Historisk Samfund for Sydøstjylland

Fra den nye udstilling i Kongernes Jelling: Byen der forsvandt- om Jelling bys samliv med de
kongelige monumenter gennem100 år: Det sidste hus i Gormsgades østside forsvinder. Gormsgade
4 under nedrivningen i 2001. Se mere nedenfor

Nyhedsbrev februar 2010
Møde om foreningens fremtidige indsats
Lørdag den 6.februar 2010 gennemførte bestyrelsen og gæster fra nogle af lokalarkiverne et
heldagsmøde om foreningens fremtidige udvikling på Koldinghus. Om formiddagen havde vi besøg
af Søren Bitsch Christensen, formand for Dansk Historisk Fællesråd, som fortalte om
udfordringerne for det lokalhistoriske arbejde i en tid hvor foreningskultur og medier var under
hastig forvandling. Søren kunne desuden fortælle om arbejdet i Center for Byhistorie ved Århus
Universitet og de projekter man der havde gang i og som vi helt sikkert vil høre mere til. Om
eftermiddagen havde vi besøg af Thit Aaris fra Dansk Oplysningsforbund og DGI, der satte gang i

en diskussion blandt de tilstedeværende om foreningens fremtidige indsatser. Det kom der en række
spændende forslag og ideer ud af som vi siden vil komme tilbage til. En inspirerende dag!

Ildsjæle
Dansk Historisk Fællesråd har i september 2009 udsendt en lille bog, Historiens Ildsjæle, red. af Jes
Fabricius Møller, i anledning af foreningens 100 års jubilæum. Bogen rummer 18 biografier af
mænd og kvinder, såvel døde som nulevende, såvel kendte som ukendte, der på hver deres måde har
brudt nye veje for lokalhistorien. Det er spændende og inspirerende læsning og tillige en samling
gode historier om særprægede personer. Der er f.eks. historien om Hans Brandt(1890-1982),
grundlæggeren af Fåborg Byhistoriske Arkiv, hvis arbejdsgiver, apotekeren, under krigen,for at
spare havde installeret en 5 Wats pærer for at forhindre at der blev brugt for meget strøm under
nattevagterne. Hans Brandt medbragte da sin egen, noget stærkere pærer, så han kunne bruge de
lange vagter til nyttigt lokalhistorisk arbejde. Eller der er Helene Strange(1874-1943) fra Falster,
der levede som tjenestepige, men samtidig skrev romaner med motiver fra egnens kulturhistorie og
folklore, indsamlede folkeminder, holdt foredrag over hele landet og arrangerede lokale folkefester.
I sine unge dage arbejdede hun sig i 1911-12 tværs gennem Europa og USA som tjenestepige! Men
læs selv! Bogen kan fås ved at gå ind på www.historie-online.dk

Arrangementer i foreningen i februar og marts 2010
Herregårde i vore dage: Moderne brug og bevaring
Henrik Ahlefeldt-Laurvig, Stensballegård fortæller om de udfordringer der har været og stadig er forbundet med at
skulle overtage og videregive en stor landbrugsbedrift med store fredede bygninger og historiske traditioner.
Aftenens møde knytter an til foreningens arbejde med kulturmiljøer og skal ses på baggrund af det store værk om
danske herregårde i fortid og nutid, især det fjerde og sidste bind: Herregården: Menneske, samfund, landskab,
bygninger.
Foredraget er arrangeret i samarbejde med Hovedgård Bibliotek.
Tid: 25.02.2010 kl. 19:30
Sted: Hovedgård Bibliotek

Forlystelsesliv i Vejle fra 1850’erne til 1950’erne: Fra skovbal til
Moulin Rouge!
Arkivar Poul Porskær Poulsen, Vejle Stadsarkiv, fortæller om forlystelseslivet i Vejle gennem 100 år. Undervejs vil
han illustrere udviklingen med eksempler på, hvad vejlenserne morede sig med i perioden: Teater, udflugter, gøgl,
varieté, revy, film, bal osv. Forlystelseslivet udviklede sig hastigt i perioden: Fra den gøglerprægede
markedsunderholdning og
de omrejsende teaterselskaber af meget svingende kvalitet til selvstændige forlystelsesforetagender som biografer,
varietéteatre, dansesteder mv.
Foredraget bygger på et forskningsprojekt på Vejle Museum, der danner baggrund for museets nye udstilling i
Spinderihallerne.
Mødet finder sted onsdag den 10. marts 2010 kl. 19 på Hotel Australia, Dæmningen, 7100 Vejle.
Inden mødet vil hotellets direktør Christa Laursen vise rundt i hotellet og fortælle lidt om dette Vejles gamle
vartegn!
Foredraget arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Tid: 10.03.2010 kl. 19:00
Sted: Hotel Australia, Dæmningen, 7100 Vejle

Telegrafregimentets Historiske Samling og Bülows Kaserne
Lørdag den 27. marts 2010 kl. 14 mødes vi på adressen: Øster Voldgade 18, Fredericia. Her ligger Bülows kaserne,
hvor pensioneret Kaptajn/Museumsleder P.C. Rochler fortæller og viser rundt i ”Telegrafregimentets Historiske
Samling”. På en rundtur på kasernens område vil vi få en introduktion til hvad kasernen bruges til og lejlighed til at
komme ind i bl.a. Parolesalen.
Foreningen er vært ved en kop kaffe.
Entre: Pris 20 kr. pr. person.
Tid: 27.03.2010 kl. 14:00
Sted: Øster Voldgade 18, Fredericia
Tilmelding på www.hsso.dk

Nyt fra Museer og Arkiver i Sydøstjylland

"Byen der forsvandt" - en udstilling om Jelling bys samliv med de kongelige
monumenter gennem 100 år.
Udstillingen ”Byen der forsvandt”, der vises på Kongernes Jelling, 7300 Jelling, åbnes af fhv.
seminarierektor Ole Breinholdt fredag den 12/2 kl. 16.
Fra lørdag den 13/2 og til søndag den 4/7 kan udstillingen ses i Kongernes Jellings vinduer ud mod
Gormsgade.

Jellings Gormsgade 1920, set fra syd. Kirken og højene er skjult bag husrækken til højre. I
baggrunden anes Jelling Kro.

På geologisk ekspedition i Per Kirkebys kunst
En usædvanlig kobling mellem Per Kirkebys verdensberømte malerkunst og hans knapt så
kendte geologiske baggrund kan opleves i årets første nye udstilling på Trapholt.
Per Kirkeby er én af Danmarks absolut mest anerkendte kunstnere, hvilket blev understreget
af en række spektakulære danske og internationale udstillinger i 2009 i anledningen af hans 70
års fødselsdag. Udstillingen på Trapholt følger op på kunstnerens jubelår ved at zoome ind på
et helt særligt aspekt ved Kirkebys kunst: Det geologiske spor.

Søndag 14. februar kl. 11:
Offentlig introduktion til Kirkeby-udstillingen

(gratis når entreen er betalt)

Onsdag 3. marts kl. 19-20:
Folkeuniversitetsforedrag ved museumsinspektør, Anni Nørskov Mørch: Kirkeby og Geologien
(gratis når entreen er betalt)

Kom med på www.horsensleksikon.dk
Hvor godt kender du det område, vi i dag kalder Horsens Kommune?
Sidder du inde med specialviden om personer, steder eller begivenheder, der har været
med til at gøre Horsens og opland til det, vi kender i dag?
Eller vil du lave en profil for din lokale interesseorganisation, idrætsforening,
spejdergruppe eller lokale borgerforening, så andre let kan finde jer?
Nu har du mulighed for at dele denne viden om Horsens i fortid og nutid med resten af
Danmark. Det kan nemlig ske på www.horsensleksikon.dk.

Horsens Bibliotek, Byarkivet i Horsens og Horsens Museum indbyder alle interesserede til
kursus i brugen af Horsens Leksikon, hvor du kan lære, hvordan man indsætter en artikel,
oploader billeder og linker til en hjemmeside m.m.
Det sidste af to kurser afholdes onsdag d. 3. marts kl. 15-18 på Horsens Bibliotek i
undervisningslokalet på 3. sal.

Da kurset d. 9. februar starter udenfor bibliotekets normale åbningstid, skal kursisterne
mødes ved personaleindgangen på bagsiden af biblioteket mellem 8.45 og 9.00, hvor man
bliver hentet af kursuslederen.
Pris: Billetter kan afhentes på Horsens Bibliotek, og det er gratis at deltage.
For yderligere oplysninger kontakt Kristine Stub Precht, Horsens Museum på 7629 2364
eller via mail musksp@horsens.dk eller Lea Herbers Poulsen, Horsens Bibliotek på mail
lhep@horsens.dk

Lokalhistorisk Litteratur

Bogen om Bryrup-banen af Vigand Rasmussen,
156 sider med over 400 illustrationer i sort/hvid
og farve. Udkommer februar 2010.
Bogladepris kr. 298,Fås hos førende boghandlere (bestilling via NBC)
og www.jernbaneklub.dk/jernbog.htm

Og mens vi er ved bøgerne! Der er endnu eksemplarer tilbage
af historien om Vejle Amt. Men du skal skynde dig!
Magten & Menneskene
Red. af Lars Bjørneboe og Karen Skovbjerg
Vejle Amts Historie 1794 - 2006. Forsendelse 80 kr.
Pris: kr. 250,00
Bestil den hos boghandleren eller på www.hsso.dk

