
 

Nyhedsbrev for HSSØ, februar 2018  
 

Lokalhistorisk Inspirationsdag 
Lokalhistorisk Inspirationsdag mandag den 18. februar 2018 kl. 09:30 til 

ca. Kl. 15:30. 

Sted: Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved 

Portrætfotografiet: Mange af landets arkiver rummer større eller mindre 
samlinger af portrætfotos af helt almindelige mennesker gennem tiden. 
De har sjældent fået samme bevågenhed som f. eks. byhistoriske fotos 
eller fotos af kendte og betydende personligheder. 
 
Samlingerne har imidlertid et stort formidlingspotentiale. Både i 
slægtsforskermiljøet og i andre mere utraditionelle formidlings-
sammenhænge. Lene Wul, stadsarkivar ved Kolding stadsarkiv, fortæller 
om fotografiets fødsel og portrætfotografiets tidlige historie og giver 
nogle bud på, hvordan samlinger fra denne tid kan digitaliseres og sættes 
i spil på nye og anderledes måder. 
Formidling af Lokalhistorie: I Hedensted Kommune formidles 
lokalhistorien via QR-koder placeret på de historiske steder rundt om i 
landsbyerne. Ved hjælp af en mobiltelefon med en QR-scanner kan man 
få historien serveret lige på stedet. 
 
Det er projekt ”Kend din landsby” under Glud Museum, der i samarbejde 
med lokalarkiverne finder historier og billeder frem og sørger for pæle, 
skilte og labels med QR-koder. I flere tilfælde er QR-koderne brugt i 
forbindelse med nye vandre- og cykelruter til glæde for de lokale 
beboere, skoleelever og turister. 
 
Jens Kjær fra Glud Museum fortæller om QR-historierne, der har været 
med til at sætte fokus på lokalhistorien i kommunen. Vi skal også arbejde 



med det praktiske, så alle kan lave deres egne QR-koder, når de går 
derfra. Husk derfor at medbringe PC/Ipad og smartphone og at installere 
en QR-kortlæser på telefonen. 
Deltagelse er gratis. Deltagerne medbringer selv frokost; der kan købes 
øl/sodavand. Foreningen giver kaffe med brød morgen og eftermiddag. 
 
Tilmelding: senest onsdag den 14. februar 2018 på foreningens 
hjemmeside www.hsso.dk eller e-mail hssovejle@gmail.com 

 

Årsmøde 

Årsmøde i Historisk Samfund for Sydøstjylland holdes lørdag den 26. maj 

2018 på Uldum Mølle, Skolegade 25, 7171 Uldum. 

Programmet for dagen er: 

KL. 13:00 til ca. 13:50 Årsmøde 

Kl. 14:00 til ca. 14:30 Kaffebord 

Kl. 14:30 til ca. kl. 14:50 Mølleren Jacob Hanquist Petersen (BA-historie) 

orienterer om møllen. 

Kl. ca. 14:50 til ca. 15:50 Museumsleder Rasmus Kreth, Glud Museum, 

fortæller om tilrettelæggelse og administration af museumsvæsen i en 

landkommune 

Der vil være mulighed for at bese møllen. 

 

Foredrag: "Til evig ihukommelse" 
Foredrag ved konstitueret museumsleder Karsten Merrald Sørensen, 
ph.d., Museerne i Fredericia. Onsdag d. 7. februar 2018 kl. 19.00. 
Foredraget afholdes i Trinitatis Kirke i samarbejde med Fredericia 
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Museums Venner og Menighedsrådet ved Trinitatis Kirke, og der er gratis 
adgang for alle. 
 
Foredraget bygger på en undersøgelse af det sociale liv i danske 
købstadskirker i 1600- og 1700-tallet med særligt fokus på, hvordan man 
blandt andet profilerede sig selv inde i kirkerne. Det vil sige, hvordan man 
gennem gaver satte ”evige” minder over sig selv og sin familie på 
epitafier, kalke, lysestager osv. 
 
Dette er så samtidig en undersøgelse af, hvordan der var forskel på denne 
praksis i de forskellige byer, Fredericia, Kolding, Vejle og Horsens i 1600- 
og 1700-tallet. 
 
Selvom disse fire byer lå relativt tæt på hinanden havde de vidt forskellige 
vilkår, og der var derfor også stor forskel på, hvordan de fire købstæders 
borgere benyttede deres lokale kirke til at sætte sig minder. I foredraget 
sættes der især fokus på de to sognekirker i Fredericia: Trinitatis og Sct. 
Michaelis, hvor forskellene træder meget tydeligt frem. 
Kaffe koster kr. 20,-. 

 

"Vent på mig Marie" og "Når solen står 
højest" 
Lørdag, den 10. februar 2018 kl.15.00 (afstemningsdagen), Vingsted 
Forfatteren Pernille Juhl vil fortælle ud fra sine bøger ”Vent på mig 
Marie”(2013) og ”Når solen står højest” (2014) som er skrevet med 
inspiration fra hendes farfars dagbøger. Han var sønderjysk soldat under 
1. verdenskrig. Det handler om oplevelser under krigen, hvad der sker 
derhjemme og om tiden efter 1920. Anmelderne har sammenlignet 
bøgerne med Matador. Bøgerne indgår i Gråstener-trilogien, hvis tredje 
bog er ”Efter Mørke” (2015). Pernille Juhl har endvidere udgivet ”Frihed 
og ære” (2016) samt ”Det usagte” (2017), der knytter sig til Gråstener-



trilogien. 
 
Foredraget foregår i samarbejde med Grænseforeningen Vejle Vesteregn 
og Folkeuniversitetet i Vejle.  
 
Entré og kaffe kr. 80. 

 

IVÆRKSÆTTERNE – da Kolding blev moderne 

Bogudgivelse og fernisering. 

Sted: Nicolai Scene, Skolegade 2E, 6000 Kolding 

Fredag d. 2. marts kl. 15-17. 

Når en bys historie skal fortælles, er der altid mennesker, der skiller sig 

ud, mennesker, der har gjort en forskel, mennesker der personificerer 

den udvikling, der er foregået. Sådan er det med IVÆRKSÆTTERNE. 

Gennem otte markante personligheder spejles de forandringer og 

begivenheder, der formede byen ved fjorden. Forfatter Helle Juhl har 

spidset pennen og skabt en nærværende fængende beretning om 

demokrati, krig, industrialisering, landbrugsrevolution, verdenskrise, 

byudvikling, velfærdssamfund og ikke mindst fremsynethed - kort sagt en 

fortælling om da Kolding blev moderne. 

 


