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Siden sidst: 

  

I slutningen af september havde vi besøg af en flok fra de grønne 

spejdere fra Brædstrup, der sammen med deres ledere fik et 

indblik i Tinghusets historie og en grundig rundvisning hen ad 

cellegangen med den bevarede ”kachot”. Frihedssamlingens 

effekter blev fremvist og studeret, og vi havde alle et par 

fornøjelige timer. Der blev der fundet historier om bestemte huse, 

set på mapper med gamle fotos af og om byens liv og levned – og 

svaret på spørgsmål. En herlig aften. 

 

Årsskriftudgivelse:  

 

Denne store årlige begivenhed trak endnu en gang fulde huse til 

Tinghuset, da de nye artikler blev præsenteret ved en reception 

torsdag, den 7. november 2019. Efter en fornøjelig gennemgang af  

 

Benny fortæller om artiklerne 
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de nye artikler, heraf nogle af forfatterne selv, kan man nu fordybe 

sig i følgende artikler: 

 

”Forord v. Ole Dahl Kristensen – Præsentation af årsskriftets 

forfattere - Gudenåen fra Åstedbro til Mossø v. Jesper Asmussen 

– Træskomandens datter fra Føvling, gift med en kongesøn v. 

Flemming Hegelund – Alf Pedersen og Sdr. Vissing Staldinventar 

A/S v. Tove Dahl Pedersen – Brædstrup Musikskole fra starten i 

1983 og videre frem v. Karen Bækbøl – Hem, en lille landsby syd 

for Mossø (Hems udvikling 1930-2018) v. Jens Peter Randløv 

Boes – Skrædderslægten Cramer i Underup v. Remy Cramer – 

Klostergaard i Vissingkloster, Sdr. Vissing, af afdøde Peder 

Kristensen Pedersen, bearbejdet af Knud Mørk Hansen – Rasmus 

Toxen, købmand, verdensmand og godsejer v. Lis Simony – Hvad 

kostede et rugbrød i 1640? v. Ejnar Mørk Hansen – Begivenheder 

i Brædstrupområdet 2018-2019 v. journalist Peter Hald – Om 

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening.Hjemstavnsforening v. 

Benny Andersen. 

Benny overrækker en tak til Lis 
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Endnu en bred vifte af forskelligartede historier fra hele 

Brædstrupegnen. God læselyst! 

 

Udstilling og åbent hus: 

 

Tinghusets udstillingslokaler dannede i to weekender slutningen 

af februar 2020 endnu en gang rammen om en fotoudstilling. Her 

Udlevering af årsskrift til Brædstrup Avis 

Masser af besøgende til fotoudstillingen 
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præsenterede medlemmer af Vestbyens Fotogruppe, Horsens, 

deres fine billeder. Emnet var frit – og meget varieret. Der var et 

overvældende antal gæster, der lagde vejen forbi – fra nær og fjer. 

Det nød vi også godt af på arkivet, hvor vi holdt åbent hus og med 

mange besøgende.  

 

 

Besøg fra Silkeborg: 

 

I februar tog arkivet og Frihedssamlingen imod godt 25 

medlemmer af foreningen De grå Pantere, som er et netværk af 

+60-seniorer, der samles i socialt samvær om diverse 

arrangementer. De fik set Tinghuset og hørt om husets historie, fik 

fremvist cellegangen og hørte om Frihedssamlingens arbejde, og 

deres samlinger blev studeret. På læsesalen blev der stillet mange 

spørgsmål om arkivets samlinger, flere gamle luftfotos af huse 

blev fremvist, årsskriftsamlingen blev præsenteret og 

registreringssystemet beskrevet. Ja, der blev spurgt grundigt ind til 

mangt og meget, og alle havde nogle herlige timer. 

 

I det hele taget er besøgstallene hos os stigende. Samtidig er 

indholdet af forespørgsler, både ved fysiske besøg samt pr. mail 

eller telefon, ofte mere dybdegående end tidligere, nu hvor mange 

selv finder frem til de obligatoriske data fra kirkebøger, 

folketællinger, osv., men mangler uddybende lokal information. 

Heldigvis er vi godt rustet til at hjælpe mange videre.  

 

Generalforsamling 2020: Aflyst indtil videre. 

Det forventes nu, at generalforsamlingen 2020 i stedet 

afholdes til efteråret. Vi opfordrer alle til at holde sig 

orienteret via dagspressen, hvor nærmere detaljer vil fremgå. 
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Arkivet: 

Da Tinghuset blev lukket for aktiviteter 12. marts har de frivillige 

på arkivet arbejdet hjemmefra i det omfang, der er mulighed for – 

og indtil forholdene normaliseres, kan henvendelser ske til et af 

bestyrelsesmedlemmerne – se bagsiden. 

 

 

Nyhed:  

Det allerførste årsskrift fra 1987 har i flere år været udsolgt, men 

…… nu er arbejdet med at indscanne hæftet fuldendt, og 

resultatet kan ses på vores hjemmeside www.braedstruparkiv.dk 

 

Den første Voerladegårdbog, som blev udgivet 2001 er også 

udsolgt, men ligeledes indscannet og kan læses på hjemmesiden. – 

(Voerladegårdbogen 2 kan stadig købes på arkivet).  Begge hæfter 

ses nu på hjemmesiden i en forbedret udgave. 

 

Indleveringer til arkivet: 

Endnu en gang har vi modtaget en bred vifte af forskellige typer 

dokumenter og effekter.  Hver gang glæder vi os over, at folk 

husker at aflevere til os og ikke til affaldsspanden.  Meget lokalt 

stof kan ende der – hvorved vi bliver fattigere på historien.  

 

 Et af de spændende eksempler er f.eks. Knud Mørk Hansens 

aflevering af endnu en Sdr. Vissing-mappe: 

Den første mappe indeholder afskrift af samtlige dødsfald og 

begravelser fra 1744-1960. Materialet er let og hurtigt at bruge 

som følge af flere navneregistre. 

Den nye mappe indeholder væsentlige detaljer samt et kort, der 

viser de forskellige gårdes brugere og ejere gennem tiderne, alt 

http://www.braedstruparkiv.dk/
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sammen et resultat af et større studium, som besværliggjordes af 

fejl og uklarheder i kildematerialet.  

Materialet kan ses på læsesalen og er et bidrag til Sdr. Vissings 

historie. Det sker også, at vi får indleveringer, der egentlig hører 

til andre områder end vores, og disse bliver videresendt til de 

aktuelle arkiver, og vice versa. 

 ********** 

For en tid siden havde vi besøg af Kirsten Hedegaard Jensen, 

Hovedgaden 2, Nim. Kirsten viste os et foto af hendes mors fine 

broderede navneklude for hver af Kirsten og Eigils børn. 

Navnekludene er forsynet med initialer for begge hold 

bedsteforældre, børnenes fødselsdage er angivet, og deres 

dåbsdato ses under billedet af kirken. Navnekludene hænger 

omkring tegningen af deres gård, som Kirsten og Eigil har ejet 
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siden 1966.–Gårdbilledet, som nok er fra 1966-1967, er en 

blyantstegning, lavet af lærer Jens Jørgen Andersen. Han cyklede 

dengang rundt og spurgte folk, om han måtte tegne deres gård. Så 

satte han sig i vejgrøften, lavede et rids over bygningen og tog 

derefter hjem og farvelagde tegningen.  

 

Vaccinationer: 

I disse corona-tider er det tankevækkende, at man allerede i 

midten af 1700-tallet arbejdede med at fremstille vaccine mod 
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koppeinfektioner, og at man i 1810 under kong Frederik d. 6. 

indførte tvungne koppevaccinationer i Danmark. Det ophørte først 

i 1977, hvor sygdommen var udryddet – efter 200 års hærgen.  En 

af vores tidligere indleveringer indeholdt følgende attest fra 1837, 

der havde tilhørt Ehlers-slægtens, nemlig Hinrich Ehlers, der 

stammede fra Horst, Hahnenkamp, i Nordtyskland. Det var hans 

vaccinationsattest, der var vist i Nyhedsbrevets efterårsudgave – 

men jeg tillader mig at gengive det nu, hvor verden atter er ramt af 

en ny og ukendt smittekilde Covid-19. 

 

Heraf ses, at Heinrich Ehlers da var 1½ år gammel. – Efter 

konfirmationen blev han uddannet murer og gik ”på valsen” som 

21-årig. Hans ankomst til Danmark foregik med jernbane til  
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Korsør. Fra hans naverbog, der var gældende indtil 1860, kan man 

følge hans opholdssteder rundt omkring i Danmark, indtil den 

slutter i Aale, hvor han ankommer med kone og barn – og de 

bliver stamforældre til en stor gren af Ehlers slægten her i byen.  

 

 

En guide fra Historiecenter Dybbøl Banke, Asmus Frederiksen, 

ringede og spurgte ind til  Frands Mortensen fra Torp, der 

havde deltaget i krigen 1864, hvor han var faldet, men aldrig 

fundet. Først 20 år efter blev der udfærdiget en dødsattest. 

 

Frands Mortensen var soldat i 20. regiment, 2. kompagni. Dette 

regiment blev sammen med 9. regiment en del af den berømte 8. 

brigade, som kæmpede som sande helte den 18. april 1864. 

Resultatet af dette slag var mange, mange sårede, tilfangetagne og 

dræbte. 

Vi kunne sende de oplysninger, vi havde på arkivet om Torp 

Søgård, som gav gode spor til slægten bagud – og måske er der 

læsere, der kan bidrage med yderligere oplysninger, om  Frands 

Mortensen – og om dødsattesten bl.a.? – Ring eller mail til Else, 

se bagsiden. 

 

Dette ligner ikke Dybbøl Mølle, men det skulle være rigtig. 
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Uldum Mølle: 

Vi havde besøg på arkivet af en af de frivillige hjælpere fra 

Uldum Mølle. Her var spørgsmålet: Har vi kendskab til en 

ældgammel lås, der befandt sig på møllen hos dem, men som 

oprindelig skulle stamme fra Brædstrup Mølle på Søgade? Denne 

henvendelse er nu givet videre, og vi venter spændt på svar.   

 

Hver gang vi bliver præsenteret for spørgsmål som disse, går 

detektivarbejdet i gang med at finde de mennesker, der måske 

sidder inde med viden, og vi er ofte heldige. 
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Ellers går vores hverdag på arkivet med meget blandede opgaver: 

Der sorteres bl.a. mængder af udklip, og vi registrerer fotos og 

dokumenter i programmet Arkibas. der anvendes af størsteparten 

af landets lokalarkiver. Nogle af resultaterne lægges på nettet og 

kan ses af alle på det landsdækkende: www.arkiv.dk – Det er til 

stor hjælp for slægtsforskere, som også her kan se, at der kan være 

andre arkiver, der ligger inde med stof fra vores område. 

   

**** 

Mange udklipsbøger er indleveret og kaster lys over mangt og 

meget. Den 

store samling 

med uddrag af 

gamle 

Brædstrup-

aviser tilbage til 

1917 er 

ligeledes en stor 

kilde til viden 

både for vores 

gæster, men 

også for os, og 

som efter lidt 

efterforskning 

kan formidles 

videre til de 

mange, der 

spørger ind til 

forskellige 

begivenheder 

fra området.  

Ja, og så var der også pakken, der efter forudgående aftale blev 

sendt til min adresse fra Den kgl. danske Ambassade i London – 

og hvad pakken rummede, kan måske fortælles i næste 

nyhedsbrev. - Flot, at de tænkte på os. 

http://www.arkiv.dk/
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Frihedssamlingen: 

Som optakt til, at vi i år fejrer 75-års dagen for 2. verdenskrigs 

afslutning, fik Frihedssamlingen sidste år udarbejdet en ny 

brochure. Efterfølgende er der arbejdet målrettet videre med 

fremstilling af en ny hjemmeside, og denne kan nu ses på 

www.frihedssamlingenbraedstrup.dk – og her kan læses 

detaljerede historier om modstandsarbejdet i vores område med 

mange detaljer. 

Formålet med denne er at øge interessen for Frihedssamlingens 

udstillinger af effekter fra krigen og formidle kendskabet til denne 

del af historien fra vores lokalområde. Frihedssamlingen stiller 

gerne op til besøg af f.eks. skolerne, når historieundervisningen 

om 2. verdenskrig skal gennemgås, for denne kan levendegøres 

her i huset med fremvisning af de originale effekter fra den tid.  

Det er ligeledes muligt at følge Frihedssamlingen via facebook. 

 

 

Kontingent for 2020 udgør: 

  

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

 

Der vedlægges indbetalingskort for 2020 – samt en gæstebillet til 

gårdmuseet Stjernholm i Nim. 

 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 

alle hverdagstorsdage kl. 13.30-18.0 

 

N.B. Husk venligst at give besked om adresseændring! 

            E.B. 
 

http://www.frihedssamlingenbraedstrup.dk/
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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 

Birgitte Persson   2764 5535 

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 Sydfyn. Det er meget hyggelig og en god 

oplevelse af de bedre. 

PD 
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Stjernholm 
 

Arrangementer sommeren 2020 

 
 

Torsdag 30. april kl. 19: Valborgaften. Åbning af sæso-nen med bål og 

båltale. Entre kr. 30,- til museet & cafeen, incl. gratis kaffe og kage sponseret 

af Super Brugsen, Brædstrup. Karen Svenningsen og Ejner Mørk Hansen 

underholder i Cafeen.  

Båltale ved Borgmester Peter Sørensen  

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

 

Søndag 07. juni kl. 10 til 16: Havens dag 

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

m.m. 

Se havens krydderurter.  

  

Søndag 21. juni kl. 13 til 16 Vinding folkedansere giver opvisning kl. 13 

 
Søndag 26. juli.   Friluftsgudstjeneste kl. 14. 

Ved sognepræst Peter Lynggaard Uth, Nim 

 

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

Pindehuggeren arbejder. Smeden arbejder. Tækkemanden, Rebslagning. Vagn 

viser brug af tømrer-snedker håndværktøj. Honning. Pileflet. Snapsedamen 

Lis. og Horsens Husflidsforening. Behandling af uld. Lokal fortæller 

livshistorie. 

Smagsprøver: Stjernholmvafler og Rygeost. 

 

Store Æbledag 
Søndag 27. september 11-16: Der er knipledamer i stuen og frisk æblemost 

fra presseren. Smag æbleringe v. komfuret. Medbring 

gerne æbler. Der kan købes nylavet æblemost fra 

presseren. 

 

MUSEUMSJUL 2020 

Lørdag den 28. og søndag 29. 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   61 31 21 15 

knud_moller@hotmail.com  

Charlotte Bahnson - kasserer    24 47 11 18 

 bahnson@tdcadsl.dk 

Else Bundgaard -  sekretær   75 75 18 63 

elsebundgaard@outlook.dk 

Ejvind H. Jørgensen - Frihedssamlingen  20 32 17 51 

ejvind@hede.org 

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. 28.4.20 

Red: PD 
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