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 Tinghuset: 
 

Vi har glædet os over, at den udvendige renovering af Tinghuset for længst 

er tilendebragt – og med et flot resultat. Nu er arbejdet med at male 

vinduer udvendig ligeledes afsluttet, og 

det er blevet hverdag igen for det 

smukke hus og alle dets brugere. Så 

sent som lørdag d. 28. sept. var der 

udstilling både i udstillingslokalerne 

samt på 1. sal. En stor del af tiden var 

der dejlig musik af Horsens Musikskoles dygtige Big Band, som gæsterne 

kunne nyde samtidig med de mange smukke kunstværker af vidt forskellig 

slags. På arkivet holdt vi ligeledes åbent hus og denne gang med et 

rekordstort besøgstal – og med mange gode samtaler. En herlig dag.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange lyttede til Ellen Schmidt’s tale 
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Arkivet: 
Her har vi glædet os over mange 

besøgende i sommerens løb og 

er blevet beriget med flere store, 

varierede indleveringer.  

I maj måned havde vi besøg af 

Lisbeth Ehlers. Lisbeth har 

gennem mange år været bosiddende i England med sin danske mand, og 

hun medbragte en stor samling papirer til arkivet, heriblandt flere typer 

dokumenter, vi ikke tidligere har set her. Ved denne lejlighed mødtes hun 

med nogle slægtninge, som hun indtil da blot havde skrevet sammen med, 

men aldrig truffet, men 

som vi tidligere har haft 

besøg af på arkivet. – 

Ved den efterfølgende 

gennemgang af de 

mange dokumenter blev 

der oprullet flere meget 

forskellige skæbner, 

som vi vil vende tilbage 

til ved en senere 

lejlighed.  

Samtidig havde vi besøg 
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af en familie fra Skagen, tidl. Brædstrup, og de medbragte ligeledes et par 

interessante mapper med deres slægtshistorie. Det viste sig ved ”nærmere 

eftersyn”, at fruen og Lisbeth kendte lidt til hverandre – og havde haft en 

fælles veninde! Endnu et af de sammentræf vi jævnligt kommer ud for hos 

os. 

 

 

I forrige nyhedsbrev fortælles om Karlo Frandsens ”flaskepost med 

indhold”. Dette 

materiale er i 

mellemtiden blevet 

afleveret til Karlos 

datter Lizzi og blev 

modtaget af hele 

familien med stor 

glæde. 

En lille efterspil af 

fulgte, da netop Lizzi 

og hendes mand Jørn 

var på besøg på arkivet 

en tid senere - og med 

brød til kaffen. Da 

dukker en gruppe op 

for at fejre deres klasses 65-års jubilæum for deres afgang fra Brædstrup 

realskole. En af deltagerne var kommet hjem fra Lillehammer i Norge for 

at være med, og hun, Elisabeth, er tilfældigvis kusine til Jørn! De havde 

ikke 

set 

hin-

anden 

i flere 

år, så 

der 

blev 

stor 

gen-

syns-

glæde 

– og 

de 

blev 

oven i 

Barber Rasmus Hansen længst til venstre i midste række 
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købet fotograferet ved siden af billedet af deres fælles farfar, frisør og 

barber Rasmus Hansen her fra Brædstrup. På dette billede bærer han nogle 

medaljer, og netop disse medaljer havde vi fremvist for Jørn ½ time 

tidligere! - Ja, endnu en gang oplevede vi, hvordan spor fletter sig 

tilfældigt ind i hinanden på kryds og tværs. 

 

Vi har tidligere modtaget 2 mapper med en mængde slægtsmateriale fra 

Esbern Frandsen, 

som i mange år 

boede i Burgårde. 

Esbern har altid har 

interesseret sig for 

historie og har 

tidligere overdraget 

os en mappe om: 

”Kartoffeltyskere”. 

De 2 nye mapper 

fra Esbern 

omhandler krigen i 

1864, 

verdenskrigene 

samt mere 

slægtsmateriale fra egen slægt. Tusind tak til Esbern for det righoldige 

materiale, som er meget mere spændende, end det fremgår af dette billede: 

  

   

 

Arkitekt Hans Vinther 
døde i foråret, og hans 

familie har efterfølgende 

været indenom arkivet med 

en meget stor samling 

tegninger af bygninger, ikke 

alene her fra området, men 

fra mange steder i landet. 

Samtidig fik vi tilbudt hans 

specielle kort-skabe, som vi 

med stor taknemmelig har hentet hjem sammen med endnu flere tegninger. 

Erling Kristensen har malet skabene, og Bendt lavet et ”kørende underlag 

med hjul”, og de er nu sat på plads. Det store sorteringsarbejde er gået i 

gang: Alt gennemgås – og alt udenbys materiale kan formidles til andre 

arkiver, såfremt der er interesse for det. Vi takker familien hjerteligt for at 
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tænke på os med denne meget store gave. Et eksempel fra samlingen ses 

over fra Søndergade 25. 

 

Ligeså har vi haft endnu 

et besøg af en 

efterkommer fra 

familien på 

Vissinggård. Her blev 

afleveret et maleri af 

gården fra 1928, samt en 

del gammelt tøj, bl.a. 

den brudekjole fra 1920, 

som Gudrun Schou fra 

Palsgaard bar ved 

vielsen til godsejer O.E. 

Andersen. Familien har tidligere været her og afleveret en righoldig 

fotosamling fra familiens liv, så også dette materiale er værdifulde brikker 

til historien fra vores område, og som vi er meget, meget glade for. 

 

Så det har været en travl sommer med indhold, som har været lidt 

anderledes end 

tidligere, og det 

er en oplevelse. 

Da nedrivningen 

af vores kære 

gamle Brædstrup 

Kro var 

påbegyndt, fik vi 

indleveret en 

kopi af en af de 

første kongelige 

bevillinger til 

kroens drift fra 

1826!  Et sådant 

dokument har vi 

heller ikke set tidligere. Det er udstedt til Peder Nielsen Tolstrup, og 

bevillingen er underskrevet af kong Christian d. 8. Heldigvis fulgte en 

”oversættelse” med, så vi kan læse de nærmere detaljer ……. 

Udover de nævnte har vi fået mange andre interessante ting: Malerier, 

personalhistorier, fotos, et tilskærersæt fra en skrædder i Sdr. Vissing, og 

meget, meget andet – herligt, når folk afleverer i stedet for blot at kassere 

det. Tusind tak til alle, der har medvirket til at udvide vores samlinger.  
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Arbejdsgange i arkivet 

 

Efter en lang pause sommeren over er indtastningen i vores 

registreringssystem så småt startet op og omfatter nu også indscanning af 

billeder. Den største glæde er at sætte de færdig-behandlede mapper på 

plads og vide, at dette nu findes elektronisk. 

En af vores hjælpere har med stor energi kastet sig over videreførslen af 

arbejdet med vores  usorterede udklip fra sognene i den tidligere 

Brædstrup kommune, så flere og flere af disse udklip er nu samlet i 

tilsvarende emner og arkiveret på kontoret og dermed let tilgængelige både 

for vores gæster og for os.  

 

Kontingent: 

Har du husket at indbetale kontingentet, som 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. 

N.B. Det vil være en stor hjælp, hvis I husker at melde adresseændringer 

til os, så vi kan ajourføre  medlemslisten. Gerne på mail: 

hjemstavn@mail.dk eller til et af bestyrelsesmedlemmerne, se oversigten 

bagerst.  

 

Årsskrifter: 

 

I 1987 udkom foreningens allerførste årsskrift. Dette årsskrift er for længst 

udsolgt, men …… fortvivl ikke: Det kan nu læses på vores hjemmeside 

under rubrikken årsskrifter … 

De øvrige årsskrifter kan stadig købes og prisen er kr. 125,- for de 3 nyeste 

numre, og kr. 25,- for de øvrige.  

Siden er mange historier fulgt i kølvandet på denne udgave, og snart 

udgives årsskrift 2019, så reserver allerede nu datoen for præsentationen: 

 

Torsdag, den 7. november 2019 kl. 16.00 på Tinghuset. 

 

Her serveres traditionen tro lidt godt til ganen og et lille glas ved denne 

festlige anledning, - og mon ikke vi også i år får lejlighed til at høre et par 

af forfatterne fortælle lidt om inspirationen til netop deres artikler? 

       EB. 

 

 

 

mailto:hjemstavn@mail.dk
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Hjemstavnsforeningens udflugt til det sydøst-fynske  

tirsdag den 20. august 2019. 

 

Tilmeldt til udflugten var 40 personer, mens 6 meldte fra i sidste øjeblik. - 

Ejner var rettidig på Bredesvej, så kl 7.35 trillede vi ud af Brædstrup, alt 

mens Ejner bød velkommen. 

Mens Regnar omdelte sangbøger, drejede Ejner fra i Nim. Vi kørte over 

Uldum, og belært af sidste års motorvejskørsel og -kø var vi trygge ved 

det. I år skulle vi heller ikke med en færge. - Det var fint vejr i Brædstrup, 

så alle, tror jeg, sang med på ”Go morgen lille land”, men vi kom kun til 

Rask Mølle, før det begyndte at dryppe, og det blev kraftigere, jo længere 

vi kom sydpå. Ved Skærup var der kraftig regn, så det tegnede ikke godt, 

til vi skulle holde pause ved Middelfart til rundstykker og kaffe. Men vi 

blev ”heldigvis” lidt forsinket af et uheld lige før broen, og dermed nåede 

det at blive tørvejr, inden vi kom til Middelfart, hvor vi nød rundstykkerne, 

kaffen og en lille skarp. 

Det var tørvejr og fint solskin resten af dagen, så Ejner fortalte lidt om, 

hvor han ville køre, og det blev den gamle hovedvej til Vissenbjerg og 

resten af dagen på mindre veje, dog med en enkelt undtagelse. Et par sange 

blev det også til, og hvad var mere nærliggende end at synge ”Sommerens 

ø” og så en Stjernholm sang: ”Her ser i to koner”. - I Vissenbjerg kørte vi 

mod Fåborg, gennem Tommerup stationsby og Tommerup by, og jo 

nærmere vi kom Fåborg, fortalte Ejner om de fynske alper, som vi kunne 

se ude i horisonten. Ejner mener at have forstået, at fynboerne var meget 

stolte af disse Alper. 

Vi var blevet lidt forsinket til første stop, så der var tid til en sang: ”Jeg 

ved, hvor der findes en have så skøn”, hvilket vel var meget passende i det 

sydfynske. - Vi var nu på vej mod Svendborg og kom igennem Højrup, 

hvor man havde en speciel 

chikane i byen, nemlig 

forskellige små jernfigurer 

af børn, der stod med ca. 

100 m’s afstand gennem 

hele byen. En sjov ide. 
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Videre mod Nyborg forbi Reventlow slot og kirke og mod Vester Åby, 

hvor vi havde vores første stop ved Konnerups chokoladefabrik og butik. 

Vi fik en fortælling 

om, hvordan han 

havde startet 

fabrikken i sin 

garage til nu en flot 

fabrik midt i byen, 

som i dag 

beskæftiger 10 

mand og lidt flere i 

højsæsonen. Det 

var en ”sød” 

oplevelse, og der 

blev købt godt ind, 

tror jeg. -  

Nu, da pungen lå 

øverst, så Regnar og Kristian deres snit til at opkræve egenbetalingen, så 

var det klaret. 

Vi kørte videre mod Nyborg, gennem V. Skerninge og Ollerup med alle 

skolerne, vist nok gymnastik-efterskoler, der lå på stribe, forbi Hvidkilde 

Slot, over motorvejen til Oure, hvor vi skulle spise på Majorgården: 

Kalvesteg og hjemmelavet is.   

Efter middagen 

var det Broholm 

slot, og da den 

lå i Oure, var 

køreturen ikke 

så lang.Her blev 

vi modtaget af 

en ung mand, 

Andreas, som 

fortalte om 

Broholms 

historie, og uden 

at jeg skal prøve 

at gengive 

foredraget, vil jeg bare konstatere, at han gjorde det godt. – Han fortalte 

blandt andet, at Addithus var ejet af sammen ejer, nemlig 

landbrugsminister Knud Sehested og han byggede Addithus i 1895. I 1941 

overtager sønnen, Jørgen Sehested Addithus samtidig med andre godser. 
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Efter krigen blev Jørgen idømt en fængselsstraf for samarbejde med 

nazisterne, som vist sig at være overdramatiseret. Efter udstået dom levede 

Jørgen en meget tilbagetrukket tilværelse på Broholm. Jørgen Sehested 

døde 92 år gammel i 1977. 

Efter rundvisningen på slottet fik vi eftermiddagskaffe dér med et dejligt 

stykke kage til. 

Da vi kørte fra Broholm slot, var vi lige forbi hyggelige Lundeborg, som 

ligger ud til Storebælt med sin lille lystbådehavn. - Fra Lundeborg kørte vi 

forbi Hesselagergaard Gods mod vores sidste stop på udflugten, nemlig 

Refsvindinge Bryghus. Det var ikke så dårligt et sted at slutte, da der var 

smagsprøver på alle de forskellige øl, eller man kunne tage en øl i hånden 

og sætte sig ude i det gode vejr. Før vi kørte fra Bryggeriet, fik Regnar en 

kasse øl med, så der var en øl til alle i bussen, - ja, det var et godt sted at 

slutte af. 

Så var der afgang mod Brædstrup, og vi kørte mod Nyborg, hvor 

motorvejen ventede på os, og alt mens der var en fin stemning i bussen, 

kom Ejner op i hastighed, for nu var kørsel på de små veje slut. 

Et par sange blev det også til:  ”Vi om Brædstrup synge vil en vise”, og vi 

sluttede med ”Septembers himmel er så blå”. 

Da vi nærmede os Brædstrup, tog Kristian mikrofonen og takkede Regnar 

og Ejner for turen på alle deltagerne vegne. – Kl. 19.05 holdt vi på 

Bredesvej, glade og tilfredse efter en rigtig fin og god tur med masser af 

oplevelser. - Fra referenten skal også lyde en tak til Regnar for 

tilrettelæggelse af turen og Ejner for en fin kørsel.   

    

3. sept.2019 - Peter Damgaard 

 

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 
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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, som sidste år gik til Ærø. Det er meget 

hyggelig og en god oplevelse af de bedre. 

PD 

 

Stjernholm 

 

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.  

                                

                                     ************************ 

Fra den 18. til 24. november vil den opmærksomme bilist møde dette skilt 

på pylonerne, der står ved indfaldsvejene til Horsens 
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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 

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. 09.10.2019 

 

Red: PD 
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