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Nyhedsbrev oktober 2022 

Nyt fra bestyrelsen 

Bestyrelsen for Historisk Samfund for Sydøstjylland glæder sig til den nye 
efterårs/vintersæson. Da receptionen for årbogen i år og fremadrettet fast vil 
foregå den sidste torsdag i november måned får medlemmerne det trykte 
program for den forestående sæson i forbindelse med receptionen og 
udsendelsen af årbøger. Arrangementer inden receptionen vil blive omtalt 
nærmere på foreningens hjemmeside www.hsso.dk samt i nyhedsbreve.  

Allerede nu kan foreningens medlemmer glæde sig til foredrag i Trinitatis 
Sognegård, Danmarksgade 61 i Fredericia tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 19.30, 
hvor lektor Lars Bisgaard, Syddansk Universitet, fortæller om Christian den 2, 
der regerede 1513-1523. Han var en af de mest spændende konger, Danmark 
har haft. Vi husker ham for Det Stockholmske Blodbad, hans kærlighed til 
Dyveke, hans samarbejde med hendes mor, Sigbrit og for hans sejladser over 
Lillebælt. Foredraget arrangeres af Fredericia Museums Venner og 
Menighedsrådet ved Trinitatis Kirke i Fredericia, der inviterer medlemmer af 
Historisk Samfund for Sydøstjylland til gratis at deltage. Kaffe kan nydes til 
foredraget for 20 kr. Foredraget skulle have været afholdt i januar 2022 men 
blev udskudt pga. daværende coronarestriktioner.  

RECEPTION FOR ÅRBOG 2022 

Sæt kryds i kalenderen torsdag den 24. november 2022 kl. 15.30 – ca. 17.30 på 

Industrimuseet, foredragssalen, Gasvej17 -19, 8700 Horsens. Vi håber at se 

mange af vore medlemmer til en præsentation af årbogen for 2022, der vil 

fremstå i en ny udgave. Arrangementet vil blive omtalt nærmere på foreningens 

hjemmeside www.hsso.dk og i senere nyhedsbreve. 

 

Med venlig hilsen fra 

Bestyrelsen for Historisk Samfund for Sydøstjylland 

http://www.hsso.dk/
http://www.hsso.dk/


2 
 

KULTURTILBUD FRA KULTURINSTITUTIONER I SYDØSTJYLLAND 

_________________________________________________________________  

 
BOGUDGIVELSE: Jødernes danmarkshistorie – i provinsen 
Museumsinspektør ved Museerne i Fredericia har netop udgivet bogen Jødernes 
danmarkshistorie – i provinsen provinsen, der handler om sameksistens og 
integration mellem jøder og kristne og har hovedvægt på 1800-tallet, hvor de 
største menigheder lå i Fredericia, Randers og Aalborg. Bogen er den første 
samlede fremstilling af jødisk liv og kultur uden for hovedstaden. Bogen er et 
resultat af hendes flerårige forskning i netop jødernes historie. Indtil 1900-tallet 
udgjorde jøderne det største religiøse mindretal i Danmark. Fortællingerne har 
dog især handlet om jøder i København. Ikke om landjøderne, som boede i 
købstæderne. Det råder bogen Jødernes danmarkshistorie – i provinsen nu bod 
på. Det er en fortælling om integration, og om Danmark nu også kunne rumme 
folk med andre madvaner og religiøse skikke samt et uforståeligt sprog. Det 
kunne landet stort set, selv om der var konflikter mellem jøder og kristne. Også i 
provinsen. Det er også en historie om alle de personer, der gemmer sig bag 
kategorier som indvandring, erhverv og skolegang. Bogen bringer os nemlig 
tættere på, hvordan de jødiske indvandrere giftede sig, arbejdede og blev en del 
af lokalsamfundene. 
 

 
RUNDVISNING på Fængselsmuseet: Fængselsbetjentene 
fortæller  
Hver onsdag kl. 11.00  
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. Rundviser: skiftende.  
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  
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Guidet rundvisning i Fængselsmuseet  
Torsdage, lørdage og søndage. Se www.fængslet.dk for præcise tider  
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. Rundviser: skiftende.  
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  
 

Fængselsmuseet: Verdens vildeste flugt i Virtual Reality  
Hver lørdag og søndag 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: Gratis efter betalt entré til Fængselsmuseet.  
Sted: Fussingsvej 8, 8700 Horsens 

 

UDSTILLING: Horsens kuraterer del 2 
Til og med søndag den 8. januar 2023 
Med Horsens Kuraterer inviterer Horsens Kunstmuseum en række 
horsensianere til at kuratere i alt tre udstillinger, alle med udgangspunkt i 
museets store samling af eksperimenterende samtidskunst.  
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I del 2 har en gruppe på i alt otte horsensianere fået mulighed for at 
udvælge lige netop de værker som de synes er de mest interessante værker 
for dem, fra Horsens Kunstmuseums samling. De otte deltagere i anden del 
af Horsens Kuraterer er: Maryam Zahid, Lisa Beck, Malene Koops 
Grønborg  , Jan Bo Poulsen, Bodil Johanne ørgensen, Betina Sparvath , Mark 
Ludvig Henriksen og Kjeld Arp.  
Værker af følgende kunstnere kan ses på udstillingen: Rose Eken, J.G. 
Dokoupil, Klara Lilja, Lars Nørgård, Bjørn Nørgaard, Peter Rössel, Christian 
Lemmerz og Silas Inoue. 

Horsens kuraterer er skabt på baggrund af, at Horsens Kunstmuseum 
drømmer om at få flere horsensianere i tale om hvad Horsens 
Kunstmuseum er for en størrelse og hvad indsamling og kuratering af 
eksperimenterende samtidskunst egentligt betyder for et museum? 

Folkeskoleelev Maryam Zahid, der har valgt værket Leaving Home II. – 
Cambodia af Jiri Georg Dokoupil fra 1993-94, udtaler:  

“Jeg valgte værket “Leaving Home II. – Cambodia” fordi jeg synes den 
minder lidt om noget mine forældre og nogle bekendte har oplevet, og jeg 
ved også hvor hårdt det kan være at man forlader sit hjemland. Måden 
værket er lavet på er ret interessant, fordi den er lavet sod. Det er ikke 
noget man ser hver dag og derfor synes jeg den er ret special.”  

Viseberedsskabsmester fra Sydøstjyllands Brandvæsen Jan Bo Poulsen har 
valgt Future Friture – Turritopsis Dohrnii af Silas Inoue fra 2020. Han udtaler 
om valg af værk:  

“Det fascinerende ved dette værk er at når jeg ser det bliver jeg stående 
forundret over hvordan det har kunnet ladet sig gøre at skabe dette værk. 
En super spændende kombination af materialer som på en måde får det til 
at se let og svævende ud, samtidig med at det på en eller anden måde også 
kan virke skræmmende som et symbol på bakterier vi omgås i hverdagen 
eller en kæmpe brandmand vi kan støde på i vandet hvor vi bader.”  
 



5 
 

KULTURTILBUD FRA KULTURINSTITUTIONER I SYDØSTJYLLAND 

_________________________________________________________________  

 

En stor tak til Maryam Zahid, Lisa Beck, Malene Koops Grønborg  , Jan Bo 
Poulsen, Bodil Johanne Jørgensen, Betina Sparvath , Mark Ludvig Henriksen og 
Kjeld Arp for jeres deltagelse. Horsens Kuraterer er støttet af Ny 
Carlsbergfondet 
Pris: Pris og yderligere informationer ses på https://horsenskunstmuseum.dk/  

Sted: Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens 
 

Litteratur, Kunst & Kaffe på Horsens Kunstmuseum 
Søndag den 2. oktober kl. 13.30 

Litteratur, Kunst & Kaffe arrangeres i samarbejde med Horsens Bibliotek. 

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 afsluttes med kaffe og kage i 

museets Café E. Ved kunstformidler Sanne Hvidt og en litteraturformidler fra 

Horsens Bibliotek. Bemærk: Begrænset antal pladser (maks. 30 deltagere). 

Pris: 60 kr. pr. deltager. Dertil kommer entré til Horsens Kunstmuseum. 

Sted: Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens 

 

ARKITEKTURENS DAG 2022 
Mandag den 3. oktober 2022 kl. 11.15-12.15 
Vær med, når Horsens Museum markerer Arkitekturens Dag mandag den 3. 
oktober 2022 med en byvandring. Fyrster, rige handelsmænd og en berømt 
opdagelsesrejsende. Horsens er formet af spændende personer, som hver især 
har sat deres præg på den gamle købstad. På denne byvandring får du kendskab 
til 10 udvalgte steder på Søndergade, der er gode at kende til, hvis man vil vide 
noget om byen og dens udvikling. Vandringen begynder ved Jessensgade, hvor 
den store ekspeditionsleder Vitus Bering blev født. Vi gør flere stop på 
Danmarks bredeste gågade, før vi når hen til Torvet. Her fornemmes historiens 
vingesus i fortællingen om Palæet, der husede fire landsforviste arvinger til den 
russiske trone i slutningen af 1700-tallet. Vi slutter i Borgergade, hvor der er 
fundet spor af Horsens’ helt tidlige historie. I løbet af en time får du et kig bag  

https://horsenskunstmuseum.dk/
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om nogle af Søndergades smukke bygninger, der ofte gemmer på flere 
historiske guldkorn, end hvad øjet selv bemærker. Varighed 1 time. 

Pris: Gratis, forudgående tilmelding er nødvendig på tlf. 76 29 23 50. 
Begrænset antal pladser.  
Mødested: Jessensgade, Horsens, ned mod Vitus Berings Plads 

 

Foredrag: Tæt på et af de vildeste guldfund i 
Danmarkshistorien 
Tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 19-21 
En dag lige før jul i 2020 forandredes Ole Schytz liv for bestandig. Han gik en tur 
med sin metaldetektor på sin gamle skolekammerats marker og fandt en af de 
mest spektakulære guldskattefund fra Danmark i nyere tid. Guldskatten er 
nedlagt i starten af 500-årene, i en turbulent tid med folkevandringer, uro, 
naturkatastrofer og den justinianske pest. Guldskatten fra Vindelev indeholder 
næsten 800 gram guld, fordelt på medaljoner, en solidus, brakteater og et rigt 
ornamenteret mundblik fra et sværd. Finderen Ole Schytz kommer og fortæller 
om sine oplevelser sammen med Vejlemuseernes forskningschef Mads Ravn, 
som vil fortælle om den spændende tid guldskatten stammer fra. Foredraget er 
det første af i alt tre foredrag om guld og vikinger, der afholdes i efteråret 2022. 
Udstillingen MAGT OG GULD, der viser Vindelevskatten og fortæller historien 
om Harald Blåtands østlige forbindelser, kan ses i Utzon-salen på Vejle 
Kunstmuseum indtil 18. december. Der er gratis adgang til museet. 
Pris: 120 kr. Mere info og billetter: vejlemuseerne.dk/arrangementer/en-
guldskat-bliver-fundet. Info om hele foredragsrækken på 
vejlemuseerne.dk/foredrag.   
Sted: Utzon-salen, Vejle Kunstmuseum, Flegborg 16-18, 7100 Vejle. 

   
 

 
   

 

 

http://presscloud.com/csp/vocast/l.csp?A=785563022314396&B=1359905
http://presscloud.com/csp/vocast/l.csp?A=785563022314396&B=1359905
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Broderikreds på Horsens Kunstmuseum 
Torsdag den 6. oktober kl. 16.00 – 20.00  

Broderi er en dekorativ syning på f.eks. tekstil, papir eller skind og har de 

seneste år fået en renæssance som kunstnerisk håndværk. Vær med, når 

kunstner Mette Holtet Skov introducerer til broderi på papir. Ved kunstner 

Mette Holtet Skov. 

Pris: 100 kr. pr. deltager (inklusiv materialer og en kop kaffe i museets Café E). 

Bemærk: Begrænset antal pladser (maks. 12 deltagere)  

Gratis entre til Horsens kunstmuseum fra kl. 16.00 – 21.00 (1. torsdag i hver 

måned) 

Mødested: Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens 

 

FOREDRAG: Torsdagstaler – Crome og Goldschmidt 
Torsdag den 6. oktober kl. 16.00 

Tekstilfabrikken Crome & Goldschmidt, som lå i Horsens fra 1860 til 1929, var i 

en længere årrække Danmarks største fabrik - og Nordens største tekstilfabrik. I 

1860 stiftede Moritz Goldschmidt og August Crome fabriksvirksomheden Crome 

& Goldschmidt, som indtil 1916 beskæftigede de lokale tugthusfanger. Crome & 

Goldschmidt var i anden halvdel af 1800-tallet kraftig medvirkende til, at 

Horsens blev en stor industriby. Efter 1. Verdenskrig kom hovedparten af dansk 

tekstilindustri i vanskeligheder, især i bomuldsindustrien, der blev presset af 

overvældende udenlandsk konkurrence. I mellemkrigstiden blev der lukket 28 

tekstilfabrikker, de to af dem drevet af Crome & Goldschmidt. I 1921 Ribe textile 

Fabrik, i 1929 Crome & Goldschmidt i Horsens. Foredragsholder: Registrator på 

Industrimuseet, John Juhler Hansen 

Pris: Gratis. Forudgående tilmelding er nødvendig på tlf. 76292350. Varighed: 

ca. 1 time. Bemærk: Begrænset antal pladser 

Sted: Byarkivet, Sundvej 1a, 8700 Horsens  
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BYVANDRING: De første fanger 
Tirsdag den 11. oktober kl. 16.30 

Hvem var de første fanger på Horsens Straffeanstalt, de det åbnede den 20. maj 

1853? Det kan du finde ud af på denne vandring. Få en fornemmelse af det syn, 

der mødte fangerne og den hverdag, der formede deres liv. Hør om Christen 

Larsen, der fik tre gange livstid. Kig på de høje mure og hør historien om Casper 

Abrahamsen, der var den første, der flygtede. Og mærk den tunge port smække 

i, mens der fortælles om tyven, morderen og landsforræderen. Guide: 

Museumsinspektør Anne Katrine Nagel Christensen 

Pris: Gratis. Forudgående tilmelding er nødvendig på tlf. 76292350. Varighed: 

ca. 1 time 

Mødested: På hjørnet af Vestervang og Viborgvej, 8700 Horsens 

 

BYVANDRING: Kunstværker i Horsens 
Tirsdag den 11. oktober kl. 16.30 

Bliv klogere på en række af byens offentlige kunstværker og få en historisk 

rammesætning for de områder, hvor værkerne er placeret. Street art værkerne 

er skabt i samarbejde med MÆRK BYEN, Horsens Kommune, Byarkivet, Horsens 

Kunstmuseum og Galleri Grisk / Kolossal. Ved kunstformidler Sanne Hvidt 

Pris: Gratis. Tilmelding ikke nødvendig. Varighed: 1 time. Husk påklædning efter 

vejrforholdene, da arrangementet foregår udendørs. 

Mødested: Rådhuset 

 

Kunst & Kaffe på Horsens Kunstmuseum 
Søndag den 16. oktober kl. 13.30  
Kunst & kaffe henvender sig til dem, der gerne vil blive klogere på museets 
samling og aktuelle udstillinger. Søndag den 16. oktober er der fokus på 
Michael Kvium. Arrangementet afsluttes med kaffe og kage i museets café. Ved  
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kunstformidler Iben Kjær. Bemærk: Begrænset antal pladser (maks. 25 
deltagere). 
Pris: 60 kr. (inkl. kaffe og kage). Dertil kommer entré til Horsens Kunstmuseum  
Sted: Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens 

 

Foredrag: Brakteaternes forunderlige univers 
Mandag den 17. oktober 2022 kl. 19-21 
Dobbeltforedrag med Terese Østergaard Pedersen, museumsinspektør, Ph.d, 
ved Holstebro Kunstmuseum & Kent Otte Laursen, Arkæolog ved 
Vejlemuseerne. Terese Østergaard er kunsthistoriker og har lige skrevet en bog 
om guldbrakteaternes billedverden. Terese forsker i slægtskabet mellem visuel 
kultur og materiel kultur. Hun ser på brakteaterne som billeder og 
formdannelser. Kent Otte Laursen er arkæolog og har stået for udgravningen på 
fundstedet for Vindelevskatten. Kent har skrevet meget om brakteaterne og vil 
fortælle om de interessante fortolkninger brakteaternes billedverden byder på - 
set fra en arkæologs perspektiv. Det bliver en spændende aften med 
brakteaternes forunderlige verden i centrum. Udstillingen MAGT OG GULD, der 
viser Vindelevskatten og fortæller historien om Harald Blåtands østlige 
forbindelser, kan ses i Utzon-salen på Vejle Kunstmuseum indtil 18. december. 
Der er gratis adgang til museet. 
Pris: 120 kr. Mere info og billetter: vejlemuseerne.dk/arrangementer/en-
guldskat-bliver-fundet. Info om hele foredragsrækken på 
vejlemuseerne.dk/foredrag.   
Sted: Utzon-salen, Vejle Kunstmuseum, Flegborg 16-18, 7100 Vejle. 

 

Kunst & Kakao på Horsens Kunstmuseum 
Tirsdag den 18. oktober kl. 13.30 

Horsens Kunstmuseum inviterer til Kunst & kakao for hele familien. Med fokus 

på de aktuelle udstillinger på museet. Kunst & Kakao henvender sig til børn fra 5 

år og op og deres voksne. Arrangementet afsluttes med boller og varm kakao i  

http://presscloud.com/csp/vocast/l.csp?A=785563022314396&B=1359905
http://presscloud.com/csp/vocast/l.csp?A=785563022314396&B=1359905
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museets Café E. Ved kunstformidler Iben Kjær 

Pris: 60 kr. pr. barn/voksen. Dertil kommer entré til Horsens Kunstmuseum 

(børn og unge op til 18 år har gratis adgang til museet). 

Sted: Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens 

 

Fængselsmuseet i efterårsferien: Gå på opdagelse i mørket 

I efterårsferien uge 42 tilbyder Fængselsmuseet flere forskellige aktiviteter og 

oplevelser.  

Fængselsmuseet i Horsens er et oplagt valg for en god oplevelse i efterårsferien. 

Der er aktiviteter for hele familien og for alle aldre.  

Lukket og slukket 

For eksempel kan du komme med på en særlig rundvisning uden for museets 

normale åbningstid. Museet slukker for strømmen og fortæller historier fra 

dengang, hvor fængselslivet udspillede sig i petroleumslampernes dunkle skær. 

Mandag-fredag i efterårsferien er der mulighed for at komme ind efter lukketid 

og bevæge sig rundt i den gamle bygning med flagermuslygter i hænderne. 

Rundviseren fortæller undervejs om stedets historie; om kældergangene, 

korporlig afstraffelse, den sidste henrettelse med økse og andre historier, der 

ikke er for sarte sjæle. Museet anbefaler derfor turen for voksne og børn fra 12 

år og opefter. 

Guidede rundvisninger med indblik i en lukket verden 

Det er efterhånden 16 år siden, at Horsens Statsfængsel lukkede som aktivt 

fængsel, men hvis man ønsker at få et indblik i livet bag ringmuren, så er der rig 

mulighed for det i ferien. Fængselsmuseet tilbyder hele ugen udendørs guidede 

ture med tidligere ansatte. Bjarne, Jannie, Jan og Helle har alle arbejdet som 

fængselsbetjente på Horsens Statsfængsel. De har alle noget på hjertet og giver 

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

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

meget personlige fortællinger. 
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Kravl, knæk koder og kig på fugle 

Hvis man ikke blot vil se og lytte, men også opleve fængselshistorien på egen 

krop, skal man prøve Fængselsmuseets virtual reality-oplevelse Verdens 

Vildeste Flugt. Her må man ned på alle fire og kravle igennem den digitale 

genskabelse af flugtkongen C. A. Lorentzens 18 meter lange tunnel. Der er 

personale klar til at guide gæsterne i brugen af udstyret hver dag i 

efterårsferien. For børnefamilierne og alle, der har lyst til en udfordring, er der 

familieaktiviteten Det Skjulte Stempel, hvor man skal knække hemmelige koder 

og løse en række sjove opgaver fordelt rundt i hele museet. De allermindste kan 

fremstille deres egen fuglekikkert og gå på jagt efter bortfløjne fugle i museet i 

børneaktiviteten Fuglen er fløjet. Børn under 18 år kommer altid gratis ind på 

Fængselsmuseet.  

Lukket og slukket (rundvisning efter lukketid): Mandag d. 17. oktober – fredag 

den 21. oktober, klokken 17.00-18.00 og 18.30-19.30. Billetter skal købes på 

forhånd. 

Hver dag fra den 15. - 23. oktober: Fængselsbetjentene fortæller kl. 10.30, kl. 

12.00 og kl. 13.30. Kan bookes på forhånd eller ved billetsalget. Bemærk at 

rundvisningerne foregår udendørs. 

Verdens vildeste flugt i Virtual Reality kl. 11.00-13.00 og kl. 13.30-15.30. 

Pris: Gratis efter betalt entré til Fængselsmuseet.  

Sted: Fængselsmuseet, Fussingsvej 8, 8700 Horsens 

 

FERIEAKTIVITET på Museerne i Fredericia: Soldat 1657 
Fra tirsdag den 18. oktober til torsdag den 20. oktober 2022 kl. 12-15 

I 1657 stormede svenskerne Fredericia på kun 2 timer... DET SKAL IKKE SKE 
IGEN! Kan DU holde fjenden ude af byen? Museerne inviterer børn i alderen 6-
10 år til at prøve livet som dansk soldat i 1657. Det hele er gratis, og alle 
deltagere får et diplom.  
 Find fjendens kanoner 
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 Overlev som spion i den svenske lejr 
 Lær at fægte 
 Sænk et svensk krigsskib 
 Lav din egen fane (OBS! Kun tirsdag) 

Pris: Gratis  
Sted: Fredericia Bymuseum, Jernbanegade 10, 7000 Fredericia. 

 

FOREDRAG: Den prøjsisk-østrigske besættelse af Horsens i 

1864 
Mandag den 24. oktober kl. 13.00 

Historien om en militær overlegen besættelsesmagt, der efter 1864-nederlaget 

eftersætter de slagne danske soldater op gennem Jylland. Herman Bangs familie 

var flyttet til Horsens og lille Herman oplevede de urolige tider i Horsens efter 

besættelsesmagtens besættelse af byen. Hans far var patriot, og ved Røde Bro 

råbte og hujede han imod fjenden på den anden side af åen. Løjtnant Frederik 

Bajer stod på Bavnehøj i Egebjerg og spillede ”Tordenskjolds Soldater” og snød 

besættelsesmagten, der stod nede ved Lille Hansted Å. Borgmesteren blev taget 

til fange og ført til Tyskland. Hvad var det for en situation, Horsens og opland 

var havnet i? Hvordan klarede borgerne de urolige tider? Arrangeret i 

samarbejde med Dansk Blindesamfund, AOF og Horsens Museum. 

Foredragsholder: Arkæolog og kulturhistorisk guide Allan Skou Larsen 

Pris: Bestilling gennem AOF 

Sted: Sund By Butikken, Åboulevarden 54, 8700 Horsens 
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Syng, Spis & Snak på Horsens Kunstmuseum 
Torsdag den 27. oktober kl. 18.00 – 20.00 

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. Inviterede gæster fortæller om, hvorfor de har valgt 

aftenens sange, og lidt om, hvad sangene betyder for dem. Inge Johnsen vil lede 

og akkompagnere sangene. Program: 18.00-19.00: Sang. 19.00-20.00: Spisning 

og snak. Horsens Synger er et samarbejde mellem Horsens Kunstmuseum og 

Sundhedsteamet, Horsens. For yderligere oplysninger kontakt da venligst: 

Sundhedsteamet på tlf. 23233711 eller på www.sundhedsteamet.dk.  

 

Pris: 40 kr. pr. deltager (ekskl. spisning) – køb din billet på Sundhedsteamets 

hjemmeside. Spisning bestilles senest fredagen inden 

gennem www.horsenskunstmuseum.dk 

Sted: Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens 

 

UDSTILLING: Alletiders Pyrus og The Julekalender 
Fra lørdag den 29. oktober til søndag den 18. december 2022 kl. 11-16 
I år kan du opleve Pyrus-magien på Museet Sønderskov, når vi åbner dørene til 
udstillingen "Alletiders Pyrus". Her kan du opleve de originale kostumer, 
rekvisitter og kulisser, og der er rig mulighed for at gå på opdagelse. Lidt 
længere nede ad vejen holder Lillelund Julemuseum åbent, og viser udstillingen 
"The Julekalender" med de originale rekvisitter fra den legendariske 
julekalender. 
Pris: Billet til en enkelt udstilling er 75 kr - Fællesbillet, hvor du kommer ind på 
begge museer er 120 kr - Ved Lillelunds Julemuseum betaler børn 25 kr. i entre - 
Ved Museet Sønderskov har børn gratis entre. Billet købes ved et af museerne. 
Sted: Museet Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup. Åbent tirsdag til 
søndag kl. 11-16, mandag lukket. 
 

https://www.sundhedsteamet.dk/
https://www.sundhedsteamet.dk/
https://www.sundhedsteamet.dk/
https://horsenskunstmuseum.dk/
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Omvisning på Horsens Kunstmuseum 
Søndag den 30. oktober kl. 13.30 

Med fokus på udstillingen "Horsens Kuraterer". Rundviser: Kunstformidler 

Sanne Hvidt. Bemærk: Begrænset antal pladser (maks. 25 deltagere) 

Pris: Gratis, når entré til Horsens Kunstmuseum er betalt. Tilmelding er 

nødvendig. 

Sted: Horsens Kunstmuseum, skranken, Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens 
 

UDSTILLING: Kirsten Stallknecht – Sygeplejerskernes Jernlady 
Indtil 30. november 2023 

Vi sætter spot på en af dansk fagbevægelses helt store skikkelser. En power-

kvinde, der ikke var bange for at gribe magten, men samtidig var et varmt og 

humoristisk menneske.  

”Kirsten Stallknecht – formand for de danske sygeplejersker – er en 

hård forhandler. Det nytter ikke at modparten sender tøsedrenge til 

forhandlingsbordet.” 

Frederiksborg Amts Avis, 29. Maj 1988. 

I 2021 mistede den danske fagbevægelse en af sine mest markante skikkelser, 

Kirsten Stallknecht, sygeplejerske og Dansk Sygeplejeråds længst siddende 

formand. Som datter af en skibsfører/kaptajn lå en uddannelse som 

sygeplejerske måske ikke i kortene. Alligevel begyndte hun som elev på 

sygeplejeskolen i Holbæk i 1956 og blev færdiguddannet i 1960 på 

Rigshospitalet, hvor hun derefter blev ansat. Fem år senere tog hun kursus i 

undervisning og ledelse på Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus 

Universitet og blev afdelingssygeplejerske på Rigshospitalet. Herefter gik det 

stærkt, da Kirsten Stallknecht i 1966 blev valgt ind i Dansk Sygeplejeråds 

repræsentantskab. Da Maria Madsen, der havde været formand for DSR i 27 år, 

trådte tilbage, vandt Kirsten Stallknecht formandsvalget. Her sad hun stærkt 

indtil 1996, hvor hun selv valgte at træde af, efter 28 år på posten. Få et helt nyt  
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indblik i den viljestærke kvinde, I måske kun har oplevet på tv-skærmen eller i 

radioen med udstillingen Sygeplejerskernes Jernlady, der sætter fokus på 

Kirsten Stallknechts nationale og internationale arbejde for sygeplejersker, men 

også på den lattermilde, karismatiske kvinde bag de mange poster. Udstillingen 

følger Kirsten Stallknechts første tid som formand for de danske sygeplejersker, 

hendes arbejde med at opbygge et stærkt DSR samt kampen for bedre 

uddannelsesvilkår for sygeplejersker. Kirsten Stallknecht var også dybt 

engageret i sygeplejerskerne uden for Danmarks grænser, hvorfor udstillingen 

også berører hendes tid som formand for International Council of Nurses (ICN) 

og Sygeplejerskernes Samarbejde i Norden (SSN). Ikke nok med det havde hun 

også en bærende rolle indenfor dansk sygeplejehistorie, heriblandt som 

grundlægger af Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Bliv klogere på museets 

tilblivelse fra idé til virkelighed, som et af verdens eneste museer for 

sygeplejehistorie. 

Pris: Medlemmer af Historisk Samfund for Sydøstjylland kommer ind med rabat 
til kun 35,- kr.  
Sted: Fjordvej 152, 6000 Kolding.  

Åbent tirsdag til søndag kl. 11-16, mandag lukket. På helligdage og i skolernes 

ferier åbent mandag til søndag kl. 10.00-16.00. 

 

Miniudstilling: Mænd på Sygeplejeskolen 

Her fortælles om virkelighedens første mandlige sygeplejersker og om TV” 

Charlies tv-serie ”Sygeplejeskolen”. Da man i 1950erne for første gang åbnede 

for mandlige sygeplejersker i Danmark blev det anset som et vildt eksperiment. 

Kom og hør hvordan det gik og hvilke udfordringer mændene måtte overvinde. 

Se mere på museets hjemmeside: https://dsr.dk/dshm  

Pris: Medlemmer af Historisk Samfund for Sydøstjylland kommer ind med rabat 
til kun 35,- kr.  

https://dsr.dk/dshm
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Sted: Fjordvej 152, 6000 Kolding.  

Åbent tirsdag til søndag kl. 11-16, mandag lukket. På helligdage og i skolernes 

ferier åbent mandag til søndag kl. 10.00-16.00. 

 

UDSTILLING: MAGT OG GULD – VIKINGER I ØST 
Indtil 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. Vindelev-
skatten 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. 
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UDSTILLING: Mary og kronprinsesserne  
Indtil 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 Sverige-Norge, 
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 

 
UDSTILLING: Slotte til idioter 
Indtil 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 
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.  
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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. 

 

Ny app gør dig klogere på Fredericias historie 
Med en ny podwalk kan du komme helt tæt på slaget ved Fredericia i 1849 hele 

året rundt. Det historiske materiale om slaget ved Fredericia 1849 er 

udgangspunktet i Visit Fredericias nye sommernyhed, som er lavet i tæt 

samarbejde med Museerne i Fredericia og Experience Fredericia. Her kan man 

via en ny podwalk møde to stemmer fra fortiden. Den 12- årige Karen Marie 

Bech, som nedskrev sine oplevelser og den unge soldat Jørgen. Fortællingen 

foregår på Fredericia Vold og bringer dig som lytter med til flere historiske 

steder på og ved volden.  Podwalken ”Voldens Vidner” er lavet af Useeum og 

Sans-1, som har lavet mange andre populære lydfortællinger over hele landet. 

Den nye podwalk ”Voldens Vidner” starter på pladsen ved Landsoldaten. Ruten 

tager ca. en halv time. Podwalken er gratis, og vil blive lyttet til første gang den 

24. juni 2022, når ”Sommer i Fredericia” officielt åbnes. Podwalken kan hentes 

via Useeum (Download appen Useeum. Find Visit Fredericia. Vælg Voldens 

Vidner eller Lydguide: Fredericia Vold) 

 


