
Nyhedsbrev for Historisk Samfund for 

Sydøstjylland, september-oktober 2019  

 

PRÆSENTATION AF ÅRETS ÅRBOG OG RECEPTION 

Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 16 

I anledning af udgivelsen af årbogen Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2019 
inviterer Historisk Samfund for Sydøstjylland til præsentation af årbogen 
med efterfølgende reception. Vi har fra de seneste to år gode erfaringer 
med at holde receptionen i Egtved Museum, og derfor holder vi igen 
receptionen i det hyggelige museum. Også i år vil der være mange gode 
og indholdsrige artikler i årbogen, der redigeres af kyndige Vigand 
Rasmussen, Peter Matthesen og Poul Ulrich Jensen. Vi venter, at mange 
af forfatterne vil være til stede. Formanden vil kort introducere os for 
indholdet, og en af forfatterne vil komme med et kort indlæg om sit 
emne. Foreningen byder på et glas vin. Arrangementet er gratis. 

Sted: Egtved Museum, Aftensang 1, 6040 Egtved. 

 

TILBUD OM GRATIS ÅRBØGER FRA TIDLIGERE ÅR 

Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 16 

Historisk Samfund for Sydøstjylland har en del årbøger fra tidligere år. Vi 

tager en kasse med årbøger for årene indtil 1998 med til præsentationen 

af den nye årbog. Deltagere, som har ønske om en eller flere af disse 

årbøger fra tidligere år, kan få den eller de ønskede bøger gratis.  

Sted: Egtved Museum, Aftensang 1, 6040 Egtved. 



ARRANGEMENTER SEPTEMBER-OKTOBER 2019: 

Ny udstilling om Fredericia Idrætscenter 1969-2019 

Lørdag og søndag den 28.-29. september kl. 8-18 

I forbindelse med Fredericia Idrætscenters 50 års jubilæum har Museerne 

i Fredericia sammen med Fredericia Idrætscenter skabt en udstilling om 

centerets historie fra indvielsen i 1969 til i dag, som vises i 

jubilæumsweekenden d. 28.-29. september 2019 kl. 8-18 på Fredericia 

Idrætscenter. Udstillingen er permanent, og den kan derfor ses udover 

jubilæumsweekenden også. Det er gratis, og alle er velkommen! 

Sted: Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia 

 

Boglancering med efterfølgende reception: "Et år på 

Broen" om en badebro i Strandhuse ved Kolding 

Lørdag den 28. september kl. 8.45 

DR udskrev for år tilbage en arkitektkonkurrence, som blev vundet af Kim 

Toft Andersen i Kolding. Hans projekt - en badeø i Kolding Fjord - kunne af 

mange grunde ikke realiseres. I stedet udarbejdede en arkitekt tegningen 

til en badebro i Strandhuse - en forstad til Kolding. Da Badebroen blev 

indviet i 2014 opstod en idé om en bog om Broen. Konceptet var et 

fotografi hver uge gennem et år samt snakke med nogle af dem, der 

brugte Broen. Det er nu blevet til en bog i A4-størrelse med udtalelser fra 

over 80 personer og godt 50 fotos. Stedet er et paradis for fotografer og 

derfor fylder billederne også meget. De giver et udmærket indtryk af 

vejrliget gennem et år. Bogen koster 100 kr. 

Sted: Badebroen i Strandhuse, Fjordvej 120, Kolding. 



Foredrag om fotografen Jacob A. Riis 

Onsdag den 2. oktober kl. 14 

Smidstrup - Skærup Seniorklub inviterer til foredrag om fotografen Jacob 
A. Riis fra Ribe. Fortælleren Poul Marcus fortæller og viser billeder om 
den fattige tømrersvend fra Ribe, som kom til USA og blev berømt som 
journalist, fotograf (opfandt en blitz), blev en social pionér og nær 
ven med præsident Roosevelt. Arrangementet er gratis.       

 

Ny udstilling åbner på Fængselsmuseet i Horsens: 
Underverdenen – fængslets fangekælder  

Fredag den 11. oktober 

Udstillingen “Underverdenen” handler om fængslets mørke side og 
strenge systemer. Underverdenen vækker historien om 
fængselskælderen til live og fortæller om dengang for over 100 år siden, 
hvor kælderen blev brugt til straf, disciplin og afretning af fangerne. Du 
får en unik mulighed for at opleve kælderen, som den så ud omkring 
starten af 1900-tallet. Her er nøgne vægge og dunkel belysning, kighuller i 
dørene og rum uden dagslys. Den mørke kælder er hjemsted for 
løveburet, den kolde jomfru, den nihalede kat, spændetrøjen og andre 
pinefulde strafredskaber. Træd ind i de autentiske lokaler, rejs med 
tilbage i tiden og oplev fængslets dystre side, strenge systemer og straf. 
Udstillingen giver en unik mulighed for at se en fangekælder helt tæt på 
og mærke den specielle stemning. Bliv klogere på et fængselssystem, der 
er langt fra det, vi kender herhjemme i dag, og som indtil nu har været 
lukket for offentligheden. Udstillingen er fast og åbner den 11. oktober 
2019. 

Sted: FÆNGSLET, Fussingsvej 8, 8700 Horsens. 

 

 



Ny udstilling: Allehelgen og Halloween 

Lørdag den 12. oktober kl. 14 

Udstillingen Allehelgen og Halloween åbner på Horsens Museum og 

handler om forskellene og ligheder. Her kan børn og kreative sjæle lave 

kastanjeedderkopper, mærke i følekasser og gå på uv-spøgelsesjagt. 

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

 

Kartoffelferie på Kringsminde 

Onsdag den 16. oktober kl. 11-16 

Kartoflerne skal tages op, grøntsagssuppe skal laves, roelygter skal 
udskæres, rødbeder skal syltes og mange andre spændende aktiviteter vil 
foregå på gården. Persillegartneriet og biavlerne vil også være til stede 
med boder. Kom og vær med. Husk glas, hvis I skal prøve kræfter med de 
gamle sylteopskrifter. Det er gratis, og alle er velkomne! 

Sted: Kringsmindevej 9 v/Egeskov, 7000 Fredericia.  

 

Foredrag: Kirker og ødekirker på Give-egnen 

Onsdag den 23. oktober 2019 kl. 19 

Redaktør Jakob Kieffer-Olsen introducerer Nationalmuseets bogværk 

”Danmarks Kirker”. Efterfølgende er der fokus på kirkebygninger og deres 

historie på Give-egnen. Vægten vil ligge på de middelalderlige kirkers 

bygningshistorie, og der vil blive givet eksempler på, hvordan 

bygningsarkæologer forsøger at ”læse” en kirke – at afkode den historie, 

der gemmer sig i bygningen. Kirkernes inventar vil kun undtagelsesvis 

blive behandlet. Sidst bliver den samlede kirkestruktur behandlet. Der vil 

blive taget udgangspunkt i foredragsholderens disputats fra 2018 ”Kirke 



og kirkestruktur i middelalderens Danmark”. Ud fra de lokale kirker – de 

stående kirker, de kendte ødekirker samt eventuelle ukendte ødekirker – 

beskrives udviklingen i kirkestrukturen lokalt, regionalt og på landsbasis. 

Arrangementet koster 65 kr. inkl. kaffebord.  

Sted: Give-Egnens Museum, Donneruplundvej 2, 7323 Give 

 

Foredrag: Genforeningen set fra Fredericia 

Onsdag den 23. oktober kl. 19.30 

Den 10. juli kulminerer den folkelige og statslige markering af 

Genforeningen, da Kong Christian 10. rider over den gamle grænse nord 

for Christiansfeld. Kongen, der på sin hvide hest løfter en blomsterpige op 

på hesten og lader hende ride med et stykke, står for eftertiden som 

ikoniske symboler på Genforeningen. Også i Fredericia bliver den 

historiske begivenhed fulgt med stærk interesse. Malende beskrivelser af 

begivenhederne i Sønderjylland fylder avisernes sider, og fredericianerne 

står ikke tilbage for at deltage i festlighederne. Flagene hejses i hele byen, 

og byens mange monumenter smykkes på det festligste. Kirkeklokkerne 

ringer til festgudstjenester i byens og omegnens kirker, og den første 

genforeningssten afsløres på Trinitatis Kirkes kirkegård. 

Genforeningsstenen er i dag et af flere spor i Fredericia fra 

Genforeningen. Arkivar ved Museerne i Fredericia, Lisbeth Aagaard Lykke, 

fortæller om Genforeningen set fra Fredericia. Udgangspunktet er de tre 

aviser, som udkom i Fredericia i 1920, og som med hvert deres politiske 

ståsted og verdenssyn dækkede Genforeningen og optakten hertil. 

Arrangementet koster 30 kr. pr. deltager samt 10. kr. for kaffe.  

Sted: Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn, Frederik III’s Vej 6, 

7000 Fredericia 

 



Allehelgensaften på Horsens Museum 

Torsdag den 31. oktober 

Den 31. oktober er der Allehelgensaften på Horsens Museum. Her er 

museet pyntet op med spindelvæv, edderkopper og roelygter, og måske 

kan du møde nogle af Horsens’ spøgelser. Du kan også lave din egen 

roelygte, købe spindelvævskage og edderkoppekaffe og blodrød saft. 

Sted: Horsens Museum Sundvej 1A, 8700 Horsens 

 

 


