandsen. Her havde vi vort Hjem indtil 1967, 

da Mary Frandsen døde. Ære være hendes Minde. 21.3-1988. 

Karlo Frandsen”.  
Atter blev jeg mindet om livets tilfældigheder, da jeg siden hørte, at 

flasken var fundet sidste år samtidig med, at Mary og Karlos datter og 

svigersøn var i gang med at skrive om Karlos arbejdsliv i V.O.H. til 

årsskriftet. Her var vi på arkivet involveret  med billeder og materiale 

fra V.O.H. Energiselskab! En meget, meget speciel – og god plevelse. 

Dejligt at der bliver tænkt på arkivet også i en sådan sammenhæng.  
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Siden sidst: 

 

I forrige nyhedsbrev efterlyste vi bl.a. adressen på en smedebygning. 

Denne er blevet oplyst som værende Trimmelbanken 16 i Træden, 

hvor familien Andersen boede i 1968. Tak for oplysningen. – Men 

Jens Vejmand og hans kolleger er stadig ukendte for os. 

 

Indleveringer: 

 

I forbindelse med arbejdet med en af årsskriftartiklerne fik vi 

overdraget en stor, flot mappe med familiefotos af familien O.A. 

Andersen og hustru, Gertrud, født Schou. De var Kirsten Mehlsens 

forældre fra Vissinggård, og billederne er en tidsrejse tilbage til 

1920’erne.  

Vi har fået indleveret flere malerier, senest et af den lokale maler 

Steinar Hvilsted. Motivet er her Brædstrup kro og bliver hermed et 

vemodigt minde om den kro, vi alle kender så godt, og hvor vi har haft 

så mange gode oplevelser – og som nu er på vej over i historien. Tak 

til ejerne, der tænkte på arkivet. 
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Arbejdsgange i arkivet 

Med en ny frivillig medhjælper på arkivet er der nu 2 foruden Birgit, 

der registrerer de ting, der er indleveret, og vi får mulighed for at få 

ordnet nogle ældre ”hængepartier”.  

Frihedssamlingen har flyttet en del af deres store samling fra 

fællesloftet, så arkivet nu kan råde over lidt mere – og hårdt tiltrængt 

plads – der. En del af pladsen vil vi anvende til vores mange malerier, 

så de kan anbringes på en måde, så vi kan ”bladre” i dem i 

nummerorden.  

 

 

 

 

Frihedssamlingen: 

Her er der gennem længere tid arbejdet på højtryk med en ny 

brochure. Arbejdet er nu afsluttet, og brochuren vedlægges til 

orientering. 

 

 

 

 

Kontingent: 

Der vedlægges indbetalingskort for 2019 – samt en gæstebillet til 

gårdmuseet Stjernholm i Nim. - Kontingentet er stadig uændret og 

udgør:  

 

kr. 100 for enlige – og kr. 150 pr. husstand. 

 

Indbetaling kan ske enten til Jyske Bank, konto 7240 1930168 – og 

husk at anføre navn - til et af bestyrelsesmedlemmerne (se bagsiden) 

– eller på Stjernholm – eller på arkivet i åbningstiden torsdage kl. 

13.30-18.00. 

 

 

 

EB / 28.04.2019 
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Stjernholms Museums udvalg består af. 
 

 

Regnar Brønd tlf. 2022 0715 

Anne Marie Jensen tlf. 2643 5830 

Charlotte Bahnson tlf. 2447 1118 

Hanne Jakobsen tlf. 2170 1853 

Kristian Iversen tlf. 21693926 

Peter Damgaard tlf. 40709020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, som sidste år gik til 

Ærø. Det er meget hyggelig og en god oplevelse af de bedre. 
PD 
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Stjernholm 

 

Arrangementer sommeren 2019 
 

Tirsdag 30. april kl. 19: Valborgaften. Åbning af sæsonen med bål. Entre 

kr. 30,- til museet og cafeen, hvor der er gratis kaffe og kage sponseret af 

Super Brugsen.  

Karen Svenningsen underholder i Cafeen.  

Båltale ved Sognepræst Lone Buhl, Østbirk.  

Deltager man kun i bål og båltale kl. 20 er dette gratis. 

 

Søndag 02. juni kl. 10 til 16: Havens dag 

Gammel landbohave under forandring. Salg af planter og ting til haven m.m. 

Hør om anvendelse af havens krydderurter. Spændende smagsprøver. 

  

Søndag 30. juni kl. 13 til 16 får vi bl.a. besøg af de fantastiske Silkeborg 

Morris Men, som vil underholde os med gl. engelske danse. 

 
Søndag 14. juli.   Friluftsgudstjeneste kl. 14. 

Ved sognepræst Peter Lynggaard Uth, Nim 

 

Levendegørelse:  

Søndag 18. august, 11-16: Mange af sommerens landlige sysler vises. 

Pindehuggeren arbejder. Smeden arbejder. Vagn viser brug af tømrer-snedker 

håndværktøj. Honningmanden kommer. Pileflet. Snapsedamen Lis. 

Petroleums motorer i drift. Rebslagning og Horsens Husflidsforening. 

Vaskedag 

Smagsprøver: Stjernholmvafler og Rygeost. 

 

Store Æbledag 

Søndag 29. september 11-16: Der er knipledamer i stuen og frisk æblemost 

fra presseren. Smag æbleringe v. komfuret.. Medbring gerne æbler. Der kan 

købes frisk æblemost til fryseren. 

 

MUSEUMSJUL 2019 

Lørdag den 23. og søndag 24. nov.  

fra 11-16:   

Masser af juleboder. Her kan du købe smågaver og få 

hjælp til dekorationer og julepynt. Du kan hente jul i 

posevis. Her er duft, smagsprøver og salg af klejner og 

brændte mandler. I cafeen æbleskiver, vafler, kaffe og 

varm gløgg.  
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Besøg foreningens hjemmeside. 
 

www.braedstruparkiv.dk 
 

hjemstavn@mail.dk 
 

Åbningstid på lokalhistorisk arkivet hver torsdag fra 13.30 til 

18.00 undtagen helligdage 
 

Ændrede åbningstider for Frihedssamlingen: Kl. 13.30-17.00  

den 1. og 3. torsdag hver måned, undtagen juli 
 

 

B E S T Y R E L S E N 

Benny Andersen -  formand   20 94 13 90 

benny.andersen@teliamail.dk 

Knud Møller - næstformand   20 19 37 86 

knud_moller@hotmail.com  

Charlotte Bahnson - kasserer    24 47 11 18 

 bahnson@tdcadsl.dk 

Else Bundgaard -  sekretær   75 75 18 63 

elsebundgaard@outlook.dk 

Ove Rasmussen - frihedssaml.   40 85 87 48 

 ove_rasmussen@outlook.dk 

Birgit Wiborg Jensen – best.medl.   75 75 34 37 

stokbrovej_@mail.dk 

Peter Damgaard - best.medl.   40 70 90 20 

 spdamgaard@gmail.com 

Ellen T. Schmidt - byrådsrepr.   23 69 93 35  

ETS@horsens.dk 

      

EB. 28.4.19 

 

Red: PD 
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