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Bestyrelsen i Historisk Samfund for Sydøstjylland følger nøje 

myndighedernes udmeldinger i forhold til forsamlingsforbud og 

anbefalinger i forhold til afstands- og hygiejnekrav under corona-krisen. 

Derfor er det desværre usikkert, om sommerudflugten i august i Historisk 

Samfund for Sydøstjylland bliver gennemført. Der er ligeledes endnu ikke 

fastsat en ny dato for årsmødet, ligesom planlægningen af efterårets 

arrangementer afhænger af myndighedernes anbefalinger. 

Kulturinstitutioner åbner igen, men der er fortsat usikkerhed om 

afviklingen af arrangementer, og medlemmer af foreningen opfordres 

hermed til selv at orientere sig ift. arrangementer hos den enkelte 

kulturinstitution. Kulturinstitutionerne har set frem til genåbningen og 

glæder sig til afviklingen af arrangementer, hvoraf flere ses nedenfor. 

Mange kulturinstitutioner har under krisen øget fokus på de digitale 

tilbud, hvor nogle af dem bringes nedenfor.  

 

DIGITAL UDSTILLING: ”Krisens og krigens helte” 

Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding fortæller i en digital udstilling 

historier om tidligere epidemier og andre krisesituationer, hvor 

sundhedspersonalet gik i front. En stor temaside, ”Krisens og krigens 

helte”, bringer løbende nye historier. Indledningsvis om den spanske syge 

1918-20 og polioepidemien 1952-53. Historien viser, at den gentager sig 

med nedlukning af forlystelsessteder, rejseforbud, skolelukninger og 

etablering af nødhospitaler. Se mere på: https://dsr.dk/dshm/historiske-

glimt/krisens-og-krigens-helte 

https://dsr.dk/dshm/historiske-glimt/krisens-og-krigens-helte
https://dsr.dk/dshm/historiske-glimt/krisens-og-krigens-helte


 

UDSTILLING: ”Besæt Befri” 

9. JUNI 2020 – 30. SEPTEMBER 2020  

Udstillingen ”Besæt Befri” er blevet til i samarbejde med den private 

samler Bjarne Dalgaard-Jensen og historiekonsulent Kristian Zouaoui. Her 

er fokus på dem, der besatte Danmark, udviklingen i deres materiel, hvis 

kvalitet dalede voldsomt, i takt med at krigslykken faldt, sporene efter 

krigen, modstandsbevægelsen og selvfølgelig Befrielsen.  

Sted: Horsens Museum, Sundvej 1A, 8700 Horsens.  

Pris: gratis. 

 

SÆRUDSTILLING OM SLAGET VED FREDERICIA 6. JULI 1849 

23. JUNI 2020 – 23. JULI 2020 

Museerne i Fredericia bringer historien bag 6. juli-slaget ud i byrummet. 
Det sker med en særudstilling, som kan ses ved det hvide vandtårn i 
Fredericia i juli måned. Udstillingen består af i alt 30 plancher fordelt på 
10 store trekantede standere, som museet har specialfremstillet. På 
plancherne kan man bl.a. læse om den historiske baggrund for 6. juli-
slaget, tiden før og under slaget samt hvordan man gennem tiden har 
fejret 6. juli. I år er der desuden fokus på byens borgere og deres 
oplevelser under Fredericias bombardement og belejring i 1849. Alle 
standere er rigt illustreret med unikke billeder, som giver et godt indtryk 
af, hvor stor betydningen slaget havde i tiden efter 1849. 
Sted:  Ved det hvide vandtårn på Fredericia Vold, v. Landsoldatpladsen. 
Pris: Gratis 
 

 



NY BOG: ’På sporet af en frihedskæmper – Hans Eeg og 
Besættelsestiden’.  
Den 19. april udkom bogen ’På sporet af en frihedskæmper – Hans Eeg og 

besættelsestiden’. Den blev udgivet af Lokalhistorisk Forlag i Fredericia på 

75-årsdagen for henrettelsen af ni frihedskæmpere fra Fredericia og 

Taulov i Ryvangen i København. Det var de sidste officielle henrettelser af 

modstandsfolk under Besættelsen – kun 15 dage før Befrielsen. Blandt de 

henrettede var Hans Eeg, der sammen med de øvrige blev arresteret af 

værnemagten godt en måned tidligere. Den nye bog er skrevet af 

lektorerne Jeppe Bæk Meier og Rasmus Thestrup Østergaard fra 

Fredericia Gymnasium, og det er en spændende fortælling om et ungt 

menneske, der var villig til at risikere livet for, at vi i dag kan leve i frihed. 

Bogen bygger på et omfangsrigt kildemateriale, herunder tre breve fra 

Hans Eeg, der ikke tidligere har været tilgængelige for offentligheden. 

Bogen kan købes hos Museerne i Fredericia for 150 kr. Boglanceringen for 

offentligheden måtte pga. det gældende forsamlingsforbud imidlertid 

aflyses den 19. april. I stedet afvikles der et foredrag i regi af Fredericia 

Museums Venner tirsdag d. 20. oktober 2020 kl. 19.30 på Fredericia 

Gymnasium med bogens forfattere. Foredraget er gratis at deltage i for 

foreningens medlemmer, mens ikke medlemmer betaler 50 kr. 

 

NY BOG: ’Far, hvad er fred? Fortællinger fra Besættelsen 
og Befrielsen i og omkring Fredericia’  
Museerne i Fredericia markerede sammen med Lokalhistorisk Forlag i 

Fredericia 75-året for Befrielsen med en ny bog med fortællinger fra 

Besættelsen og Befrielsen i og omkring Fredericia. Bogen er skrevet af 

Ditte Svane og Rasmus Welling og bygger på øjenvidneberetninger fra 

fredericianere, der var børn og unge under Besættelsen, og som oplevede 

Befrielsen i 1945. Fortællingerne er øjenvidneberetninger af børn, der var 

født lige før eller under krigen, som aldrig havde oplevet andet end 

Besættelsen – og derfor var nødt til at spørge: ’Far – hvad er fred?’ 



Øjenvidneberetningerne giver øjebliksbilleder af livet under Besættelsen 

og Befrielsen i Fredericia, og de er i mange tilfælde historier, der aldrig er 

blevet fortalt før nu. Bogen ’Far – hvad er fred? Fortællinger fra 

Besættelsen og Befrielsen i og omkring Fredericia’ kan købes hos 

Museerne i Fredericia for 150 kr. Som supplement til bogudgivelsen har 

Museerne i Fredericia lavet en digital byvandring, hvor man på egen hånd 

kan se billeder og høre lydfortællinger fra Besættelsen og Befrielsen i 

Fredericia. Byvandringen kan findes her: 

https://www.fredericiahistorie.dk/…/far-hvad-er-fred-fortae… 

 

Sydjyllands Veterantog: IMAGINÆR TOGTUR  

Sydjyllands Veterantog aflyser alle offentlige kørsler til og med august. I 

anledning af 50-året for damptogenes ophør hos DSB den 16. maj 2020 

lancerede Sydjyllands Veterantog derfor en imaginær togtur på 

foreningens Facebookside. Tag med på en rejse tilbage i tiden. Se mere 

på: https://www.facebook.com/sydjyllands.veterantog 

 

 Hvad skal vi fortælle om corona-krisen om 100 år?  
”Det er nu 15 dage siden Danmark lukkede ned, og antal smittede bliver 

ved med at stige. Jeg synes det er virkelig trist, at der er så mange 

danskere der ikke tager krisen seriøst nok. Folk er ude sammen med deres 

venner og familier, som om intet er sket, mens de ansvarsfulde bliver 

hjemme for at kunne formindske stigningen. Jeg er en af dem, som tage 

ansvar for mine handlinger, som prøver at hjælpe samfundet. Men det er 

svært, når der ikke er så mange mennesker der hjælper til. For de 

ansvarlige, som gerne vil have deres liv tilbage, så bliver det en lang 

proces igennem Covid-19.’ Sådan beskrev en 22-årig fredericianer sin 

bekymring om corona-krisen i slutningen af marts. Han var den første, der 

indsendte sine tanker om krisen til Lokalhistorisk Arkiv ved Museerne i 

Fredericia, da vi startede indsamlingen af billeder, beretninger og 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.fredericiahistorie.dk%2Fside%2Ffar-hvad-er-fred-fortaellinger-fra-befrielsen%3Ffbclid%3DIwAR3Lc2cVOiu_XqhH7e6sKrsN6a-9-CD32629fmxUD8nVrqS-q6c3e30aY1Q&h=AT3h80Q548mM-ckQM0aJqvpScJBWaaN1ktuyeo_PW_oHqDzDmqTtIihTa8DfuZscPyXjVFW85Uv5X6NxMEWq6NkahTEQkaCcHGnvvj96iiq6L01XJHuch_1GeyWpLV53JKOJls-5UYUfT2NWmTcOCq69zL3cKna7HpWbdaUCMfraZsmOi1zMl7ggI1w0s7TCCSTo6kNqsjnfAy3jg7WyagTC5xxC6f_5PahQLwGDJhZxSFLmZbWh9CMpyDwUSljeJ_yZmeDP-p2v3yGbP05Y9-Blu8EgONzlBeptRLEjJJeF7m-Cml6KKJDx7cERsZ5NzDtXrK4gwi8z_J_HlXK58CXN6NZTIHFgGteXGX2Zi4yHnbOwhoDAK5EGLl8p2sb-LWaRVm0LTiT9e0vdQ0UNFjJCBugio92MoKXophUBL3N3LdO111PIDoCHpa_0pMFSWZAqd2J0jmvExWvdX_tbCspHxUpg_pSMFyplHMdwU-hVc-Yi2QW-EuYYLvlGWkb_yA36aFNggGQL_Go0aVsqoDnQsLIz4EqgJRkcyWgVeG2JpFA4fEwIJvEU5MC0oy08MsTnKTZnv4slWgPngHCvGktzpRk7_R1zsQY90mwbI-LKJR6PpARBubuC8R21-3d5mHM
https://www.facebook.com/sydjyllands.veterantog


dagbogsnotater fra fredericianerne om deres forandrede hverdag under 

corona-krisen. Siden fulgte 57 bidrag fra fredericianere i alle aldre, hvor 

de fortæller om, hvordan de daglige gøremål har ændret sig. De fortæller, 

hvordan de tackler hjemmearbejde og hjemmeundervisning på én og 

samme tid, eller hvordan de bekymrer sig om smitte af ens nærmeste 

eller bekymringer om økonomien i ens virksomhed. Museerne i Fredericia 

takker for hvert eneste bidrag, der dokumenterer krisens indvirkning på 

almindelige menneskers liv, virksomheder og institutioner i Fredericia, så 

eftertiden kan forstå, hvad krisen har haft af betydning lokalt. Bybilledet 

og arbejdspladserne har også ændret sig gennem de seneste måneder, og 

flere har sendt billeder ind af de mennesketomme gader, skilte i 

butiksvinduer der informerer om midlertidig lukning pga. corona, de 

tomme kontorer på arbejdet eller af hjemmekontorer. Med den gradvise 

genåbning af Danmark ændrer bybilledet sig igen i takt med at hverdagen 

vender tilbage på både kendte og nye måder. Har du lyst til at dele dine 

oplevelser fra Fredericia under corona-krisen tager vi fortsat meget gerne 

imod på hjemmesiden www.fredericiahistorie.dk/corona, hvor man kan 

uploade tekst, billede eller video. 

 

Dansk Sygeplejehistorisk Museum indsamler beretninger 

m.v. under corona-epidemien 

Sygeplejerskerne skriver danmarks- og verdenshistorie i disse dage. Den 

indsats skal bevares for eftertiden, for der kommer en dag, hvor historien 

skal skrives ned. Historierne om andre tiders store epidemier, formidler vi 

- som ovenfor nævnt - i øjeblikket på sygeplejemuseets hjemmeside. Det 

kan vi gøre, fordi der er bevaret billeder og skrevet beretninger om det. 

Billeder og beretninger, der er indleveret til museet med henblik på 

eftertiden. Derfor er det vigtigt at det samme sker nu. Derfor indsamler 

Dansk Sygeplejehistorisk Museum billeder og videoer, beretninger og 

genstande i forbindelse med sygeplejerskernes indsats under covid-19 

http://www.fredericiahistorie.dk/corona
https://dsr.dk/dshm/historiske-glimt/krisens-og-krigens-helte


pandemien i 2020. Vi vil også meget gerne høre om sundhedspersonalets 

arbejde set fra patienters og pårørendes vinkel. Se mere på: 

https://dsr.dk/dshm/nyhed/bevar-coronahistorien-for-eftertiden  

 

 

https://dsr.dk/dshm/nyhed/bevar-coronahistorien-for-eftertiden

