Nyhedsbrev april 2022
Spændende arrangementer i april
I bestyrelsen for Historisk Samfund for Sydøstjylland glæder vi os til afviklingen
af to spændende arrangementer i april. Det er en stor fornøjelse at præsentere
et foredrag med lektor emeritus og forfatter Erik Voss om sit arbejde med
bogen ”Berg – Gå aldrig på akkord med uretten” om politikeren Christen Bergs
liv og arbejde. Det sker på Kolding Bibliotek torsdag den 7. april kl. 19. Vi glæder
os også til rundvisningen i vikingeudstillingen med kig til Vindelev-skatten på
VejleMuseerne tirsdag den 19. april kl. 19. Læs nærmere om arrangementerne
nedenfor.

Årsmøde 2022
Sæt også allerede nu kryds i kalenderen lørdag den 11. juni 2022 kl. 13-17, hvor
bestyrelsen for Historisk Samfund for Sydøstjylland afvikler årsmøde. Det sker i
Christiansfeld, hvor bestyrelsen efter generalforsamlingen inviterer på foredrag
om Brødremenigheden og rundtur i Christiansfeld med Lars Brock Andersen, der
har ansvaret for Brødremenighedens museum. Nærmere om programmet følger
i senere nyhedsbreve samt på hjemmesiden www.hsso.dk.

Lokalhistorisk Inspirationsdag 2022: Anbefalinger og links
Bestyrelsen for Historisk Samfund for Sydøstjylland sender en stor tak til
deltagerne i Lokalhistorisk Inspirationsdag den 21. februar 2022. Det var dejligt
at se, at vi kunne samle så mange interesserede medlemmer og ikkemedlemmer til en hyggelig og spændende dag med fokus på luftfotos. Dagens
oplægsholdere delte erfaringer i arbejdet med luftfotos og benyttelsen af disse,
og i forlængelse af Inspirationsdagen har oplægsholderne gavmildt delt deres
gode links med anbefalinger, som kan rekvireres ved at sende en mail til
hssovejle@gmail.com.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Historisk Samfund for Sydøstjylland

FOREDRAG: Gå aldrig på akkord med uretten
Torsdag den 7. april 2022 kl. 19
I oktober 2020 udgav lektor emeritus og forfatter Erik Voss bogen ”Berg – Gå
aldrig på akkord med uretten”, som var resultatet af forfatterens flere års
forskning i politikeren Christen Bergs liv og arbejde. Christen Bergs liv er en
fortælling om en ung bondedreng fra Vestjylland, der med raketfart fik skabt sin
egen karriere og blev et hjem i enhver dansk husholdning i slutningen af
1800tallet. Han var lærer, avisejer og så var han den politiker, der fik samlet
partiet Venstre i 1870. En dygtig politiker med et enestående talent, men han
var også en dygtig forretningsmand og en liberalist, der ikke mente, at der var
noget i vejen for, at man blev stor og tyk på andres bekostning. Christen Bergs
liv og Kolding hang sammen, og selvom Bergs karriere tog ham andre steder
hen, glemte han aldrig Kolding. Derfor står hans statue stadig den dag i dag og
pryder Banegårdspladsen i Kolding.
Pris: Gratis for medlemmer af Historisk Samfund for Sydøstjylland.
Tilmelding: Tilmelding senest torsdag den 31. marts 2022 på foreningens
hjemmeside www.hsso.dk eller skriv til hssovejle@gmail.com.
Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding

Rundvisning i vikingeudstilling med kig til Vindelev-skatten
Tirsdag den 19. april 2022 kl. 19
Et af Danmarkshistoriens hidtil største, rigeste og flotteste guldskatte blev i
2020 fundet ved Vindelev, lidt uden for Jelling. Det enorme fund på knap 1 kg
guld, består af underkop-store, flot dekorerede medaljoner, såkaldte
brakteater. Der er også romerske mønter, der er lavet om til smykker. Vindelevskatten indgår i Vejle Museernes vikingeudstilling, der fortæller historien om
Harald Blåtands østlige forbindelser, og om den tidlige rigsdannelse, der skabte
fundamentet for Jelling dynastiet.
Pris: Gratis for medlemmer af Historisk Samfund for Sydøstjylland. Begrænset
antal pladser.
Tilmelding: Tilmelding senest tirsdag den 12. april 2022 på foreningens
hjemmeside www.hsso.dk eller skriv til hssovejle@gmail.com.
Sted: Vejle Museerne – Kunstmuseet, Flegborg 16-18, 7100 Vejle
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NY UDSTILLING: Gestapo kommer!
Staldgården står, med sine tre hvide længer, som et stort og flot monument
over de historiske begivenheder, som har fundet sted dér. Et af de mest dystre
kapitler blev skrevet de sidste to år af 2. verdenskrig, hvor Gestapo rykkede ind i
Staldgården og etablerede sit hovedkvarter i Syd- og Sønderjylland.
I den periode blev i omegnen af 1.350 modstandsfolk anholdt og bragt til
Staldgården, hvor de blev forhørt og tortureret af Gestapos mere end 70
ansatte i Kolding. Blandt de ansatte var både tyske og danske personer, der af
forskellige årsager havde arbejde for det hemmelige tyske politi Gestapo.
Udstillingen tager udgangspunkt i de mennesker, der havde deres gang på
Staldgården fra efteråret 1943 og frem til befrielsen. Både de modstandsfolk,
der ridsede deres navn i væggen i Zelle II, og Gestapos folk, der befandt sig på
den anden side af celledøren. I fortællingen om kampen mellem
modstandsbevægelsen og besættelsesmagten, får man indblik i, hvordan
ekstreme og ekstraordinære omstændigheder, kan sætte samfundets normale
sociale spilleregler ud af kraft og give udslag i ligeså ekstreme handlinger.
Historien fortsætter uden for Staldgårdens mure, hvor man ved hjælp af ny
teknologi kan gå en tur i besættelsestidens Kolding og møde den fiktive kvinde
Gerda.
Pris: Entré til museet koster 50 kr. for voksne. Børn og unge under 18 er gratis.
Sted: Museum Kolding – Staldgården, Staldgården 1, 6000 Kolding. Åbent
tirsdag til søndag kl. 11-17.

NY UDSTILLING: Slotte til idioter
Torsdag den 31. marts 2022 – søndag den 23. april 2023
En fortælling om omsorg, racehygiejne og dem, der ikke passer til samfundets
normer. Udstillingen handler om menneskene i den danske åndssvageforsorg
1899-1957. I Brejning ligger Den Kellerske Åndssvageanstalt. I storslåede
bygninger med høje spir og store parkanlæg. Den var Nordeuropas største
anstalt af sin art. Fra 1899-1990 var anstalten hjem for samfundets undermålere
og idioter: De åndssvage. Det var den spæde velfærdsstat, som sendte de
åndssvage til anstalten. På slottene i Brejning skulle de åndssvage lære at
arbejde og gøre nytte i samfundet. De skulle have en hverdag så almindelig som
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muligt. En hverdag som tog højde for deres fysiske og mentale handicap og som
lod dem være det de var: Svage i ånd og krop. Men Brejning var også en
isolationsanstalt. De åndssvage skulle gemmes væk for at beskytte samfundet.
De havde en uhæmmet seksualitet, de var løgnagtige, dovne og dyriske.
Gennem deres defekte gener kunne de potentielt forurene den danske race og
kompromittere den Vesteuropæiske civilisation. De åndssvage var farlige.
Pris: Gratis.
Sted: Kulturmuseet i Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle. Åbent
tirsdag til søndag kl. 11-17, mandag lukket, undtagen i ferier, hvor der er åbent
mandage.

Arrangement: Forår, uld og urter på Kringsminde
Lørdag den 2. april 2022 kl. 11-16
Oplev foråret på Kringsminde med klipning af får, og forarbejdningen af ulden
med farve, karte og væv. Prøv vævning, fingervævning, uldbolde, pileflet,
sivsko/bordskåner i siv, hornarbejde, quilling, hestevognstur og meget mere.
Der vil være smagsprøver og salg af frø, planter, honning, kaffe og dagens kage.
Se hele programmet på https://www.fredericiahistorie.dk/.
Pris: Gratis
Sted: Kringsminde, Kringsmindevej 9, Egeskov, 7000 Fredericia.

Event: Kolding Bybusser 100 år
Tirsdage den 5. april onsdag den 20. april 2022 kl. 14 til 17
I år kan vi fejre 100 år for bybussernes etablering i Kolding. Derfor har en række
busentusiaster taget initiativ til, i samarbejde med Kolding Stadsarkiv, at markere
jubilæet med en publikation. Bogen bliver en anderledes fortælling om Koldings
historie fortalt gennem den lokale busdrifts udvikling gennem 100 år.
I den anledning inviterer Kolding Stadsarkiv til to workshops i vores historiske
værksted. Kom og bliv klogere på bybussernes historie og mød nogle af
forfatterne bag bogen. Vi hører også gerne om din egen oplevelse med Kolding
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Bybusser. Der bliver også mulighed for at aflevere arkivalier eller billeder, hvis du
har nogle i gemmerne, der kan bidrage til fortællingen om Kolding Bybusser.
Pris: Gratis
Sted: Kolding Stadsarkiv, Skolegade 2b, 6000 Kolding

Fængselsbetjentene fortæller
Onsdage den 6., 20. og 27. april kl. 11 samt lørdag den 23. april kl. 11, 12.30 og
14.
Kom med en fængselsbetjent på rundvisning og få en oplevelse ud over det
sædvanlige. Vores fængselsbetjente har alle noget på hjertet og giver et levende
indblik i en ellers lukket verden. De er alle 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: Fængselsmuseet, Fussingsvej 8, 8700 Horsens

Guidet rundvisning i Fængselsmuseet
Torsdage den 7., 21. og 28. april kl. 11 samt lørdage den 2. april og 30. april kl.
11 og 12.30 samt søndage den 3. april og 24. april kl. 11 og 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: Fængselsmuseet, Fussingsvej 8, 8700 Horsens
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NY UDSTILLING: MAGT OG GULD – VIKINGER I ØST
Torsdag den 7. april 2022 – søndag den 18. december 2022
Vikingernes østlige forbindelser, og den enorme guldskat fra Vindelev, spiller
hovedrollerne i udstillingen, der åbner op til påskeferien. Harald
Blåtand “...vandt sig hele Danmark og Norge, og gjorde Danerne kristne”. Det
eftermæle sikrede han sig, ved at mejsle det i den store Jellingsten. Mange vil
også vide, at han lod en række af Danmarkshistoriens mest imponerende
bygningsværker opføre: Ravningbroen, palisaden omkring Jelling og ringborge
landet over. Færre ved måske at Haralds magt i høj grad var baseret på tætte
alliancer med herskerne i det nuværende Polen, og Jellingdynastiet stod på
skuldrene af en række tidlige konger, som vi kun kender fra sagn, sparsomme
kilder og arkæologiske fund. Den kommende udstilling viser den allernyeste
viden om både optakten til vikingetiden og Harald Blåtands østlige forbindelser.
Forbindelser, som ses tydeligt i udstillingens mange fantastiske fund fra både
Danmark og Polen. Et af Danmarkshistoriens hidtil største, rigeste og flotteste
guldskatte blev i 2020 fundet ved Vindelev, lidt uden for Jelling. Vindelevskatten indgår i Vejle Museernes vikingeudstilling, der fortæller historien om
Harald Blåtands østlige forbindelser, og om den tidlige rigsdannelse, der skabte
fundamentet for Jelling dynastiet.
Pris: Gratis.
Sted: Vejle Museerne – Kunstmuseet, Flegborg 16-18, 7100 Vejle. Åbent tirsdag
til søndag kl. 11-17, mandag lukket, undtagen i ferier, hvor der er åbent
mandage.

Torsdagstale – Hoffet i Horsens
Torsdag den 7. april 2022 kl. 16
Torsdagstalerne er en serie gratis lokalhistoriske foredrag i uformelle rammer,
serveret i øjenhøjde og med en kop kaffe til.
Pris: Gratis, forudgående tilmelding er nødvendig på tlf. 76292350. Varighed:
omkring 60 minutter
Sted: Byarkivet på Horsens Museum, Sundvej 1A, 8700 Horsens
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Aftenåbent på Horsens Kunstmuseum – yoga & croquis
Torsdag den 7. april 2022 kl. 19-21
Vær med, når vi udforsker den franske tegnestil croquis. Croquis kan udformes
på mange forskellige måder, og derfor har vi allieret os med kunstner Mette
Holtet Skov. Inden croquis inviteres der til rolig yoga med fokus på at mærke
kroppen indefra og studere den gennem sanserne. Workshop ved kunstner
Mette Holtet Skov
Pris: Pris og yderligere informationer ses på https://horsenskunstmuseum.dk/
Sted: Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens

SÆRUDSTILLING: FREDERICIA UNDER BESÆTTELSEN
Onsdage kl. 13-16 og lørdage kl. 10-13 fra lørdag 18. juni til lørdag den 17.
september 2022 samt på de særlige datoer den 9. april, 4. og 5. maj 2022.
Militærhistorisk Forening har i samarbejde med Museerne i Fredericia opbygget
deres egen særudstilling om Fredericia under Besættelsen i Bunkermuseet,
Nørre Voldgade. Se en lille udstilling og hør historier om Fredericia under
Besættelsen.
Pris: Gratis
Sted: Bunkermuseet, Nørrevoldgade ud for Bjergegade, 7000 Fredericia.

Ferierundvisning på Fængselsmuseet
Lørdag den 9. april til mandag den 18. april 2022 kl. 10.30, 12 og 13.30
Vores ferierundvisninger har altid et særligt tema, som giver et unikt indblik i
fængslets lange og interessante historie, der strækker sig over 153 år.
Pris: 35 kr., udover entré til Fængselsmuseet. Varighed: omkring 60 minutter.
Hverken før eller efter rundvisning vil det være muligt at færdes i museet på
egen hånd. De åbne rundvisninger kræver ikke forudgående bestilling, men man
kan booke en plads på forhånd via hjemmesiden www.faengslet.dk/museum.
Sted: Fængselsmuseet, Fussingsvej 8, 8700 Horsens
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Fængselsmuseet: Oplev verdens vildeste flugt på egen krop!
Fra lørdag den 9. april til mandag den 18. april 2022 kl. 11-13 og 13.30-15.30
Besøg Fængselsmuseets imponerende VR-oplevelse ”Verdens Vildeste flugt”.
Her kan du selv prøve at kravle igennem flugtkongen Carl August Lorentzens 18
meter lange tunnel. I det virtuelle univers er du udstyret med en lygte og en
murerske. Kan du undgå at blive opdaget af betjentene? Falder tunnelen
sammen om ørene på dig? Og kan du grave det sidste stykke op til inspektørens
kartoffelkælder? Ved hjælp af virtual reality-udstyr kan du selv få oplevelsen af
at kravle igennem den trange tunnel. Museets kyndige medarbejder vil både
guide dig i brugen af udstyret og fortælle den fascinerende historie om
flugtkongen med mottoet ”Hvor der er en vilje, er der en vej”.
Pris: entré til Fængselsmuseet: 100 kr. for voksne, børn gratis entré.
Sted: Fussingsvej 8, 8700 Horsens

NY UDSTILLING: Mary og kronprinsesserne
Søndag den 10. april – fredag den 30. december 2022
Udstillingen ”Mary & Kronprinsesserne” på Koldinghus er blevet til i anledning af
Kronprinsesse Marys 50-års fødselsdag og tegner et portræt af den danske
kronprinsesse og hendes fire forgængere i Glücksborg-slægten. De besøgende
kan se frem til blandt andet at opleve det berømte rubinsæt og den blå kjole og
hårbøjle, som Kronprinsessen bar ved Prins Christians dåb i 2006.
I udstillingen vil Kronprinsesse Mary guide de besøgende på en opdagelsesrejse
i sine forgængeres og Glücksborg-dynastiets historie. Hovedpersonerne er ud
over Kronprinsessen prinsesserne Louise af Hessen-Kassel, Lovisa af SverigeNorge, Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin og Ingrid af Sverige. Blandt dem er
Kronprinsesse Mary den eneste med en ikke-kongelig baggrund.
Pris: Entré til museet 125 kr. for voksne, børn og unge under 18 år gratis. Den
10. april er der offentlig introduktion til særudstillingen kl. 13 til 13.30.
Introduktionen er gratis, når du har betalt entré til museet. Der er plads til max
25 personer per rundvisning, som foregår efter først til mølle-princippet.
Henvend dig i billetsalget, hvis du ønsker at deltage.
Sted: Kongernes Samling – Koldinghus, Koldinghus 1, 6000 Kolding
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Litteratur, Kunst & Kaffe på Horsens Kunstmuseum
Søndag den 10. april 2022 kl. 13.30
Horsens Bibliotek og Horsens Kunstmuseum inviterer til en eftermiddag i
litteraturens og kunstens navn. Dagens arrangement byder på en tur rundt på
museet, hvor flere spændende kunstnere er udvalgt. Disse belyses sammen
med en række litterære værker, udvalgt af Horsens Bibliotek. Arrangementet
henvender sig til alle, der er interesserede i at blive inspireret og udfordret i
forhold til den traditionelle måde at præsentere de to genrer.
Pris: 60 kr. udover entré til museet.
Sted: Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens

Kunst & Kakao på Horsens Kunstmuseum
Tirsdag den 12. april 2022 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. Læs mere
om arrangementet og bestil billetter på https://horsenskunstmuseum.dk/.
Denne gang vil der være fokus på udstillingen Fragile.
Pris: 60 kr., udover entré til Kunstmuseum (pris er inkl. boller og kakao, børn
har gratis entré)
Sted: Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens

Kunst & Kaffe på Horsens Kunstmuseum
Søndag den 17. april 2022 kl. 13.30
Kunst & Kaffe henvender sig til dem, der gerne vil blive klogere på museets
samling og aktuelle udstillinger. Arrangementet afsluttes med kaffe og kage i
museets café. Denne gang vil der være fokus på Michael Kvium.
Pris: 60 kr., inklusiv kaffe og kage. Entré til museet er ikke inkluderet i prisen og
skal tilkøbes separat.
Sted: Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens
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Byvandring i Horsens – kunst i byen
Tirsdag den 19. april kl. 16.30
Bliv 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 Kunstmuseum og Galleri Grisk / Kolossal. Arrangementet foregår
udenfor, så husk påklædning efter vejrforholdene. Varighed omkring 60
minutter.
Pris: Gratis.
Mødested: Mødested: oplyses senest 14 dage før arrangement på
https://horsenskunstmuseum.dk/

Syng, Spis & Snak - på Horsens Kunstmuseum
Torsdag den 21. april 2022 kl. 18 – 20
Syng, spis og snak. Kom og vær med. Det handler om at synge og blive i godt
humør. Ikke kun for dem der synger godt, men for alle, der har lyst til at opleve
en aften med sang og mulighed for et godt måltid mad. Tre aftener i løbet af
foråret byder vi ind. Inviterede gæster fortæller om, hvorfor de har valgt
aftenens sange, og lidt om hvad sangene betyder for dem. Inge Johnsen vil lede
og akkompagnere sangen. Program: sang fra 18.00 til 19.00, spisning og snak fra
19.00 til 20.00
Pris: Pris: 30 kr., spisning ekskluderet. Spisning bestilles senest fredagen på
https://horsenskunstmuseum.dk/
Sted: Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens

Offentlig omvisning på Horsens Kunstmuseum
Søndag den 24. april, kl. 13.30
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. 13.30 ved museets skranke og er gratis efter betalt
entré. Denne gang vil der være fokus på udstillingen af Frederik Næblerød.
Pris: gratis efter betalt entré.
Sted: Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens

KULTURTILBUD FRA KULTURINSTITUTIONER I SYDØSTJYLLAND
_________________________________________________________________

Guidet tur: Hvor boede Haralds kone? - en guidet tur til det
historiske Sønder Vissing
Søndag den 24. april 2022 kl. 11-13
Hvor boede Harald kone? Den Harald, der byggede Jellinge-monumenterne og
som havde tilnavnet Blåtand. Hans 2. kone hed Tove eller Tore og var datter af
en af Harald Blåtands vigtigste alliancepartner, fyrsten og stammehøvdingen
Misivoj, der regerede over det østlige Holsten. En af to runesten blev fundet i
kirkegårdsdiget og nævner både Toves, Haralds og Gorms navn. Sdr. Vissing
kirke er en af Danmarks ældste, fra 1100-tallet. Som det er gældende for mange
andre kirker, findes sikkert resterne af en vikingetids trækirke under stenkirken,
eller i det nære område. Lokaliteterne rundt om Sdr. Vissing og Addit er
karakteriseret af mange oldtidsfund fra alle tidsaldre af forhistorien. Med både
græsning, agerland, bakker, lavbudsområder og skove har der været vigtige
subsistensøkonomier til alle tiders beboelse og liv. På den guidede tur slippes
hypoteserne løs om hvor dronning Tove boede og hvad der ellers skete i det
unikke og spændende område i kirkens nabolag. Gåturen er omkring 6
kilometer. Afhængende af vejret anbefales vandtæt fodtøj. Efter turen er der
frokost på Torvehallens Café. Frokosten er inkluderet i prisen. Guide: arkæolog
Allan Skou Larsen.
Pris: 300 kr. per person. Prisen inkluderer frokost kl. 13.15 på Torvehallens
Café i Sønder Vissing (ekskl. drikkevarer). Billetter kan købes på Kom på guidet
tur - Hvor boede Haralds kone? (aof.dk)
Mødested: På P-pladsen ved Sønder Vissing Kirke, Gl. Ryevej 11, 8740
Brædstrup

Byvandring - byens huse - arkitektur og stilarter
Tirsdag den 26. april kl. 16.30
Denne byvandring handler om byens huse i forskellige historiske perioder. Der
vil blive fokuseret på arkitekturen og den historiske kontekst, husene er opført i.
I Horsens er der eksempler på romansk og gotisk stil i byens middelalderkirker,
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der er bindingsværk fra 1500-, 1600- og 1700-tallet og der er stenhuse i barok,
rokoko, klassicisme og historicisme. Der er stilistiske træk, der går igen i
forskellige perioder, så det kan være svært at skelne stilarterne. Vi går en tur i
byen, ser på huse fra forskellige perioder og forsøger at bestemme stilen.
Pris: Gratis, forudgående tilmelding er nødvendig på tlf. 76 29 23 50.
Begrænset antal pladser.
Mødested: Borgergade 30, ved indkørslen til Klosterkirkegården, 8700 Horsens

UDSTILLING: JUTLANDIA. Sygeplejersker i Korea-krigen
Indtil 1. maj 2022
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.
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.

