Historisk Samfund for Sydøstjylland

Fra historien om Horsens Kvindeseminarium fra 1878 til 1918 i foreningens årbog Lokalhistorie fra
Sydøstjylland 2010. Arkitekt Estrups bygning fra 1896, der oprindelig var kvindeseminarium, blev
købt af Horsens Kommune for 65.000 kr. i 1922 og har siden været en del af Vestbyskolen. Foto:
Anne-Mette Knudsen.

Nyhedsbrev september 2010
Præsentation af årbogen og program for arrangementer
2010-11
6.oktober 2010 kl. 16 på Museet i Spinderihallerne i Vejle

Onsdag den 6.oktober udkommer foreningens årbog 2010 med en række spændende artikler,
deriblandt en om kvindeseminariet i Horsens og om de forbløffende talrige kopier af den store
Jellingesten, der findes rundt om i verdenen. Det er altid en god og festlig anledning til at takke
redaktionsudvalg og redaktør ved glas vin eller en kop kaffe og høre et par af bidragyderne fortælle.
Vi glæder os til at se de bidragydere og medlemmer af foreningen der har mulighed for at komme.
Det vil være muligt for deltagerne (og besparende for foreningen!) at hjemtage sin årbog og
tilhørende materiale efter mødet!
Indholdsfortegnelsen kan nok give en blod på tanden:
6 Her mødtes oldtidsmennesker
- af Allan Skou Larsen
24 Kongens gård i Jelling
- af Leif Baun
45 Prinsessebortførelse

- af Ebbe Nyborg
66 Den gamle sårede milesten
- af Arne Rosenkvist
82 Striden mellem Højre og Venstre i Kolding
1873-1874

- af Erik Voss
93 Horsens Kvindeseminarium 1878-1918
- af Anne-Mette Knudsen
124 Runesten som reklamesøjler, gaver og
dokumentation
- af Anne Pedersen og Susanne Trudsø
133 Smidstrup Husmandsforening 1907-2007
- af Helle Bøggild Nielsen
142 Afsked med Horsens

- af Martin Dyrbye
149 Den nye Lillebæltsbro
- af John Juhler Hansen
154 Årets museum: Museerne i Fredericia
- af Bodil G. Schelde-‹ensen
160 Nyt fra historien i Sydøstjylland
- kontaktoplysninger og beretninger
186 Historisk Samfund for Sydøstjylland
- beretning, meddelelser, regnskab og bestyrelse

Betaling af kontingent
Indbetalingen af kontingentet har nu været i gang et stykke tid. Desværre har kassereren været nød
til at udsende rykkere til en del medlemmer ligesom bestyrelsen har hjulpet kassereren med at ringe
rundt. Ofte viser det sig at der er mindre fejl i adresser o.l. som herved kan afhjælpes. Samtidig er
det muligt at føje endnu en mail-adresse til modtagere af foreningens elektroniske nyhedsbrev.

Spændende udflugt til Haderslev
Den 28.august deltog 32 medlemmer i en spændende byvandring i Haderslev by, med besøg i
domkirken og Hertug Hans kirke og hospital. Museumsinspektør Lennart Madsen var en glimrende
fortæller og den helt rigtige mand til at introducere foreningens medlemmer til Sønderjyllands
historie, nu da foreningens interesseområde, efter kommunalreformen, er udvidet til også at omfatte
områder syd for grænsen fra 1920.

Nye medlemmer? Giv et medlemskab som gave!
Foreningens bestyrelse har som målsætning at antallet af medlemmer i foreningen kommer op på
650 inden næste årsmøde. I den forbindelse vil vi opfordre til at man bruger medlemskabet af
Historisk Samfund for Sydøstjylland som gave til familie, venner og bekendte, ikke bare i
Sydøstjylland, men også til folk der kommer her fra området men ikke bor her længere. Måske
kunne de have interesse i at høre om fortiden i Sydøstjylland. Foreningen har faktisk en hel del
medlemmer ud over landet!
Sådan gør du:
- Send navn og adresse, telefon og gerne e-mail-adresse på den der skal modtage gaven, med
opgivelse af dit eget navn og adresse og e-mail til kassereren, Benny Andersen, Egevang 4,
8740 Brædstrup, (E-mail: hssovejle@gmail.com eller Tlf.: 75 75 13 90)
- Kassereren vil sende en velkomstskrivelse med orientering om foreningens aktiviteter og
tilbud og sidste års årbog til gavemodtageren og en kontingentopkrævning til dig. Hvis det
ønskes kan vi sende begge dele til dig.
Man kan også, helt enkelt, foreslå familie, venner, bekendte at melde sig ind via hjemmesiden
www.hsso.dk!

Kommende arrangementer:

Den gamle flyveplads ved Gl. Rye

Foredrag med billeder ved Annette Foth-Jakobsen fra Gl. Rye
Flyvepladsen ved Gl.Rye er et spændende lokalhistorisk emne. Foredraget vil handle om flyvepladsens
historie fra 1935 til 1948, og selv om man allerede kender noget til flyvepladsen vil der helt sikkert være
historier, som man ikke har hørt før. Det gælder f.eks. om hvordan de mange tyske soldater under krigen
satte deres præg på livet i Gl. Rye og Ry. Det gælder også beretningen om livet bag pigtråden i den store
tyske flygtningelejr der opstod på pladsen ved Salten Langsø efter krigen, om bl.a. lejrpræsten og hans
familie, om de problemer, der opstod, da mange tusinde flygtninge levede tæt sammen over et langt
tidsrum, og endelig om de store forandringer lejren gennemgik fra dens start i 1945 indtil dens opløsning i
1948.
Arrangeres i samarbejde med Brædstrup Bibliotek og
Brædstrupegnens Aftenskole.

Torsdag 23. september kl. 19.00
Pris: 50 kr. inkl. kaffe og småkager.
Hvor: Foredragssalen, Brædstrup Bibliotek, Niels Wongesvej 8, 8740 Brædstrup. Tilmelding senest
18. september på Hjemmesiden for Historisk Samfund for Sydøstjylland
E-mail: hssovejle@gmail.com
Tlf.: 75 75 13 90

Vejle Bibliotekerne i Børkop indbyder Historisk Samfunds
medlemmer til flg. arrangementer:

Mølle og dam

Historien om vandmøllen og “de go’e gamle dage”
En vandmølle ved en rislende bæk er et idyllisk og nostalgisk ikon som hjorten ved skovsøen - en
påmindelse om teknisk snilde fra tiden før dampmaskinen, men også om, hvor besværlige selv de
mest dagligdags gøremål var.
Naturvejleder og biolog Jens Reddersen har samlet sine bedste historier fra bl.a. radio, TV og
naturvandringer, og resultatet er blevet et smukt billedforedrag, der belyser de danske vandmøllers
form og funktion, natur- og kulturhistorie. Han fortæller især historier fra sin hjemmebane - det
smukke Mols/ Syddjurs, men går også tæt på den store danske natur- og kulturhistorie. Og så giver
han gode tips til den, der vil udforske sin egen egns gamle vandmøller.
Onsdag den 29. september 2010 kl. 19.00 på Biblioteket i Børkop, Ågade 6, 7080 Børkop
Pris: 60 kr.

Lokalhistorisk julehygge
Kom til en hyggelig og spændende eftermiddag på biblioteket med historier fra det gamle Børkop.
Vigand Rasmussen og Bodil Højlund fra Børkop Lokalhistoriske Arkiv vil præsentere arkivets nye
årsskrift og fortælle historier fra gamle dage. De vil bl.a. fortælle om hvordan Østergade blev ofret
for at give plads til Nyboder, om et tysk flygtningetog, der gjorde ophold på Børkop station i flere
dage, samt om krigens gang i Børkop.

Vi vil samtidig benytte lejligheden til at julehygge og byder derfor på kaffe/te og lidt julegodter.
Det vil desuden være muligt at købe det nye årsskrift.
Fredag den 3. november 2010, kl. 15.00 på Biblioteket i Børkop
Gratis adgang.

Nyt fra museer og arkiver
Museet på Koldinghus
10. september -27. februar 2011

The Beatles Forever!
Om The Beatles, fankulturen og ungdommen i 1960’erne
Vi markerer 50-året for dannelsen af alle tiders mest succesfulde musikgruppe.
Udstillingen fortæller historien om musikken, om fankulturen og ungdomskulturen i
1960’erne og leverer et kulturhistorisk gensyn med det årti i efterkrigstiden, der bød på
de største samfundsmæssige forandringer. Fremvæksten af overflodssamfundet,
opbruddet i familiemønstret, opgøret med autoriteter, kvindefrigørelsen,
fredsbevægelsen og ungdomsoprøret - alle disse begreber udspillede sig på scenetæppet bag The Beatles.
Udstillingen skildrer årtiet set gennem ungdommens briller. Den inviterer dig ind i sækkestolen i
ungdomsværelset for at lytte til grammofonplader med tidens toner; op på bagagebæreren på knallerten
og ind til koncerten i ungdomsklubben. Og The Beatles er med hele vejen. Læs mere på
www.koldingghus.dk/udstillinger

Vejleegnens Museer i Randbøldal

