Nyhedsbrev for HSSØ, november 2018
Foredrag: Martin Spangsberg – Vitus Berings
næstkommanderende
Foredrag ved cand. mag. Morten Hahn-Pedersen, Esbjerg.
Onsdag den 28. november 2018 kl. 19.00, Horsens.
Efter Den Store Nordiske krig var den russiske zar, Peter den Store, i gang
med at opbygge en flåde og havde brug for eksperter udefra. Mange af de
nytilkomne officerer i den russiske flåde var skandinaver, og to af dem
blev sat i spidsen for en af verdenshistoriens største og mest omfattende
videnskabelige ekspeditioner.
Det var Vitus Bering fra Horsens og Martin Spangsberg fra egnen omkring
det nuværende Esbjerg, som hermed indskrev sig i verdenshistorien.
I foredraget fortæller MHP om det Rusland, Bering og Spangsberg så i
første halvdel af 1700-tallet og om de ekspeditioner makkerparret
gennemførte på zarens ordre.
Den tidligere direktør for Fiskeri-og Søfartsmuseet i Esbjerg, historikeren
Morten Hahn-Pedersen, har indgående beskæftiget sig med zarrigets
ekspeditioner til Kamtjatka og det nordlige Stillehav og udgav i foråret
2018 bogen På zarens befaling - Med Bering og Spangsberg til Sibirien og
Stillehavet 1725-1743. De fleste vil nok have set ham i TV udsendelserne
om Bering.
Foredraget belyser også forholdet mellem dem og ser nærmere på de
opgaver, de blev sat til at løse. Med Berings overblik og Spangsbergs
ukuelige gåpåmod lykkedes det trods ekstremt vanskelige vilkår at skabe
epokegørende resultater.
Foredraget afholdes i samarbejde med Horsens Kulturhistoriske Forening.
Foredraget er gratis. Kaffe/te kan købes.
Tilmelding kan ske på foreningens hjemmeside www.hsso.dk.
Sted: Horsens Bibliotek, Tobaksgården 12, 8700 Horsens

Præsentation af Koldingbogen
KOLDINGBOGEN 2018 PRÆSENTERES FREDAG D. 16/11 KL. 15-17 PÅ
NICOLAI SCENE
DET MARKERES VED ET FESTLIGT ARRANGEMENT, HVOR ALLE ER
VELKOMNE
Koldingbogen er et værk for borgerne i Kolding og af borgerne i Kolding. I
2018 markeres og fejres 750 året for slot og by med byudvikling som årets
tema.
Koldingbogen 2018 er en visuel rejse gennem en række forskellige
fortællinger om byens udvikling fra middelalderen til i dag.
Kulturudvalgets formand Jesper Elkjær holder tale – og Kim Larsen
mindes med en række musikalske indslag fra Kolding Musikskole.

Ny udgave af Lokalhistorie for
Sydøstjylland er på gaden
Årbogen Lokalhistorie for Sydøstjylland er nu udkommet, og den
udleveres til medlemmerne af Historisk Samfund for Sydøstjylland.

Vejle Amts Aarbøger 1905-2015 digitalt
tilgængelige
Slægtsforskernes Bibliotek er i færd med at tilgængeliggøre de
amtshistoriske årbøger, og de har nu samlet hele rækken af Vejle Amts
Aarbøger fra 1905-2015 digitalt. Alle artikler er scannet og gjort søgbare.
De kan ses og læses her: http://bibliotek.dis-danmark.dk

Kom til forpremiere på filmen I krig og
kærlighed
Den 15. november får filmen I krig og kærlighed officiel premiere.
Grænseforeningen har dog fået mulighed for at tilbyde adgang til en
forpremiere på filmen. Forpremieren er i Lido biografen Vejle tirsdag den
6. november kl. 19,15. Bagefter bliver der mulighed for at snakke med et
par af skuespillerne. Billetter kan reserveres hos Lido tlf. 7582 4080.

