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Kampen mod ”den grumme tyrk”: Kommunikation og 
korstog i slutningen af 1600 tallet 
  
Mandag den 5. november 2012 kl. 16.30 på Horsens Bibliotek, Tobaksgården 
12, 8700 Horsens fortæller historikeren Lars Bjørneboe om Moritz Hartmann (1656-
95) og en række andre unge mænd fra Chr.V’s riger og lande, der i 1680erne lod 
sig hverve af republikken Venedigs krig mod tyrkerne i Grækenland. Hvad fik dem 
til at melde sig under Venedigs faner? Hvor fik de deres informationer fra? 
Oplevede Moritz Hartmann og hans venner sig selv som deltagere i et korstog eller 
bare i en af de krige, som der var så mange af i slutningen af 1600-tallet? Krig mod 
”den grumme tyrk” og Det osmanniske Rige i Sydøsteuropa var dengang stadig 
noget, der kunne engagere høj og lav i datidens europæiske samfund. På den 
anden side var det også i disse år at den rationalistiske, fornuftsprægede og anti-
religiøse indstilling til tilværelsen bredte sig blandt europæerne. Diskussionen om 
tyrkere, korstog og den nye videnskab blev båret frem af tidens mange nye medier: 
talrige aviser med krigsreportager, tidsskrifter og bøger med baggrund og analyser 
af forholdene i og udenfor Europa. I slutningen af 1600-tallet oplevede Europa 
noget i retning af en medierevolution. 
 
I september 1687 belejrede venetianerne Athen. Venetianernes bomber ramte det 
gamle tempel Parthenon, der nu tjente til krudtmagasin. Magasinet eksploderede 
og dræbte hen ved 200 kvinder og børn som havde søgt ly i bygningen. Det gl. 
tempel, der indtil da havde stået stort set urørt siden antikken, blev svært 
beskadiget. Moritz Hartmann hjembragte to marmorhoveder fra den antikke 
udsmykning. Hovederne befinder sig i dag på Nationalmuseet i København. 
------------------ 
Kulturarvsmåned i Christiansfeld: 
 
Se hele programmet på www.christiansfeldcentret.dk 
eller hent det i Christiansfeld Centret. 
1.11.12: Byvandring 
7.11.12: ”Oh du wunderschönes Lamm”. Koncert 
8.11.12: :”Honningkagebyen” . Mungo Park Kolding 
12.11.12: Klassisk lytteklub. Klassik Christiansfeld 
13.11.12: ”Med fortiden lever man dobbelt”. Foredrag 



14.11.12: Christiansfelder app. Borgermøde 
 

15.11.12:   
Rambas basunkor. Koncert 
16.11.12: Lær om IT. Kursus 
20.11.12: ”Vejene langs grænsen”. Foredrag 
24.11.12: Salmesangs-eftermiddag 
27.11.12: ”Struensee-overfladisk lykkeridder eller oplysningsgeni?”. Foredrag 
29.11.12: Koldinghus besøger Christiansfeld. Fyraftensmøde 
Kulturarvsmåned i Christiansfeld 
2012 
 
Christiansfeld Centret 
Kongensgade 9A 6070 Christiansfeld Tel. 7356 1300 www.christiansfeldcentret.dk 
---------------------------------- 

Broderi	  for	  fulde	  gardiner 
	   
VejleMuseerne	  tråder	  nålen	  på	  Håndarbejdets	  Dag	  1.	  november 
	   
Gymnastikposer,	  syposer,	  forklæder,	  billeder.	  Danskere	  i	  næsten	  alle	  aldre	  har	  haft	  nål	  og	  
tråd	  i	  hånden	  i	  skolens	  håndarbejdstimer	  og	  frembragt	  broderede	  julegaver	  til	  mor	  og	  far,	  
som	  har	  beundret	  og	  gemt	  dem.	  Faktisk	  har	  mange	  gemt	  de	  hjemmelavede	  gaver	  gennem	  
generationer,	  og	  det	  har	  Egnsmuseet	  i	  Vandel	  nydt	  godt	  af.	  På	  Håndarbejdets	  Dag	  den	  1.	  
november	  kan	  museet	  derfor	  fremvise	  en	  imponerende	  samling	  af	  hjemmelavet	  broderi	  



fra	  begyndelsen	  af	  1900-‐tallet	  op	  til	  i	  dag.	  Museet	  har	  også	  lånt	  det	  håndarbejde,	  som	  3.,	  
4.	  og	  5.	  klasserne	  fra	  Vandel	  Skole	  netop	  har	  gjort	  færdigt. 
	   
Har	  man	  lyst	  til	  at	  se,	  at	  broderi	  også	  kan	  bruges	  til	  at	  skabe	  deciderede	  kunstværker,	  kan	  
man	  besøge	  Randbøldal-‐Museet	  på	  Håndarbejdets	  Dag.	  Her	  udstiller	  kunstneren	  med	  det	  
passende	  navn	  Anne	  Brodersen	  sine	  værker,	  som	  fører	  det	  gamle	  kunsthåndværk,	  
broderiet,	  videre	  i	  en	  moderne	  form	  i	  sine	  arbejder	  på	  håndlavet	  papir.	  Kunstneren	  er	  selv	  
til	  stede	  på	  museet	  og	  vil	  vise,	  hvordan	  hun	  arbejder. 
På	  Randbøldal-‐Museet	  er	  der	  som	  sædvanlig	  gang	  i	  vævestuen,	  hvor	  man	  også	  selv	  kan	  
forsøge	  sig	  ved	  båndvæven 
 
	   
Tid	  og	  sted 
Torsdag	  den	  1.	  november	  2012	  kl.	  10-‐18 
Egnsmuseet	  i	  Vandel,	  Grindstedvej	  30,	  7184	  Vandel 
Randbøldal-‐Museet,	  Dalekildevej	  1,	  7183	  Randbøl 
Det	  er	  gratis	  at	  deltage	  i	  arrangementerne,	  men	  man	  skal	  betale	  en	  smule	  for	  materialer	  
på	  Randbøldal-‐Museet.	  Der	  kan	  købes	  kaffe,	  te,	  brød	  og	  kage	  på	  begge	  museer. 
------------------------ 
 

Mosens døde 
• Onsdag d. 7. november 2012 kl. 19:00 
• Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens 

Lige siden fundet af Tollundmanden, Ellingkvinden, Grauballemanden, moseligene 
fra Borremose og Søgaard Mose, har han og de øvrige døde fundet i moser været 
genstand for stor interesse fra forskere fra mange forskellige discipliner. Tidligere 
museumschef fra Silkeborg Museum Christian Fischer fortæller om resultaterne af 
de seneste undersøgelser foretaget af forskellige fagfolk, og kommer med et bud 
på historierne bag de dødes skæbne og dens religiøse kontekst. 
 
Arrangeret i samarbejde med Horsens Kulturhistoriske Forening. Gratis adgang. 
------------------------------- 
Koldingbogen udkommer: 
Præsentation af Koldingbogen 2012 
Koldingbogen 2012 er i trykken og vi nærmere os den dag, hvor den kan præsenteres for 
offentligheden. Derfor vil Kolding Stadsarkiv gerne  
invitere alle interesserede til præsentationen. 
 
Den finder sted ved en reception onsdag den 7. november kl. 15 i Nicolai Scene 
Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget H. C. Jensen vil holde tale og der vil være musik 
og et glas til ganen. 



Det er blevet en fin bog på 184 sider med illustrationer, som byder på mange interessante 
artikler. Jeg glæder mig meget til, at Kolding kommunes borgere beriges med nye historiske 
fortællinger! 
Der er mulighed for at købe bogen for 140 kr. i forbindelse med præsentationen. Derefter 
sælges bogen bl.a. hos Kolding Stadsarkiv, byens boghandlere eller Museet på Koldinghus 
Koldingbogen 2012 udgives af Kultur- og Fritidsudvalget og redigeres i lighed med de 
andre år, af tidligere stadsarkivar Birgitte Dedenroth-Schou. 
 
	  


