
Historisk Samfund for Sydøstjylland  
Nyhedsbrev april 2012 
 
Arrangementer:  
 

April 
 
Vejle Kunstmuseum 
Bjælde: "Mundus Tintinabuli. Bjældes verden" 
I perioden 

24. marts – 10. juni 2012 

	  

 
En verden af farver og fantasi vil sprede sig over en hel etage af museet. I 
foyeren er oplagt en "tegnet" skulptur: et stort insekt. Det er grafikeren 
Søren Bjælde, hvis fabulerende og legesyge univers har indtaget huset. 
Her mødes angst og lykke, barneleg og voksenverden i en kunst, der har 



bud til alle, der har øjne at se med. 
  
Katalog, postkort og plakat sælges til udstillingen. 
  
Udstillingen er åben fra lørdag den 24. marts kl. 14 til søndag den 10. juni 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vejleegnens Museer 
tager dig i sommeren 2012 med på seks cykelture i Vejle Ådal. En 
øjenåbner med besøg ved mange af ådalen historiske steder. Museets 
arkæologiske naturvejleder Katrine Lewinsky Moestrup viser vejen. 
 
Historien i lokalområdet 
 
Formålet med cykelturene er at lukke op for den skattekiste af historier, 
der ligger gemt i Vejle ådal.. 
Vi kommer forbi naturskønne steder og bygninger med gemte og glemte 
historier. Tag med, få vinden i ansigtet og kom i historisk god form. 
 
Vi skal på en historisk tidsrejse, som fører os igennem landskabet fra 
nutiden og flere tusind år tilbage. 
Undervejs hører vi fortællinger om konger, togkonduktører og ofrede 
kvinder. På flere af turene gør vi stop, tænder bål og laver kogekaffe. ”Jeg 
glæder mig til forårets og sommerens cykelture og håber vejret 
er med os”, Katrine Lewinsky Moestrup har pumpet cyklen og lagt det 
praktiske tøj frem. ”I vil kunne finde flere oplysninger om mødested, 
mødetid og pris på vores hjemmeside eller i foldere og på plakater”. 
 
Alle kan være med 
 
Turene er af skiftende længde, men alle kan cykle med. Bindeballestien er 
ideel at cykle på for både børn og vokse – her er ingen biler, man skal 
holde øje med. Samtidig er der ingen af de stejle bakker, der ellers kan 
pusten fra en, når man er på cykeltur i ådalen. 
 
De seks ture foregår fra april til september. Ydereligere oplysninger vedr. 
tidspunkter og mødesteder fås på www.vejleegnensmuseer.dk eller ved at 



kontakte arkæologisk naturvejleder Katrine Lewinsky Moestrup på 
katle@vejle.dk eller telefon 76 81 31 07. Prisen for deltagelse i en tur er 
50 kr. pr. person. 
 
Cykelturene kommer til at foregå den 15. april, den 20. maj, den 2. juni, 
den 3. juli, den 12. august og den 2. september. 

 
Katrine Lewinsky Moestrup, Vejleegnens Museer fortæller om den nyistandsatte Ravningbro. Foto: Lars Jæger 
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Horsens kulturhistorisk forening  
 
I	  maj	  1945	  skiftede	  interneringslejren	  Frøslev	  navn	  til	  Fårhuslejren.	  Det	  skete	  fordi	  den	  nu	  
skulle	  	  bruges	  som	  internerings-‐	  og	  straffelejr	  for	  personer,	  som	  modstandsbevægelsen	  og	  
senere	  det	  danske	  politi	  arresterede	  med	  henblik	  på	  retsopgøret.	  Forfatter	  og	  leder	  af	  
Frøslevlejrens	  Museum	  Henrik	  Skov	  Kristensen	  fortæller	  om	  retsopgøret	  med	  landssvigere	  og	  
medlemmer	  af	  det	  tyske	  mindretal,	  der	  havde	  arbejdet	  sammen	  med	  besættelsesmagten,	  og	  
om	  livet	  bag	  pigtråden.	  

Foregår	  på	  Horsens	  Bibliotek,	  Tobaksgården	  i	  Horsens	  kl	  19.30.	  Gratis	  og	  ingen	  tilmelding.	  

21-4 	  
Horsens kulturhistorisk forening  
Landet	  mellem	  bækkene	  –	  vandretur	  rundt	  om	  Hjortsvang	  

Humlehøj,	  Pottehøj,	  Kokhøje	  og	  Firehøje	  er	  alle	  oldtidshøje	  og	  vidner	  om	  bebyggelse	  og	  
aktiviteter	  fra	  alle	  faser	  af	  bondestenalderen,	  bronzealderen	  og	  jernalderen.	  Oldtidens	  
mennesker	  færdedes	  i	  agerlandet	  mellem	  Tørring	  Bæk	  og	  Aale	  Bæk,	  i	  græsningsområderne	  
ved	  moserne	  samt	  i	  Hjortsvang,	  Tørring	  og	  Uldum	  Kær.	  Med	  udgangspunkt	  i	  Hjortsvang	  
Museums	  oldtidssamling	  går	  arkæolog	  Allan	  Skov	  Larsen	  turen	  langs	  nogle	  af	  de	  gamle	  



fundsteder	  rundt	  om	  landsbyen	  Hjortsvang.	  Der	  sluttes	  af	  på	  museet,	  hvor	  der	  vil	  kunne	  
købes	  kaffe	  og	  brød.	  	  

Husk	  tøj	  og	  fodtøj	  til	  føret.	  

Mødested:	  Hjortsvang	  museum,	  Bækvej	  20,	  7160	  Tørring	  kl.	  10.00,	  varighed	  ca.	  2	  timer.	  

Arrangeres	  af	  Horsens	  Museum	  og	  Hjortsvang	  Museum;	  Pris	  25,-‐kr	  (entré	  til	  Hjortsvang	  
Museum).	  Betales	  ved	  fremmøde.	  Ingen	  tilmelding.	  

Maj 
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Horsens Kulturhistoriske Forening 
 
St.	  Bededagsaften-‐tur	  til	  aktuel	  udgravning.	  

Traditionen	  tro	  holder	  vi	  bededagsaften	  med	  besøg	  på	  en	  aktuel	  udgravning,	  hvorefter	  vi	  
stuver	  os	  sammen	  i	  en	  skurvogn	  eller	  et	  andet	  trangt	  sted	  og	  spiser	  hveder.	  Afgang	  fra	  museet	  
på	  Sundvej	  kl.	  17.30,	  hvor	  der	  vil	  være	  mulighed	  for	  kørelejlighed.	  	  

Pris	  25,-‐kr,	  betales	  ved	  fremmøde.	  Ingen	  tilmelding.	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
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Kongernes Jelling 
 
Udstilling og ekstra foredrag i Kongernes Jelling, Gormsgade 23, 7300 
Jelling 
 
Grænseforeningen, Vejle Vesteregn havde i samarbejde med Egtved 
Museumsforening, Historisk Samfund for Sydøstjylland og 
Folkeuniversitetet-Vejle inviteret til foredrag den 
10.2., hvor professor ved Roskilde Universitet, Claus Bundgård 
Christensen, skulle fortælle ud fra sin anmelderroste bog: ”Danskere på 
Vestfronten 1914-1918”. Desværre meldte han afbud i sidste øjeblik. 
Nu får vi til gengæld chancen for at høre ham tirsdag den 8. maj kl. 13,30 i 



Kongernes Jelling. Deltagerbetaling incl. kaffe og brød kr. 80. 
 
Foredraget sker i forbindelse med udstillingen 
 
Sydslesvig – Det danske mindretal i Tyskland 
 
Fra et mod hinanden til et med hinanden – men ikke uden konflikt 
 
Sydslesvigsk Forening og Grænseforeningen for Vejle Vesteregn 
præsenterer en planche- og videoudstilling om det danske mindretal i 
Tyskland. Formålet er at styrke forbindelseslinjerne mellem Sydslesvig og 
Danmark samt øge danskernes kendskab til deres nationale mindretal 
lige syd for grænsen. 
Udstillingen sætter fokus på den historiske samt kultur- og 
mindretalspolitiske udvikling i mindretallet og det dansk-tyske grænseland 
– med en vinkling til den aktuelle debat om diskrimination og ligestilling 
af mindretallet i en tysk politisk hverdag. 
 
Udstillingen er åben fra den 21.april til 9. maj (begge dage incl.) i museets 
åbningstid: 
Tirsdag-søndag kl. 12-16, gratis adgang. 
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HSSO 
Årsmøde i Glud: 
www.hsso.dk/årsmøde/2012 
Tilmelding senest 2. maj. 
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Horsens Kulturhistoriske Forening 
12.05.	  S/S	  Agda	  s	  forlis	  –	  tur	  til	  Endelave	  

Under	  sejladsen	  fra	  Horsens	  til	  Endelave	  stødte	  damperen	  s/s	  Agda	  den	  14.	  januar	  1944	  på	  en	  
mine	  og	  forliste.	  På	  museet	  på	  Endelave	  fortælles	  historien	  om	  det	  tragiske	  forlis.	  Vi	  har	  
arrangeret	  en	  	  en-‐dags	  tur	  med	  besøg	  på	  museet,	  frokost	  og	  hyggeligt	  samvær	  og	  sluttelig	  et	  
besøg	  i	  Endelave	  kirke.	  

Program	  for	  turen:	  

Kl.	  9.45	  afgang	  fra	  Snaptun	  med	  færgen	  til	  Endelave.	  Ombord	  vil	  der	  være	  kaffe,	  te	  og	  
rundstykker.	  

Kl.	  10.45	  ankomst	  til	  Endelave,	  hvorefter	  vi	  går	  de	  500	  m	  til	  Endelave	  Museum.	  Her	  får	  vi	  en	  
rundvisning,	  og	  bagefter	  mulighed	  for	  at	  se	  os	  omkring	  på	  egen	  hånd.	  

Kl.	  13.00	  –	  14.45	  frokost	  efterfulgte	  af	  kaffe	  og	  kage	  på	  Endelave	  kro.	  

Kl.	  15.00	  besøger	  vi	  Endelave	  kirke,	  omvisning	  ved	  Annemette	  Kjærgård.	  

Kl.	  16.15	  afgang	  fra	  Endelave.	  Ombord	  vil	  der	  blive	  serveret	  en	  øl	  eller	  vand.	  	  

Kl.	  17.15	  ankomst	  til	  Snaptun.	  

Tilmelding	  fra	  1.	  marts	  til	  Annemette	  Kjærgård	  på	  telefon	  2260	  4183.	  Sidste	  frist	  for	  
tilmelding	  senest	  den	  23.	  april.	  Husk	  at	  gøre	  opmærksom	  på,	  om	  du	  har	  brug	  for	  kørelejlighed	  
til	  og	  fra	  Snaptun.	  

Pris	  250	  for	  medlemmer	  og	  350	  for	  ikke	  medlemmer.	  Der	  betales	  ved	  fremmøde.	  

Horsens	  Kulturhistoiske	  Forening	  
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Vandretur	  i	  Hansted	  Skov.	  

I	  Hansted	  Skov	  med	  sine	  dybe	  kløfter	  og	  stejle	  bakker	  gemmer	  der	  sig	  længst	  oppe	  mod	  øst	  14	  
gravhøje.	  Arkæolog	  Allan	  Skov	  Larsen	  går	  turen	  fra	  høj	  til	  høj	  og	  fortæller	  undervejs.	  

Husk	  fortøj	  og	  tøj	  til	  føret.	  

Mødested:	  Vejkrydset	  Vandmøllevej	  og	  Fru	  Haves	  vej	  (nord	  for	  vandværket,	  Vandmøllevej	  20,	  
Horsens).	  Parkering	  i	  skovkanten	  langs	  med	  Vandmøllevej.Gratis	  og	  ingen	  tilmelding.	  

	  

August 
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HSSO	  

Sommerudflugt	  2012.	  

Vi	  parkerer	  ved	  Brundlund	  Slot,	  hvor	  turen	  starter	  kl.	  13.00.	  

	  Byvandring	  med	  museumsinspektør	  Kim	  Furdal	  varer	  1	  til	  1	  ½	  time.	  Kaffe	  på	  Folkehjem	  kl.	  
15.00.	  Her	  vil	  Kim	  Furdal	  fortælle	  om	  H.P.	  Hanen	  og	  billederne	  på	  Folkehjem.	  	  Oplysninger	  om	  
tilmelding	  kommer	  senere.	  

September 
 
22-23 – 9 
 
HSSO	  

To-‐dages	  udflugt	  Slesvig	  -‐	  Holsten.	  

Som noget nyt indbyder vi til en todages udflugt til Sydslesvig. Vi kører med 
Ansager Turist ned gennem Jylland og når Frederiksstad, hvor vi oplever 



denne meget idylliske by og slutter besøget med en sejltur på kanalerne. 
  Derefter kører vi til Tønningen, hvor vi overnatter.    Næste dag skal vi til Hallig 
Hooge, hvor en stor naturoplevelse venter os. I hestevogn kører vi rundt på 
øen og ser udvalgte interessante ting blandt andet øens flotteste rum, som 
Kong Frederik den 6. i sin tid overnattede i.    For spørgsmål om turen ring til 75 
56 30 56, Kirsten Øbro.   Tilmelding på 
http://www.hsso.dk/udflugt/sensommertur eller via Kirsten Øbro, tlf. 75 56 30 
56, senest den 10. august.   Betaling senest den 15. august 2012 direkte til 
Ansager Turist: Kontonummer 7729-4100985. Betalingen er den endelige 
tilmelding 

 

Vedr. Koldinghus kan man tilmelde sig nyhedsbrev her: 
http://www.koldinghus.dk/Default.aspx?ID=3102 
	  
Indlæg	  til	  nyhedsbrevet	  sendes	  til	  vosserik@gmail.com	  
Med	  venlig	  hilsen	  
Erik	  Voss	  
Kolding. 


