
Nyhedsbrev for Historisk Samfund for 
Sydøstjylland 

Præsentation af årets årbog 

Reception for årbog 2017 

Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til 
reception torsdag d. 5. oktober 2017 kl. 16 på Egtved Museum 
(Aftensang 1, 6040 Egtved) i anledning af udgivelsen af årbogen, 
Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2017. 

Receptionen holdes i år i det smukke og hyggelige Egtved Museum. Også i 
år vil der være mange gode og indholdsrige artikler i årbogen. 

Vi venter, at mange af bogens forfattere vil være til stede. Formanden vil 
kort introducere os for indholdet. 

Foreningen byder på en forfriskning. Vi håber at få lejlighed til at møde 
rigtig mange af foreningens medlemmer og få en hyggelig eftermiddag. 
Gratis deltagelse. 

Tilmelding ikke nødvendig. 

Museet er i dagens anledning åbent kl. 15-16 for deltagerne i 
receptionen. 

 
Foredrag: 
EN HISTORISK ROMAN BLIVER TIL 
Den 24. oktober kl. 19-21 på Lokalhistorisk Arkiv, Frederik den III's vej 6, 
Fredericia 
 
I anledning af 360-års dagen for svenskernes storm på Fredericia inviterer 
Museerne i Fredericia, Fredericia Museums Venner, Historisk Samfund for 



Sydøstjylland og Forlaget Klim til foredrag om tilblivelsen af Martin 
Davidsens historiske roman ”Løftet”, der foregår i 1600-tallets Danmark 
og Fredericia – dengang Frederiksodde. 
Foredraget foregår på Lokalhistorisk Arkiv, Frederik d. III’s Vej 6 i 
Fredericia, den 24/10, kl. 19. Der er gratis adgang, og der vil være 
mulighed for at købe kaffe såvel som romanen. 
Publikum kommer med på en medrivende rejse 350 år tilbage i tiden, når 
forfatteren og foredragsholderen Martin Davidsen i sit foredrag ”Livet i 
1600-tallet” sætter spot på hvordan en historisk roman skabes blandt 
mængder af historiske fakta, mennesker og begivenheder. Hvordan får 
man som forfatter koblet faktiske historiske personer og begivenheder 
som svenskernes storm på Frederiksodde med en romans fiktive ramme? 
Hvilke rolle spillede Frederiksodde midt 1600-tallet? 

Historien om Danmark – livestreaming - et 
samarbejde mellem Nicolai biograf og 
Kolding Stadsarkiv 
 

Sted: Nicolai Biograf og Kolding Stadsarkiv, Skolegade 2, 6000 Kolding 
 
Lørdag 7/10  
kl. 19.00-19.45 
Det gamle Kolding – i fotografens fodspor. 
En anderledes byvandring i området omkring Nicolai-komplekset. 
Alle deltagere modtager bogen: Aagaards Atelier, som byvandringen 
delvis bygger på. 
Kl. 20-21: Livestreamning afsnit 8 
Pris: 50 kr. 
 
Lørdag 14/10 
kl. 19.00-19.45 
I Arkivets gemmer. 



Opdag fortidens fortællinger i det historiske værksted iført hvide 
handsker 
Kl. 20-21: Livestreamning afsnit 9 
Pris: 20 kr. 
 
Lørdag 21/10 
Kl. 20-21: Livestreamning afsnit 10 
kl. 21.00-22.00 
Vores Historie fra 2000 til 2017 
Vær med til at skrive og bestemme, hvordan Koldings nyere historie skal 
fortælles. 
Resultatet vil efterfølgende blive udstillet på Kolding Bibliotek. 
 

Berg - en moderne politiker 
Foredrag af lektor emeritus Erik Voss 
 
Han står og hilser os velkommen uden for biblioteket.  
Stor og kraftig. 
Med høj hat i hånden. 
Men hvem var han?  
Vi kan læse på statuens sokkel, at han hed C. Berg og levede fra 1829 til 
1891. C. står for Chresten og der er en verden til forskel på den tid, hvor 
han vogtede køer i engene ved Fjaltring og i dag, hvor du f. eks. kan sætte 
dig på den interaktive bænk ved siden af ham.  
"Gå aldrig på akkord med uretten", står der også på soklen.  
Disse ord var Bergs motto. 
Hvordan mon de virkede? 
 
I et illustreret foredrag vil du komme tæt på Bergs baggrund. 
Du vil opnå forståelse af, at der netop i Kolding er rejst en statue over 
Berg. 
Endelig vil du få indsigt i Bergs politiske skæbne. Uden hans virke havde 
Danmarks historie formentlig udviklet sig anderledes. Han grundlagde 



nemlig partiet Venstre i 1870. Det var sikkert sket uden ham, men om han 
ville kunne genkende sit gamle parti, hvis han vågnede op i dag, er et 
relevant spørgsmål. 
Tid: Tirsdag 10-10 kl. 19.00 
Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding 
Det er gratis at deltage, men nødvendigt at bestille billet (f.eks. på 
www.koldingbib.dk > arrangementer) 
 

Udstillinger 
Horsens Privatbaner – ny udstilling på 
Byarkivet i Horsens 

 

Horsens privatbaner spillede en vigtig rolle i byens og lokalsamfundets 
udvikling fra slutningen af 1800-tallet og ca. 60 år frem. Privatbanernes 
historie udgør et særskilt kapitel i fortællingen om byen under 
industrialiseringen og rummer i det hele taget spændende historier om en 
anden levevis, end den vi kender i dag.     
 
Byarkivet har i samarbejde med Horsens privatbaners Venner lavet en ny 
udstilling om Horsens Privatbaner, hvor nogle af disse historier bliver 
fortalt. 
 
Udstillingen kan opleves på Byarkivet i Horsens, Tobaksgården 12, 8700 
Horsens fra den 28. september 2017. 
 

Glimt af Horsens – ny udstilling på Horsens 
Museum 
 

Horsens Museum har mange flotte genstande på vores magasiner, som vi 
gerne vil vise frem. Nu har vi flyttet magasinet ind på museet med en ny 
udstilling, der fortæller byens historier gennem tre århundreder. Der er 

http://www.koldingbib.dk/


fokus på det russiske hof, Lichtenberg, Løwenstein og 2. verdenskrig. Der 
er mulighed for bl.a. at se nogle af lodskaptajn Løwensteins imponerende 
kineserier og at se en container, som blev nedkastet af englænderne til 
modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig. I tilknytning til udstillingen 
kan børn udforske byens historie gennem en skattejagt. 
 
Horsens Museum 
Sundvej 1A 
Åbent tirsdag til søndag kl. 11-16 
 


