
 Genforeningen i 1920 og drømmen om Danmark 
til Dannevirke

Museumsinspektør Kristian Bruhn

I foredraget fortælles om forløbet op til Genforeningen i 1920. 
Foredraget stiller skarpt på Genforeningens “tabere” og giver et 
bud på, hvordan den såkaldte Dannevirkebevægelse operere-
de i det skjulte under og efter 1. verdenskrig; hvilke resultater       
bevægelsen opnåede, og ikke mindst hvorfor det ikke lykkedes at 
nå det egentlige mål: en grænse ved Slien - Dannevirke - Husum. 
Foredraget er bl.a. baseret på arbejdet med Jonas Collins dag-
bøger 1918-19, som udkommer i 2020.

Arbejdere og boliger i Frederiksværk 1760-1960
Museumsleder Frank Allan Rasmussen

J.F. Classen var opmærksom på, at hans arbejdere skulle have 
tålelige forhold. Det var simpelthen en forudsætning for, at han 
kunne drive sin store industrielle virksomhed. Noget af det første 
han byggede på Frederiks Wærk var en række arbejderboliger. 
Derfor byggede Anker Heegaard også boliger, det samme gjorde 
DFJ og sidst, men ikke mindst, Det Danske Staalvalseværk.     
Fabrikssamfundet med arbejderboliger kender vi fra det store ud-
land, især England som var Classens forbillede. Foredraget om 
arbejderne vil blive garneret med en række af de mange fotos og 
tegninger, som museet har af disse byggerier. Kom og se med - 
måske bor du selv i en af de mange boliger.

Grevens fejde
Museumsinspektør Mads Thernøe 

Grevens fejde er en af danmarkshistoriens mest turbulente peri-
oder. I overgangen fra middelalderen til renæssancen blev der 
i Danmark udkæmpet en blodig borgerkrig, der skulle afgøre 
magtfordelingen i det gamle kongerige. Politiske alliancer, rå vold 
og et opgør med den katolske kirke er centrale elementer i fore-
draget om Grevens fejde.

GENERALFORSAMLING

Mølleriet i Danmark
Knud Erik Jensen

Besættelsestiden mindes 
75-året for befrielsen

De asociale – Danmarks glemte kz-fanger
Journalist Tim Panduro

Er der noget mere dansk end en vindmølle, der på lang afstand 
kan ses, når den knejser stolt på toppen af bakken? Eller vand-
møllen, der ligger idyllisk ved bækken med et stråtækt møller-
hus bagved? Men historien om møllerne rummer meget mere.
De gemmer på historier om rasende opgør om vandrettigheder, 
kampen mellem kongeligt monopol og fri næring, bidrag til den 
industrielle revolution, innovative opfindere og vore dages drøm 
om grøn energi.
Knud Erik Jensen vil fortælle om møllerne fra middelalderens 
skvatmøller til nutidens strømfarme.

Mellem oktober 1944 og januar 1945 blev godt 420 danskere 
sendt til kz-lejren Neuengamme under den nazistiske beteg-
nelse asociale. De fleste kom fra samfundets bund, og deres 
dødstal oversteg hurtigt samtlige andre danske fangegruppers. 
De overlevende kom hjem til et Danmark, der ikke for alvor 
anerkendte deres lidelser. Journalist og forfatter Tim Panduro 
fortæller om den forkætrede og i dag næsten glemte fange-
gruppe.

Aftenarrangement på Jægerspris Slot

Heldagstur til Kalundborg
Kalundborg er målet for årets heldagsudflugt.  Her skal vi både 
se den femtårnede kirke i den gamle bydel ”Højbyen” og på 
en guidet tur rundt i den gamle del af byen med stenhuse fra 
middelalderen og bindingsværk fra renæssancen. Frokosten in-
dtager vi på det gamle spisested Bispegården. Senere får vi 
mulighed for at se resterne af Esbern Snarres gamle borg.
På hjemvejen kører vi inden om Landbrugsmuseet Birkende-
gård, der ligger lidt uden for Kalundborg. Her går vi rundt på 
egen hånd. Inden vi fortsætter hjemturen, nyder vi eftermid-
dagskaffen her.
Afgang fra Gjethuset med bus kl. 08.30. Forventet hjemkomst 
kl. 18.00. Pris for turen er 420,00 kr. alt inklusiv.

Aftenarrangement – Horserødlejrens museum

Turen går over på den anden side af fjorden til Jægerspris slot.
Her får vi en guidet tur rundt på slottet, hvor kong Frederik 
d. VII og grevinde Danner tilbragte megen tid. Vi får en rund-
visning i lokalerne, hvor de færdedes. Efter grevindens død blev 
der efter hendes ønske oprettet en stiftelse til gavn for fattige 
og efterladte Piger. Stiftelsen eksisterer stadig.
Da det ikke er muligt at tilkøbe kaffe efter rundvisning, med-
bringer vi selv kaffe og kage.  Turen koster 175,00 kr., der dæk-
ker både entre, omvisning og kaffe efter rundvisning.
Selvkørsel. 

Horserødlejren ved Helsingør har haft en broget historie.
Lejren blev bygget under 1. Verdenskrig og husede russiske 
krigsfanger, der blev overført fra Tyskland. Efter krigen fun-
gerede lejren som feriekoloni, men blev i 1940 brugt til først 
internering af tyske emigranter og efter 1941 til internering af 
ledende medlemmer af Danmarks Kommunistiske Parti. I  1943 
overtog den tyske besættelsesmagt kontrollen med lejren, og  
den blev benyttet som fangelejr for modstandsfolk indtil 1944.
Rundvisning ledsaget af fortællinger ved museumsleder Torben 
Gulnov.
Vi tager selv kaffe og kage med, der kan nydes udenfor.
Pris for turen incl. kaffe 65.00 kr. Selvkørsel.            

Traditionen tro markeres 4. maj, som både er en national og 
lokal mindedag, med blomsternedlæggelse ved mindestenene i 
Nørregade og på Nyvej.
Vi samles kl. 18.00 ved mindestenen i Nørregade og fortsætter 
derefter til Nyvej.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og her 
har du som medlem mulighed for at øve indflydelse på forenin-
gens virke.
Der aflægges beretning og regnskab.
Der behandles indkomne forslag og vælges bestyrelsesmedlem-
mer. 
Efterfølgende er der foredrag om Mølleriet i  Danmark.
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