Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland

Oktober 2012
Foreningens arrangementer:

Reception for Årbog 2012
Traditionen tro er der torsdag den 4.oktober kl. 16 reception for alle
foreningens medlemmer, presse og andre interesserede i Spinderihallerne,
Vejle i anledning af udgivelsen af vores årbog Lokalhistorie fra Sydøstjylland
2012. Ved receptionen vil redaktøren, Leif Baun, Jelling og to af forfatterne
fortælle lidt om indholdet. Foreningen vil byde på en kop kaffe og kage i
dagens anledning! Vi håber at såvel medlemmer som repræsentanter for
pressen vil møde op for at høre hvilke nye og spændende historier
redaktionsudvalget har samlet sammen til os denne gang og, for
medlemmernes vedkommende, desuden at tage deres eksemplarer af
årbogen med hjem og dermed spare foreningen for portoudgifterne!

Foredrag og andre arrangementer 2012-13

Samtidig med årbogen har vi fornøjelsen af at præsentere vinterens og forårets foredrag
og andre arrangementer. Sammen med vores samarbejdspartnere rundt omkring i
Sydøstjylland er det lykkedes at sammensætte et, synes vi selv, ret spændende program
med fine emner og gode foredragsholdere, der vil fortælle om fortiden, både den nære og
den fjerne, tidsmæssig og geografisk!

Lokalhistorisk Inspirationsdag 2013

Lørdag den 23.februar 2013 kl. 10-16 på Aktivitetscentret Egetoft,
Kirkevej 23, 6040 Egtved
Bestyrelsen i Historisk Samfund, hjulpet af gode kræfter rundt omkring, har
endnu engang fornøjelsen af at kunne indbyde medlemmer af lokalarkiver og
lokalhistoriske foreninger i Sydøstjylland samt medlemmer af Historisk
Samfund for Sydøstjylland til en Lokalhistorisk Inspirationsdag. Interesserede
fra andre områder og foreninger i Sydøstjylland er velkomne.
Tilmelding senest den 7.2.2011 på HSSØs hjemmeside
www.HSSO.dk/inspirationsdag eller ved at indsende en tilmelding til
foreningens kasserer Benny Andersen, Egevang 4, 8740 Brædstrup
Program:
Kl. 9.30-10 Indskrivning og kaffe/te mm.
Kl.10-12 Deltagerne kan vælge mellem:
- Kirsten Rykind Eriksen: Hvad skifterne fortæller om det levede liv!
- Helle Bondesen, arkivar, LA Odense, Hvad kan man få ud af de lokale
retsbetjente arkiver?
Kl. 13-15
- Per Grau, SDU, Hvad kan man få ud af arbejdet med historiske kort?
- Anker Ravn Knudsen, Rødding, Hvordan engagere en større kreds i
lokalarkivets arbejde?
Kl. 15 Eftermiddagskaffe og fælles afslutning:
Det lokalhistoriske arbejde og Inspirationsdagens fremtid. Diskussion af
forslag og ideer. Hvordan kommer vi videre? Oplæg v. arkivchef Jørgen
Thomsen, Odense, fmd. for Sammenslutningen af Lokalarkiver.

-

Deltagelse koster 100 kr. pr. deltager, som betales ved kursets start. Det enkelte
lokalarkiv/forening må gerne deltage med flere medlemmer.

Der vil være gratis kaffe/te med brød ved ankomsten kl. 10 og kl. 15
Frokost kl. 12-13: Deltagerne medbringer selv deres egen medbragte
madpakke. Øl og vand kan købes.
Tilbageskuende:
Weekenden 22-23. Sept. fandt HSSOs udflugt til Slesvig sted. Ansager
Turistbusser havde arrangeret en fin tur til bl.a. gården Roter Haubarg i
Witzwort, Friedrichsstadt med en skøn kanalrundfart og den uforglemmelige
hallig Hooge.

Øvrige arrangementer:
Sept.

Koldinghus: 1001 SKATTE - DE BEDSTE HISTORIER FRA MUSEETS
OG STADSARKIVETS SAMLINGER
Fredag 28. september, kl. 15.00 på Museet på Koldinghus.

Museet på Koldinghus og Kolding Stadsarkiv råder over betydelige kulturskatte,
som sjældent kommer frem i lyset. Vi har fine redskaber fra svundne håndværk,
våben, malerier, væltepetere, forhandlingsprotokoller, erstatningstobak, kort,
gamle fotos, film og meget mere. 1001 Skatte giver et indblik i historiens
uendelige mangfoldighed og de udfordringer, vi som kulturinstitutioner har med
kun at bevare det allervigtigste for evigheden – hverken mere eller mindre.

Okt.
Koldinghus: ”Levende Historie” i efterårsferien
KONGEN VENDER TILBAGE
TILBAGE TIL RENÆSSANCEN: FÆGTESKOLE - TIL MIDDAG MED KONGEN
- GØGL OG AKROBATIK - FISKEDAM - SKOLESTUE - KEGLEBANE TROLDKONE - UDKLÆDNING - WORKSHOP - MADTELT I SLOTSGÅRDEN
Fra mandag den 15. oktober til lørdag 20. oktober 2012 fra kl. 11.00-15.00.
Tilmelding ikke nødvendig. Gratis adgang for børn og unge under 18 år. Voksne
betaler entré til museet.
Nov.
Det færøske er både nært og stort
Tre fremragende forskellige færinger på Vejle Kunstmuseum Publikum til udstillingen
”Laterna Magica” kan møde både Færøerne og sig selv i de meget forskelligartede værker
af kunstnerne Sigrun Gunnarsdottir, Astri Luihn og Edward Fuglø, som udstiller fra lørdag
den 22. september. De tre kunstnere tager udgangspunkt i det nære og løfter det op på et
alment niveau, hvor alle kan genkende sig selv og egne problematikker.
Nogle af de centrale temaer i udstillingen er færøsk selvforståelse kontra den
udenforståendes blik, globalisering over for lokal identitet og udsyn over for det
navlebeskuende. Kunstnerne lader alle deres tilknytning til Færøerne være bagtæppe for
deres kunst, men værkerne er meget forskellige. Edward Fuglø bruger Færøerne som et
laboratorium til sin undersøgelse af verden, og samtidig med at han tager udgangspunkt i

det kendte og nære, gør han det alment, og hans malerier er fulde af sprudlende fantasi,
underfundighed, overskud og humor. Astri Luihns værker er heftige, udflydende kaskader
af maling, som både er abstrakte og alligevel slet ikke. Vand er en drivende kraft i hendes
kunst, som ofte er frie fortolkninger af fuglefjeld og andre naturscenarier. Stærke farver og
en flimrende karakter gør hendes værker til en sanselig og medrivende oplevelse. Den
tredje kunstner, Sigrun Gunnarsdottir, er af og til blevet karakteriseret som naivistisk, men
hun søger snarere et enkelt og slående udtryk for budskabet i sine værker: Nære motiver
med stærke budskaber om barndommens betydning for menneskelig vækst og mening,
om liv, sorg, slægt og fællesskab.
Udstillingen vises 22. september-18. november 2012.

Tyrsted Sognegård:

Invitation til reception
Søndag den 18. november 2012 kl. 13.30 i Tyrsted Sognegård,
Kirkevej 20, 8700 Horsens
hvor museumsinspektør Annette Hoffs nye bog præsenteres:
Boller Slot i 650 år – en godshistorie om mennesker, magt og muld ved Horsens Fjord.
Bogen, der er blevet til efter 2½ års kildestudier, rummer hele gårdens historie fra grundlæggelsen i senmiddelalderen, byggeriet i renæssancen, kongelige besøg og sidenhen
hverdagslivet for alle herregårdens beboere, ansatte og fæstere ved deres arbejde for
herskabet i Bollers have, marker, møller og skove. Den nyere historie med hvilehjem,
husmandsudstykning og sluttelig demensplejehjemmets dagligdag afrunder bogen.
Fotograf Kirsten Nijkamp har været med på hele rejsen til at illustrere de mange års godshistorie. Bogen er på ca. 540 sider med 360 illustrationer, fast bind og et fyldigt navneregister. Den udgives af Skalks forlag Wormianum i samarbejde med Landbohistorisk
Selskab, og prisen er 335 kr.
Ved bogreceptionen kan alle fremmødte på denne dag købe bogen til den
fordelagtige pris af 290 kr.
Af hensyn til kaffe/kageserveringen beder vi om tilmelding med antal personer, helst pr.
mail til: redaktion.skalk@mail.dk ellers telefonisk til Tidsskriftet Skalk 8627 3711 inden 1.
nov.

Til slut en efterlysning:
EGTVEDPIGENS KJOLE STJÅLET

Montre brudt op ved kendt bronzealderfund

Udstillingen bag et af Danmarks mest kendte bronzealderfund, nemlig Egtvedpigens Grav
vest for Vejle, har været udsat for indbrud. Mandag aften opdagede Birgit Skov, som tilser
Egtvedpigens Grav, at montren med kopien af Egtvedpigens kjole var brudt op, og at
kjolen var væk.”Det var da et trist syn at komme over og se, at der havde været indbrud”,
siger Birgit Skov, som er ærgerlig over, at nogen kan finde på at stjæle fra
fortidsminder.”Både kjolen og bæltespændet er naturligvis kopier, men måske har nogen
troet, at de er noget værd, men hvor har nogen troet, at de kunne komme af med sådan
noget?”, spørger Birgit Skov, som håber, at gerningsmændene fortryder.
”Kjolen er en særlig del af udstillingen, og den har været med fra begyndelsen, så jeg
håber, den dukker op igen”, siger Birgit Skov.
Tyveriet af Egtvedpigens kjole er meldt til politiet, og VejleMuseerne
understreger, at den stjålne kjole og bæltespænde er kopier, der ikke har nogen stor
pengemæssig værdi. Alligevel vil VejleMuseerne meget gerne have kjolen tilbage og

opfordrer til, at borgere, der måtte have viden om den, henvender sig til
politiet.VejleMuseerne - Lokaltlf.: 20 70 70 81 E-post: ovsor@vejle.dk

Museer osv. kan få opreklameret kommende arr. i Nyhedsbrevet ved at sende en notits til
vosserik@gmail.com
Erik Voss

