
HISTORISK SAMFUND FOR SYDØSTJYLLAND 

Nyhedsbrev juli-august 2020 

 

SOMMERUDFLUGT til Søby Brunkulsmuseum 

Lørdag den 15. august 2020 kl. 12.00 – ca. 15.30 

Sommerudflugten i august i Historisk Samfund for Sydøstjylland bliver 

gennemført. Turen går til Søby Brunkulsmuseum med rundvisning i de 

omkringliggende brunkulslejer. Der venter deltagerne en enestående og 

fantastisk oplevelse, hvor vi efter at have fået beskrevet det store slid - og 

det hårde liv – med opgravningen af brunkul kører i egne biler med guide 

rundt i brunkulslejerne. Udvindingen af brunkul var meget vigtig for 

Danmarks energi– og varmeforsyning under anden verdenskrig og gav 

(hårdt) arbejde for mange mænd. Efter ophøret af udvindingen er de 

nedlagte brunkulslejer et meget specielt område med ”bjerge”, kratere og 

søer som spor af den tidligere aktivitet. 

Program: 

Kl. 12.00 – ca. kl. 12.40 Spisning i barakken. Vi får en frokostplatte. Kl. 

12.45 – 13.15 Foredrag af guide i barakken 

Kl. 13.15 – ca. 13.50 Rundvisning i Søby Brunkulsmuseum 

Kl. 14.00 – ca. 15.00 Køretur i brunkulsområdet i egne biler med guide 

rundt i området. 

Kl. 15.00 – ca. 15.30 En kop blank kaffe 

Pris: 100 kr. pr. person der dækker frokostplatte. 

Sted: Brunkulsvej 29, Søby, 7400 Herning. 

 

 

 



TILMELDING senest fredag den 7. aug. 2020 med oplysning om antal 

personer til frokost à 100 kr. på foreningens hjemmeside www.hsso.dk   

eller mail: hssovejle@gmail.com.  

 

 

INDBYDELSE til ÅRSMØDE med generalforsamling 2020 

Lørdag den 5. september 2020 kl. 12.30 – Ca. 15.45 

Historisk Samfund for Sydøstjylland inviterer til Årsmøde med besøg på 

Juelsminde Havnemuseum efterfulgt af generalforsamling på Hellebjerg 

Idrætsefterskole. I forbindelse med generalforsamlingen holdes der 

foredrag om historien om Hellebjerg Efterskole. 

Program:  

Kl. 12.30 Besøg på Juelsminde Havnemuseum, Havnegade 12, 7130 
Juelsminde 
Kl. 13.30 – ca. 14.10 ÅRSMØDE, Hellebjerg Idrætsefterskole, Jens 

Engbergs Allé 4, 7130 Juelsminde. 

Dagsorden: 
Velkomst ved formanden 

Søby Brunkulsmuseum 

 

http://www.hsso.dk/
mailto:hssovejle@gmail.com


1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Regnskab og budget ved kassereren. 
4. Valg til bestyrelsen. Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer. På valg 
er John Juhler Hansen, Hanne Hybschmann Thellesen, Peter Matthesen 
og Nick Schaadt, som alle modtager genvalg, og Niels Kolind, som ikke 
ønsker genvalg. 
5. Valg af revisor. Regnar Staugaard er på valg og modtager genvalg. 
6. Fastsættelse af medlemskontingent for 2021. 
7. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, sendes senest en uge 
før årsmødet til formanden Erik Toftgaard, Strandvejen 92A, 
Bredballestrand, 7120 Vejle Øst, mail: eriktoftgaard@mail.tele.dk 
8. Eventuelt. 
Kl. ca. 14.20 til 14.55: Kaffebord 
Kl. ca. 15.00 til ca. 15.45: Foredrag ved tidligere efterskolelærer Knud 
Aage Hansen, Assendrup. ”Historien om Hellebjerg Idrætsefterskole” 
I foredraget vil der også være omtale af Kysthospitalet og Tvindskolerne. 
Knud Aage Hansen har været lærer på skolen fra 1984 til 2011. 
Hellebjerg Idrætsefterskole er Danmarks første idrætsefterskole, indviet 
14. sept. 1958. Den er oprettet af KFUM`s Idrætsforbund i Danmark. 
Skolen har i dag 216 elever på 9. og 10. årgang.  
Pris: DELTAGELSE I KAFFEBORDET ER GRATIS. Vi vil gerne bede om 
tilmelding af hensyn til kaffen. 
TILMELDING: Senest onsdag den 2. 
september 2020 på foreningens 
hjemmeside www.hsso.dk eller mail: 
hssovejle@gmail.com 

Sted: Hellebjerg Idrætsefterskole, 

Jens Engbergs Allé 4, 7130 

Juelsminde. 

 

 

 
Hellebjerg Idrætsefterskole 

http://www.hsso.dk/
mailto:hssovejle@gmail.com


KULTURTILBUD FRA KULTURINSTITUTIONER I 

SYDØSTJYLLAND  

 

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. 

 

SÆRRUNDVISNING: Zelle II - Gestapo I Koldinghus 
Staldgården 

Frem til 30. august åbner vi hver søndag Danmarks eneste bevarede 
Gestapo-celle, der befinder sig i Staldgården på Koldinghus. En af vores 
guider vil tage i mod gæsterne og fortælle historier fra Gestapos ophold 
på Koldinghus fra 1943 – 1945. 

Sted: Koldinghus 1, 6000 Kolding 

Pris: 25. kr. Gratis for alle under 18 år. Også gratis ved forevisning af billet 
til museet eller årskort.  

 
 
 



UDSTILLING: Kongerækken med Jim Lyngvild – Dragter, 
Dramaer og Danmarkshistorie.  

12. JUNI 2020 - 3. JANUAR 2021 

Udstillingen tager udgangspunkt i en række portrætfotos, som Jim 
Lyngvild har skabt til sin seneste bog Danmarks konger og dronninger fra 
Gorm til Margrethe II. Ved hjælp af rekonstruerede historiske dragter og 
smykker, giver Lyngvild fortidens konger og dronninger et nutidigt ansigt, 
der får dem til at fremstå levende for os i dag. Udstillingen består af en 
række scenarier med danske konger og dronninger som hovedpersoner, 
der enten befinder sig i skelsættende historiske begivenheder, til fest på 
de bonede gulve eller i de private gemakker, hvor dagligdagens små og 
store dramaer udspiller sig. Alle weekender mellem 10 og 16 vil du kunne 
møde medlemmer af kongerækken.  Gæsterne vil bl.a. kunne møde 
Christian 4. på en af hans utallige svireture i København, men bliver også 
indbudt til maskebal anno 1711 på Koldinghus, hvor den 40-årige 
skørtejæger Frederik 4. første gang møder den purunge adelsfrøken Anna 
Sophie Reventlow, som han senere gifter sig med til venstre hånd, mens 
han stadig er gift med Dronning Louise til højre hånd.  

Sted: Koldinghus 1, 6000 Kolding 

Pris: Voksne: 125kr, studerende: 65kr. Gratis for alle under 18 år. Også 
gratis ved forevisning af årskort. NB! Der kan være ventetid for at komme 
ind i udstillingen, men du kan i mellemtiden se resten af museet. 
Medbring egne høretelefoner.  

 
 
 
 
 
 



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, 
7000 Fredericia. 
Pris: Gratis 
 

 
 

6. JULI-BØRNERUTEN I FREDERICIA 

1. JULI 2020 – 31. JULI 2020 

Bliv klogere på 6. juli sammen med børn eller børnebørn. Selvom de fleste 
6.-juli-festligheder i år er aflyst, skal børnefamilier ikke snydes for en 
oplevelse: Langs den sædvanlige processionsrute kan man i hele juli 
måned i små film møde nogle af byens markante personligheder fra 1849. 
Find mobiltelefonen frem og start med at scanne QR-koden ved Bülows 
monument. Undervejs på ruten vil du møde både Landsoldaten og Olaf 
Rye - og kommandant Lunding vil give ordrer - så hør godt efter!! Rigtig 
god tur! 
Sted:  Ruten starter på Bülows Plads, 7000 Fredericia. 
Pris: Gratis 
 



ÅBEN BUNKER I LUNDEN I HORSENS 

Hver tirsdag kl. 13-15 og onsdag kl. 10-12 i hele juli måned 

I år har Horsens Museum, i samarbejde med Horsens Kommune, fået 
mulighed for at åbne for et enkelt beskyttelsesrum i Lunden og fortælle 
om rummets funktion og historie. Kom med på en gratis tur i 
beskyttelsesrummet. Tilmelding er nødvendig på telefon 76 29 23 50 
mandag til søndag kl. 11-16. Bemærk at der maks. må være 5 personer 
med pr. tur pga. Coronasituationen. 

Mødested: Horsens Museum, Sundvej 1a, 8700 Horsens 

Pris: Gratis, tilmelding er nødvendig. 

  

SÆRUDSTILLING: FLORENCE NIGHTINGALE 200 ÅR 

1. JUNI – 29. NOVEMBER 2020 

Den 12. maj 2020 ville Florence Nightingale være fyldt 200 år. Vi ser på 

myten, symbolet og den historiske person. ’The Lady with the Lamp’, 

’Englen på Krim’ og ’Barmhjertighedens Engel’. Florence Nightingale har 

mange tilnavne, som tegner billedet af en engleagtig kvinde, der blid og 

selvopofrende lindrede de syge soldaters lidelser. For mange står hun 

som fortaler for og symbolet på, at sygeplejen er et kald, der bærer 

lønnen i sig selv. Men er dette en korrekt beskrivelse af grundlæggeren af 

den moderne sygepleje? Den nuværende pandemi har gjort Florence 

Nightingale mere aktuel end nogensinde. Hun var en fremsynet pioner 

inden for håndvask og hygiejne, en benhård statistiker og victoriansk 

mønsterbryder. På Dansk Sygeplejehistorisk Museum går vi bagom myten 

og ser på, hvad hun egentlig stod for, og hvad hun udrettede.  

Sted: Dansk Sygeplejehistorisk Museum, Fjordvej 152, 6000 Kolding.  



Pris: 25 kr. i skolernes sommerferie, efterfølgende 35 kr. for medlemmer 

af HSSØ.  

 

SÆRUDSTILLING: DATAKRAFT 
10. JULI 2020 – 22. FEBRUAR 2021 
Kulturmuseet Spinderihallerne i Vejle fortæller historien om 
computerens indtog i fritiden og arbejdstiden. I kan glæde jer til en 
udstilling fyldt med retrokonsoller, hulledamer, laserdisks og Vejles første 
computer (eller i hvert fald noget af den, ellers ville der ikke være plads til 
andet). Som optakt til udstillingen blev der på Kulturmuseets hjemmeside 
og Facebook indsamlet fortællinger om folks første møde med 
computere. Det overvældende antal fortællinger, der kom ind, er en god 
indikator for, hvad publikum kan forvente sig af udstillingen: Nostalgiske 
tilbageblik og en forundring over, hvor hurtigt udviklingen er sket, der nok 
skal skabe snak på tværs af generationer. Der er langt fra Atari til Astralis. 
Og langt fra Dos til Dropbox. Men alligevel har mange af os oplevet det 
hele i vores levetid. Særudstilling Datakraft sætter i perioden 10. juli 2020 
til 22. februar 2021 fokus på den moderne teknologis påvirkning af 
nutidens mennesker. 
Sted: Kulturmuseet Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle 
Pris: Gratis adgang 
 

 

SÆRUDSTILLING: Genforeningen i Christiansfeld  

7. FEBRUAR - 23. DECEMBER 
Kom og oplev ”Genforeningen i Christiansfeld”. Udstillingen tager dig på 
en tidsrejse tilbage til de begivenhedsrige dage i 1920 med den intense 
kamp om stemmerne og selve afstemningen i Christiansfeld. ”I kan tro, at 
der var en fest”, lyder det i et personligt brev skrevet kort efter 
afstemningsdagen den 10. februar. Ud over de personlige beretninger 
rummer udstillingen genstande, fotos, postkort og afstemningsplakater 
fra perioden, der kulminerede med Christians X’s berømte ridetur over 
grænsen ved Frederikshøj lige nord for Christiansfeld den 10. juli. Oplev 



medaljer, nåle, lysestager og platter prydet med Dannebrog og ”Kette 
Kryds” som Kongen kaldes på sønderjysk. I hele juli måned er der 
mulighed for at gå i ”STEMMEBOKSEN”, en installation fra Kolding 
Stadsarkiv. Stemmeboksen zoomer ind på almindelige mennesker, som 
levede i grænseområdet 1864-1920, og deres historier. 

Sted: Christiansfeld Centret, Nørregade 14, 6070 Christiansfeld 
Pris: Gratis 

 

 

BYVANDRING: Genforeningsrundvisning – Fra krig til 
genforening 
Hver torsdag kl. 13 frem til den 1. september. 
Tag på Christiansfeld Centrets Genforeningsrundvisning. Med guide 
kommer du rundt til markante steder og pladser i Christiansfeld, som har 
historisk betydning for tiden før og efter Genforeningen i 1920. Hør bl.a. 
om hvordan Brødremenighedens Kirke fungerede som lazaret for både 
danske og tyske soldater. Hvordan den tyske tid havde betydning for bl.a. 
skolegangen på Christiansfelds pige- og drengekostskole. Turen går 
selvfølgelig forbi ”Genforeningskirken” Tyrstrup Kirke, hvor Kong Christian 
X deltog i en andagt efter det historiske ridt over den gamle grænse i 
1920. Ud over de mange andre mindesmærker fra krigens tid, besøger vi 
også Genforeningspladsen, som i dag står som mindesmærke med 
monument og kongeege og tekster fra almindelige borgeres breve 
omkring 1920. Efter rundvisningen anbefaler vi, at man lægger vejen forbi 
Christiansfeld Centrets særudstilling ”Genforeningen i Christiansfeld” i 
Søstrehuset. Der er gratis adgang. 

Sted: Christiansfeld Centret, Nørregade 14 i Christiansfeld 
Pris: 60 kr. pr. person. Børn under 18 år er gratis. 
Billetter betales i Christiansfeld Centret inden turens start.  
Tilmelding: Via formularen nederst på siden 
her, centret@christiansfeld.dk eller tlf.: 7979 1773 - bestil gerne din billet 
i god tid.  

mailto:centret@christiansfeld.dk
tel:79791773

