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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 2016 

 

 
Gudstjeneste afholdt på Stjernholm 14.8.2016 ved 

pastor Peter Lynggaard Uth. 
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Nyt fra arkivet: 

 

Arkivet holder åbent sommeren over, og i år har vi haft ekstra mange 

besøgende fra nær og fjern.  

Lisbeth Ehlers Jensen besøgte os i forbindelse med et skolejubilæum. 

Lisbeth er født i Brædstrup, men har været bosiddende i England 

gennem mange år og var nu tilbage på hjemegnen. Vi kunne sætte 

hende i forbindelse med Christian ”Murer” Nielsen, og de to kørte ture 

i omegnen for at se hendes families gravsteder, som befandt sig både 

på gl. Ring kirkegård, Brædstrup samt Føvling kirkegårde. Christian 

kunne bidrage med mange historier om slægten Ehlers. Vi fik 

ligeledes arrangeret et besøg på arkivet med Tove Kyed Laursen, som 

havde arbejdet på dommerkontoret sammen med Lisbeths mor Anna.  

 

Her ses fra venstre Tove Kyed Laursen og Lisbeth Ehlers.   
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Lisbeth medbragte en del billeder, bl.a. dette interiørbillede fra hendes 

mormor og morfars hjem på Søndergade 54, Villa Pax. Arkivet ligger 

ikke inde med så mange fotos a  f denne type. 

 

 

 

Et lille efterspil fulgte, da 3 generationer Ehlers dukkede op på 

arkivet, efter at de efter Lisbeths besøg her var blevet bekendt med 

arkivets eksistens. Uheldigvis havde vi den dag ingen 

internetforbindelse, men atter kom Chr. ”Murer” os til undsætning i en 

speciel sag, da han kendte indholdet af en artikel i det seneste 

årsskrift, og resultatet blev, at familien rejste hjem med et hidtil 

”ukendt” familiemedlem i rygsækken!  

 

 

Tidl. førstelærer i Føvling Jacob Petersen og hustru Themine (død 1936) i 

stuen i Villa Pax. 
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Der var blevet berammet et uformelt besøg udenfor åbningstiden af et 

dansk-amerikansk ægtepar, som har gæstet os tidligere. Stig Jacobsen 

har forsket i sin fædrene slægt og har tidligere foræret os en DVD 

omhandlende hans oldefar. Denne gang fik vi overrakt endnu en DVD 

om hans bedstefar – og med lovning på, at næste år følger der nok 

endnu en om hans far! Vi kunne til gengæld forsyne Stig med 

boghandler Munksgaards smalfilm (VHS-bånd) om Brædstrup samt 

DVD’en 

Vores 

verden, 

som vi 

håber, at 

han får 

lige så 

meget 

glæde af, 

som vi har 

haft af 

filmene 

om hans 

familie, 

som 

stammer 

fra 

Underup.  

 

 

 

 

 

Fra ve nstre Knud, Marie og Stig. 

 

 

 

Mens Knud forskede sammen med Stig, kunne jeg underholde mig 

med Marie, som ikke taler dansk, og det var en hyggelig anledning til 

at få genopfrisket mit engelske i en god samtale. 
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Den 27. august  blev der afholdt loppemarked i Tinghuset, og arkivet 

holdt åbent og havde mere end 30 besøgende, der blev vist rundt. En 

af gæsterne var specielt interesseret i Addit Brugs, og vi var heldige at 

finde et – og kun et – billede fra en fin samling postkort, vi modtog 

sidste år. Disse postkort er ikke registreret, så det var et tilfælde, at vi 

fandt dem. Vi har ligeledes kasser stående fra hvert distrikt med 

hovedsagelig avisartikler, og også her lykkedes at finde oplysninger 

om brugsen i Addit.  

Gammelt postkort fra Addit uden årstal.  

 

 

Efterlyses: 

 

 Er der nogen, der ligger inde med andre billeder/historier om Addit 

Brugs, hører vi gerne nærmere. Kontakt venligst Else på tlf. 75 75 18 

63 – eller mail til arkivet: hjemstavn@mail.dk. 

 

mailto:hjemstavn@mail.dk
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Efterlyses: 

 

En anden gæst har gjort os opmærksom på, at Brædstrup Realskole 

faktisk hed Brædstrup Kost- og Realskole tidligere, og som flere af os 

ikke havde bemærket. Her fandt vi ligeledes et gammelt foto af skolen 

med dette navn fra vores fine postkortsamling, som jeg tidligere har 

omtalt. I et tidligere årsskrift fra er der et foto af realskoleelever, 

heriblandt én, der benævnes ”kostelev”. Vi har hørt, at disse elever 

boede hos forstanderen, og vil meget gerne høre, om der er nogen, der 

kender lidt til historien bag: Hvordan blev de udvalgt – hvor kom de 

fra, osv., osv., . Kontakt venligst Else på tlf. 75 75 18 63 – eller mail 

til arkivet: hjemstavn@mail.dk. 

 

 

Efterlyses: 

 

Vi har haft besøg af en familie, der nedstammede fra Gabrielle 

Couderon de Bercon og Anders Rasmussen i Torp. Mange af os 

kender til den bevægende historie om, hvordan hun blev smuglet fra 

Frankrig til Danmark på hesten Mesingjens. Familien kunne være 

interesseret i at komme i forbindelse med andre i slægten, så hvis 

nogen har lyst til at komme i kontakt med disse, så send os venligst en 

mail om dette, som vi kan videresende. Kontakt venligst Else på tlf. 

75 75 18 63 – eller mail til arkivet: hjemstavn@mail.dk.  

 

********** 

 

 

Vi fik en henvendelse fra et arkitektfirma i Aarhus, om vi kunne være 

behjælpelige med billeder fra hovedgaden i Brædstrup. Firmaet 

arbejder med et studie om gamle stationsbyers udvikling, og her kom 

vores fine postkortsamling atter frem i lyset, og de relevante billeder 

blev forsynet med mærkesedler med årstal, så den var let at gennemgå 

til affotografering. Her følger en takkeskrivelse, vi modtog efter 

besøget – og vi har ved et efterfølgende besøg fornylig fået lovning på 

en orientering om de resultater, der fremkommer af projektet: 

 

mailto:hjemstavn@mail.dk
mailto:hjemstavn@mail.dk
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Apropos kontaktformidling: Vi er netop blevet bekendt med den 

seneste via et af vores medlemmer, der havde arbejdet videre med en  

henvendelse, der var kommet til os. Spørgeren havde læst en artikel i  

et årsskrift, hvor der var stor ros til forfatteren samt spørgsmål om den 

oldefar, der var nævnt i artiklen – og her har jeg nu hørt, at det har 

medført, at endnu en familie er blevet udvidet med et hidtil ukendt 

familiemedlem til stor glæde for begge parter. Herligt at arkivarbejde 

kan være så frugtbart. 

 

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

 

 

En sommereftermiddag var vi bl.a. nogle stykker fra arkivet, der var 

på besøg på Vestbirk Vandkraftværk til rundvisning under kyndig 

ledelse af Per Kristensen, der øste ud af sin viden om dette unikke 

sted. Vi nød fortællingerne og området. En stor tak til Per. 

 

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

 

 

Kære Lokalhistoriske Arkiv i Brædstrup  

I forbindelse med et projekt om de danske stationsbyer besøgte jeg 

Brædstrups Lokalhistoriske Arkiv i sommer, hvor jeg blev modtaget (på 

kanten af lukketid) af tre meget imødekommende og interesserede folk, 

herunder Else med hvem jeg havde aftalt møde.   

Der var ikke alene fundet de ønskede historiske fotos frem, men Else  

viste tillige rundt i det fine gamle Tinghus med bevaret celle og 

retslokale, hvor arkivet holder til.  

Hvor er det godt for den historiske dokumentation og kulturarven, at 

den slags institutioner findes, oven i købet drevet af frivillige ildsjæle.  

Tak for snakken og hjælpen.  Jan W. Hansen” 
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Der har været gæster fra afdøde Carsten Mørch Hansens familie, der 

var på en nostalgisk rundvisning i hele huset, hvor de er kommet 

gennem et langt liv via deres tilknytning til Carsten og hans forældre. 

Hans far var arrestforvarer Ejvind Hansen 

Her ses familien med Carstens enke, Inger længst til højre mod døren. 

 

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

Så endnu en gang kan vi sige, at vi har haft endnu en dejlig og meget 

aktiv arkivsommer 2016. 

 

 

 

Kontingenter: Mangler du at indbetale dit kontingent for 2016, kan det 

stadig nås, enten til et af bestyrelsesmedlemmerne, eller til Jyske Bank 

på konto 7240 1930168 - og husk at anføre navn og kortnummer – 

eller ved henvendelse på arkivet i åbningstiden torsdag 13.30-18.00 
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Kommende arrangementer:  

 

 

Årsskriftudgivelse:  
 
Velkommen i Tinghuset  

torsdag, den 10. november 2016 kl. 16 
til en sammenkomst ved udgivelsen af det 30. årsskrift.  
 
Mød nogle af forfatterne 
og hør nærmere om de 
enkelte artikler – og så er 
der også lige et lille 
traktement. I år er der 12 
som har skrevet til 
årsskriftet.  
Forventet afslutning før end kl. 18.00 og I kan nå at komme hjem til 
mortens anden. 
Alle interesserede er meget velkomne. 
 

 

******** 

 

Nyt fra Stjernholm: 

 

Og  dog – det er ikke nyt, at Regnar Brønd stadig er som leder af 

Stjernholm, for det er han for fuld damp. Det var som kasserer i 

foreningen, han slap tøjlerne og overgav tjansen til Hanne Jakobsen, 

som vi allerede har et godt samarbejde med. 

 

Velkommen, Hanne. 
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Men dette er nyt: I forbindelse med udflugten for de frivillige i 

foreningen retter Regnar en stor tak til Brædstrup Humanitær 

Forening for kr. 5.000,- og ligeså til en anonym giver med et beløb 

på kr. 5.000,-   

 

 

 

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

 

Årets udflugt for de frivillige hjælpere fra arkivet, Frihedssamlingen 

og Stjernholm var på endnu en vellykket tur, som denne gang gik til 

Samsø. Her følger Marianne Refsgaards referat fra turen – med tak: 

 

Udflugt til Samsø. 

Klokken er 6.30, solen er stået op, indover skoven. Jeg glæder mig, 

det bliver en dejlig dag. 

Hvorfor. Jo det er fordi årets tur med det gode arbejdshold fra 

Stjernholm museum og arkivet går nemlig  til Samsø med bus. Vi 

mødte 50 mennesker op på Bredesvej kl 7.45. Her skulle vi med 

Ejners bus på tur. Kursen blev sat mod Hou, hvor vi skulle med 

færgen Isabella til Samsø. Ombord på færgen lykkedes det os 

nogenlunde at sidde samlet, hvor vi nød den medbragte kaffe og 

rundstykker. 

Ved ankomsten til Samsø, var vi inde i Velkomsthuset hvor der blev 

vist en kort film om Samsøs historie, der fik vi blandt andet at vide at 

Samsø var en ø der var delt i 2; men efterhånden som årerne gik blev 

det til en ø, og at der havde levet rensdyr på øen. Efter filmen var vi på 

museum. Der var en dame der hedder Inge, som viste sig at hun 

udmærket kender Brædstrup, da hun er i familie med læge Bildstrup. 

Vi kunne bare spørge løs om alt muligt vedrørende museet, fordi hun 

vidste rigtig meget om alting. Det var et hyggeligt, pænt, velholdt og 

spændende museum. Museet er Tranebjerg museum. Ude bagved 

kunne man besøge haven, som var hyggelig og interessant. Vejret var 

stadig væk fyldt med solskin og varme. 

Vores middagsmad blev indtaget på Finchs hotel, her fik vi en dejlig 

mør oksesteg med både sødt-surt-bønner-perleløg samt selvfølgelig 
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samsø kartofler. Der var rigeligt af mad og mon ikke alle spiste mere 

end godt var, desserten var Trifli, det smagte også dejligt. 

 

 

Vi steg ind i bussen og 

kursen blev sat mod 

Ballebjerg og Nordby. 

Ved Ballebjerg tårn blev 

der taget et 

familiebillede. Fra tårnet 

som er det højeste 

udsigtspunkt på øen er 

der en flot udsigt. Tårnet 

er 4 meter høj, gangen 

omkring selve tårnet er 

en vægtergang. I år 2003 

tænkte man på at at lave et radartårn på selve tårnet; men det blev ikke 

Udsigt fra Ballebjerg mod Jylland og Århus 

 

Ballebjerg tårn, Samsøs højeste punkt med sine 64 m.o.h 
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til noget. Vi kørte så 

tilbage til Nordby, 

hvor vi så en lille 

køn by med 

bindningsværkshuse, 

som ligger omkring 

gadekæret meget 

romantisk. 

Eftermiddagskaffen 

fik vi på restaurant 

Dokken som ligger i 

Ballen. Her fik et 

stykke lagkage som var så stort, at der var rigeligt til 2; men virkelig 

lækker, vi havde efter kaffen lidt tid til at se nærmere på 

omgivelserne.  Det er en hyggelig lille havneby med marina og små 

butikker, hvor der er øpriser på det meste, altså lidt dyr, der er en lille 

bro, som forbinder 2 gader.   

 

Endnu engang besteg vi bussen, turen gik til Besser Rev, hvor nogle af 

os fik dyppet tæerne i vandet, dejligt forfriskende. Det var så sidste 

stop, for derfra kørte vi til Sælvig ombord på færgen. 

Vi var tilbage ved endestationen Bredesvej kl 20.10. Alle tidspunkter 

blev overholdt, det var slut på en dejlig dag sammen med rare 

mennesker og godt vejr. En stor tak til Regnar og Ejner. 

Marianne.    

 

        

 

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 Samsø. Det er 

meget hyggelig og en god oplevelse.  
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MUSEUMSJUL 2016 

 

Lørdag den 26. og søndag 27. 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 
 

 

 

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  

Hanne Jakobsen – kasserer    21 70 18 53 

 haj@jakobsen.mail.dk 

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  

 

 

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 

 

http://www.braedstruparkiv.dk/
mailto:hjemstavn@mail.dk
mailto:benny.andersen@teliamail.dk
mailto:Kknud_moller@hotmail.com
mailto:haj@jakobsen.mail.dk
mailto:elsebundgaard@outlook.dk
mailto:ove-ras@dlgmail.dk
mailto:irene.helledie@gmail.com
mailto:spdamgaard@gmail.com
mailto:ETS@horsens.dk
mailto:regnarruna@gmail.com
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Efterlysning 
 

I forbindelse med vores Museumsjul på Stjernholm den 26. og 27. 

nov, tilbyder vi leje af stande/bod begge eller en enkelt dag. 

Kender du nogen der kan have interesse i dette kan du henvise 

dem til Regnar på  2022 0715. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

16 

 

 

 

Store Æbledag på Stjernholm er netop afholdt i en rigtig fin 

solskinsdag med temperatur omkring 20 gr. Og mange benyttede 

lejligheden til at besøge museet. 

 

Der var travlhed overalt på museet, men med fokus på 

anvendelses af æblet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakt. 26. september 2016/PD 


