
  
Extra Extra Extra Extra 

 
 
 
 
Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland (HSSØ) 

 
 
Med historier i kufferten 
Museumsleder Harriet Hansen og museumsinspektør Mette Vibjerg Hansen  
 
En aften med de gode historier om de mennesker, der flyttede til og fra Give-
egnen i årtierne før og efter år 1900. Det var en brydningstid for Danmark og 
for Give-egnen. Befolkningen voksede, der var en vandring fra land til by men 
også til hedeegnen og til Amerika. 
 
Hvad fik enlige og familier til at flytte fra alt det, de kendte, for at slå sig ned i 
Amerika velvidende, at de sikkert ikke ville se deres familie i Danmark igen? 
Hvorfor drog mange andre på samme tid til Give-egnen, og hvad var det for 
et liv, de fik her? 
 
Harriet Hansen og Mette Vibjerg Hansen vil med ord billeder og genstande 
fortælle om de lokale mennesker, der flyttede sig. Fortællingerne, der er 
gravet frem i arbejdet med udstillingen Strømmen til Give – Strømmen til 



Amerika, trækker både de store linjer og går helt ned i de personlige historier. 
Til arrangementet serveres kaffe og kage. Pris: 60 kr. per person. 
Arr.: Give-Egnens Museum og HSSØ. 
Tid: Onsdag d. 1. februar 2017 kl. 19:00 - 21:00 
Sted: Give-Egnens Museum, Donneruplundvej 2, Give 
 

------ 

 
Inspirationsdag  
Emne: Historisk Atlas og Det nye Trap Danmark 
Historisk Samfund for Sydøstjylland har i år valgt at tage to emner op om 
formidling af lokalhistorisk viden. Historisk Atlas er i 2016 blevet relanceret 
med en række nye funktioner og et mere brugervenligt design. Bogværket 
Trap Danmark udkom første gang i 1856, og forlaget har påbegyndt 
udsendelsen af 6. udgave af Trap Danmark, der vil blive suppleret med en 
digital version.  
Til at præsentere disse emner har vi fundet to meget kompetente personer: 
Arkivar Pernille Schou, Vejle Stadsarkiv, projektleder for den nye version af 
HistoriskAtlas.dk   og 
Historiker Peder Dam, Trap Danmark, redaktør for digitalt indhold. 
Deltagelse er gratis. Deltagerne medbringer selv frokost, hvortil der kan 
købes øl /sodavand. Foreningen giver kaffe m.m. ved ankomst og slutning. 
Tilmelding senest 10. februar 2017 på foreningens hjemmeside www.hsso.dk  
eller e-mail hssovejle@gmail.com  



Detaljeret program findes på hjemmesiden www.hsso.dk 
  
Tid: Mandag d. 20. februar 2017 kl. 09:30 - 16:00 
Sted: Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved 
------ 

 

 
Den danske chokoladehistorie 
Annette Hoff, seniorforsker i Den Gamle By, holder foredraget “Den danske 
chokoladehistorie”og præsenterer sin nye bog med samme titel. 
Deltagerne er velkommen til at ankomme til Koldinghus lidt før kl. 13.00 og 
enten se museet på egen hånd eller få en rundvisning i Himmelsten = Prins 
Henriks samling af orientalsk kunst. Læs nærmere: 
http://www.koldinghus.dk/udstillinger/udstillinger-2017/himmelsten.html 



Koldinghus står for billetsalg. 
Entre: Medlemmer af HSSO 60 kr., ikke-medlemmer af HSSO 85 kr. 
Medlemmer af Museumsklubben Koldinghus gratis. 
Arr.: HSSØ 
Tid: Søndag d. 12. marts 2017 kl. (13.00) 14:00 - 16:00 
Sted: Koldinghus, Markdanersgade 11, Kolding 
 
------- 

 
Fortælling og generalforsamling 
Anja Rykind-Eriksen: ”Herfra min verden går…” 
Anja Rykind-Eriksen, forstander på Rødding Højskole, fortæller ud fra titlen 
om at være vokset op i Harreslev, om sin familie, det danske mindretal, 
hendes møde med danskerne og deres forbehold over for udlændinge. I 
samarbejde med Folkeuniversitet-Vejle. HSSØ er inviteret til at deltage i 
foredraget.  
Efter kaffen er der ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne.  
Arr: Grænseforeningen Vejle Vesteregn 
Tid: Torsdag 16-3 kl. 19.00 
Sted: Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten 
 

----------- 



 

Kai Just: Foredrag om D.G. Monrad 
D.G. Monrad fik skylden for nederlaget i krigen i 1864 og tabet af Slesvig-
Holsten. Med afsæt i det karikerede billede, der blev tegnet af Monrad i Ole 
Bornedals episke tv-drama “1864” fra 2014, vil forfatteren Kai Just give et 
nuanceret og indfølende portræt af mennesket, politikeren og teologen 
Monrad, formet af den tid, han levede i. 
Foredraget holdes i samarbejde mellem HSSØ, Museerne i Fredericia og 
Fredericia Bibliotek 
Entre: 50 kr. 
Tid: Mandag d. 20. marts 2017 kl. 19:00 - 21:00 
Sted: Fredericia Bibliotek, Prinsessegade 27, Fredericia 
 



Maleriudstilling 

Maleren Hans Peter Hundebøl boede i Kolding fra 1950 til 1997. Han 
skildrede bl.a. byen i mange af sine malerier. Hans søn har doneret 21 – 
mestendels landskabsbilleder – til Sct. Georgsgilderne i Kolding. De bliver sat 
til salg på udstillingen. Men der vil også være privatejede billeder, der henter 
motiver fra det Kolding, der var engang.  

Læs om Hundebøl i Koldingbogen 2016. 
Gratis entre 
Tid: Fernisering Fredag 27-1 kl. 15.00. Udstilling frem til 16-2.  
Åben mandag-fredag 14.00 – 17.30, lørdag 10.00 – 13.00  
Sted: Det gamle Borgerhus, Helligkorsgade 18 – Kolding 



------ 
 
 
Da aviser, the, modetøj,  sofaer og badeværelser dukkede op i Europa 
omkring 1700 

Fhv. rektor Lars Bjørneboe fortæller historien om hvordan vigtige elementer i 
nutidens europæiske livsstil dukkede op i Europa omkring 1700. Tidens 
åndelige gennembrud (f.eks. Newton) var en del af et større opbrud, der også 
omfattede  hele den materielle kultur. I første omgang kun hos de rige og 
mægtige. Men i løbet af 17- og 1800-tallet bredte alt det nye sig også til det 
bedre borgerskab, for endelig i 1900-tallet at blive hvermands eje. Foredraget 
vil fortælle om dengang, da ting som aviser (og dermed formentlig en offentlig 
mening),sofaer,  nydelsesmidler som the og kaffe, herre og damemode og 
børnenes dukkehuse så dagens lys. Bag ved ligger grundlæggende 
 ændringer i hjemmets indretning, med specialiserede rum, som f.eks. 
soveværelser og ikke mindst badeværelser! 
Arr.: Horsens Bibliotek 
Tid: Mandag den 30. januar kl. 16.30 til 18.00  
Sted: Horsens Bibliotek, Tobaksgården 12, 8700 Horsens 
 



 

 

 

Den polstrede sofa blev opfundet omkring 1690 (navnet kommer af arabisk 
sopha: pude). Rokoko udgaven fra ca. 1730 produceres stadig! 
 
 
------- 
Slægtsfotografiet 
Museumsinspektør Jannie Uhre Ejstrud fra VejleMuseerne deler ud af sin 
viden om slægtsfotografiet 

Mange af os har gamle fotografier liggende, som er nedarvet til os igennem 
flere generationer. Måske har vi en idé om, hvem de forestiller, men mange 
af personerne kan være ukendte for os. Med et grundlæggende kendskab til 
forskellige typer fotografier og fremstillingsmetoder kan vi komme tættere på 



en datering af de gamle billeder. Tidsbestemmelse af f.eks. klædedragter kan 
måske bringe os endnu tættere. 
Foredraget giver en introduktion til fotografiets historie, mediets forskellige 
typer og stilmæssige perioder. Dertil introduceres til forskellige 
bevaringsformer af de gamle fotografier. Billeders levetid forlænges, hvis de 
opbevares rigtigt, og der er forskel på opbevaringen af et gammelt 
glaspladenegativ og et papirtryk. 
Foredraget varer 2 timer. 
Arrangør: Vejleegnens Slægtshistoriske Forening 
Tid: 7-2 kl. 19.00 
Sted:  Foredraget holdes hos Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, Vejle, og 
man køber billet i døren. 
 
 

 
 
Foto:  
Pensionist Olsen fra Mølholm med familie. Fotograf: H.P. Jensen, Vejle, 
1907. Foto: Vejle Stadsarkiv 



 
 
 
Afstemningsfest: Steen Bo Frandsen: Nutiden ændrer historien 
Vi markerer Afstemningsdagen med et foredrag af professor, dr. phil. Steen 
Bo Frandsen, der til daglig arbejder på Institut for Grænseregionsforskning 
under Syddansk Universitet. Han har skrevet bøger og artikler om det dansk-
tyske naboskab, Nørrejylland og hertugdømmet Holsten i 1800-tallet. 
Grænsebommen i Rudbøl deler byen i to halvdele. Foredraget koncentreres 
om grænsen og naboskabet, som er et tema med stadig skiftende variation. 
 
Mødet holdes i samarbejde med Grænseforeningen Vejle Vesteregn og 
Folkeuniversitetet-Vejle. 
 
Entre og kaffe kr. 80. 
Tid: Fredag d. 10. februar 2017 kl. 16:00 - 18:00 
Sted: Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten 
 
 
 
  
--------- 
Årsmødet finder sted 20. Maj på Koldinghus. Nærmere i næste nyhedsbrev. 
 
Med venlig hilsen 
Erik Voss 
 
PS: Hvis dine venner kunne tænkes at være  interesseret i at modtage 
nyhedsbrevet, så kan man tilmelde sig enten på http://hsso.dk/, hvor der i 
nederste højre hjørne er en tilmeldingsknap eller ved at sende en mail til mig. 
Husk, at du kan få optaget omtaler af arrangementer, hvis du giver et praj til 
vosserik@gmail.com. Omtaler bliver bragt som de afleveres – jeg retter dog 
åbenlyse fejl og tilstæber en vis ensartethed.  
  
 


