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Møller, modstandskamp og tro: Museer invite-

rer borgerne på jagt efter de glemte historier 

Hedensted Kommune rummer mange lokalsamfund med hver deres sær-

præg, historie og fortællinger. Nogle er aldrig skrevet ned og andre næsten 

glemt, men nu skal de frem i lyset med projekt ”Din fortælling – Vores hi-

storie. 

 

Med inspiration fra DR-programmet ”Skattejagten på museet” inviterer museerne i 

Glud, Uldum og Hjortsvang nu borgerne med på jagt. En jagt efter både små og 

store historier om møller, modstandskamp og stærke religiøse strømninger i He-

densted Kommune.     

De gode fortællinger ligger nemlig ofte gemt. På støvede lofter, i fugtige kældre el-

ler måske i erindringernes kringelkroge hos dem, der oplevede dem – eller har fået 

dem fortalt. Måske er de aldrig skrevet ned. Måske er de ufortalte, selvom histori-

erne både kan vække eftertanke, underholde eller bidrage til at binde fortid, nutid 

og fremtid i lokalområderne sammen.    

Det forsøger de tre museer i Hedensted Kommune nu at gøre noget ved, når jagten 

går ind på de ukendte historier fra lokalområderne i projektet ”Din fortælling – Vo-

res historie. Et nyt fælles formidlingsprojekt, som museerne står bag.  

”Vi håber, at folk rundt i kommunen har lyst til at bidrage med deres historier. Vo-

res fælles historie er jo stykket sammen af de bidrag, som hver af os kommer med. 

Derfor er det vigtigt at få samlet de gode historier ind, mens de stadig kan erin-

dres. For det er ved at fortælle historien, at vi holder den i live og den forbliver re-

levant. Personligt glæder jeg mig til at dykke ned i historierne om tro i Hedensted 

Kommune, hvor vi har Danmarks første vækkelsesbevægelse og hvor troen stadig 

står stærkt i mange sogne”, fortæller Lola Wøhlk Hansen, der er museumsinspektør 

ved Glud Museum. 

Historierne bliver indsamlet løbende. Blandt andet på seks historie-indsamlingsafte-

ner, som museerne afholder i fællesskab i løbet af vinteren. Her kan borgere møde 

op og fortælle deres historier om møller, der er gået til, om modstandskampen un-

der besættelsen eller kampen om troen i både byer og landområder.   

Her kan man også medbringe historiske genstande, brevudvekslinger, fotos og eller 

lignende, der relaterer sig til indsamlingens emner og som evt., efter aftale, kan 

indgå i en udstilling, som skal skabes på baggrund af de nye oplysninger museerne 

får. 

Projektet er skabt i samarbejde med Hedensted Kommune og sigter, udover lokale 

borgere, også mod at inddrage lokalarkiver og andre aktører for at give en andele-

des og dybere dimension til fortællingen om den forandring og udvikling, som He-

densted Kommune har gennemgået.   

”Det er vigtigt, at vi har levende kulturinstitutioner, som prøver ting af og arbejder 

med nye formater og fortællinger. Det skal være med til at løfte vores museumstil-

bud og bidrage til en større forståelse af, hvorfor samfundet har udviklet sig som 

det har, lige netop her i kommunen, og på en måde, så historierne også er rele-

vante for de næste generationer, så vi glæder os til at følge projektet” udtaler Ka-

sper Glyngø, der er formand for Udvalget for Fællesskab i Hedensted Kommune. 
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Under emnerne Møller, Modstand og Tro sætter Uldum Mølle Museum, Hjorts-

vang Museum og Glud Museum nu fokus på Hedensted Kommunes samlede histo-

rie.  

 

De tre museer har hver deres fokus for den kommende indsamling, som går i gang 

i det nye år: 

 På Uldum Mølle søger Museumsleder og historiker Jacob Hanquist Petersen, 

historier om de mere end 100 møller, som tidligere lå spredt ud over Heden-

sted Kommune. Mange ældre husker nok tilbage til dengang, da der var en 

mølle i hver en landsby, i nogle landsbyer endda flere.  

 

 På Hjortsvang Museum kigger museumsleder Martin Holm nærmere på 

den lokale modstandskamp under besættelsen i ”de onde år” 1940-45. 

 

 På Glud Museum sættes der fokus på tro i Hedensted Kommune –både før 

og nu. Museumsinspektør Lola Wøhlk Hansen efterspørger fortællinger om 

grundtvigianere, de stærke jyder, Indre Mission eller andre trosretninger i 

dit lokalområde som har historiske rødder.  

 

 Borgere der kender til historier om en af de møller som ikke længere findes, 

om modstandsbevægelsen eller kamp for troen i din landsby er velkomne til 

at kontakte så de tre museumsfolk.  

 

 Museerne afholder seks historie-indsamlingsaftner, hvor borgere kan for-

tælle deres historie eller medbringe historie genstande, som evt. kan indgå i 

en udstilling efterfølgende.  

 

 Hold øje med opslag om tid og sted bl.a. på museernes hjemmesider/face-

book og på Hedensted Kommunes Kulturkalender: kultur.hedensted.dk/ka-

lender 

 

 Projektet afsluttes med en foredragsrække i starten af 2024, hvor de 

tre museumsfolk stiller op til en fælles foredragsrække. Her kommer 

museerne til at binde knude på projektet med nye lokalhistoriske for-

tællinger og forhåbentlig en mindre mobil vandreudstilling, som skabes 

til formålet, med de genstande som borgerne har bragt ind i projektet 

og som der kan fortælle de mest interessante historier fra. 

 

 Hedensted Kommune vedtog i slutningen af 2021 en Museumspolitik. Muse-

umspolitikken har til hensigt at styrke museerne og dermed kulturområdet i 

en kommune, hvor kultur lever og vokser i lokalområderne. For at støtte og 

udvikle museernes samarbejde har Udvalget for Fællesskab afsat midler til 

det fælles projekt.  

 

 

KONTAKT: 

o Hedensted kommune, ved Kulturkonsulent Maria Elsmore-Andersen på 

mobil 29111162 eller via mail maria.elsmore-andersen@hedensted.dk 

o Glud Museum, ved Lola Wøhlk Hansen på tlf: 36923491 eller via mail 

lwh@gludmuseum.dk 

o Uldum Mølle Museum, ved Jacob Hanquist Petersen på tlf: 75679484 

eller via mail post@uldummolle.dk 

o Hjortvang Museum, ved Martin Holm på tlf: 75676455 eller via mail 

mailto:maria.elsmore-andersen@hedensted.dk
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