HISTORISK SAMFUND FOR SYDØSTJYLLAND
Nyhedsbrev maj 2021
Endelig genåbner museer, biblioteker og kunsthaller på ny. Det betyder,
at en lang række kulturinstitutioner åbner med nye udstillinger, og
arrangementer kan afvikles. Vi er meget glade for, at vi nu igen kan
mødes og være sammen, og vi håber, at rigtig mange af jer vil deltage i
Historisk Samfund for Sydøstjyllands kommende arrangementer. I løbet af
maj måned udsender vi invitation til årsmøde, udflugt og reception for
årbogen. Samtidig udsender vi indbetalingskort for kontingent.
Vi kan af hensyn til jeres kalendere og som appetitvækker allerede nu
oplyse følgende:
Det aflyste foredrag om de fem onde år i Horsens med forfatteren
Christian Rimestad, der skulle have været afviklet i november 2020
afvikles på en ny dato, nemlig onsdag den 26. maj 2021. Det aflyste
foredrag med forfatteren Linda Lassen, der skulle have været afviklet i
april 2021 afvikles på en ny dato, nemlig tirsdag den 23. november 2021.
Mere information om arrangementerne ses nedenfor.
Lørdag den 28. august 2021 holder vi fra kl. 13 årsmøde i Egtved Museum
med efterfølgende kaffebord. Derefter holder museumsinspektør Katrine
Balsgaard Juul fra VejleMuseerne foredrag om fundet af Egtvedpigen i
1921, og frivillige medarbejdere i museet viser rundt i den nye
bronzealderudstilling og de andre udstillinger.
Søndag den 12. september 2021 har vi udflugt til Munkebjerg. Vi mødes
kl. 13.30 foran Munkebjerg Hotel, og så går vi først en tur i området med
biologen Lars Kromann-Larsen. Derefter fortæller tidligere museumsleder
Nina Damsgaard og historikeren Vigand Rasmussen om kunstnerne på og
omkring Munkebjerg. Vi afslutter med kaffebord.

Reserver også gerne datoen torsdag den 7. oktober 2021 kl. 15.30, hvor
foreningen afholder reception for Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2021.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Historisk Samfund for Sydøstjylland.

Foredrag: De fem onde år i Horsens
Onsdag den 26. maj 2021 kl. 19.00 – BEMÆRK ny dato.
Foredraget med Christian Rimestad sætter fokus på begivenhederne 1.
maj 1945, da Horsens uofficielt blev befriet, på selve befrielsen 5. maj
1945 og på tiden derefter. Desuden vil foredragsholderen lægge op til
debat: Hvad tænker vi om besættelsen nu 75 år efter? Har årene dengang
- før de fleste af os var født - stadig betydning? Eller er det kun fortid?
Foredraget holdes i samarbejde med Horsens Kulturhistoriske forening.
Arrangører: Horsens Kulturhistoriske Forening og Historisk Samfund for
Sydøstjylland.
Pris: Gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Sydøstjylland,
ikke-medlemmer 40.- kr.
Det anbefales at booke billet til det ønskede foredrag hos kassereren i
HKF sms 30245640 eller hanne.hybschmann@thellesen.com i god tid.
HUSK vi må pt. kun være 50 i foredragssalen!
Sted: Foredragssalen, Horsens Bibliotek, Tobaksgården 11, 8700 Horsens

Årsmøde 2021
Lørdag den 28. august 2021 kl. 13.00
Årsmødet med generalforsamling finder sted lørdag den 28. august 2021
på Egtved Museum.

Program:
Kl. 13.00-14.00: Årsmøde i Historisk Samfund for Sydøstjylland
Kl. 14.00-14.30: Kaffebord
Kl. 14.30-15.15: Foredrag om fundet af Egtvedpigen i 1921 af
museumsinspektør Katrine Balsgaard Juul, VejleMuseerne
Kl. 15.15-16.30: Rundvisning i udstillingerne på Egtved Museum, herunder
den nye udstilling om Egtvedpigen i anledning af 100-året for fundet af
Egtvedpigen.
Pris: Deltagelse i kaffebordet er gratis. Vi vil gerne bede om tilmelding af
hensyn til kaffen. TILMELDING: Tilmelding senest fredag den 20. august
2021 på foreningens hjemmeside www.hsso.dk eller
mail: hssovejle@gmail.com
Sted: Egtved Museum, Aftensang 1, 6040 Egtved

Sommerudflugt 2021: Munkebjerg
Søndag den 12. september 2021 kl. 13.30
Årets sommerudflugt går til Munkebjerg, hvor biologen og fhv. lektor Lars
Kromann Larsen vil tage deltagerne med på en gåtur i området, hvorefter
tidligere museumsleder og kunsthistoriker Nina Damsgaard og
historikeren Vigand Rasmussen vil holde foredrag på Hotel Munkebjerg
om kunstnerne på og omkring Munkebjerg. Arrangementet afsluttes med
kaffebord på Hotel Munkebjerg.
Programmet for dagen:
Kl. 13.30 - ca. kl. 14.15 Gåtur i området med biologen fhv. lektor Lars
Kromann Larsen.
Kl. ca. 14.20 - kl. 15.30 Foredrag af tidligere museumsleder Nina
Damsgaard og historikeren Vigand Rasmussen om kunstnerne på og
omkring Munkebjerg
kl. 15.30 - ca. kl. 16.15 Kaffebord eventuelt udenfor på terrassen.

Pris: Gratis for medlemmer af Historisk Samfund for Sydøstjylland, ikkemedlemmer 40 kr. TILMELDING senest fredag den 3. september 2021 på
foreningens hjemmeside www.hsso.dk eller
mail: hssovejle@gmail.com
Sted: Foran Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.

Marie og Jens – en genforeningsroman
Tirsdag den 23. november 2021 kl. 16.00 – BEMÆRK ny dato.
Forfatteren Linda Lassen holder foredraget "Marie og Jens - en
genforeningsroman". Linda Lassen fortæller om sønderjydernes kamp for
at blive forenet med Danmark ud fra sine to bøger "Men sko må jeg ha` om vandrelærerinden Henriette Gubi" (udk. 2014) og "Jens og Marie - en
genforeningsroman" (udk. 2019). Jens Jessen var 1882 - 1902 redaktør af
Flensborg Avis; han blev gift med Marie Fibiger, der kom fra et
konservativt københavnsk miljø, men brændte for den sønderjyske sag.
Arrangører: Grænseforeningen Vejle Vesteregn, Balle Valgmenighed,
Balle Forsamlingshus, Historisk Samfund for Sydøstjylland og
Folkeuniversitetet-Vejle.
Pris: Kaffe og brød kr. 80,- kr. Tilmelding senest 16. november 2021 til
Kirsten Rykind-Eriksen, rykind@bbsyd.dk, tlf. 4026 5489
Sted: Balle Forsamlingshus, Ballevej 50, 7182 Bredsten

KULTURTILBUD FRA KULTURINSTITUTIONER I SYDØSTJYLLAND
Pigen fra Egtved – bronzealderikon i 100 år
21. april - 30. december 2021
Snart slår Kulturmuseet i Spinderihallerne i Vejle dørene op til
særudstillingen Pigen fra Egtved - Bronzealderikon i 100 år. Egtvedpigen
er udstillet på Nationalmuseet i København. Jubilæumsudstillingen på
Kulturmuseet i Vejle udfolder den fantastiske historie om bronzealderens
samfund og fortællingen om hvordan hun blev fundet for 100 år siden.
Publikum kan glæde sig til en spændende udstilling med en række
dramatiske øjebliksbilleder fra både 1370 f.Kr. og 1921. Øjebliksbillederne
danner rammen for fortællingen om Egtvedpigen, hendes samtid og den
fascinerende udgravning for hundrede år siden. Udstillingen bliver en
sansemættet oplevelse med plads til at gå på opdagelse for både børn og
voksne. Følg med på www.vejlemuseerne.dk for oplysninger omkring
udstillingsåbning.
Pris: gratis
Sted: Kulturmuseet i Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle.

Fængselsmuseet inviterer på tidsrejse i 3D
Åbnet 21. april 2021
Når Fængselsmuseet genåbner den 21. april, venter der gæsterne nye
oplevelser. Museet har genskabt den ikoniske bygning i digitale modeller,
præcis som den så ud på fire forskellige tidspunkter i historien: 1853,
1902, 1953 og 2006. Besøgende kan selv gå på opdagelse via den store
touch-skærm og trykke, dreje og zoome ind for at se forhuset, vestfløjen,
løveburet, skydebanen eller noget helt andet fra forskellige vinkler.

Modellerne er fyldt med livagtige detaljer, så man fornemmer det liv, der
er blevet levet i fængslet i mere end 150 år.
Tag plads i biografen
Inde bag de tykke mure kan Fængselsmuseet også byde velkommen i en
spritny biograf. Her kan du læne dig tilbage i de bløde sæder og se
Historieselskabets film om fængslets udvikling fra forbedring gennem
isolation og religion frem til den særlige afdeling for rockere, der blev
etableret i fængslets sidste årtier. Filmen beretter også om nogle af de
barske skæbner, der har udfoldet sig inden for murene, som den stakkels
Jens Nielsen. Efter en kummerlig opvækst på fattiggård og en ungdom ind
og ud af anstalter og fængsler endte han sine dage for skarpretterens
økse som den sidste til at blive henrettet i fredstid i Danmark.
Udendørs Rundvisninger
Fra d. 21. april bliver det igen muligt at bestille rundvisninger for grupper.
De vil foregå udendørs af hensyn til COVID-19, men skulle vejret vise
tænder, kan man låne en af museets helt nye paraplyer, stormsikrede til
det danske vejr. På rundturen vil du få et indblik i alt fra fangernes
dagligdag til de livsfarlige flugtforsøg med hjemmelavede stiger og den
sidste henrettelse.
Pris og sted: Besøg Fængselsmuseets hjemmeside på
faengslet.dk/museum for at se mere om åbningstider og rundvisninger.
Adresse: Fussingsvej 8, 8700 Horsens

10 historiske portrætter vækkes til live på bymuseet i
Fredericia
Åbnet 22. april 2021
Under nedlukningen har vi på Museerne i Fredericia brugt ventetiden på
at sætte liv i nogle af vores historiske personer i udstillingen på Bymuseet.
Vi kan næsten ikke vente på at få lov at åbne igen og vise jer i alt ti

levende portrætter, som man kan stille spørgsmål til. Man kan blandt
andet møde en vaskeægte præsident, en stadsforvist prins og en konge,
der byggede en by på en sump. Og nå, ja – en senere statsminister, der i
sin ungdom gerne ville gøre karriere inden for stand-up… De animerede
portrætter er lavet i samarbejde med Innopixel, PieLab og Google – se
dem på Fredericia Bymuseum, når vi åbner igen. Vi afventer i øjeblikket
myndighedernes retningslinjer for genåbning af museerne og forventer
genåbning omkring 21. april 2021. Følg med på
www.fredericiahistorie.dk.
Pris: gratis
Sted: Bymuseet i Fredericia, Jernbanegade 10, 7000 Fredericia. Åbent
torsdag-søndag kl. 12-16.

Udstilling: Vikingernes Fæsted
24. april - 30. december 2021
I 2016 blev den største guldskat fra vikingetiden fundet mellem Harreby
og Fæsted i Sydjylland. Siden er der gjort flere og flere spændende fund,
blandt andet en sølvskat som nu udstilles på Museet Sønderskov!
Gå på opdagelse i de spændende fund og lær mere om vikingetidens
helligsteder og vikingehaller.
Pris: 30 kr.
Sted: Museet på Sønderskov, Sønderskovvej 2, 6650 Brørup.

Udstilling: Christian 5. – Konge, kriger og salvet af Gud
24. april - 31. oktober 2022
Christian 5. (1646 – 1699) var den første konge i Danmarkshistorien, der
arvede tronen uden et forudgående valg. Enevælden var netop indført 10
år tidligere og Christian 5. blev som den første enevældige konge salvet i
Frederiksborg Slotskirke i 1671. Det betød, at kun Gud stod over kongen,
og kongen skulle dermed ikke længere rette sig efter adelens ønsker,
hvilket stod i den nye lov; Kongeloven. Christian 5. blev konge som 24-årig
og var hverken boglig stærk eller politisk snu som sin far, Frederik 3. Men
han var flittig, samvittighedsfuld og modig. Desuden var han interesseret i
jagt og ridning og besad i modsætning til sin far en folkelighed, der gjorde
ham særdeles vellidt blandt sine undersåtter. I udstillingen ”Christian 5. –
konge, kriger og salvet af Gud” tegnes et portræt af en anderledes konge,
hvis styrke først og fremmest lå i det fysiske. Som noget nyt for en konge
brugte han sin fysik og sine evner som rytter, jæger og soldat til at løfte
opgaven som rigets leder. Kongernes Samlingen råder over et stort antal
imponerende genstande og dragter, som knytter sig til fortællingen om
Christian 5. Mange af genstandene i udstillingen er meget skrøbelige og
lysfølsomme og derfor normalt ikke er tilgængelig for publikum.
Pris: 120 kr.
Sted: Koldinghus, Koldingshus 1, 6000 Kolding.

Udstilling: Dronningens Broderier
24. april til 2. januar 2022
I 2021 viser Koldinghus for første gang H.M. Dronningens broderede
private værker offentligt i udstillingen ”Dronningens Broderier”.
Det er velkendt for mange, at H.M. Dronningen er en særdeles aktiv
kunstner inden for en række genrer: maleri, decoupage, teaterscenografi
og broderi, som kan ses i de danske kirker på bispekåber og alterduge.

Men færre ved, at Dronningens enorme virkelyst også har resulteret i en
stor produktion af private broderier, der aldrig før er set i offentligheden.
Dronningen tegner selv mønstrene og komponerer farvesætningen til
broderierne, der bl.a. er givet i gave til familie, venner og ansatte ved
hoffet eller pryder Dronningens hjem på alt fra puder til kaminskærme,
duge og stolesæder. De private gaver er udført med samme omtanke,
som vi kender fra de offentlige værker til kirkerne. Dronningen tegner
mønstre med symboler og referencer skræddersyet til modtageren af
gaven, og i farvevalget folder kreativiteten sig fuldt ud– oftest, som
Dronningen selv siger, i ”rabalderfarver”. I udstillingen vises cirka 100 af
Dronningens private broderier for første gang i en udstilling på Kongernes
Samling Koldinghus i slottets smukke hvide bibliotekssal.
Udstillingen er tilrettelagt med stort engagement fra Dronningen og
kurateret i et samarbejde mellem hofinventarinspektør mag.art. Elisabeth
von Buchwald og udstillingskurator Anni Nørskov Mørch. Udstillingen
realiseres af Museum Kolding og vises på Koldinghus i et samarbejde med
Kongernes Samlinger.
Pris: 120 kr.
Sted: Koldinghus, Koldingshus 1, 6000 Kolding.

Online Voldvandring Store Bededagsaften i Fredericia
Torsdag den 29. april 2021 kl. 20.00
Traditionen tro inviterer Museerne i Fredericia på voldvandring med
guider på Store Bededagsaften torsdag den 29. april 2021. Ud fra et
forsigtighedsprincip tager vi ikke den traditionsrige tur fysisk sammen
med publikum, som vi plejer. Vi forsamles heller ikke på
Landsoldatpladsen ved solnedgangen. I stedet kan I følge med hjemme
fra sofaen, hvor I måske endda nyder de traditionelle varme hveder
sammen med oplevelsen. Turen starter ved DSB’s Mindelund kl. 20.00 og
slutter ved Landsoldaten, når solen går ned kl. 20.55.
Pris: Gratis.
Sted: Tag med på museets Facebookside ’Museerne i Fredericia’ torsdag
den 29. april fra kl. 20.00-20.55.

NYT OPLEVELSESCENTER PÅ SKAMLINGSBANKEN
Åbner den 12. maj 2021
Med åbningen af oplevelsescenteret på Skamlingsbanken kulminerer flere
års arbejde med at revitalisere hele området omkring den ikoniske
Mindestøtte, der blev rejst i 1863 til minde om kampen for det danske
sprog. Det nye oplevelsescenter er tilpasset Skamlingbankens skønne
natur, og har med sin placering ind i det bakkede terræn en helt unik
udsigt til Lillebælt. Oplevelsescenteret rummer både udstilling og cafe. I
udstillingen bliver de besøgende gennem interaktiv formidling og brug af
nye digitale formidlingsgreb introduceret til de kræfter, der har været
med til at forme stedet og give det betydning - både naturen og
stemmens kraft, hvor mænd og kvinder gennem tiden har talt for en sag.
Pris og sted: På åbningsdagen vil der være gratis adgang til centret fra kl.
15.00 -19.00, dog vil COVID 19 restriktionerne desværre sætte
begrænsninger for hvor mange gæster, der kan få adgang på dagen. I
samme tidsrum vil der være aktiviteter for både børn og voksne i hele
området omkring det nye oplevelsescenter. Der vil på dagen være adgang
til Oplevelsescentret fra 15-19. Billetter kan afhentes i Informationsteltet
på dagen. Bemærk, der er begrænset deltagerantal pga.
Coronarestriktioner og der skal fremvises Coronapas.

KULTURKANON Syd- og Sønderjylland
Start: onsdag den 7. april 2021 kl. 13:30 – slut: onsdag den 16. juni 2021
Nu kan du komme med på virtuelt besøg hos 11 af Syd- og Sønderjyllands
spændende museer. Vi kommer bredt rundt i både kulturens og
historiens verden, når vi besøger museer fra Vejle i nord til Tønder i syd.
Hvert besøg varer mellem 45 og 90 minutter inkl. spørgerunde. Vi
indleder hver gang med en fællessang, hvor vores sanglærer Kirstine
Bonde synger for.
Programmet ser sådan ud:

7/4: Kongernes Jelling
14/4: Trapholt i Kolding
21/4: Zeppelin Museum Tønder
28/4: Kulturmuseet i Spinderihallerne i Vejle
5/5: Kunstmuseet Brundlund Slot under Museum Sønderjylland
12/5: Ribes Vikinger
19/5: Vejle Kunstmuseum
26/5: Fiskeri- og søfartsmuseet i Esbjerg
2/6: Vejen Kunstmuseum
9/6: Nationalmuseets Kommandørgaard på Rømø
16/6: Koldinghus
Arrangører: AOF i samarbejde med de deltagende museer.
Pris: 150 kr.
Sted: Online (https://bit.ly/3s2gnxV)
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