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Nyhedsbrev september 2022 

 

Nyt fra bestyrelsen 

Bestyrelsen for Historisk Samfund for Sydøstjylland glæder sig til den nye 
efterårs/vintersæson. Programmet for den kommende sæson er endnu ikke på 
plads, men vi glæder os til at mødes med de medlemmer, der allerede har meldt 
sig til årets sommerudflugt til De Kellerske Anstalter i Brejning i morgen lørdag.  

Efterfølgende årsmødet lørdag den 11. juni i Christiansfeld har bestyrelsen 
konstitueret sig med Mogens Gregers Madsen som formand, Peter Matthesen 
som næstformand, John Juhler Hansen som sekretær og Kurt Meiner Hansen 
som kasserer. Vedhæftet mailen med nyhedsbrevet ses referatet fra årsmødet 
samt foreningens nye vedtægter, der blev vedtaget på årsmødet. Referat samt 
opdaterede vedtægter kan endvidere ses på foreningens hjemmeside 
www.hsso.dk  

 

RECEPTION FOR ÅRBOG 2022 

Sæt kryds i kalenderen torsdag den 24. november 2022 kl. 15.30 – ca. 17.30 på 

Industrimuseet, foredragssalen, Gasvej17 -19, 8700 Horsens. Vi håber at se 

mange af vore medlemmer til en præsentation af årbogen for 2022, der vil 

fremstå i en ny udgave. Arrangementet vil blive omtalt nærmere på foreningens 

hjemmeside www.hsso.dk og i senere nyhedsbreve. 

 

Med venlig hilsen fra 

Bestyrelsen for Historisk Samfund for Sydøstjylland 

 

 

http://www.hsso.dk/
http://www.hsso.dk/
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SÆRUDSTILLING: FREDERICIA UNDER BESÆTTELSEN 
Onsdage kl. 13-16 og lørdage kl. 10-13 indtil den 17. september 2022 

Militærhistorisk Forening har i samarbejde med Museerne i Fredericia opbygget 
deres egen særudstilling om Fredericia under Besættelsen i Bunkermuseet, 
Nørre Voldgade. Da meddelelsen om de tyske troppers kapitulation kom den 4. 
maj 1945 om aftenen brød jubelen ud – også i Fredericia. Fem mørke år var 
endelig slut. Fredericia var under Besættelsen som logistisk centrum med 
jernbane, dybvandshavn og bro en yderst vigtig by for nazisterne at kontrollere. 
Byen og omegnen var derfor fyldt med tyske soldater, hvilket gjorde, at den 
danske modstandsbevægelse var meget aktiv. Modstandskamp og 
gengældelsesaktioner i form af schalburgtage satte tydelige spor i byen. 
Udstillingen viser Fredericia under besættelsen.  
Pris: Gratis  
Mødested: Bunkermuseet, Nørrevoldgade ud for Bjergegade, 7000 Fredericia. 

FRIHEDSVANDRING 
Lørdag den 3. september 2022 kl. 13-17 

”Frihedsvandring” med gåtur fra Christianskirken over Fredericia Vold og besøg i 
de forskellige bykirker i Fredericia med fortællinger om Fredericias historie som 
fristad sammen med museumsleder Karsten Merrald Sørensen og præst Elin 
Skoven. 
Pris: Gratis  
Mødested: Christianskirken, Christiansvej 4, 7000 Fredericia 

Foredrag på Smidstrup & Omegns Museum 
Søndag den 4. september 2022 kl. 14-16 

Museet viser lige nu en udstilling om de to andelsmejerier, der var i Smidstrup. 
Som opfølgning på udstillingen om mejerier kommer Jørgen Lund Christiansen 
fra Vestermølle Museum og fortæller om Andelsbevægelsen.  
Pris: Gratis entré. Der serveres kaffe/te m. brød for 50 kr.  
Sted: Smidstrup & Omegns Museum & Lokalarkiv, Præstegårdsvej 74, 7000 
Fredericia. 
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UDSTILLING: MAGT OG GULD – VIKINGER I ØST 
Indtil søndag den 18. december 2022 
Vikingernes østlige forbindelser, og den enorme guldskat fra Vindelev, spiller 
hovedrollerne i udstillingen, der åbner op til påskeferien. Harald 
Blåtand “...vandt sig hele Danmark og Norge, og gjorde Danerne kristne”. Det 
eftermæle sikrede han sig, ved at mejsle det i den store Jellingsten. Mange vil 
også vide, at han lod en række af Danmarkshistoriens mest imponerende 
bygningsværker opføre: Ravningbroen, palisaden omkring Jelling og ringborge 
landet over. Færre ved måske at Haralds magt i høj grad var baseret på tætte 
alliancer med herskerne i det nuværende Polen, og Jellingdynastiet stod på 
skuldrene af en række tidlige konger, som vi kun kender fra sagn, sparsomme 
kilder og arkæologiske fund. Den kommende udstilling viser den allernyeste 
viden om både optakten til vikingetiden og Harald Blåtands østlige forbindelser. 
Forbindelser, som ses tydeligt i udstillingens mange fantastiske fund fra både 
Danmark og Polen. Et af Danmarkshistoriens hidtil største, rigeste og flotteste 
guldskatte blev i 2020 fundet ved Vindelev, lidt uden for Jelling. Vindelev-
skatten indgår i Vejle Museernes vikingeudstilling, der fortæller historien om 
Harald Blåtands østlige forbindelser, og om den tidlige rigsdannelse, der skabte 
fundamentet for Jelling dynastiet. 
Pris: Gratis.  
Sted: Vejle Museerne – Kunstmuseet, Flegborg 16-18, 7100 Vejle. Åbent tirsdag 
til søndag kl. 11-17, mandag lukket, undtagen i ferier, hvor der er åbent 
mandage. 

 
UDSTILLING: Mary og kronprinsesserne  
Indtil fredag den 30. december 2022  
Udstillingen ”Mary & Kronprinsesserne” på Koldinghus er blevet til i anledning af 
Kronprinsesse Marys 50-års fødselsdag og tegner et portræt af den danske 
kronprinsesse og hendes fire forgængere i Glücksborg-slægten. De besøgende 
kan se frem til blandt andet at opleve det berømte rubinsæt og den blå kjole og 
hårbøjle, som Kronprinsessen bar ved Prins Christians dåb i 2006. I udstillingen vil 
Kronprinsesse Mary guide de besøgende på en opdagelsesrejse i sine 
forgængeres og Glücksborg-dynastiets historie. Hovedpersonerne er ud over  
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Kronprinsessen prinsesserne Louise af Hessen-Kassel, Lovisa af Sverige-Norge, 
Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin og Ingrid af Sverige. Blandt dem er 
Kronprinsesse Mary den eneste med en ikke-kongelig baggrund. 
Pris: Entré til museet 125 kr. for voksne, børn og unge under 18 år gratis.  Den 
10. april er der offentlig introduktion til særudstillingen kl. 13 til 13.30. 
Introduktionen er gratis, når du har betalt entré til museet. Der er plads til max 
25 personer per rundvisning, som foregår efter først til mølle-princippet. 
Henvend dig i billetsalget, hvis du ønsker at deltage. 
Sted: Kongernes Samling – Koldinghus, Koldinghus 1, 6000 Kolding 

 
 
UDSTILLING: Slotte til idioter 
Indtil søndag den 23. april 2023 

En fortælling om omsorg, racehygiejne og dem, der ikke passer til samfundets 
normer. Udstillingen handler om menneskene i den danske åndssvageforsorg 
1899-1957. I Brejning ligger Den Kellerske Åndssvageanstalt. I storslåede 
bygninger med høje spir og store parkanlæg. Den var Nordeuropas største 
anstalt af sin art. Fra 1899-1990 var anstalten hjem for samfundets undermålere 
og idioter: De åndssvage. Det var den spæde velfærdsstat, som sendte de 
åndssvage til anstalten. På slottene i Brejning skulle de åndssvage lære at 
arbejde og gøre nytte i samfundet. De skulle have en hverdag så almindelig som 
muligt. En hverdag som tog højde for deres fysiske og mentale handicap og som 
lod dem være det de var: Svage i ånd og krop. Men Brejning var også en 
isolationsanstalt. De åndssvage skulle gemmes væk for at beskytte samfundet.  
De havde en uhæmmet seksualitet, de var løgnagtige, dovne og dyriske. 
Gennem deres defekte gener kunne de potentielt forurene den danske race og 
kompromittere den Vesteuropæiske civilisation. De åndssvage var farlige. 
Pris: Gratis.  
Sted: Kulturmuseet i Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle. Åbent 
tirsdag til søndag kl. 11-17, mandag lukket, undtagen i ferier, hvor der er åbent 
mandage. 
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Ny app gør dig klogere på Fredericias historie 
Med en ny podwalk kan du komme helt tæt på slaget ved Fredericia i 1849 hele 

året rundt. Det historiske materiale om slaget ved Fredericia 1849 er 

udgangspunktet i Visit Fredericias nye sommernyhed, som er lavet i tæt 

samarbejde med Museerne i Fredericia og Experience Fredericia. Her kan man 

via en ny podwalk møde to stemmer fra fortiden. Den 12- årige Karen Marie 

Bech, som nedskrev sine oplevelser og den unge soldat Jørgen. Fortællingen 

foregår på Fredericia Vold og bringer dig som lytter med til flere historiske 

steder på og ved volden.  Podwalken ”Voldens Vidner” er lavet af Useeum og 

Sans-1, som har lavet mange andre populære lydfortællinger over hele landet. 

Den nye podwalk ”Voldens Vidner” starter på pladsen ved Landsoldaten. Ruten 

tager ca. en halv time. Podwalken er gratis, og vil blive lyttet til første gang den 

24. juni 2022, når ”Sommer i Fredericia” officielt åbnes. Podwalken kan hentes 

via Useeum (Download appen Useeum. Find Visit Fredericia. Vælg Voldens 

Vidner eller Lydguide: Fredericia Vold) 

 


