
HISTORISK SAMFUND FOR SYDØSTJYLLAND 

Nyhedsbrev november 2020 

 

Nyhedsbrevet omhandler arrangementer hos samarbejdspartnere og 

kulturinstitutioner i Sydøstjylland for december 2020 og januar 2021, da 

næste nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland udsendes den 

sidste fredag i januar 2021. Bemærk venligst at der på grund af Covid-19 

situationen og restriktioner med forsamlingsforbud er usikkerhed om 

afviklingen af arrangementer, og medlemmer af foreningen opfordres til 

at orientere sig i forhold til arrangementer hos den enkelte 

kulturinstitution/arrangør. 

 

KULTURTILBUD FRA KULTURINSTITUTIONER I SYDØSTJYLLAND  

JULEKALENDER – Fredericia i 1970’erne 
Tirsdag den 1. december – torsdag den 24. december 2020  
Kan du huske DRs meget populære TV-julekalendere ”Jullerup Færgeby” 
og ”Jul i Gammelby”, der rullede hen over skærmene i 1970’erne? Et årti, 
hvor der var bilfrie søndage, kun én dansk TV-kanal, Fredericia sagde 
farvel til Strib-færgen og KFUM var Danmarks bedste håndboldhold. Igen i 
år kan de lokalhistorisk interesserede glæde sig til lanceringen af en 
julekalender på Museerne i Fredericias Facebook-side. Sidste år klikkede 
omkring 3.700 ’følgere’ sig ind dagligt på julekalenderen for at følge 
fortællingerne, og de 24 kalenderlåger blev dermed åbnet ca. 88.300 
gange i december 2019. Vi glæder os til at vise jer årets julekalender 1.-
24. december 2020.  
Sted: Museerne i Fredericias Facebookside.  
Pris: Gratis 



JULEAKTIVITET: Find nisserne på Bymuseet  
Torsdag den 26. november 2020 – søndag den 13. december 2020 
Kender du Kalle Krudtnisse? Han bor i Krudttårnet ved Østervold i 
Fredericia. Kalle kan lide at lave ballade og lege med krudt. Og han HADER 
at gå i bad, så han er altid helt sort af krudt. Kalle elsker at gå på 
opdagelse – og på en af sine ture har han fundet frem til Bymuseet. Der 
bor en masse andre nisser, som gemmer sig for gæsterne. Nisserne sover 
altid en lang middagslur, for de skal være friske til at drille folk på museet 
i december. Men Kalle har leget med krudt på Bymuseet – det har givet et 
kæmpe BANG! Så nu er alle nisserne vågnet. De kigger frem blandt alle de 
gamle ting for at se, hvad det er for en ballade. Mon du kan finde alle 
nisserne på Bymuseet? Få en seddel i museumsbutikken og gå på jagt 
efter nisserne. Måske er du så heldig, at du også kan finde Kalle 
Krudtnisse. Når du har talt, hvor mange nisser der er i hvert rum, kan du 
aflevere sedlen og få et stykke chokolade. Du kan gå på jagt i museets 
åbningstid torsdag - søndag, kl. 12-16 i uge 48-50.  

Sted: Bymuseet, Jernbanegade 10, 7000 Fredericia.  
Pris: Gratis 
 

BYRUNDVISNING i Christiansfeld: Stjernestunder 
Lørdage den 5, 12 og 19 december kl. 13.00  
Kom på guidet byvandring i UNESCO-byen Christiansfeld. Den offentlige 
byrundvisning er en historisk tur i Christiansfeld, hvor du bliver 
introduceret til byens og Brødremenighedens historie samt den helt 
særlige byplan og arkitektur. Besøg den unikke UNESCO-by Christiansfeld, 
hvor Brødremenighedens håndværkere skabte deres eget bud på det 
perfekte samfund - med symmetri og fællesskab og lighed imellem byens 
folk. Den stadig eksisterende Brødremenighed er et vidnesbyrd om en 
enestående kulturel tradition og historie. Christiansfeld er i dag et stykke 
unik byplanlægning med lange lige linjer og imponerende arkitektur. 
Christiansfeld et ét af syv verdensarvssteder i Danmark - en 
kulturoplevelse i særklasse! 
 



"Stjernestunder" er en særlig byrundvisning, hvor historien om den 
karakteristiske Herrnhutstjerne og julens traditioner inddrages.  
Sted: Christiansfeld Centret, Søstrehuset, Nørregade 14, Christiansfeld 
Tilmelding og pris: Tilmelding på linket: 
https://christiansfeldcentret.dk/da/offentlig-byrundvisning Pris er 60 kr. 
pr. person. Børn under 18år er gratis.  
 

RUNDVISNING: Zelle II – Gestapo i Koldinghus Staldgård  
Søndage den6, 13 og 20 december kl. 12-16  
Hver søndag kl. 12.00-16.00 åbner vi Danmarks eneste bevarede Gestapo-
celle, der befinder sig i Staldgården på Koldinghus. En af vores guider vil 
tage imod gæsterne og fortælle historier fra Gestapo's ophold på 
Koldinghus fra 1943 – 1945. 
Sted: Museet på Koldinghus, Koldinghus 1, 6000 Kolding 
Pris: 25 kr. eller gratis mod forevisning af gyldig 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 

https://christiansfeldcentret.dk/da/offentlig-byrundvisning


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.  

NY UDSTILLING OM SLAGET VED FREDERICIA 6. JULI 1849 

Udstillingen fortæller historien om det berømte slag ved Fredericia – 
udfaldet den 6. juli 1849, der gav en sejr til danskerne over slesvig-
holstenerne under Treårskrigen og stadig fejres hvert år i byen. I 
udstillingen kan museets gæster både se, høre og opleve den fængende 
historie om Slaget ved Fredericia den 6. juli 1849. I Egum Møllelade 
fortælles historien om generalstaben, der ledte slaget i 1849. Udfaldet fra 
Fredericia var en militærstrategisk genistreg, og i udstillingen præsenteres 
generalernes modige beslutninger og deres færden under slaget. Man 
kan også se mindepladen over det afsluttende krigsråd afholdt aftenen 
før udfaldet i juli 1849. Ved at scanne QR-koderne kan børn vække 
generalerne Bülow, de Meza og Rye til live. I Nørremarksladen kommer 
man helt tæt på soldaterne fra 1849 Gennem plancher og lydfortællinger 
fortæller danske soldater om deres prøvelser og bedrifter under slaget, 
mens de oprørske slesvig-holstenere fortæller deres side af sagen.  
I udstillingen kan børn opleve livet som soldat anno 1849 i et primitivt 
soldatertelt og skrive breve hjem med rystende beretninger fra feltlivet. 
Fredericia var belejret og blev bombet i flere måneder op til 6. juli-slaget, 
og i udstillingen fortæller borgere om deres frygt for belejring og 
plyndringer efterhånden som de slesvig-holsteneske tropper voksede i 
styrke omkring byen. Hør og læs øjenvidneberetninger om de heftige 
bombardementer af byen, der tvang borgerne til at forlade hus og hjem. 
Du kan også selv som besøgende træde ind i historien og tage en selfie i 



en af Fredericias udbombede gader i Fredericia i 1849 – hvis du tør! 
Sted:  Bymuseet, Jernbanegade 10, 7000 Fredericia.                                   
Pris: Gratis entré 

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 


