HISTORISK SAMFUND FOR SYDØSTJYLLAND
Nyhedsbrev april-maj 2021
På grund af Covid-19 situationen og restriktioner med forsamlingsforbud
er april måneds arrangementer i Historisk Samfund for Sydøstjylland
aflyst. Bestyrelsen håber på afvikling af arrangementerne på et senere
tidspunkt.
Det aflyste foredrag om de fem onde år i Horsens, der skulle have været
afviklet i november 2020 kan endelig afvikles på en ny dato, nemlig
onsdag den 19. maj 2021 under forudsætning af, at det vil være muligt i
forhold til restriktioner. Mere information om arrangementet ses
nedenfor.
Derudover er datoen for foreningens årsmøde blevet fastsat til lørdag den
28. august 2021 i forhold til tidligere udmelding. Nærmere information
følger i kommende nyhedsbreve og på foreningens hjemmeside
www.hsso.dk. Reserver gerne datoen sammen med torsdag den 7.
oktober 2021, hvor foreningen afholder reception for Lokalhistorie fra
Sydøstjylland 2021.
Med den forestående genåbning omhandler nyhedsbrevet tillige enkelte
arrangementer hos samarbejdspartnere og kulturinstitutioner i
Sydøstjylland. Bemærk venligst at der endnu ikke foreligger retningslinjer
for genåbning af kulturinstitutioner som museer og biblioteker m.v., og
der derfor er usikkerhed om afviklingen af arrangementer. Medlemmer af
foreningen opfordres derfor til at orientere sig i forhold til arrangementer
hos den enkelte kulturinstitution/arrangør.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Historisk Samfund for Sydøstjylland.

Marie og Jens – en genforeningsroman – AFLYST.
Torsdag den 15. april 2021 kl. 15.30
Forfatteren Linda Lassen holder foredraget "Marie og Jens - en
genforeningsroman". 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.

Besøg på Genforenings- og Grænsemuseet - AFLYST
Lørdag den 17. april 2021
Museet viser historien om tiden før og efter genforeningen 1920 og bl.a.
om Sønderjydernes deltagelse i første Verdenskrig. Efter krigen i 1864
tabte Danmark de tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg til
Preussen og Østrig. Hertugdømmet Slesvig var det oprindelige navn for
Sønderjylland, og derfor blev Danmarks sydlige grænse Kongeåen.
Befolkningen i den nordlige af Sønderjylland følte sig som danskere, og
ønsket om at blive genforenet med Danmark voksede under det tyske
styre. Tysklands nederlag i 1918 gjorde det muligt at få spørgsmålet bragt
på bane, samtidig med at princippet om folkenes selvbestemmelsesret
vandt indpas.
Arrangører: Horsens Kulturhistoriske Forening og Historisk Samfund for
Sydøstjylland.

KULTURTILBUD FRA KULTURINSTITUTIONER I SYDØSTJYLLAND
KULTURKANON Syd- og Sønderjylland
Start: onsdag den 7. april 2021 kl. 13:30 – slut: onsdag den 16. juni 2021
Nu kan du komme med på virtuelt besøg hos 11 af Syd- og Sønderjyllands
spændende museer. Vi kommer bredt rundt i både kulturens og
historiens verden, når vi besøger museer fra Vejle i nord til Tønder i syd.
Hvert besøg varer mellem 45 og 90 minutter inkl. spørgerunde. Vi
indleder hver gang med en fællessang, hvor vores sanglærer Kirstine
Bonde synger for.
Programmet ser sådan ud:
7/4: Kongernes Jelling
14/4: Trapholt i Kolding
21/4: Zeppelin Museum Tønder
28/4: Kulturmuseet i Spinderihallerne i Vejle
5/5: Kunstmuseet Brundlund Slot under Museum Sønderjylland
12/5: Ribes Vikinger
19/5: Vejle Kunstmuseum
26/5: Fiskeri- og søfartsmuseet i Esbjerg
2/6: Vejen Kunstmuseum
9/6: Nationalmuseets Kommandørgaard på Rømø
16/6: Koldinghus
Arrangører: AOF i samarbejde med de deltagende museer.
Pris: 150 kr.
Sted: Online (https://bit.ly/3s2gnxV)
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10 historiske portrætter vækkes til live på bymuseet i
Fredericia
Åbner snart!
Under nedlukningen har vi på Museerne i Fredericia brugt ventetiden på
at sætte liv i nogle af vores historiske personer i udstillingen på Bymuseet.
Vi kan næsten ikke vente på at få lov at åbne igen og vise jer i alt ti
levende portrætter, som man kan stille spørgsmål til. Man kan blandt
andet møde en vaskeægte præsident, en stadsforvist prins og en konge,
der byggede en by på en sump. Og nå, ja – en senere statsminister, der i
sin ungdom gerne ville gøre karriere inden for stand-up… De animerede
portrætter er lavet i samarbejde med Innopixel, PieLab og Google – se
dem på Fredericia Bymuseum, når vi åbner igen. Vi afventer i øjeblikket
myndighedernes retningslinjer for genåbning af museerne og forventer
genåbning omkring 21. april 2021. Følg med på
www.fredericiahistorie.dk.
Pris: gratis
Sted: Bymuseet i Fredericia, Jernbanegade 10, 7000 Fredericia.

Pigen fra Egtved – bronzealderikon i 100 år
Åbner snart!
Snart slår Kulturmuseet i Spinderihallerne i Vejle dørene op til
særudstillingen Pigen fra Egtved - Bronzealderikon i 100 år. Egtvedpigen
er udstillet på Nationalmuseet i København. Jubilæumsudstillingen på
Kulturmuseet i Vejle udfolder den fantastiske historie om bronzealderens
samfund og fortællingen om hvordan hun blev fundet for 100 år siden.
Publikum kan glæde sig til en spændende udstilling med en række
dramatiske øjebliksbilleder fra både 1370 f.Kr. og 1921. Øjebliksbillederne
danner rammen for fortællingen om Egtvedpigen, hendes samtid og den
fascinerende udgravning for hundrede år siden. Udstillingen bliver en

sansemættet oplevelse med plads til at gå på opdagelse for både børn og
voksne. Følg med på www.vejlemuseerne.dk for oplysninger omkring
udstillingsåbning.
Pris: gratis
Sted: Kulturmuseet i Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle

Online foredrag: Historiske landkort over Danmark - og
Vejle
Tirsdag 27. april 2021 kl. 19.00-19.45
Gamle landkort er en guldgrube af historisk information. Vær med, når
museumsinspektør Peder Dam fra Odense Bys Museer i anledning af
Forskningens Døgn fortæller om kortlægningens historie og om, hvordan
Vejle og omegn har ændret sig de sidste 150 år. Historiske kort er en
fantastisk visuel kilde til at forstå, hvordan et landskab eller område har
udviklet sig over tid. Næsten som en tegneserie kan man på nettet relativt
let klikke sig gennem sæt af kort, hvilket kan give et billede af udviklingen
de sidste århundreder. Generelt kan de ældste kort være lidt svære at
finde frem og lidt svære at læse, men fra cirka 1870 er der letlæselige
kort, som findes lettilgængeligt flere steder på nettet. Kortene er en
guldgrube til at forstå baggrunden for vores landskab og for vores
bystrukturer i dag, og I dette foredrag fortæller museumsinspektør Peder
Dam om kortlægningens historie mellem cirka 1500 og 2021. Han
fremhæve de vigtigste typer af kort, som findes for hele landet, og som er
lette at tilgå på nettet og fortælle om, hvordan Vejle og omegn har
ændret sig landskabsmæssigt og bymæssigt de sidste cirka 150 år –
udelukkende ud fra historiske kort.
Pris: Det er gratis at deltage, men husk tilmelding senest den 26. april på
www.vejlebib.dk. Du vil få tilsendt et link til arrangementet via mail
senest to timer før. Arrangementet er en del af Forskningens Døgn.

Sted: Online (Online foredrag: Historiske landkort over Danmark - og
Vejle | Vejle Bibliotekerne)

Foredrag: De fem onde år i Horsens
Onsdag den 19. maj 2021 kl. 19.00 – ny dato efter aflysning 05/11/2020.
Foredraget med Christian Rimestad sætter fokus på begivenhederne 1.
maj 1945, da Horsens uofficielt blev befriet, på selve befrielsen 5. maj
1945 og på tiden derefter. Desuden vil foredragsholderen lægge op til
debat: Hvad tænker vi om besættelsen nu 75 år efter? Har årene dengang
- før de fleste af os var født - stadig betydning? Eller er det kun fortid?
Foredraget holdes i samarbejde med Horsens Kulturhistoriske forening.
Arrangører: Horsens Kulturhistoriske Forening og Historisk Samfund for
Sydøstjylland.
Pris: Gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Sydøstjylland,
ikke-medlemmer 40.- kr.
Det anbefales at booke billet til det ønskede foredrag hos kassereren i
HKF sms 30245640 eller hanne.hybschmann@thellesen.com i god tid.
HUSK vi må pt. kun være 45 i foredragssalen!
Sted: Foredragssalen, Horsens Bibliotek, Tobaksgården 11, 8700 Horsens

