
Aflysninger af foredrag 

Skjern -Egvad Museumsforening må desværre på grund af corona situationen aflyse det 

programsatte foredrag: 

 Røde Kors Lazarettet ved Hald fra 1917 med tidl. Skoleleder Poul H. Christensen, Viborg, d. 28/1 

i Skjern Vindmølle. 

Poul H. Christensen vil dog gerne på et senere tidspunkt afholde foredraget og oplyser, at man kan 

få en forsmag på viden om lejren ved at se på gamle filmstrimler: 

Manual til gamle film fra Midtjylland:  

På internettet søges på: Filmcentralen.dk . Her klikkes på Danmark på film . 

I menuen højre klikkes på Midtjylland . I den ny menu til højre fremkommer knap 50 filmstrimler 

fra det midtjyske. Der er tre fra Hald Ege, men den længste på 9 min om fangelejren ved Hald er 

ikke med. For at finde den skal man i søgefeltet (forstørrelsesglasset) i menuen øverst på siden og 

skrive: Fangelejren ved Hald . 

De røde barakker ved Hald Ege har en spændende historie og blev oprindeligt opført i 1917 på 

grundlag af en aftale i Røde Kors regi mellem det neutrale Danmark under 1.verdenskrig og de 

krigsførende magter Tyskland, Østrig-Ungarn og på den anden side Rusland. England og Frankrig 

var ikke med i aftalen. 

Aftalen gik ud på, at krigsfanger fra Tyskland og Østrig-Ungarn i det russiske område kunne 

overføres til Hald og russiske krigsfanger i det tyske til den ligeledes nyopførte Horserød-lejr. 

I løbet af et års tid passerede 1500 krigsfanger, både menige og officerer, forbi Hald til et ophold 

under rolige forhold. Heraf var ca. 1200 fra Østrig-Ungarn. 

På internettet kan man finde mange oplysninger om brugen af de røde barakker gennem tiden, 

prøv f.eks. at søge på Folkekuranstalten ved Hald 

 

Foredrag i Ringkøbing Museumsforening d. 20/ 1 med Johannes Nørregaard Frandsen: Da 

landboliv blev en by i provinsen, er ligeledes blevet aflyst, oplyser foreningens formand Jens 

Olufsen. 

 

Om de øvrige annoncerede foredrag her i foråret 2021 kan afholdes, vil tiden vise, men hellere 

være på den sikre side end tage risiko, så længe coronaen er blandt os. 

På vegne af aktivitetsudvalget i Skjern-Egvad Museumsforening og med venlig hilsen 

Bent Dollerup 

 


