
Nyhedsbrev for Historisk Samfund for 

Sydøstjylland, juni/juli 2019  

 

Rundvisninger på Fængselsmuseet i Horsens 

Hvordan har du det med kål, hestekød og blodbudding? Og hvad siger du 

til kun to brusebade om måneden? Som fange i fængslet var ingen 

interesseret i din mening - sådan var reglerne bare. På vores 

sommerferierundvisninger retter vi blikket mod livet bag murene, og 

hvordan det har forandret sig igennem årene. Men vi vil også se på det, der 

aldrig har ændret sig: Igennem alle årene var risikoen for flugt en konstant 

udfordring, og bare én måned efter åbningen i 1853 stod det klart, at 

fængslet ikke var flugtsikkert. Siden da er der mange, der har forsøgt at 

stikke af. På vores sommerferierundvisning kan du blandt meget andet 

høre historien om fangen S.36, der forsvandt fra sin celle igennem et lille 

skab på væggen. Rundvisningerne koster kr. 35 pr. person, når entréen er 

betalt. Få mere information og bestil billet på www.fængslet.dk eller tlf. 76 

10 00 11. 

 

Børneaktiviteter på Fængselsmuseet i Horsens 

Besøg fængselsmuseet i sommerferien og lån en særlig nøgle, der giver dig 

adgang til museets børneaktivitet. Med nøglen kan du låse op for en række 

korte videoer, hvor en fange fortæller om hverdagen i Enner Mark Fængsel. 

Fangen stiller dig desuden en række opgaver, som du skal løse. Du kan 

f.eks. prøve, om du kan finde den hemmelige besked, du kan visitere en 

celle for skjulte genstande, og hvis du har lyst, kan du prøve en fangedragt 

http://www.fængslet.dk/


i børnestørrelse. Aktiviteten er målrettet børn i alderen 4 til 10 år og deres 

voksne, men alle er velkomne. Børneaktiviteten tilbydes dagligt og er gratis 

efter betalt entré. Få mere information på www.fængslet.dk eller tlf. 76 10 

00 11. 

 

Ny særudstilling om slaget ved Fredericia 

Museerne i Fredericia bringer historien bag 6. juli-slaget i 1849 ud i 

byrummet med en særudstilling, som kan ses ved det hvide vandtårn på 

Volden i Fredericia i hele juli måned. Udstillingen fortæller om den 

historiske baggrund for 6. juli-slaget, tiden før og under slaget samt 

hvordan man gennem tiden har fejret 6. juli. Der er desuden portrætter af 

deltagende soldater med øjenvidneberetninger og beskrivelser af deres 

oplevelser under og efter borgerkrigen. Det er gratis at besøge 

udstillingen. Udstillingen afvikles som en del af 5.-6. juli-dagene i 

Fredericia, som markerer udfaldet fra fæstningen under Treårskrigen i 

1849. De historiske begivenheder, fæstningsbyens belejring, 

bombardementerne af byen og udfaldet den 6. juli formidles i dagene 

med gratis guidede ture på Volden og i byen, miniforedrag, 

børneaktiviteter og traditioner som en række mindehøjtideligheder, 

mindegudstjenester og kirkekoncerter samt koncerter forskellige steder i 

byen. Se programmet for dagene her: https://www.6juli.dk/  

 

Cykeltur til slagmarken anno 1849 

Museerne i Fredericia varmer op til 6. Juli-Dagene og inviterer alle 
interesserede på en guidet cykeltur søndag d. 30. juni kl. 10-12 til 
slagmarken anno 1849. På turen fortælles om det mindre slag, der fandt 
sted fem dage før det store og afgørende udfald den 6. juli 1849. Turen 

http://www.fængslet.dk/
https://www.6juli.dk/


giver en enestående mulighed for at varme op til 6. Juli-festlighederne 
den følgende weekend, når byen markerer ”Slaget om Fredericia”, hvor 
det lykkedes danske soldater at sende den slesvig-holstenske fjende på 
flugt. Alle interesserede er velkomne på cykelturen, der begynder ved 
Kongens Portvagt på Øster Voldgade 1 og følger slagmarksruten mod 
Hyby Fælled ved gravstedet over Peder Andersen fra 1. 
Reservejægerkorps i 3. kompagni, som faldt den 30. juni under 
miniudfaldet. Turen er gratis og kræver ikke tilmelding. 
 

SOMMERUDFLUGT 

BESØG PÅ DANSK SYGEPLEJEHISTORISK MUSEUM 

MED KAFFE PÅ HOTEL KOLDINGFJORD 

LØRDAG DEN 31. AUGUST 2019 KL. 13.00 - CA. 15.45  

Vi besøger det enestående 

museum på Fjordvej 152 i 

Kolding, i to smukke 

bygninger med udsigt over 

Kolding Fjord. 

Museumsleder Trine 

Gjesing Antvor giver os en 

introduktion, hvor hun vil 

lægge vægt på historien 

om Koldingfjord, der blev taget i brug i 1911 som tuberkulosesanatorium 

for børn, finansieret ved salg af julemærket. Da sanatoriet hurtigt viste sig 

at være for lille, åbnede man i 1917 en pavillon, Fjordglimt, til mindre 

børn, og i 1933 kom endnu en bygning til, Granly. Disse to bygninger 

huser i dag museet. I 1959 lukkede sanatoriet, og fra 1960 til 1988 blev 

Koldingfjord anvendt af Åndssvageforsorgen. I 1990 åbnede Koldingfjord 

som hotel. I 1999 åbnede museet, der er en skatkiste af materialer og 



fotos om dansk sygepleje og danske sygehuse. (Museet har givet input til 

”Sygeplejeskolen”, der vises på TV2 Charlie, og der er en lille udstilling 

herom). Vi går rundt og ser alle de spændende ting og fotos. 

Kl. ca. 14.30 går vi ad den korte sti eller en lidt længere sti langs fjorden til 

Hotel Koldingfjord, hvor vi får kaffe og kage kl. 15.00. 

Tilmelding til udflugten med oplysning om antal personer til kaffebord à 

80 kr. senest onsdag den 28. august 2019 på hjemmesiden www.hsso.dk 

eller mail hssovejle@gmail.com  

 

Historisk Samfund for Sydøstjyllands privatlivspolitik 

og dataansvar 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget en 
privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine 
personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler 
personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser. Vi 
behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til 
opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke 
længere er nødvendige. 

Privatlivspolitikken kan læses på vores hjemmeside www.hsso.dk   

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

