Nyhedsbrev fra

Historisk Samfund for Sydøstjylland
Februar 2016

Afstemingsfest
Tid: 10. februar 2016 kl.15.00
Sted:Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten
Gert Karkov holder foredrag under overskriften ”Fra syd til
sønder – blandt godtfolk og bønder”.
Gert Karkov drev gården Immervad mellem Vojens og
Rødekro fra 1977-2009. Han var aktiv i de Sønderjyske
Landboorganisationer og fra 2001-2008 viceformand i
Dansk Landbrug. Han havde som tilflytter i 1977 et minimalt
kendskab til det sønderjyske, men dette ændrede sig til, at
han kom til at føle ejerskab til Sønderjylland. Hans
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livshistorie sætter gang i refleksioner over det særlige ved
Sønderjylland og dets historie.
Entre og kaffe kr. 80.
Arr.: Grænseforeningen i samarbejde med Historisk
Samfund for Sydøstjylland og Folkeuniversitet-Vejle.

---------

Jyllandsslaget – Verdens største søslag gennem tiderne
Tid: 24. Februar 2016 - Kl. 19.30
Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik IIIs Vej 6, Fredericia
Foredrag ved Lars Froberg Mortensen, museumsleder hos
Museerne i Fredericia.
På 50-60 meter vand, cirka 60-70 sømil ude i Vesterhavet,
ligger i dag 25 krigsskibsvrag fra den Kejserlige tyske
Højsøflåde og den engelske Grand Fleet.
Vragene er alle fra 1. Verdenskrig. De blev sænket under
historiens største søslag - Jyllandsslaget, der fandt sted den
31. maj 1916.
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Jyllandsslaget var kulminationen i den maritime duel mellem
Storbritannien og det tyske kejserdømme. Der diskuteres
stadig, hvem der vandt!
Efter slaget gik det tyske Kejserdømme over til andre
metoder og nyere teknologi i deres strategi på, at afskære
Storbritannien forbindelsen til resten af verden. Ubådene
blev det taktiske våben, som de benyttede sig af.
Danmark var neutral under 1. Verdenskrig, men ikke desto
mindre var Nordsøen det farvand i verden, hvor de mest
heftige konfrontationer fandt sted. Så på trods af neutralitet
var Danmark involveret i verdenskrigen i form af søkrigen i
Nordsøen.
Entre: Gratis for medlemmer af Fredericia Museums Venner
og / eller Historisk Samfund for Sydøstjylland. 30 kr. for
ikke-medlemmer.
Arr.: Fredericia Museums Venner.

-----------Lokalhistorisk Inspirationsdag
Tid: Torsdag den 25. februar 2016 kl. 09.30 til ca. 16.00
Sted: Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved
Emne: Byhistorie og bygningskultur
Ofte ser man, at bevaringsværdige huse eller bymiljøer
jævnes med jorden, fordi der skal bygges noget nyt. Selv
fredninger er ikke nogen garanti længere, da Kulturstyrelsen
p.t. har let ved aftrækkeren, når det gælder affredning af
bygninger. Seneste eksempel er det hvide hus i Randbøldal,
eller hovedbygningen til Haraldskær, der blev affredet i
august sidste år.
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Denne behandling af bygningskulturen fører som regel til en
vældig debat og borgerinitiativer, som da en borgergruppe i
Vejle kæmpede for at bevare byens godsbanebygning.
Det historiske miljø i form af museer, arkiver og
museumsforeninger er tit aktive i kampen, og museerne har
ligefrem inspektører, der skal tage sig af denne problematik,
når kommunen spiller ud med et projekt, som kan medføre
nedrivning af bevaringsværdige bygninger, ofte fordi der står
en ivrig investor og tripper med et stort forkromet projekt.
Det er især i høringsfaserne til f.eks. lokalplaner, at der kan
gøres en indsats for at bevare en bygning eller et bymiljø,
og her vil lokale museer, arkiver og museumsforeninger
kunne medvirke i kraft af deres historiske viden og indsigt,
hvorved de kan hjælpe de museer, der som VejleMuseerne
skal varetage museumslovens bestemmelser om
samarbejde med stat og kommune om sikring af væsentlige
kulturhistoriske værdier.
Inspirationsdagen får i den anledning besøg af to
museumsinspektører, nemlig Lisbeth Aagaard Lykke fra
VejleMuseerne og Linda Klitmøller fra Museet på
Sønderskov. De to inspektører vil fortælle om
bygningsbevaring og bygningshistorie samt komme ind på,
hvordan arkiver, museer m.fl. kan tage del i den proces.
Vi håber på solid opbakning til dette spændende emne både
fra foreningens medlemmer og fra arkiver, museer m.m.
Deltagelse er gratis. Deltagerne medbringer selv frokost,
hvortil der kan købes øl / sodavand. Foreningen giver kaffe
m.m. ved ankomst og slutning.
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Tilmelding senest den 18. februar 2016 på foreningens
hjemmeside www.hsso.dk eller e-mail hssovejle@gmail.com
----------------Besøg på Besættelsestidssamlingen i Kolding
Tid: Lørdag den 9. april 2016 - kl. 14.00
Sted: Kommandobunkeren, Rømøvej 4, 6000 Kolding
Frank Hansen fremviser sin meget omfattende samling af
genstande m.m. fra Besættelsen.
Samtidig fortæller Erik Voss om de vigtigste episoder i
Kolding under Besættelsen.
Deltagerne inddeles i to hold, da museet er meget trangt.
Mens hold 1 ser museet, hører hold 2 foredrag. Efter en lille
pause bytter holdene lokale.
Der er altså kun 30 pladser til rådighed. De besættes efter
først til mølle princippet.
Tilmelding: vosserik@gmail.com eller 5162 7211
Entre: 20 kr.
Arr.: Historisk Samfund for Sydøstjylland
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Nydelsesmidlernes Danmarkshistorie
Tid: Tirsdag den 12. april 2016 - kl. 19.00
Sted: Horsens Bibliotek, Tobaksgården 12, 8700 Horsens
Annette Hoff (Seniorforsker dr. phil. - Den Gamle By)
holder foredrag om Nydelsesmidlernes Danmarkshistorie,
som
giver et enestående indblik i danskernes hverdagsliv med
vore uundværlige nydelsesmidler: kaffe og te.
Det er en ny slags Danmarkshistorie, hvor vi følger
danskernes liv gennem krig og fred, fattigdom og velstand,
arbejdsliv, ungdomsoprør og fritid. Og med på den lange
rejse er hele tiden teen og kaffen.
Annette Hoff fra Den Gamle By er forfatter til bøgerne, der
med et dybt greb i arkivernes og museernes samlinger
fortæller hele den levende historie fra 1660 og op til i dag;
en historie, der for altid har forvandlet vores sociale liv og
samværsformer.
Vi skænker op hver eneste dag – til os selv, familie,
kolleger, venner – og vi gør det på næsten alle tider af
døgnet. Nydelsesmidlerne styrer vores måde at omgås
andre mennesker på og at vise vores sociale status, vores
identitet. Men også som klangbund for en rolig hyggestund
eller ved seriøse forhandlinger over en kop kaffe.
Foredragsholderen udgav 1. oktober 2015 Den Danske
Tehistorie og Den Danske Kaffehistorie. Med disse
udgivelse kan vi forstå de historiske rødder bag hverdagens
kaffe- og tedrikning, og talrige personlige familiefortællinger
sikrer nære hverdagsbeskrivelser med de varme drikke fra
alle sociale lag gennem århundrederne.
Entre: Gratis
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Arr.: Horsens Kulturhistoriske Forening og Historisk
Samfund for Sydøstjylland.
------------Husk også:
Jernbaneudstilling om Egtvedbanen åbner 18. marts
2016 på Museet Højvang, Egtved.
Årsmøde i HSSO
Tid: 21. Maj – 2016 kl. 13.00
Sted: Danmarks Industrimuseum, Gasvej 17-19, 8700
Horsens
Årsmøde 13.00 – 14.00.
Kaffebord 14.00 – 14.30.
Foredrag om COOP: 14.30 – 16.00
Sommerudflugt finder sted den 20. august 2016 og går til
Nørup Kirke og Engelsholm.

Oplysninger om arrangementer sendes til
vosserik@gmail.com
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