
Nyhedsbrev oktober 2021 

 

RECEPTION for Årbog 2021 
Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 15.30 

Vi håber at se mange medlemmer til reception i anledning af udgivelsen 
af årbogen, “Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2021”. 

Vi holder receptionen på Industrimuseet i Horsens. Årbogen er igen i år 
redigeret af det erfarne og kyndige redaktionsudvalg bestående af Vigand 
Rasmussen, Peter Matthesen og Poul Ulrich Jensen. Redaktionen har modtaget 
manuskripter af høj kvalitet med indhold, der på forskellig måde beskriver livet 
og historien i Sydøstjylland. Redaktionen og bestyrelsen er taknemmelige for de 
artikler, vi modtager, og vi glæder os også i år over det samlede resultat. 

Vi forventer, at mange af forfatterne vil være til stede. En af forfatterne vil 
fortælle om sit emne. Deltagerne kan gå hjem med den nye årbog i hånden. 

Foreningen byder på et glas vin. Vi ser frem til en hyggelig eftermiddag. 

Pris: Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig. 

Sted: Industrimuseet i Horsens, Gasvej 19, 8700 Horsens 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Historisk Samfund for Sydøstjylland. 
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Udstilling: Zelle II 
Torsdage kl. 12-21 og fredage, lørdage og søndage kl. 12-17.  
I september åbnede Museum Kolding for publikum ind til Danmarks eneste 
bevarede Gestapo celle. En helt unik historie fortælles med lyd, lys og stærke 
billeder. Når man besøger ZELLE II vil man kunne opleve tre forskellige 
fortællinger, som på hver deres måde ved hjælp af lys, lyd og moderne 
teknologi giver dig en stærk og intens oplevelse af Staldgårdens og Koldings 
historie under besættelsen. De tre fortællinger, som kan opleves i ZELLE II er: 
Aktionen der gik galt 
I denne fortælling sættes du som gæst i en anholdt frihedskæmpers sted. 
Fortællingen giver en fortættet oplevelse af den frygt og usikkerhed, der var 
forbundet med besøget hos Gestapo på Staldgården og den uvisse skæbne som 
frihedskæmperne gik i møde. 
Tråde til Staldgården 
Med Gestapos indtog på Staldgården i oktober 1943 efter 
samarbejdspolitikkens sammenbrud som udgangspunkt sætter fortællingen 
fokus på udvalgte nedslag i Kolding og koldingensernes møde med nazismen og 
den tyske besættelsesmagt. 
De gik igennem Helvedes forgård 
I denne fortælling får du som gæst mulighed for, at komme tæt på nogle af de 
mennesker, hvis skæbne var forbundet med Gestapos tilstedeværelse på 
Staldgården. Det er en fortælling både om de danske håndlangere, som 
arbejdede for Gestapo, og med vold og magt bekæmpede 
modstandsbevægelsen i besættelsesmagtens navn. Det er også en fortælling om 
de danske frihedskæmpere, som var forbi Staldgården. 
Pris: 50kr. for voksne, børn under 18 år gratis. 
Sted: Staldgården 1, 6000 Kolding.   

 
Podcast: Lyden af fortiden 
Hvordan mon besættelsestiden så ud i Kolding, set fra børnehøjde? Og hvordan 
var det at have en far, der var modstandsmand? Det er nogle af de emner, som 
en ny podcast sætter spot på, og som Kolding Stadsarkiv og 
Koldingbibliotekerne står bag Lyt til de personlige fortællinger om dramatiske  
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begivenheder i Danmarkshistorien i ”Lyden af fortid”. Her graver Kolding 
Stadsarkiv og Koldingbibliotekerne de bedste historier frem fra samlingerne og 
følger deres vej tilbage mod vores fælles fortid og til de stemmer der skabte 
den. I de første afsnit kan du høre Ove Bjerregaard, Birgit Lund og Bent Mainz 
fortælle om at være barn i Kolding under besættelsen. Materialet til podcasten 
er vokset ud af arbejdet med en kommende bog om besættelsestiden set med 
børneøjne, som Kolding Stadsarkiv udgiver til efteråret i samarbejde med 
Kolding Kommunes Seniorforvaltning. Det er journalist Anne Kjær og arkivar 
Jacob Krause, der sammen med bibliotekarerne Kristoffer Harboe og Morten 
Nielsen fra Koldingbibliotekerne står bag research og produktion. 
Sted: Afsnittene kan høres på Koldingbiblioteks hjemmeside: 
https://koldingbib.dk/nyheder/projekter/ny-podcast-lyden-af-fortid eller 
Spotify, Apple Podcast og Podtail.  

 

Guidet rundvisning i Fængselsmuseet 
Lørdage og søndage i oktober 2021 kl. 11.00 og kl. 12.30 
Kom med på en spændende rundvisning og få et unikt indblik i fængselslivet 

gennem 153 år. Rundvisningerne giver en god introduktion til både museet og 

fængselshistorie. Undertemaerne kan variere fra gang til gang for at inkludere 

særudstillinger og aktuelle emner. 

Pris: 35 kr., udover entré til Fængselsmuseet. Varighed: omkring 60 minutter. 

De åbne rundvisninger kræver ikke forudgående bestilling, men man kan booke 

en plads på forhånd via hjemmesiden www.faengslet.dk/museum.  

Sted: Fussingsvej 8, 8700 Horsens 

Rundvisningen foregår også torsdage den 7., 14. og 28. oktober 2021 kl. 11.00 

samt alle dage i efterårsferien den 16. - 24. oktober 2021 kl. 10.30, 11.00, 12.00, 

12.30, 13.30 og 14.00. 

 
 
 

https://koldingbib.dk/nyheder/projekter/ny-podcast-lyden-af-fortid
http://www.faengslet.dk/museum


KULTURTILBUD FRA KULTURINSTITUTIONER I SYDØSTJYLLAND 

_________________________________________________________________  

 
Sidste FOREDRAG OG WORKSHOP: Broderi og grænser  
Søndag den 3. oktober 2021 kl. 11-15 
Er du vild med at brodere? Så vær med i det store broderiprojekt ”Broderi og 
grænser”, som Grænseforeningen Vejle Vesteregn, Give Egnens Museum og 
VejleMuseerne står bag i anledning af den udskudte fejring af 100-året for 
Genforeningen. Alle interesserede inviteres til workshops i efteråret. Du kan 
også deltage i projektet hjemmefra. 
Tekstildesigner Jane Ingerslev definerer de kunstneriske rammer for projektet. 
Hun har udvalgt stoffer, farvepalet, garntyper og format, du som deltager må 
benytte for at sikre det samlede værks æstetiske udtryk. Det står dig frit for 
inden for disse rammer at udtrykke dig i forhold til det overordnede tema. Du 
broderer således dit personlige bud på temaet: ”Grænser og national identitet 
før, nu og i fremtiden” på et eller flere sekskantede 40 x 40 cm stykker stof. 
Hvad er grænser for dig? Hvad vil det sige at være dansk? Bryd egne grænser 
omkring det individuelle og det fælles. Dit broderi kan være både abstrakt og 
figurativt. Du kan brodere på de fælles broderiworkshop og hjemme. Ved 
afslutning samler Jane Ingerslev de færdigbroderede sekskanter til et fælles 
originalt værk – en lang dug. Hver af de enkelte særegne sekskanters grænser 
støder op til hinanden og føjes sammen til en større enhed – dugen - der 
udstilles på et langt bord. Hver workshop indledes med et oplæg, hvorefter 
deltagerne arbejder videre med deres broderi eller nye deltagere introduceres 
til projektet og sættes i gang. Der serveres kaffe/te og kage. 
Pris: 50 kr. for medlemmer af Grænseforeningen, 75 kr. for ikke-medlemmer. 
Tilmelding til Kirsten Rykind-Eriksen, mail: rykind@bbsyd.dk, tlf. 4026 5489. 
Efter tilmelding fremsendes velkomst og broderivejledning til deltagerne 
Sted: Vejle Kunstmuseum kl. 11-15, Flegborg 16-18, 7100 Vejle. 
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FOREDRAG: Danmarkshistorien på vrangen 

Mandag den 4. oktober 2021 kl. 14-16.30  

I forbindelse med årets udstillinger på Smidstrup Museum holder historiker Poul 

Duedahl foredrag med udgangspunkt i bogen ”Velkommen på bagsiden. 

Danmarkshistorien på vrangen”. Udstillingerne handler om ”De fattiges vilkår 

før 1950” med fokus på Fattiggården i Tiufkjær, Smidstrup børnehjem og 

Smidstrup hvilehjem.  

Arr. Smidstrup & Omegns Lokalhistoriske Forening; Smidstrup og Omegns 

Museum & Lokalarkiv i samarbejde med Smidstrup Skærup Seniorklub. 

Pris: Kaffe m. brød 50 kr. 

Sted: Smidstrup Forsamlingshus, Torpsgade 16, 7000 Fredericia     

 

BYVANDRING – Vitus Berings barndomsby          
Tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 16.30 

Vitus Bering blev berømt for store bedrifter i Rusland i 1700-årenes første 

halvdel. Men hvordan var Vitus’ barndom? Hvorledes så Horsens, ud da han var 

dreng mellem 1681-1696? Hvor boede han, hvem var hans familie, hvor legede 

han og gik i skole? Vi ser på, hvordan tilværelsen i Horsens kom til at danne 

baggrund for Vitus Berings lange liv i det fremmede. Guide: historiker Bodil 

Møller Knudsen 

Pris: Gratis, forudgående tilmelding er nødvendigt på tlf. 76292350. Varighed: 
omkring 60 minutter. Bemærk: begrænset antal pladser. 
Mødested: hjørnet af Hospitalsgade og Jessensgade i Horsens. 

 

Fængselsbetjentene fortæller  
Onsdage den 6., 13. og 27. oktober 2021 kl. 11.00 

Kom med en fængselsbetjent på rundvisning i Fængselsmuseet i Horsens og få 

en oplevelse ud over det sædvanlige. Bjarne Karlsen, Jannie Jacobsen og Kaj  
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Rasmussen har sammenlagt arbejdet næsten 80 år i danske fængsler, heraf en 

stor del i det gamle statsfængsel i Horsens. De har alle noget på hjertet og giver 

et levende indblik i en ellers lukket verden. De er alle tre særdeles rutinerede og 

erfarne formidlere, der brænder for at videregive deres spændende og meget 

personlige fortællinger.  

Pris: 35 kr., udover entré til Fængselsmuseet. Varighed: omkring 75 minutter. 

De åbne rundvisninger kræver ikke forudgående bestilling, men man kan booke 

en plads på forhånd via hjemmesiden www.faengslet.dk/museum.  

Sted: Fussingsvej 8, 8700 Horsens 

 

 

Torsdagstale – Klosterkær: Fra jægerstenalder til nutid 
Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 16.00 

I 2018 blev Gudenåen ved Klostermølle ført tilbage til Døde Å og Klosterkær. 

Arkæologer ved Museum Horsens fulgte anlægsarbejdet for at sikre og 

dokumentere fortidsminder langs Gudenå og i Klosterkær. Projektet ved 

Klosterkær har bidraget med ny viden om blandt andet fiskekultur i Klosterkær 

og langs Gudenåen samt (gen)opdagelsen af både nye og kendte bopladser fra 

jægerstenalderen. Foredragsholder: arkæolog Karl Hjalte Maack Raun 

Pris: Gratis, forudgående tilmelding er nødvendig på tlf. 76292350. Varighed: 
omkring 60 minutter  
Sted: Byarkivet, Sundvej 1A, 8700 Horsens 

 

BYVANDRING - offentlig kunst i Horsens 
Tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 16.30 

Horsens Kunstmuseum inviterer til en række byvandringer i 2021. Her vil det 

være muligt at blive klogere på en række af byens offentlige kunstværker samt 

en historisk rammesætning for de områder, hvor værkerne er placeret. Street 

art værkerne er skabt i samarbejde med Horsens Kommune, Byarkivet, Horsens  

http://www.faengslet.dk/museum
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Kunstmuseum og Galleri Grisk / Kolossal. Horsens Kunstmuseum inviterer i 

samarbejde med MÆRK BYEN til en række byvandringer rundt til byens street 

art værker og gavlmalerier. Rundviser: kunstformidler Sanne Hvidt 

Pris: Gratis. Varighed: omkring 60 minutter.  
Mødested: KUBEN, Søndergade, 8700 Horsens.  
 
 

Miniudstilling: Fra sogneråd til byråd 
Udstillingen åbner torsdag den 14. oktober 2021 kl. 15.   
Kolding Stadsarkiv, Kolding Bibliotek og Museum Kolding laver i fællesskab en 
miniudstilling om Kolding Kommunes udvikling frem til i dag. Udstillingen sætter 
fokus på nogle af de skelsættende år, der har været med til at forme Kolding 
Kommune, som den ser ud i dag.  
Pris: Gratis 
Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding 

 

UDSTILLING: Christian 5. – Konge, kriger og salvet af Gud 
Indtil 31. oktober 2022 

Christian 5. (1646 – 1699) var den første konge i Danmarkshistorien, der arvede 

tronen uden et forudgående valg. Enevælden var netop indført 10 år tidligere og 

Christian 5. blev som den første enevældige konge salvet i Frederiksborg 

Slotskirke i 1671. Det betød, at kun Gud stod over kongen, og kongen skulle 

dermed ikke længere rette sig efter adelens ønsker, hvilket stod i den nye lov; 

Kongeloven. Christian 5. blev konge som 24-årig og var hverken boglig stærk 

eller politisk snu som sin far, Frederik 3.  Men han var flittig, samvittighedsfuld 

og modig. Desuden var han interesseret i jagt og ridning og besad i modsætning 

til sin far en folkelighed, der gjorde ham særdeles vellidt blandt sine 

undersåtter. I udstillingen ”Christian 5. – konge, kriger og salvet af Gud” tegnes 

et portræt af en anderledes konge, hvis styrke først og fremmest lå i det fysiske. 

Som noget nyt for en konge brugte han sin fysik og sine evner som rytter, jæger 

og soldat til at løfte opgaven som rigets leder. Kongernes Samlingen råder over  
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et stort antal imponerende genstande og dragter, som knytter sig til 

fortællingen om Christian 5. Mange af genstandene i udstillingen er meget 

skrøbelige og lysfølsomme og derfor normalt ikke er tilgængelig for publikum.  

Pris: 120 kr. 
Sted: Koldinghus, Koldingshus 1, 6000 Kolding. 

 

EVENT på Koldinghus: På jagt med Kongen 
16. – 22. oktober 2021 kl. 10-16 

I efterårsferien kan børn blive en del af Christian 5.s jagtselskab på Koldinghus, 
der lige nu er aktuel med udstillingen ”Christian 5. – Konge, kriger og salvet af 
Gud”. Med kongens jagtbog i hånden kommer børnene rundt i slottets mange 
sale, hvor de sammen med deres voksne bl.a. skal skyde med bue og pil, lave 
deres eget jagttrofæ og møde Christian 5. og hans jagtgæster. Klarer de alle 
udfordringerne bliver de medlem af Christian 5.s fornemme jagtselskab. 
Aldersgruppe:  5 til 11 år, men alle er velkomne.  
Pris:  Inkluderet i entré: 120 kr. for voksne, 45 kr. for børn. Sidste mulighed for at 
starte jagten er kl. 14.  
Sted: Kongernes Samling Koldinghus, Koldinghus 1, Kolding 

 

BYVANDRING – Da Øst-Horsens opstod som bydel 
Lørdag den 16. oktober 2021 kl. 11.00 

Lær om byens spændende historie og hvordan Øst-Horsens opstod som bydel. 
Vi kommer til at besøge Papegøjetoften, Viggo Norns Museum, Den Engelske 
Gade og Huset Stjernholm. Herudover får vi frokost på Restaurant Dollys. Byen 
Horsens gik indtil 1879 i østlig ende til og med Klosterkirken og Havneallé. Alt 
øst herfor var fra 1600-tallet oprindelig lagt ind under Bygholm Len og var ikke 
en del af Horsens. I disse Corona-tider, er der mange, der har fået øjnene op 
for de nære, og ofte spændende lokale historier. Man behøver ikke rejse så 
langt, for at få en på opleveren. For eksempel har det østlige Horsens en ikke 
særlig kendt, men skelsættende historie. Vi vil komme til at høre om de første  
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vikingebosættelser og om hvor navnet Horsens kommer fra. Vi vil komme ind 
over det gamle munkekloster der senere blev til Stjernholm slot, samt 
industrialiseringens indtog i 1800-tallet med handel, produktion, boligforhold 
og meget mere! Guide: Arkæolog og kulturhistorisk guide Allan Skou Larsen 
Arrangeret i samarbejde med AOF og Horsens Museum. 

Pris: 300 kr. Prisen inkluderer frokost på Restaurant Dollys, men drikkevarer 

betaler man selv for. Bestilling gennem AOF's hjemmeside www.aof.dk. 

Varighed: 3 timer, derefter frokost på Restaurant Dollys 

Mødested: Kunstmuseet, Carolinevej 2, 8700 Horsens  

 

Kunst & kaffe - fokus på Phoebe New York 
Søndag den 17. oktober 2021 kl. 13.30 

Kunst & Kaffe henvender sig til dem, der gerne vil blive klogere på Horsens 

Kunstmuseums samling og aktuelle udstillinger. Arrangementet afsluttes med 

kaffe og kage i museets café. Taler: kunstformidler Iben Kjær 

Pris: 60 kr., inklusiv kaffe og kage. Entré til museet er ikke inkluderet i prisen og 
skal tilkøbes separat. 
Sted: Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens 

 

Kunst & kakao - fokus på Phoebe New York 
Tirsdag den 19. oktober 2021 kl. 13.30 

Kunst & kakao henvender sig til børn fra 5 år og opefter og deres voksne. 

Arrangementet afsluttes med boller og varm kakao i museets café. Taler: 

kunstformidler Iben Kjær. 

Pris: 60 kr., inklusiv kakao og boller. Entré til museet er ikke inkluderet i prisen 
og skal tilkøbes separat - børn har gratis adgang. 
Sted: Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens 

 
 

http://www.aof.dk/
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Natureventyr: Gå i fodsporene på Vitus Bering 
Tirsdag den 19. oktober 2021 kl. 10.00 - 12.00 

Museum Horsens har sammen med Horsens Kommune og Natureventyr 

udviklet tre fortællinger, som blander rigtig historie med fantasifulde eventyr. 

Natureventyr er skrevet til de 3-8 årige og deres familier. Med Natureventyr er 

det muligt at tage på et eventyr ét kapital af gangen. Undervejs bliver børnene 

mødt af spørgsmål og sjove udfordringer, som sætter gang i fantasien og 

samtidig gør dem klogere på områdets historie og natur. På dagen kan I møde 

både en naturmedarbejder, der ved noget om naturen i byen og en historiker, 

der kan fortælle vilde historier om den verdensberømte Vitus Bering. Biologen 

og historikeren tager imod små eventyrere fra kl. 10 til 11. Turen er ca. 1,2 km 

lang og tager ca. 40 minutter at gennemføre. Når I er færdige med turen får I et 

diplom og en lille overraskelse med hjem. Rundviser: en naturmedarbejder fra 

Horsens Kommune og en historiker fra Horsens Museum 

Pris: Gratis, ingen tilmelding nødvendigt, ankomst i tidsrummet kl. 10-11. 
Natureventyr kan downloades gratis i App Store eller Google Play. De tre 
eventyr er gratis.  
Mødested: Vitus Beringsparken, 8700 Horsens 

 

Litteratur, Kunst & kaffe 
Søndag den 24. oktober 2021 kl. 13.30 

Horsens Bibliotek og Horsens Kunstmuseum inviterer til en eftermiddag i 

litteraturens og kunstens navn søndag den 24. oktober kl. 13.30. Dagens 

arrangement byder på en tur rundt på museet, hvor flere spændende kunstnere 

udvælges til dagen. Disse belyses sammen med en række litterære værker, 

udvalgt af Horsens Bibliotek. Kunstværkerne præsenteres af museumsinspektør 

Julie Horne Møller samtidig med at alle værkerne præsenteres i dialog med en 

roman, et digt eller et eventyr, udvalgt af fortæller Charlotte Kastberg Kæseler 

og Vibeke Johansen fra Horsens Bibliotek. Arrangementet afsluttes med kaffe og 

kage. Arrangementet henvender sig til alle der er interesseret i at blive  
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inspireret og udfordret i forhold til den traditionelle måde at præsentere de to 

genrer. Rundviser: museumsinspektør Julie Horne Møller, fortæller Charlotte 

Kastberg Kæseler og bibliotekar Vibeke Johansen 

Pris: 60 kr.. Entré til museet er ikke inkluderet i prisen og skal tilkøbes separat 
Sted: Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens 

 

BYVANDRING – Herman Bang og Horsens                                 
Tirsdag d. 26. oktober 2021 kl. 16.30 

Som dreng flyttede Herman Bang i 1863 til Horsens. Her trådte han sine 

barnesko, og her oplevede han dramatiske begivenheder som sit første 

teaterbesøg, besættelse af byen og sin mors død. Han kom både hos de fattige i 

Asylet og hos de velhavende på Søndergade. Han sled i skolen, morede sig på 

Torvet og sørgede på kirkegården. Og han huskede det hele. På denne 

byvandring går vi i Bangs fodspor og oplever den by, som prægede Herman 

Bang langt ind i voksenlivet og i hans forfatterskab. Guide: museumsinspektør 

Anne Katrine Nagel Christensen 

Pris: gratis, forudgående tilmelding er nødvendig på tlf. 76292350. Varighed: 
omkring 60 minutter. Bemærk: begrænset antal pladser 
Mødested: foran indgangen til Nordre Kirkegård, 8700 Horsens 

 
FOREDRAG: Verdens første popfænomen: historien om de fem 
danske Sisters Barrison 
Tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 19 
Historiker dr. phil. Hans Henrik Appels bog Barrison - feberen er blevet kåret 

som Årets historiske bog 2020 af historie-online.dk. Med udgangspunkt i bogen 

fortæller han historien om fem danske søstre, der i 1880'erne udvandrer med 

deres forældre fra fattige kår i København. I New Yorks slum bliver de opdaget 

af danskeren William Fleron, der tilbyder at blive deres impressario. Efter et 

gennembrud i USA tager ham dem i 1894 med til Paris, hvor de som Barrison  
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Sisters fra den ene dag til den anden brager igennem og bliver det mest 

eftertragtede navn på den vestlige varietéscene. I Paris og Berlin opstår i 

1890'erne en Barrison-feber, og søstrene bliver inkarnationen af voldsomme 

kulturelle omvæltninger i de moderne storbyer, hvor ændringer i synet på køn, 

krop og moral bliver synliggjort af en ny medie- og forbrugskultur med den 

moderne forlystelsesindustri i centrum. Ved hjælp af et stort og levende 

billedmateriale giver Hans Henrik Appel os et indblik i, hvordan søstrene 

repræsenterer fin-de-siècle-begrebet og derfor udløser både brusende 

begejstring og forarget, hårdnakket modstand. 

Arr. Folkeuniversitet i Vejle  

Entre kr. 80 ved indgang 
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551  
Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle 

 

LOKALPOLITISK FOLKEMØDE 

Lørdag den 30. oktober 2021 kl. 10-14 

Fredericia Museums Venner, Museerne i Fredericia, Fredericia Gymnasium, 
Rubicon, Fredericia Dagblad og Borger & Demokratiudvalget i Fredericia 
Kommune inviterer til et lokalpolitisk Folkemøde med fokus på lokaldemokrati 
lørdag den 30. oktober 2021 kl. 10.00-14.00 på Fredericia Gymnasium. Der vil 
blandt andet være et historisk foredrag ved museumsleder Karsten Merrald 
Sørensen om de seneste 50 års kommunale valghandlinger i Fredericia. 
Forskningslektor Roger Buch holder foredrag om lokaldemokratier i dag og i 
fremtiden, og der vil være mange muligheder for at mødes og drøfte lokalpolitik 
ved mange forskellige seancer med forskellige aktører. 
Pris: Gratis 
Sted: Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, Fredericia. 
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Offentlig omvisning i Horsens Kunstmuseums samling 
Søndag den 31. oktober 2021 kl. 14.00 

Offentlige omvisninger på Horsens Kunstmuseum henvender sig til alle der er 

interesseret i at lære mere om museets aktuelle udstillinger og ophængninger. 

Omvisningerne begynder kl. 14.00 ved museets skranke og er gratis efter betalt 

entré. Tilmelding på forhånd er dog påkrævet. Rundviser: kunstformidler 

Alberte Edberg Behncke 

Pris: gratis, forudgående bestilling er nødvendig på 
www.horsenskunstmuseum.dk  
Sted: Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens 
 

 

JUTLANDIA. Sygeplejersker i Korea-krigen 

Indtil søndag den 28. november 2021 

Særudstillingen ”Jutlandia. Sygeplejersker i Korea-krigen” på Dansk 

Sygeplejehistorisk Museum tager udgangspunkt i de medrivende beretninger i 

to dagbøger fra sygeplejersker ombord på Jutlandias 3. togt. Dagbøgerne giver 

et helt unikt indblik i sygeplejerskernes liv ombord, såvel deres krævende 

arbejdsopgaver i en krigszone, som fritid og socialt liv både om bord og på 

landlov i eksotiske egne. Udover at udstille dagbøgerne er mange citater derfra 

fremhævet. Hvert citat er illustreret med fotografier og tilsammen fortæller de 

en medrivende historie fra sygeplejerskernes arbejde på det flydende hospital. 

Den ene dagbogsskriver, Gyde Rudbeck har en særlig tilknytning til de 

bygninger, hvor Sygeplejemuseet har til huse, det tidligere sanatorium for børn 

med tuberkulose. Gyde var som barn indlagt med tuberkulose på 

Julemærkesanatoriet Koldingfjord. Her blev hun passet af søde, dygtige 

sygeplejersker og det var medvirkende til, at hun besluttede sig for selv at blive 

sygeplejerske. I denne Covid19-tid er det meget aktuelt at rette dette fokus på 

en anden tid, hvor sygeplejerskerne også stod som frontpersonale og fik brug 

for al deres faglighed og kvalifikationer for at løse de krævende opgaver. 

http://www.horsenskunstmuseum.dk/


KULTURTILBUD FRA KULTURINSTITUTIONER I SYDØSTJYLLAND 

_________________________________________________________________  

 
Pris: Medlemmer af Historisk Samfund for Sydøstjylland kommer ind for halv 
pris. Se mere på museets hjemmeside: https://dsr.dk/dshm.  
Sted: Fjordvej 152, 6000 Kolding. Åbent tirsdag til søndag kl. 11-16, mandag 
lukket, undtagen i efterårsferien, hvor der er åbent mandag. 
 
 

UDSTILLING: Vikingernes Fæsted 
Indtil 30. december 2021 
I 2016 blev den største guldskat fra vikingetiden fundet mellem Harreby og 
Fæsted i Sydjylland. Siden er der gjort flere og flere spændende fund, blandt 
andet en sølvskat som nu udstilles på Museet Sønderskov!  
Gå på opdagelse i de spændende fund og lær mere om vikingetidens 
helligsteder og vikingehaller. 
Pris: 30 kr. 
Sted: Museet på Sønderskov, Sønderskovvej 2, 6650 Brørup. 

 

UDSTILLING: Dronningens Broderier 
Indtil 2. januar 2022 

I 2021 viser Koldinghus for første gang H.M. Dronningens broderede private 
værker offentligt i udstillingen ”Dronningens Broderier”. 
Det er velkendt for mange, at H.M. Dronningen er en særdeles aktiv kunstner 
inden for en række genrer: maleri, decoupage, teaterscenografi og broderi, som 
kan ses i de danske kirker på bispekåber og alterduge. Men færre ved, at 
Dronningens enorme virkelyst også har resulteret i en stor produktion af private 
broderier, der aldrig før er set i offentligheden. Dronningen tegner selv 
mønstrene og komponerer farvesætningen til broderierne, der bl.a. er givet i 
gave til familie, venner og ansatte ved hoffet eller pryder Dronningens hjem på 
alt fra puder til kaminskærme, duge og stolesæder. De private gaver er udført 
med samme omtanke, som vi kender fra de offentlige værker til kirkerne. 
Dronningen tegner mønstre med symboler og referencer skræddersyet til 
modtageren af gaven, og i farvevalget folder kreativiteten sig fuldt ud– oftest, 
som Dronningen selv siger, i ”rabalderfarver”. I udstillingen vises cirka 100 af  

https://dsr.dk/dshm
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Dronningens private broderier for første gang i en udstilling på Kongernes 
Samling Koldinghus i slottets smukke hvide bibliotekssal.  
Pris: 120 kr. 
Sted: Koldinghus, Koldingshus 1, 6000 Kolding. 
 

 


