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Østergade 9, 8740 Brædstrup
består af:

Lokalhistorisk Arkiv i Tinghuset
Gårdmuseet Stjernholm i Nim.
Frihedssamlingen i Tinghuset
Nyhedsbrev 2 – efterår 2018

Levendegørelse på Stjernholm: Petroleumsmotorer

Tinghuset:
Vi har nu fulgt håndværkernes arbejde med den grundige ydre
renovering gennem det sidste år og har glædet os over fremskridtene. I
forbindelse med denne renovering har et stort hold frivillige fra huset
bidraget med en stor indsats for samtidig at forskønne det indvendige
hus de steder, dette har været nødvendigt. Dette arbejde omfattes ikke
af budgettet for den udvendige del, så her måtte findes andre
ressourcer. En stor tak specielt til Bendt for al koordineringsarbejdet
mellem kommunen og håndværkerne og til Erling for mange gode råd
om malingtyper, fremgangsmåde osv. osv. Herudover har en stor stab
af frivillige fra huset hjulpet til, således at huset nu også er nænsomt
malet og forskønnet flere steder indvendigt.
Nu, hvor istandsættelsen er afsluttet, vil resultatet officielt fremvises
ved følgende 2 arrangementer på
Tinghuset, Østergade 9:
fredag, den 26. oktober kl. 10 i husets udstillingslokaler.
Her vil nogle børnehaveklassebørn samt børn fra 4. og 5. klassetrin fra
Brædstrup skole vise deres arbejder frem. De har i denne sæson
arbejdet med motiver, der har lidt relation til den bronzeskulptur, der
opsættes ved Tinghuset, hvor den officielle præsentation af det
renoverede Tinghus finder sted dagen efter:
Lørdag, den 27. oktober - kl. 11
hvor huset genindvies med taler og sang, og her afsløres
bronzeskulpturen, der er fremstillet af arkitekt og skulptør Torben
Klostergaard. (Følg dagspressen og opslag i forretninger).
Herefter vil der være mulighed for også at besigtige de forskellige
lokaler indvendig i huset, hvor der bliver holdt åbent hus, så benyt
anledningen til at lære huset bedre at kende.
Bemærk: Lokalhistorisk Arkiv har åbent i begge dages
åbningstider.
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Årsskriftudgivelse 2018:
Hvert år siden 1987 har foreningen udgivet et årsskrift, og i år bliver
ingen undtagelse, så reserver datoen
Torsdag, den 8. november 2018 kl. 16.00.
Her vil nye artikler og deres forfattere blive præsenteret ved et
fornøjeligt arrangement med lidt godt til ganen.

Nyt fra arkivet:
Vi får en del henvendelser pr. mail med spørgsmål om specifikke
oplysninger om ”folk og fæ”. Mange af disse er kommet, efter at man
har kigget på hjemmesiden arkiv.dk og har set, at vores arkiv har
dokumenter eller billeder fra deres slægt med angivelse af vores
specifikke arkivnumre. Dette gør vores undersøgelser og besvarelser
lettere, da vi kan hente de konkrete samlinger på et øjeblik. Denne
hjemmeside er et uddrag af de enkelte lokalarkivers registreringer fra
hele landet, og indholdet af nye registreringer lægges ud hver eneste
dag. Det er hovedindholdet /overskriften, man kan se her samt hvilket
arkiv, der ligger inde med samlingen.
Besøg hos Søren Therkildsen – af Birgit Wiborg Jensen:
Sidst i august måned fik vi på arkivet en henvendelse fra en ældre
mand i Rask Mølle, Søren Therkildsen. Han var opvokset i Davding
på en nu nedrevet lille ejendom. Han ville gerne fortælle os sin
historie, og det ville vi naturligvis meget gerne høre, så Else
Bundgaard og jeg takkede ja til en kop kaffe, og en eftermiddag kørte
vi så til Rask Mølle.
Vel ankommet til Sørens lille rækkehus viste han os et lille kort, han
havde tegnet for at vise os, hvor ejendommen havde ligget. Da
kiggede jeg en ekstra gang, for kortet viste mit hjem på Stokbrovej 2!
Det viste sig nu, at ejendommen, hvor Søren var opvokset, var den
ejendom, som mine svigerforældre i begyndelsen af 60'erne købte ind
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under vores gård og senere rev ned. Havde jeg før været interesseret i
at høre Sørens historie, blev det ikke mindre nu – sikke et tilfælde!
Sørens forældre Peter og Petra Marie Gudiksen (Nielsen) var, efter de
var blevet gift, begyndt på en gård i Salling, og her blev Søren født
som den første af 6
søskende. Det gik desværre
ikke så godt med gården, og
til slut måtte de opgive den.
Sørens morfar (som han er
opkaldt efter med både
fornavn og efternavn) hjalp
dem herefter til gården i
Davding. En ejendom som
var i meget dårlig stand.
Engang hans mor ville
tapetsere og rev det gamle
tapet ned, opdagede hun, at
der simpelthen var hul i
væggen! Her i Davding
begyndte den lille Søren sin
skolegang. Det var før
Grædstrup Centralskole blev
bygget. Så han gik i den
gamle skole i Davding. Men
det var svært for Søren, som
kom fra Salling, så hans
sprog var lidt anderledes end
de andre børns, desuden var
han rødhåret, så han blev
mobbet. Især var børnene fra
de store gårde hårde ved de
børn, som kom fra fattigere
kår. Lærdommen her var
sparsom, så Søren mener
ikke, han fik meget ud af den
skolegang. Senere fik han
dog mulighed for lidt mere
lærdom, idet han kom på
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efterskole i Brædstrup. Hans far mente, det ville være en god idé og
foreslog ham dette.
Sørens hjem var fattigt, men han fik alligevel en rigtig god barndom
her med rigtig gode forældre. Han fortæller om, hvordan han legede i
engen og fiskede ørreder i bækken. Bag vores ejendom ligger nogle
stejle skrænter, der ligger som eng. I bunden løber
Rodvigsballegrøften. Dette er et sted, der har betydet meget for de
mennesker, som har levet her. Min mand og mine børn har leget rigtig
meget hernede. Når min mands søskende kommer og besøger os, skal
de lige have en "engtur", som de siger. Mine svigerforældre fik af og
til besøg af en søn af en tidligere ejer af vores ejendom. Han kom og
spurgte, om han lige måtte gå en tur i engen, og selvfølgelig måtte han
det.
Søren kunne desuden fortælle om, hvordan de arbejdede med dyrene
samt om, hvordan hans far f.eks. selv tækkede gården med hvedehalm.
Hvordan de kørte mælken op ad vejen ja, om dagliglivet på en gård i
disse år.
Efter endt skolegang måtte Søren jo ud at tjene, og han kom til
Svenning Mortensens gård i Grædstrup. Søren blev landmand og har i
sit liv arbejdet flere steder som bestyrer på en gård. I 1960 blev han
gift og 3 år senere kom hans søn til verden.
Sørens far og mor kom til Davding i 1932, og i 1950 solgte de så
ejendommen igen.
For Søren var det et stort ønske at gense området, hvor ejendommen
havde ligget og at se engen igen. Naturligvis skulle dette ønske
opfyldes, så en fredag eftermiddag hentede min mand, Else
Bundgaard og jeg Søren i Rask Mølle og kørte ham ud til
eftermiddagskaffe på vores gård. Nu fik han så også lejlighed til at
tale med min mand, og de kunne dele deres minder på stedet. Det viste
sig, at trods den store aldersforskel havde de mange fælles bekendte.
På trods af, at Søren i dag er 92 år, er han heldigvis stadig meget
mobil, så vi kunne gå en lille tur rundt om vores ejendom og også gå
hen og kigge ned ad skrænterne til engen. Meget er naturligvis
forandret, men alligevel kunne Søren huske, bl.a. hvor der havde der
ligget en dam, og at deres komfur havde stået i deres køkken på
samme sted, hvor vi har vort komfur stående i dag.
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Jo, det var
en stor
oplevelse
at møde
Søren og
høre ham
fortælle om
sit liv. Det
er altid
spændende
at høre et
ældre
menneske
fortælle,
men her
blev det
ekstra
spændende
at høre om
livet på det
sted, hvor
min mand
har levet
næsten hele
sit liv, og
Søren T. og Knud J
hvor også
jeg nu har
levet i rigtig mange år. Et sted, mine svigerforældre Gerda og Evald
Jensen nød rigtig meget, og hvor det nu er min mands og min tur til at
nyde.
Vi har skrevet hans fortælling ned og arkiveret det på arkivet med
andre bilag og et foto, som vi har fået overdraget af Søren. Så nu kan
historien leve videre og bringe glæde til andre.
Tak til Søren for nogle dejlige timer og for hans fortælling og hans
indlevering til vort arkiv!
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Indleveringer:
For nogle måneder siden
modtog foreningen et
smukt billede i ramme,
malet af den lokale
kunstner Steinar
Hvilsted. Motivet
forestiller baggårdene
bag det nuværende
Imerco, tidl. Flytkær, ud
mod Bredgade. Maleriet
var skænket af Hvilsteds
familie til Christian ”Murer” Nielsen, som har videregivet det til
foreningen, og det hænger nu på læsesalen. Vi takker Christian
hjerteligst!
Fra biblioteket
har vi modtaget
et stort antal
meget tunge
indbundne
bøger med
udgaver af alle
gamle
Brædstrup
Aviser helt
tilbage fra 1919
og op til 1998.
Oprindelig er
de kommet fra
Det kgl.
Bibliotek, men
er nu havnet
her. Spørg efter
dem på
læsesalen.
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Vi havde
fornylig besøg
af en dame, der
spurgte ind til
en slægtning,
og netop i en af
disse mapper
fandt hun, hvad
hun søgte: En
lille
beskrivelse af
hans
arbejdsplads,
Brædstrup Landbobank, samt sågar et billede af forfaderen, hvilket
hun ikke havde i forvejen!

Fra arkivets gemmer:
I vores gemmer fandt vi bl.a. dette billede med arkivnummer B 691,
men ingen af os har kunnet genkende huset og har ingen oplysninger.
Har du? – Der står en tekst på overliggeren af hegnet: ”Den gamle
Smedie” samt årstallene 1792 og 1968 på hver side af teksten, dvs. en
alder på det tidspunkt på 176 år!
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Og hvem er ”Jens Vejmand” her – er der nogen, der genkender ham?
Og et motiv med nogle af Jens Vejmands produkter i brug? – og
hvem er mændene – hvor? – og hvornår?
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Efterlysning:
Vi har andre ting i vores gemmer, som måske kunne komme frem i
lyset: For år tilbage blev der afholdt en række forskellige foredrag af
håndværkere, som fortalte om deres fag. Mange af disse foredrag blev
optaget på kassettebånd, men der samler de støv, og derfor efterlyser
vi hjælpere. Mon der er nogle, der kunne tænke sig at lytte sådanne
bånd igennem og skrive historierne ned på pc’en, mens vi endnu har
kassettebånd-afspillere til det?
Mange af disse bånd har sikkert dannet baggrund for en hel del
artikler til årsskrifterne. - Kontakt venligst Else, tlf. 75 75 18 63.

Kontingent:
Har du husket at indbetale dit kontingent: Det kan gøres enten på
arkivet på Tinghuset i åbningstiden torsdage kl. 13.30-18 – på museet
Stjernholm i Nim – til Jyske Bank, konto 7240 1930168 (og husk at
anføre navn) eller til et af bestyrelsesmedlemmerne – se oversigten
på bagsiden. Beløbet er uændret: kr. 100,- for enlige – og kr. 150,- for
en husstand.

Vi sender en stor, stor tak til dem, der velvilligt forhøjer kontingentet,
ligeledes til en anonym sponsorer samt Brædstrup
Humanitærforening, hver med kr. 5.000,-. Det varmer med denne
påskønnelse af det store, frivillige arbejde, der gøres i foreningen.
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Klokken er syv, Ærø venter
Årets udflugt:
Udflugten for foreningens hjælpere gik til det smukke Ærø, og vi
takker Marianne Refsgaard for beskrivelsen:
Turen til Ærø 21. august 2018.
Godmorgen, det er mørkt udenfor, og gadelygterne er tændt klokken
er 5.30. Dagens første kop kaffe skylles ned. I dag er en speciel dag.
Vi skal på årets medarbejderudflugt. Vi skal nemlig mødes kl. 7.00
ved Bredesvej. Her starter turen med bus til Svendborg.
Ved Bredesvej blev bussen fyldt op. Så startede turen, vi kom til at
køre i kø mod Horsens og på motorvejen, men heldigvis gik tiden godt
med sang og morgenkaffe og en lille en til halsen, og snakken gik
godt. Bussen blev forsinket til Svendborg, så chaufføren ringede til
færgen, som lovede at vente, men da vi ankom, sejlede færgen uden
os. Vi måtte gå ombord på færgen, og bussen kom ikke med, men
chaufføren sagde, at der venter en bus på os. Vi sejlede med færgen
Marstal i stedet for Ærøfærgen. Ved Ærøskøbing ventede Jesper Bus
med Jesper ved rattet. Han kunne så fortælle alt om Ærø blandet med
gode historier og anekdoter.
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Vi fik middag på Cafe Arthur, som ligger skønt ned til vandet. Vi fik
serveret oksesteg og fløderand – lækkert.
Derefter gik turen mod Søbygaard Museet med Jesper ved rattet. Vi
var på museet, hvor der var vaser lavet af Per Arnoldi. Derefter kørte
vi gennem Skovby, hvor Thomas Winding boede udover de ærøske
alper. Bregninge Mølle hvor der over vandet er udsigt til Tyskland. –
En anekdote undervejs: Da en kvindelig præst på øen skulle holde
prædiken for biskoppen, drak hun en whisky for at berolige sig, og
efter prædiken sagde biskoppen, at der lige var 3 ting, der skulle
rettes. Jesus blev ikke skudt, så hedder det amen og ikke, at så er den
skid slået, og derefter må man ikke rutsje ned af gelænderet. Derefter gik turen til Voderup Klint, hvor der er en pragtfuld udsigt.
Her traf vi kendte mennesker hjemmefra, nemlig brugsuddeleren og

Tidligere borgmester viser rundt

hans kone. Vi var inde for at se Ærøskøbing kirke, der er fra 1758. På
kirkestolene er der malet blomster på fra naturen. I Ærøskøbing fik vi
en guidet rundtur. Derefter gik vi ombord på færgen, hvor vi fik kaffe
og svesketærte, sejlturen hjem foregik i dejligt solskin. Ærø er
selvhjulpen med strøm og har den nye færge Ellen, som de bruger
overskudstrømmen på.
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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 i år gik til
Ærøskøbing på Ærø -læs overfor- Det er meget
hyggelig og en god oplevelse.
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MUSEUMSJUL 2018
Lørdag den 24. og søndag 25. november. 11-16:
Bemærk at vi også i år holder Museumsjul både lørdag og søndag.
Det var en succes, så det gentager vi i år.

Vi har masser af juleboder. Her kan du købe smågaver og få hjælp
til dekorationer og julepost. 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.
PD
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Besøg foreningens hjemmeside.
www.braedstruparkiv.dk
Mailadr: hjemstavn@mail.dk
Åbningstid på Arkivet torsdag fra 13.30 til 18.00
Frihedssamlingen åben første torsdag i hver måned 13.30 til 17.00

BESTYRELSEN
Benny Andersen - formand
benny.andersen@teliamail.dk
Knud Møller - næstformand
knud_moller@hotmail.com
Charlotte Bahnson – kasserer
bahnson@tdcadsl.dk
Else Bundgaard - sekretær
elsebundgaard@outlook.dk
Ove Rasmussen - frihedssaml.
ove-ras@dlgmail.dk
Birgit Wiborg Jensen – best.medl.
stokbrovej_birgit@mail.dk
Peter Damgaard - best.medl.
spdamgaard@gmail.com
Ellen T. Schmidt - byrådsrepr.
ETS@horsens.dk
Kontaktperson for Stjernholm:
Regnar Brønd, de Thygesons Allé 4, 8740 Brædstrup.
Tlf. 20 22 07 15 / 75 75 17 15
E-mail: regnarruna@gmail.com
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20 94 13 90
20 19 37 86
24 47 11 18
75 75 18 63
75 67 87 48
75 75 34 37
40 70 90 20
75 75 21 67

Efterlysning
I forbindelse med vores Museumsjul på Stjernholm den 24. og 25.
nov, tilbyder vi leje af stande/bod begge eller en enkelt dag.
Ring til Regnar på 2022 0715.

Stjernholms Museums udvalg består af.
Regnar Brønd
Anne Marie Jensen
Charlotte Bahnson
Hanne Jakobsen
Kristian Iversen
Peter Damgaard (kun PR arbejde)
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