
 
 

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 
 
Lokalhistorisk Inspirationsdag 23-2

 
Det er os en fornøjelse endnu engang at kunne indbyde medlemmer af 
lokalarkiver og lokalhistoriske foreninger i Sydøstjylland samt medlemmer af 
Historisk Samfund for Sydøstjylland til en Lokalhistorisk Inspirationsdag. 
Interesserede fra andre områder og foreninger i Sydøstjylland er velkomne! 
  
Få mulighed for høre om hvad materiale fra skifter og lokale retsbetjente kan 
fortælle, om mulighederne i historiske kort og om det organisatoriske arbejde 
omkring lokalarkivet, samt udveksle erfaringer med andre lokalhistorisk 
interesserede! 
Se program og tilmelding på www.HSS0.dk  
 
Tilmelding senest mandag den 11.2.2013 her eller ved at indsende 
tilmelding til Benny Andersen, Egevang 4, 8740 Brædstrup. 
 
Aktivitetscentrets adresse er: Egetoft, Kirkevej 23, 6040 Egtved 
 
Det nyeste fra udgravninger i og omkring Jelling kirke 7-2 



Museumsinspektør Hans Mikkelsen, Nationalmuseet, fortæller om de 
seneste udgravninger i og omkring Jelling Kirke og de perspektiver de rejser 
med hensyn til ombygninger i kirken i Jelling og andre kirker i landet i 
romansk tid. 
 
Torsdag den 7. februar 2013 i . Tidspunkt kl. 19.30. Arrangeret i samarbejde 
med Lokalhistorisk Forening i Jelling og Folkeuniversitetet. Sted: Byens 
Hus, Møllegade 10, 7300 Jelling Gratis adgang. 
  
  
Angst og ansvar i dansk politik 1848-1864 – 10-2 
Afstemningsdagen festligholdes på selve dagen ved et 
eftermiddagsarrangement. Lektor Hans Vammen, Historisk Institut 
Københavns Universitet, vil ud fra sin bog, ”Den tomme stat”, søge at give 
en dybere baggrund for den katastrofale krig i 1864. Det gør han ved at 
skildre tanker og forestillinger hos nogle af de mennesker, der havde 
ansvaret for den politiske udvikling i årene efter enevældens ophør og 
Junigrundloven 1849.  
Søndag d. 10. februar 2013 kl. 14:00, "Højvang Museum", Aftensang 1, 
6040 Egtved 
 
I samarbejde med Grænseforeningen, Egtved Museumsforening og 
Folkeuniversitetet i Vejle. Entré og kaffe 80 kr. 
---------------- 
Kolding Købmandsskole i 125 ÅR  
Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 på IBC, Tvedvej 7, 6000 Kolding.  
 
I 1888 var der fremsynede mennesker i Kolding der mente, at 
handelsstandens unge mennesker skulle have mulighed for at dygtiggøre 
sig gennem undervisning.    
Kolding Handelsskole blev etableret af købmand Rasmus Kaalund og 
købmand Anton Simonsen med 18 unge mennesker som elever. 
Handelsskolen blev til Kolding Købmandsskole som i dag har navnet  
International  Business College. 
Der er nu 4.600 "årselever", hvilket svarer til ca. 20.000 cpr.nr're . 
I januar 2013 er skolen 125 år.  
Jørgen A. Houmann, der har været skolens direktør siden 1982, vil fortælle 
om skolens udvikling og samarbejde med erhvervslivet fra starten og til nu.  
Der inviteres også til en rundvisning på den topmoderne 



uddannelsesinstitution, der både arkitektonisk og undervisningsmæssigt 
lever op til tidens krav.  
 
Arr.: Lokalhistorisk forening for Kolding og Omegn & Historisk Samfund for 
Sydøstjylland. 
 

 Andre arrangementer: 
Den afmægtige: Christian VII, Struense og filmen herom 21-2 
Professor Ulrik Langen, Købehavns Universitet, fortæller om Christian VII, 
der endnu ikke var fyldt 17 år, da han besteg tronen i 1766. Bag ham lå en 
opvækst præget af mishandling og kulde. Foran ham lå et liv som enevældig 
konge over et sammensat rige. Hans største udfordring var dog at holde 
hovedet koldt ved et hof præget af magtkampe, intriger og had. 

 
 
Affæren mellem dronning Caroline Mathilde og livlægen Struense var blot 
én af dem. Var Christian VII en pudsig bifigur i Danmarkshistorien og hvor 



meget kender vi egentlig til kongens skæbne? Dertil vil der være mulighed 
for at diskutere filmen "En kongelige affære", som Ulrik Langen var knyttet til 
som historisk konsulent. 
Torsdag d. 21. februar 2013 kl. 19:00 Østbirk Bibliotek, Peder Skrams Plads, 
8752 Østbirk 
 
Arrangeret i Samarbejde med Østbirk Bibliotek. Entré 30 kr. 
  
Foredrag om det digitale museum 31-1 
  
Hvordan man programmerer et museum i 2013 
  
Ikke bare håndværkere med deres værktøj, men også programmører med 
tastaturer og kæmpe harddiske er i fuld gang med at bygge Vejles nye 
kulturhistoriske museum i Spinderihallerne. Kulturmuseet er nemlig langt fra 
kun montrer og genstande, det er også video, computerspil, lydkulisser, 
indviklet software, computerstyret lyssætning og touchskærme. Lige nu er 
det 
programmeringen af det interaktive dansegulv, der optager design- og 
software-virksomheden Redia A/S, som i samarbejde med VejleMuseerne 
har 
udviklet kulturmuseets avancerede digitale formidling. 
  
Ved foredraget torsdag den 31/1 kan man bl.a. høre om, hvordan 420 
jernaldergenstande gøres levende, hvordan de digitale værktøjer hjælper 
gæsterne med at overskue udstillinger, hvornår man bruger lyd og pirrer 
sanserne, hvornår der skal være ro til fordybelse, og hvordan det digitale 
kan 
gøre gæsterne til aktive deltagere i udstillingerne – f.eks. på dansegulvet. 
  
For foredraget står projektleder Steen Lundbye fra VejleMuseerne samt to af 
Redias medarbejdere: teknisk projektkonsulent Søren Maibom og strategisk 
formidlingskonsulent Anne Sophie Warberg Løssing. Anne Sophie Warberg 
Løssing vil i kraft af sin forskningsmæssige baggrund indlede med 
overordnede 
betragtninger om, hvordan digital formidling kan bruges til at levendegøre 
udstillingerne og involvere de besøgende. Søren Maibom zoomer ind på de 
enkelte installationer og giver et mere teknisk indblik i formidlingen. 
  



Redia har flere års erfaring med digital formidling af kunst og kultur og stod 
bl.a. bag Vestas’ del af Expo-udstillingen i Sydkorea sidste år. 
  
Foredrag med nyt fra arkæologernes arbejdsmark  31-1 
I 2012 afsluttede Museums Horsens’ arkæologer en række store 
udgravninger. Mange af de spændende resultater præsenteres i et foredrag 
torsdag den 31. januar. Her fortæller arkæologerne om huse og begravelser 
fra stenalder og bronzealder, lange forsvarsanlæg og fantastisk velbevarede 
gårdsanlæg fra jernalderen samt spor af jernudvinding og smedning i 
jernalder og middelalder. Nogle af årets fine detektorfund og danefæ vil også 
blive præsenteret, bl. a. et mere end 3000 år gammelt guldarmbånd, arabiske 
sølvmønter fra 800 tallet, en fingerring af guld fra 1200 tallet og en stenøkse 
fra midten af bondestenalderen med spor af skæftningen – de sidste to fund 
kom på Nationalmuseets top ti liste over danefæ indkommet i 2012.  
  
  
Praktisk Information: 

Arrangementstype: Foredrag 
Foregår på Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, Horsens 
Torsdag den 31. januar kl. 19.00 
Foredragsholder: Flere af museets arkæologer  
Arrangør: Museum Horsens og Horsens Kulturhistoriske Forening 
Gratis adgang 

Kontakt for yderligere information: Annemette Kjærgård, tlf: 2260 4183, mail: 
musak@horsens.dk 
  
Foredrag om den danske besættelsesstyrke i Tyskland 9-2 
Lørdag 9. februar 2013 kl. 14.00 fortæller Gunnar Ebbesen historien om Den 
Danske Brigade i foredraget ” At være en del af en dansk besættelsesstyrke i 
Tyskland”. Foredraget finder sted på Museet på Koldinghus i tilknytning til 
den netop åbnede særudstilling ”Nyerhvervelser 2012”, der præsenterer 
uniformer fra en forsyningsofficer til Den Danske Brigade. 
I april 1947 blev Staldgården ved Koldinghus udpeget som ”Brigademagasin 
I” i forbindelse med etableringen af Den Danske Brigade i Tyskland, og 
hermed var endnu et kapitel føjet til Staldgårdens lange historie med 
funktioner, hovedsageligt af militær karakter. I den anden ende af 
”fødekæden” blev der indrettet et ”Brigademagasin II” i Heidmühl, en station 
på banelinjen mellem Oldenburg og Wilhelmshaven, med en rimelig afstand 
til de planlagte garnisoner i Jever, Ausich, Varel, Wilhelmshaven og 
Oldenburg. Som et synligt minde om ”Brigademagasin I” har museet 



modtaget en uniform fra en af de tidligere tjenstgørende reserveintendanter 
på Staldgården. 
Den tidligere formand for Selskabet Koldinghus Museets Venner (i dag 
Museumsklubben Koldinghus) Gunnar Ebbesen vil fortælle om Den Danske 
Brigade/ Det Danske Kommando I Tyskland 1947- 58. Gunnar Ebbesen 
forrettede tjeneste som løjtnant ved Det Danske Kommando i Itzentroe i 
sommeren 1951 og vil bl.a. omtale den tætte historiske tilknytning Holstein. 
Der er adgang til foredraget, når der er betalt entré til museet. Gratis adgang 
for medlemmer af Museumsklubben Koldinghus. Ingen tilmelding. 
------------------------------ 
Husk at arrangementer kan meddeles til vosserik@gmail.com 
  
  
 


