
Nyhedsbrev for Historisk Samfund for 

Sydøstjylland, oktober-november 2019  

 

ÅRETS ÅRBOG 

Historisk Samfund for Sydøstjylland har netop udgivet årbogen 
Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2019. Årbogen sendes til medlemmer af 
foreningen, ligesom årbogen kan købes i udvalgte museumsbutikker samt 
boghandlere. Kontakt foreningen for oplysninger om salgssteder på 
hssovejle@gmail.com.  

 

TILBUD OM GRATIS ÅRBØGER FRA TIDLIGERE ÅR 

Historisk Samfund for Sydøstjylland har en del årbøger fra tidligere år. 

Boglageret findes på Industrimuseet, Gasvej 19, 8700 Horsens. Mangler 

du gamle årgange af Vejle Amts Årbog eller vores øvrige udgivelser, kan 

de bestilles pr. mail hos foreningen på hssovejle@gmail.com og sendes 

med tillæg af porto. Eller afhentes i museumsbutikken på ovenstående 

adresse. Der er åbent alle ugens dage kl 11-16. 
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ARRANGEMENTER OKTOBER-NOVEMBER 2019: 

 

Allehelgensaften på Horsens Museum 

Torsdag den 31. oktober kl. 17-21 

Den 31. oktober er der Allehelgensaften på Horsens Museum. Her er 

museet pyntet op med spindelvæv, edderkopper og roelygter, og måske 

kan du møde nogle af Horsens’ spøgelser. Du kan også lave din egen 

roelygte, købe spindelvævskage og edderkoppekaffe og blodrød saft. 

Pris: 20 kr. 

Sted: Horsens Museum Sundvej 1A, 8700 Horsens 

 

Byvandring med Horsens Museum 

Torsdag den 31. oktober kl. 19 

Den 31. oktober kl. 19 er der byvandring med fokus på de sære og 

uhyggelige historier. Gratis og tilmelding er ikke nødvendig.  

Mødested Hospitalsgade 10, 8700 Horsens. 

 

Torsdagstale på Byarkivet i Horsens 

Torsdag den 7. november kl. 16 

Torsdagstale på Byarkivet i Horsens, der handler om Horsens i Årtier – 

Horsens i 1960’erne. Foredragsholder er Museumschef Merete Bøge 

Pedersen. Det er gratis. 

Sted: Sundvej 1A, 8700 Horsens 



ARKIVERNES DAG – lørdag den 9. November 2019 

Lørdag den 9. november er der over hele Danmark Arkivernes 

Dag, hvor flere af de lokalhistoriske arkiver i Sydøstjylland holder 

ekstraordinært åbent hus for at give mennesker, der pga. 

arbejde eller andet ikke har mulighed for at komme i den 

almindelige åbningstid, en chance for at stikke næsen indenfor 

og snuse til arkivatmosfæren og de muligheder, der findes for at 

dyrke lokalhistorien og slægtshistorien. Nedenstående oversigt 

er ikke fuldkommen – kontakt dit lokale arkiv for at høre 

nærmere: 

Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn kl. 10-15: I lighed 

med de senere år deltager Trekantområdets Slægtshistoriske 

Forening, Militærhistorisk Forening og Lokalhistorisk Forlag i 

Arkivernes Dag. Slægtshistorisk Forening har arrangeret en 

plancheudstilling, og medlemmer af foreningens bestyrelse er til 

stede hele dagen for at vejlede i, hvordan man kommer i gang 

med slægtsforskning, og de deler gode tips ud af deres mange 

erfaringer. Medlemmer af Militærhistorisk Forening udstiller 

genstande fra deres private samlinger, og vil også selv være til 

stede for at øse ud af deres store viden. Lokalhistorisk Forlag 

giver muligheden for at gøre et bogkup, idet forlaget på denne 

dag – og vel at mærke kun på denne dag – sælger en del af deres 

udgivelser til favørpris. Endelig vil der som sædvanlig blive vist 

gamle Fredericiafilm i ”biografcafeen” på arkivet.  

Sted: Frederik III’s Vej 6, 7000 Fredericia 

Smidstrup & Omegns Museum og Arkiv kl. 11-16:  

Kl. 11 – 12.30: Mogens Ladegaard fra Grejs og Karen -Margrethe 

Ladegaard Jensen fra Egeskov vil fortælle om, da Ladegaard 

Slægten fra ”Rønshauge” og Bundgaard slægten fra 



”Baunbjerglund der blev forenet. Ved giftermålet mellem deres 

bedsteforældre i 1903. De fortæller også om Ladegård’erne på 

”Bouballe Mølle” samt ”Landsoldaten fra St. Velling” der blev 

deres tipoldefar, og hvordan det gik ”De fire forældreløse Buch-

børn fra Vellingvej 57”, der også mistede deres bedsteforældre 

inden skelsår og alder. En spændende lokalhistorie, hvor vi både 

kommer til Velling og Håstrup. Foredraget ledsages af billeder.  

Kl. 14.00-15.30: Hans Røy er født på ”Rugholm” og bor i dag i Ringkøbing. 
Han kalder sit foredrag ”Håstrup, en landsby i fyrrene og halvtredserne”. 
Det var Hans Røys søster Else, der i dag bor på fødegården i Håstrup, der 
fortalte, at Hans var en rigtig god fortæller, og da vi på arkivet samler på 
lokalhistorier, fandt vi det oplagt at spørge Hans Røy om han ville 
medvirke på vores lokalhistoriske dag.     

Pris: Pris for foredrag, frokost/drikkevarer, kaffe/te m. brød er 100 kr.  

Sted: Præstegårdsvej 74, 7000 Fredericia 

 

Paneldebat: optakt til Genforeningsjubilæet 2020  

Mandag den 11. november kl. 19 

Grænseforeningen Vejle Vesteregn inviterer til paneldebat: ”Sammen er 

vi bedst. Hvad kan vi bruge hinanden til? Hvor er vi blevet klogere med 

hensyn til samarbejdet mellem dansk og tysk kultur? Paneldebat, hvor 

Kultur- og pressechef ved Tysklands ambassade i København, Lasse Peter 

Rodewald indleder med at uddybe aftenens tema. I panelet sidder: 

Borgmester Ejner Christensen, Vejle; Mejeriejer Jens Beierholm, Nørup 

Mejere; museumschef Morten Teilmann-Jørgensen, Kongernes Jelling; 

chefredaktør Jørgen Møllekær, Flensborg Avis og redaktiosnchef Kristian 

Paahus, Vejle Amts Folkeblad/Jysk Fynske Medier. Aftenens emne 



rummer uanede veje for indhold, debat- og diskussionslysten, og 

publikum er velkomne til at diskutere med panelet.  

Pris: Betaling for kaffe mm kr. 50.   

Sted: Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. 

 

Foredrag om Faarhus og Frøslev-lejren 

Tirsdag den 12. november kl. 14 

Smidstrup - Skærup Seniorklub inviterer til foredrag om Faarhus og 
Frøslev-lejren. Historikeren Jørn Buch, Haderslev, fortæller om 
retsopgøret med det  tyske mindretal efter den tyske besættelse. 

Sted: Forsamlingshuset, Torpsgade 16, 7000 Fredericia. 

 

Foredrag: Arkæologi i Fredericia-området 

Tirsdag den 12. november kl. 19.30 

Forsknings- og samlingschef ved VejleMuseerne, arkæolog Mads Ravn, vil 
fortælle om de mange forskellige udgravninger, som VejleMuseerne har 
foretaget i Fredericiaområdet de seneste år. I denne tid har 
VejleMuseerne blandt andet udgravet vikingetidsgrave ved Ullerup, 
jernalderhuse og urner i Skærbæk samt ikke mindst en befæstet 
stormandsgård eller borg ved Erritsø fra tidlig vikingetid. 

Pris: Gratis for medlemmer af Museernes Venner i Fredericia, 30 kr. for 
ikke-medlemmer samt 10 kr. for kaffe. 

Sted: Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn, Frederik III’s Vej 6, 
7000 Fredericia. 


