Nyhedsbrev for HSSØ, marts 2018
Foredrag: Karen Rosenkrantz de
Lichtenbergs hverdagsliv i 1771-96 på
herregården Bidstrup og i Horsens
Tirsdag den 15. marts 2018 holder historiker, dr.phil. Annette Hoff
foredrag om Karen Rosenkrantz de Lichtenberg på herregården Bidstrup.
Karen Rosenkrantz de Lichtenberg førte detaljerede regnskaber i
perioden fra 1771 til 1796, og alle indkøb fra parykpudder, kaffebønner
og konfektrosiner til stude, æbletræer og hesteseletøj blev omhyggeligt
noteret.
To års dagbøger bringer os tæt på dagliglivet, hvor husets frue viser sig at
være jæger, lystfisker og passioneret kortspiller. Hun købte mange bøger,
skrev breve, abonnerede på aviser og gik til koncert. Børnefødsler,
bryllupper og begravelser følges, og forholdet til tjenestepiger,
fæstebønder, handlende samt svigermoren i bypalæet i Horsens (i dag:
Jørgensens Hotel) og familien på de østjyske herregårde er afspejlet.
Det er muligt for medlemmer af HSSØ at booke gratis billetter gennem
www.horsenskulturhistoriskeforening. Her går man til billetter,
hvorefter man bliver vist til Place2book hjemmeside. Ved indtastning af
koden: 1503HKF kan man udskrive de gratis billetter.
Dato:
Sted:
Pris:

15. marts 2018 kl. 19
Horsens Bibliotek, foredragssalen, Tobaksgården 12
Gratis for medlemmer af Historisk Samfund for Sydøstjylland og
Horsens Kulturhistorisk Forening (se hjemmesider for booking
af billetter)

For ikke-medlemmer kan billetter á kr. 25,- (plus gebyr) købes
via http://www.horsenskulturhistoriskeforening.dk
Arrangør: Horsens Kulturhistorisk Forening og Historisk Samfund for
Sydøstjylland

IVÆRKSÆTTERNE – da Kolding blev moderne
Bogudgivelse og fernisering.
Sted: Nicolai Scene, Skolegade 2E, 6000 Kolding
Fredag d. 2. marts kl. 15-17.
Når en bys historie skal fortælles, er der altid mennesker, der skiller sig
ud, mennesker, der har gjort en forskel, mennesker der personificerer
den udvikling, der er foregået. Sådan er det med IVÆRKSÆTTERNE.
Gennem otte markante personligheder spejles de forandringer og
begivenheder, der formede byen ved fjorden. Forfatter Helle Juhl har
spidset pennen og skabt en nærværende fængende beretning om
demokrati, krig, industrialisering, landbrugsrevolution, verdenskrise,
byudvikling, velfærdssamfund og ikke mindst fremsynethed - kort sagt en
fortælling om da Kolding blev moderne.

Stadsarkivet skyder jubilæumsår i gang med
Tidsrejsen
Vejle Stadsarkiv markerer i 2018 sit 50 års jubilæum, og det sker blandt
andet med åbning af en ny udstilling den 2. marts kl. 12.30.
Udstillingen med titlen Tidsrejsen fortæller om familien Aasted i tre
forskellige tidsaldre med nedslag i årene 1918, 1968 og 2018. Familien

Aasted er en fiktiv familie i Vejle, og den består af forældrene Anders og
Marie og deres tre børn Carl, Anne og Niels.
Tidsrejsen åbner fredag den 2. marts 2018 kl. 12.30 ved Dan Arnløv
Jørgensen, 1. viceborgmester og formand for Kultur- og Idrætsudvalget.
Stadsarkivet er vært ved et let traktement. Alle er velkomne. Tilmelding
er ikke nødvendig. Tidsrejsen vil efterfølgende kunne ses i stadsarkivets
almindelige åbningstid.
Adresse: Vedelsgade 17, 7100 Vejle.

SÆRUDSTILLING: FREDERICIA I BRAND
Den 1. marts 2018 åbner en ny udstilling om store brande i Fredericia
Den 3. februar var det to år siden, at Fredericia oplevede en stor og
meget voldsom brand på havnen. DanGødnings siloer og området
omkring brød i brand. Det var en voldsom brand, men samtidig var det en
brand, der fascinerede og tiltrak både mennesker og nyhedsmedier.
Branden for to år siden var dog ikke den første gang Fredericia oplevede
en stor og voldsom brand. I de sidste ca. 100 år har fredericianerne set og
oplevet mange brande, og medierne har sørget for at fortælle om det.
Den første billeddokumenterede brand fra Fredericia fandt sted den 29.
oktober 1904, hvor Farver Frederiksens Tekstilfabrik i Norgesgade
udbrændte.
Den 1. marts åbner Museerne i Fredericia en lille udstilling i Fredericia
Idrætscenters midlertidige indgangsparti, hvor museet viser billeder fra
nogle af de mange brande, som har raseret forskellige steder i byen.
Sammen med alle billederne kan man også se, hvordan bl.a. Fredericia
Dagblad rapporterede fra brandene. Det bliver tydeligt, når man ser
avisernes forsider sammen med billeder fra brandene, at

nyhedsmedierne gennem tiderne har været med til at øge fascinationen
eller frygten for de store ildebrande.
Udstillingen kan ses på Fredericia Idrætscenter i det midlertidige
indgangsparti i hele marts måned.

SÆRUDSTILLING: Håb og frygt i Fredericia
Elever fra Fredericia Gymnasium står bag udstillingen ”Håb og frygt i
Fredericia”, som er skabt i samarbejde med Museerne i Fredericia.
Udstillingen åbner 3. marts 2018, hvor der er reception klokken 12.30 på
Bymuseet, Jernbanegade 10.
Hvad har danskerne og fredericianerne håbet på og frygtet i de sidste 100
år, og hvad med i dag? Udstillingen handler om, hvad indbyggerne i
Fredericia har håbet på og frygtet i de tre år 1918, 1968 og 2018. Eleverne
har undersøgt håb og frygt på tværs af årstallene. Dermed har
udstillingen en alternativ vinkel på byens historie, formidlet på en måde,
som de håber er både spændende og oplysende.
Udstillingen er udarbejdet af lokale elever fra Fredericia Gymnasium i 2.a
og 2.k. Hver elev har fokuseret på ét årstal, ét emne og arbejdet med et
produkt, som skal fortælle en spændende historie.
Udstillingen samler elevernes arbejde og giver et alternativt blik på de tre
perioder, men også på byen. Det er ønsket, at også de besøgende vil gå
fra udstillingen med refleksioner over, hvad de selv frygter og håber i
deres eget liv.
Udstillingen kan ses på Fredericia Bymuseum, Jernbanegade 10 fra den 3.
marts – 1. april 2018.

Årsmøde
Årsmøde i Historisk Samfund for Sydøstjylland holdes lørdag den 26. maj
2018 på Uldum Mølle, Skolegade 25, 7171 Uldum.
Programmet for dagen er:
KL. 13:00 til ca. 13:50 Årsmøde
Kl. 14:00 til ca. 14:30 Kaffebord
Kl. 14:30 til ca. kl. 14:50 Mølleren Jacob Hanquist Petersen (BA-historie)
orienterer om møllen.
Kl. ca. 14:50 til ca. 15:50 Museumsleder Rasmus Kreth, Glud Museum,
fortæller om tilrettelæggelse og administration af museumsvæsen i en
landkommune
Der vil være mulighed for at bese møllen.

Foredrag: Grænseforeningen for en åben
danskhed Vejlekredsen:
Tirsdag den 13. marts kl. 19: Årsmøde i Kreds 20
Søren Riishøj: Polens historie og det tyske mindretal i Schlesien
Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten
Foredraget kommer bredt ind på Polens dramatiske og omskiftelige
historie, flytningen af Polens grænse mod vest, kommunisme, heroiske
opstande, den katolske kirkes centrale rolle og polsk patriotisme - og frem

til i dag, hvor landet er splittet mellem national-konservative, liberale og
mere EU – venlige. Søren Riishøj er lektor emeritus ved Institut for
Statskundskab, SDU, og ekspert i Østeuropa. I samarbejde med
Folkeuniversitet-Vejle.
Efter kaffen er der årsmøde.
Tilmelding senest den 6. marts til Kirsten Rykind-Eriksen, mail:
rykind@bbsyd.dk

Torsdag den 22. marts kl. 19: ”Oplev Sydslesvig” og generalforsamling
Kathrine Hoop: Om sit arbejde med at gøre Sydslesvig synlig for
danskerne.
Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten
Sydslesvig er et unikt sted. Området danner kulturkanalen mellem dansk
og tysk, ligger mellem Vesterhav og Østersø og byder på rige muligheder
for både natur- og kulturoplevelser af helt forskellig slags. Med projektet
”Oplev Sydslesvig” vil det danske mindretal i Sydslesvig sætte deres
hjemstavn på lystavlen og synliggøre de mange gode
oplevelsesmuligheder for gæster fra Danmark. Projektleder Katrine Hoop
fortæller om projektet. I samarbejde med Folkeuniversitet-Vejle. Entre og
kaffe kr. 80 for ikke medlemmer af Grænseforeningen. Kr. 50 for
medlemmer.
Efter kaffen er der ordinær generalforsamling efter vedtægterne.

