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Brædstrupegnens Hjemstavnsforening  
Østergade 9, 8740 Brædstrup 

 
består af: 

 

Lokalhistorisk Arkiv i Tinghuset  
Gårdmuseet Stjernholm i Nim.  
Frihedssamlingen i Tinghuset 

 
 
Nyhedsbrev 2, Efterår 2015. 

 

To unge gæster hjælper med at presse æbler 
på Stjernholms Æbledag 2015. 
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En god samarbejdspartner: 

 
Vi retter en speciel stor TAK til Brædstrup Humanitærforening, 
som donerede 
kr. 5000,-, så 
de frivillige i 
hjemstavns-
foreningen 
kunne få en 
vellykket 
udflugt til 
Tåsinge. 
(Turen 
beskrives 
andetsteds i 
Nyhedsbrevet) 
 
Arkivets 
medarbejdere 
har haft travlt 
med bedre 
indretning af 
arkivet i løbet 
af de sidste 
måneder. Også 
i den 
forbindelse 
har det været 
en uvurderlig 
hjælp, at Brædstrup Humanitærforening er så positive ved mange 
lejligheder, som det er sket her med bl.a. 3 ”nye” reoler, så med en af 

disse fik vi orden på en masse kontorsager i et af magasinrummene –  
en anden reol er sat op på læsesalen, hvilket giver mere plads til små 
særudstillinger, og ikke mindst fandt vi den tredje reol til alle vores 
rådhuseffekter, som nu kan ses i det første rum (”venteværelset”) over 
borgmesterstolen, så ”rådhushjørnet” er på plads der.   
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Harald Jørgensens negativsamling – igen: 
 

I sidste nr. blev arbejdet 
med scanningen af hele 
denne store samling 
beskrevet – og i maj var en 
flok interesserede 
arkivmedarbejdere 
inviteret til at besøge 
firmaet, der har foretaget 
scanningen, nemlig 

BOAS-Specialisterne. Her fik vi et foredrag, der  
beskrev firmaets struktur, og vi hørte om 
arbejdet med de unge mennesker, som netop har 
de egenskaber, der gør dem specielt egnede til 
bestemte EDB-opgaver. Efter foredraget fik vi 
lejlighed til at hilse på nogle af dem og se, 
hvordan de entusiastisk arbejder med specifikke 
projekter. Det var så krævende IT- opgaver, at 
vores viden 
ikke rakte til 
at forstå 
meget af det! 
– Besøget 
sluttede med 
en lille 

rundtur omkring Aarhus Havn’ nye 
havnefront – og derefter ud til 
Moesgaard Museum, som vi dog 
måtte nøjes med at beundre ude- og oppefra med den smukke udsigt 
over Aarhus Bugt. 
 

Besøg på arkivet: 
 
I juni havde arkivet besøg af en skoleklasse, 4 A, fra Brædstrup skole 
med lærer Løvsø, som havde forberedt børnene godt på rundvisningen 
hos os, spørgelysten og interessen var stor, og vi havde alle en god 
oplevelse. 

Brædstrup-holdet lytter til foredraget om virksomheden 

Projektet er fuldført. Allan 
Petersen og Else 

Moesgaard Museum 
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Pudsigt efterspil: Efter at børnene var taget af sted, ville jeg hente 
flaget ind, og på vej ud ser jeg en mand stå og kigge nysgerrigt ind ad 
vinduet. Det viste sig, at han ville se, hvornår vi havde åbent på 
arkivet, så han kom med ind til Knud og mig, som jo havde åbent – 
lidt uofficielt, ganske vist. Han fortalte, at han havde noget liggende 
derhjemme, som han ville aflevere til arkivet. Vi fik hans navn – og så 
skete det mærkelige med disse 2 helt uafhængige begivenheder: Et par 
uger før havde jeg fået en henvendelse fra en, der skulle arrangere en 
50-års dags gensynsfest for hans realklassekammerater fra 1965 fra 
Hulvejen Skole i Horsens – og han manglede kun at få kontakt til én 
af pigerne, som var her fra lokalområdet.  Det havde ikke været muligt 
for mig at finde hende trods flere henvendelser rundt omkring – og da 
jeg på et tidspunkt ville ringe tilbage med denne nedslående besked, 
havde jeg forlagt hans tlf.nr. og stod på bar bund. Da vores gæst nu 
præsenterede sig med samme, lidt specielle, efternavn som den 
efterlyste, frøs jeg næsten til is og spurgte, om han tilfældigvis skulle 
kende en Karen XX – jo, det gjorde han da: Det var hans lillesøster! 
Inden han gik, havde vi fået udvekslet lidt lokal historie - han havde 
fået et af årsskrifterne, som bl.a. omhandlede hans far, og – han satte 
os senere i kontakt med lillesøsteren, så hun kunne komme med til 
festen! 

Fremtidige opgaver på arkivet: 
 

Vi har i en lang periode ryddet op og sorteret gamle papirbunker, da 
det viste sig, at vi havde en stor del kopier af mange dokumenter og 
billeder. Disse kopier bliver nu sorteret fra, og der udarbejdes 
indholdsfortegnelser til mapperne på læsesalen til glæde både for os 
selv og vores gæster. Dette arbejde vil fortsætte en tid endnu. 
Herudover arbejder vi i øjeblikket på at få vores samling af malerier 
hængt op forskellige steder på arkivet, og vi håber på at færdiggøre 
dette inden udstillingen til oktober.  
 
Ellers skulle efterårsarbejdet i øvrigt komme til at stå i registreringens 
tegn. For at forberede os på brugen af det nye system Arkibas 5, der 
har afløst 4-versionen, har et par stykker af os været på kursus i 
billedregistrering, og et par andre kommer til at deltage i et 
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registreringskursus i arkivalier senere på året, så med flere hænder til 
at indtaste, kommer vi nærmere målet med at få vores store samlinger 
gjort søgbare. På det landsdækkende www.arkiv.dk (arkiv.dk) kan 
man nu finde smagsprøver af vores registreringer, men der vil stadig 
være grund til at forhøre sig på de lokale arkiver for at få flere 
detaljer. 

Efterlysning 
 
Er der nogen, 
der kan 
genkende denne 
gård? Der er 
hverken 
signatur eller 
årstal på 
billedet - det 
eneste spor er 
bagsiden: Niels 
Mortensen, 1 
stk. 2 kr. – 
Motivet er 
malet på teknisk 
tegnepapir. 
Oplysninger til 
Else, 75 75 18 63.  

 
 

Årets udflugt for foreningens aktive hjælpere: 
 

 
 

Udflugten den 25. 
august gik i år til 
Tåsinge, og her beretter 
en af deltagerne om 
dagen: 
 

 
Ejnar er klar  til Tåsinge turen 
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Sommerudflugt 2015 Tåsinge  
 
Jeg er nu nået til den alder som er efterlønner, og skulle så til at finde 
ud af, hvad jeg har lyst til at lave, og valget faldt så på Stjernholm. 
Den første gang jeg mødte op, blev jeg taget godt imod og fik straks at 
vide, at der ville blive afholdt en udflugt for alle medarbejdere. Mine 
kommende arbejdskollegaer syntes da at jeg skulle tage med. 
Udflugten var tirsdag den 25 august, og gik til Tåsinge med Ejners 
bus. 
Vi mødte 48 forventningsfulde mennesker op med godt humør. Turen 
startede ud med, at vi kørte over den gamle Lillebæltsbro, til vores 
første stop, for at indtage morgenkaffen og rundstykker med en lille en 
til halsen og dagens første pragtfulde udsigt over bæltet. 
Efter kaffen kørte vi forbi en masse kronvildt, alle med flot gevir, som 
gik og græssede på en mark tæt på Hindsgavl slot, som vi lige fik et  
hurtigt kig på, da vi kørte forbi videre ad den gamle landevej. Som var 

noget hyggeligere, end at bare køre derud af på motorvejen. Undervejs  
på turen blev sangstemmerne rørt anført af Kirsten, det var 
hyggeligt.Vel ankommet til Tåsinge, var vi inde for at se museet, som 
var delt op i flere små gamle bygninger, set udefra. Men indenfor var 
det sandeligen gjort i pæn stand, men stadigvæk så man havde 
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fornemmelsen af tidens ånd. Det var meget interessant at se hvordan 
tingene var, og den måde hvorpå det nænsomt blev opbevaret. Der var 
bl.a et af husene hvor Elvira Madigan og Sixten Sparres liv og levned 
blev berettet om, men hold da op hvor var det hele spændende. 
Middagen blev spist på Bregninge mølle. Hvor vi fik svinekam med 
alt hvad der hører sig til og islagkage til dessert, hvis man gik sulten 
derfra var det ens egen skyld. 

Dejligt mætte fortsatte, vi turen med endnu et par sange til Hellevgård 
rapsolieproduktion og gårdbutik. Hvor det viste sig at alt arbejdet 
foregik ligesom i et køkken, hvor ægteparret stod for det hele selv. 
Lige fra dyrkning af grøntsager og raps til produktion og salg, som 
kun foregik via butikken og internettet, men man kunne også 
fornemme at sjælen var lagt i arbejdet. 
Efter denne oplevelse gik turen videre til Landet kirkegård, hvor vi så 
Elvira Madigen og Sixten Sparres gravsted. Så blev det tid til en 
kaffetår og lagkage på Hotel Troense som ligger dejligt med søudsigt 
og lystbådehavn. Vi var tilbage igen om aftenen efter en dejlig 
begivenhedsrig sommerudflugt og vejret holdt sig fint. 
 
Marianne Refsgaard.  
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Kommende arrangementer: 
 

Årsskriftudgivelse: 
 

Kom en tur i Tinghuset 
 

torsdag, den 12. november 2015  kl. 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
til sammenkomsten ved udgivelsen af det 29. årsskrift. 
Mød forfatterne og hør om artiklerne – og så er der også lige et lille 
traktement.  Forventet afslutning er kl. 18.00 og alle interesserede er 
meget velkomne. 
 

Pensionater: 
 

I sidste nr. efterlystes oplysninger om pensionater i Brædstrup, og det 
resulterede i 2 fine henvendelser, som vi takker hjerteligt for. 
Pensionatet lå på Sygehusvej 8 og blev drevet af fru Frederiksen. - 
Desværre kom der intet nyt om det pensionat, der skulle have ligget 
over Jul. Andersens Isenkramforretning (nuværende Imerco) – og med 
indgang fra Østergade? Kontakt os venligst, hvis der dukker noget 
frem fra hukommelsen om dette pensionat – eller andre, du har hørt 
om.  
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Smid det ikke ud ! 

 
Vores hovedorganisation, SLA, (Sammenslutningen af Lokalarkiver) 
har udsendt en brochure, der fortæller lidt om, hvad vi er interesserede 
i at modtage på lokalarkiverne. Vi vedlægger et eksemplar og håber, 
at I kigger det godt igennem – og ikke kasserer de ting, der måske 
kunne have interesse for os. Er du i tvivl under en oprydning af 
billeder og dokumenter, så lad os være med at gennemgå materialet. 
Det er for sent at gemme lokalhistorien, hvis den er endt på 
lossepladsen. 
 
 
 

Grædstrup-gruppen: 
 

Arbejdet med at indsamle historier fra Grædstrup skrider støt fremad 
for Karin, Jette og Britta. Der har været stor interesse omkring 
projektet - der er omdelt skemaer til husstandene med opfordring til, at 
man fortæller om husets historie og dets beboere – flere personer er 
blevet interviewet – og der er givet tilsagn om hjælp til skriveriet. Så 
der arbejdes flittigt – og vi ønsker held og lykke videre frem.  
  
 
 
 
 

Kontingent: 
 
Vi mangler stadig et par indbetalinger for kontingentet, som fortsat er 
kr. 150,- for par, og kr. 100 for enlige. – Beløbet kan indbetales enten 
til Jyske Bank, konto 7240 1930168 – og husk at anføre dit navn! – 
eller til et af foreningens bestyrelsesmedlemmer – eller ved besøg på 
arkivet i åbningstiden på torsdage 13.30-18. 
 
 
      EB 
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Motiv fra en sommersøndag på Stjernholm. 
De store børn hyggede sig 

 
 
 

Stjernholm 
 
Så er sommersæsonen på gårdmuseet "Stjernholm" forbi, og vi kan se 
tilbage med mange besøgende til vore arrangementer såsom 
markedsdag i maj, tryllekunstner i juni samt antikvitets vurdering og 
levendegørelse i august og sluttelig i september "Nat på Stjernholm" 
og presning af æblemost. Det er dejlig, når folk slutter op, da det 
kræver meget arbejde og mange frivillige. Årets sidste arrangement er 
julemarked den 28 og 29 november fra kl. 11-16,så mød frem og kom 
i den rigtige julestemning. 
2016 banker så på, og også der glæder vi os til at se jer til nye 
spændende udstillinger.   
 



 

11 
 

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 Tåsinge. Det er 
meget hyggelig og en god oplevelse. Se artiklen i bladet. 
 

 
MUSEUMSJUL 2015 
 
Lørdag den 29. og søndag 30. november. 11-16:  
 
Bemærk at vi som noget nyt prøvede, at holde julen 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 

 
 

 

B E S T Y R E L S E N 

 

Benny Andersen -  formand   75 75 13 90 
benny.andersen@teliamail.dk 

Knud Møller - næstformand   75 78 21 15 
knud_moller@hotmail.com  

Regnar Brønd – kasserer  75 75 17 15 / 20 22 07 15 
 regnarruna@gmail.com 
Else Bundgaard -  sekretær   75 75 18 63 

elsebundgaard@outlook.dk 
Ove Rasmussen - frihedssaml.   75 67 87 48 
 ove-ras@dlgmail.dk 
Irene Overgaard – best.medl.   79 37 13 83 

irene.helledie@gmail.com 
Peter Damgaard - best.medl.   40 70 90 20 
 spdamgaard@gmail.com 
Ellen T. Schmidt - byrådsrepr.   75 75 21 67  

ETS@horsens.dk 
      EB 

Redakt. 21.oktober 2015/PD 


