HISTORISK SAMFUND FOR SYDØSTJYLLAND
Nyhedsbrev januar 2021
På grund af Covid-19 situationen og restriktioner med forsamlingsforbud
er februar måneds arrangementer i Historisk Samfund for Sydøstjylland
aflyst eller flyttet til nye tidspunkter. Se mere information nedenfor.

Rabataftale ophørt med Koldinghus
Koldinghus er fra 1. januar 2021 blevet en del af Kongernes Samling som
også tæller Rosenborg og Amalienborg. Historisk Samfund for
Sydøstjyllands rabataftale med Koldinghus er derfor ophørt, og HSSØmedlemskortet giver ikke længere rabat på entré til Koldinghus.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Historisk Samfund for Sydøstjylland.

Marie og Jens – en genforeningsroman NY DATO
Søndag 14. marts 2021 kl. 14.00
Forfatteren Linda Lassen holder foredraget "Marie og Jens - en
genforeningsroman". Den 14. marts er datoen for Afstemningen i zone 2 i
1920, derfor har vi valgt at flytte mødet fra den 10. februar til den 14.
marts på grund af de gældende covid-19 restriktioner. Linda Lassen
fortæller om sønderjydernes kamp for at blive forenet med Danmark ud
fra sine to bøger "Men sko må jeg ha` - om vandrelærerinden Henriette
Gubi" (udk. 2014) og "Jens og Marie - en genforeningsroman" (udk. 2019).
Jens Jessen var 1882 - 1902 redaktør af Flensborg Avis; han blev gift med

Marie Fibiger, der kom fra et konservativt københavnsk miljø, men
brændte for den sønderjyske sag.
Arrangører: Grænseforeningen Vejle Vesteregn, Balle Valgmenighed,
Balle Forsamlingshus, Historisk Samfund for Sydøstjylland og
Folkeuniversitetet-Vejle. Tilmelding senest tirsdag den 7. marts 2021 til
Kirsten Rykind-Eriksen, rykind@bbsyd. dk, tlf. 4026 5489
Pris: Kaffe og brød kr. 80,- kr.
Sted: Balle Forsamlingshus, Ballevej 50, 7182 Bredsten

Lokalhistorisk Inspirationsdag den 25. februar 2021 er
AFLYST
Danmark set fra luften: Forskningsbibliotekar Mette Colding Dahl, Det
Kongelige Bibliotek, vil tale om projektet ”Danmark set fra luften – før
Google”, hvor Det Kongelige Bibliotek siden 2012 har digitaliseret og
dermed gjort bibliotekets omfattende luftfotosamling tilgængelig for os
alle på hjemmesiden af samme navn, Mette Colding Dahl har stået i
spidsen for dette projekt. Luftfotosamlingen består af cirka 4 millioner
luftfotos. I juli 2020 blev de sidste billeder lagt op på siden, så de nu ligger
tilgængelige for alle. I samlingen findes luftfotos fra 1898 og frem til 2010,
der kan give et unikt indblik i forandringerne i landskabet og byerne
gennem tid.
Luftarkæologi i Danmark: Arkæolog og museumsinspektør Esben
Schlosser Mauritsen, ARKVEST, Arkæologi Vestjylland, og medforfatter til
to-binds værket ”Luftarkæologi i Danmark.” vil fortælle om de muligheder
og den hjælp, vi kan finde i luftarkæologien: Om sommeren dækker
kornmarkerne en historie, der for længst er glemt. Eller det ville den i
hvert fald være, hvis ikke det var, fordi arkæologer ved hjælp af luftfotos
kan se de glemte spor! Ved hjælp af luftarkæologien får vi et indblik i vore
forældres og vore forfædres historie – og det landskab, de levede i.
Bestyrelsen i Historisk Samfund for Sydøstjylland tilstræber at holde en
inspirationsdag med samme indhold på et senere tidspunkt.

