
Nyhedsbrev juli-august 2021 

 

Husk tilmelding til Årsmøde 2021! 
 

Lørdag den 28. august 2021 holder Historisk Samfund for Sydøstjylland årsmøde 
og generalforsamling med efterfølgende foredrag og rundvisning på Egtved 
Museum.  

Program Årsmødet lørdag den 28. august 2021 kl. 13.00-16.15 

Kl. 13.00 til ca. 13.40: Årsmøde og generalforsamling  

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskab og budget ved kassereren 
4. Valg til bestyrelsen 

o Der skal vælges 6 bestyrelsesmedlemmer 
o På valg er Anne Katrine Nagel Christensen, Arne Bendixen, Benny 

Andersen, Erik Toftgaard, Poul Ulrich Jensen og Vigand Rasmussen 
5. Valg af revisor. Punktet udgår, da de to revisorer først er på valg i 

henholdsvis 2022 og 2023 
6. Fastsættelse af medlemskontingent for 2022 
7. Indkomne forslag 

o Forslag, der ønskes behandlet, sendes senest en uge før årsmødet til 
formanden Erik Toftgaard, Strandvejen 92 A, 7120 Vejle Øst, mail: 
eriktoftgaard@mail.tele.dk 

8. Eventuelt 

Kl. ca. 13.45 til 14.20: Kaffebord 

Kl. ca. 14.25 – kl. 15.10: Foredrag om fundet af Egtved pigen i 1921 af 
museumsinspektør ved Vejle Museerne Ph.d. Katrine Balsgaard Juul. 

Kl. ca. 15.15 – kl. ca. 16.15: Rundvisning i museet ved Egtved Museumsforening.  



 

                                                                                                                                                                                  

 

Pris: Deltagelse i kaffebordet er gratis. Vi vil gerne bede om tilmelding af hensyn 
til kaffen. Tilmelding: Senest den 23. august 2021 på foreningens hjemmeside 
www.hsso.dk eller mail: hssovejle@gmail.com 

Sted: Egtved Museum, Aftensang 1, 6040 Egtved 

 

Tilmeldingen til årets sommerudflugt til Munkebjerg søndag den 12. september 
2021 kl. 13.30-16.15 er også åben på foreningens hjemmeside eller mail: 

Sommerudflugt 2021: Munkebjerg 

Søndag den 12. september 2021 kl. 13.30-16.15 

Årets sommerudflugt går til Munkebjerg, hvor biologen og fhv. lektor Lars 

Kromann Larsen vil tage deltagerne med på en gåtur i området, hvorefter 

tidligere museumsleder og kunsthistoriker Nina Damsgaard og historikeren 

Vigand Rasmussen vil holde foredrag på Hotel Munkebjerg om kunstnerne på og 

omkring Munkebjerg. Arrangementet afsluttes med kaffebord på Hotel 

Munkebjerg.  

Pris: Gratis for medlemmer af Historisk Samfund for Sydøstjylland, ikke-

medlemmer 40 kr. TILMELDING senest fredag den 3. september 2021 på 

foreningens hjemmeside www.hsso.dk eller 

mail: hssovejle@gmail.com  

Sted: Foran Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle. 
 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Historisk Samfund for Sydøstjylland. 

 

mailto:hssovejle@gmail.com
http://www.hsso.dk/
mailto:hssovejle@gmail.com
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SÆRUDSTILLING: FREDERICIA UNDER BESÆTTELSEN  
Onsdage og lørdage i juni – september 2021  

I Bunkermuseet i Nørrevoldgade ud for Bjergegade i Fredericia kan man juni-

september 2021 se en lille udstilling og høre historier fra Besættelsen. 

Udstillingen er lavet i et samarbejde mellem Museerne i Fredericia og 

Militærhistorisk Forening Fredericia. Der er åbent onsdage kl. 13-16 og lørdage 

kl. 10-13 fra 16/6 - 29/9. Det er i denne periode ikke muligt at låne en nøgle og 

besøge Bunkermuseet på egen hånd.  

Pris: Der er gratis adgang. Vi gør opmærksom på, at der skal vises corona-pas. 

Sted: Nørrevoldgade ud for Bjergegade i Fredericia. 
 

5.-6. JULIDAGENE I FREDERICIA 

I forbindelse med 5.-6. juli-dagene tilbyder Museerne i Fredericia følgende ture 
og arrangementer: 

Nyt mobilspil 
I det gratis mobilspil "Landsoldaten" går man på opdagelse på Fredericia Vold. 
Her skal man hjælpe Landsoldaten med at finde historiske genstande, der 
tilsammen fortæller om Fredericias historie. Gennem en række spændende 
missioner møder man både krig, kanoner og svære valg - og får samtidigt både 
motion og frisk luft. Download Landsoldaten i App Store eller Google Play fra 
den 2/7. Man kan få en introduktion til mobilspillet den 6. juli om formiddagen 
på Landsoldatpladsen. Spillet er udarbejdet af Museerne i Fredericia i 
samarbejde med Innopixel, PieLab og Google. Spillet er gratis. 
 

VOLDVANDRING 5. JULI: Udfaldet fra Fredericia 6. juli 1849 
Voldvandring med fokus på de danske landsoldaters udfald fra fæstningen mod 
den slesvig-holstenske fjende, som havde indesluttet og bombet byen i godt to 
måneder. Guide: Lis Holtegaard 
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Mødested og pris: Turen er gratis og uden tilmelding med start ovenfor 
Nørreport. 

Tidspunkt: Den 5. juli, kl. 14-16 

VOLD- OG BYVANDRING 6. JULI: De bombede kvarterer i Fredericia i 1849 

Vold- og byvandring til de kvarterer, der blev hårdest ramt under 
bombardementet af Fredericia i 1849. Under den to måneder lange, fjendtlige 
indeslutning af fæstningsbyen skød og kastede de slesvig-holstenske oprører 
kugler og granater ind i Fredericia by, hvorved mange huse og kvarterer 
nedbrændte. Guide: Lis Holtegaard 

Mødested og pris: Turen er gratis og uden tilmelding med start ved Bymuseet 
foran hovedbygningen. 

Tidspunkt: Den 6. juli, kl. 14-15.30 

 

UDSTILLING: Slaget ved Fredericia 
Sommeråbent 15. juni – 15. august 2021 tirsdag-søndag kl. 12-16 

I udstillingen Slaget ved Fredericia præsenteres generalernes modige 
beslutninger og deres færden under slaget. Man kan også se mindepladen over 
det afsluttende krigsråd afholdt aftenen før udfaldet i juli 1849. Ved at scanne 
QR-koder kan børn vække generalerne Bülow, de Meza, Moltke, Schleppegrell 
og Rye til live. Man kan også komme helt tæt på soldaterne fra 1849, der 
gennem plancher og lydfortællinger fortæller om deres prøvelser og bedrifter 
under slaget, mens de oprørske slesvig-holstenere fortæller deres side af sagen. 
Børn kan opleve livet som soldat anno 1849 i et primitivt soldatertelt og skrive 
breve hjem med rystende beretninger fra feltlivet. 
Endelig er der øjenvidneberetninger om de heftige bombardementer af byen, 
der tvang borgerne til at forlade hus og hjem. 

Pris: Der er gratis adgang, men coronapas kræves. 

Sted: Bymuseet, Jernbanegade 10, 7000 Fredericia 

https://www.fredericiahistorie.dk/node/1940
https://www.fredericiahistorie.dk/node/1940
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RUNDVISNING PÅ SKAMLINGSBANKEN 

27. JUNI – 8. AUGUST 2021 

Den offentlige rundvisning er en historisk vandring på Skamlingsbanken, hvor 
guiden blandt andet vil gøre stop ved nogle af mindesmærkerne og fortælle om 
flere af de store talere, der har gjort sig bemærket på Skamlingsbanken. Turen 
foregår i bakket og ujævnt terræn. 
Skamlingsbanken er især kendt for de folkefester, der blev holdt i årene 1843-59 
til støtte for den danske sag i Sønderjylland. 
På Højskamlingen står en 16 meter høj støtte lavet af 25 granitblokke til minde 
om den danske sags forkæmpere i Slesvig. Støtten blev rejst i 1863, sprængt i 
luften af preusserne i 1864 og rejst igen i 1866. Genrejsningen var mulig, fordi 
folk på egnen havde opsamlet og gemt stenene. I nærheden af støtten findes seks 
andre mindestøtter og en talerstol af store kampesten. Efter befrielsen i 1945 
indrettedes en mindelund for de faldne fra den sønderjyske 
modstandsbevægelse. 
Tidspunkter: Fra den 27. juni til den 8. august: Mandag til lørdag alle dage kl. 11 
og kl. 13. Søndag kl. 13.  
Pris: 80 kr. pr. person, børn under 18 år er gratis. Betales via mobilepay 
Tilmelding:  På telefon 7633 8100  
Sted: Mødested ved Oplevelsescentret på Skamlingsbanken 

 
 

HISTORISK RUNDVISNING i Christiansfeld 
27. JUNI – 8. AUGUST 2021 

Den offentlige rundvisning er en historisk byvandring rundt i Christiansfeld by, 
hvor du undervejs vil gøre stop ved byens mest markante huse og steder, og 
hvor guiden vil fortælle om byens og Brødremenighedens spændende historie 
samt om den helt særlige byplan og arkitektur. Turen sætter fokus på de 
mennesker, der har været med til at forme byens unikke særpræg, både inden 
for historie, arkitektur og byplan. Der fortælles også om de religiøse idéer, der lå 
til grund for byens dannelse.  
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Tidspunkter: Fra den 27. juni til den 8. august: Mandag til lørdag alle dage kl. 11 

og kl. 13. Søndag kl. 13.  

Pris og tilmelding: Tlf.: 7633 8100 - bestil din billet i god tid: 80 kr. pr. person. 
Børn under 18 år er gratis. Billetter betales via mobilepay ved tilmelding pr. 
telefon. 
Varighed og længde: Turen er ca. 1 ½ km. Og tager 1 ½ time 

Mødested: Søstrehuset, Nørregade 14, Christiansfeld.  

 

SKJULTE SPOR og hemmelige koder på Fængselsmuseet 
26. juni – 8. august 2021 kl. 10-16 

I sommerferien åbner Fængselsmuseet for en ny familieaktivitet, hvor børn og 
deres forældre kan gå på jagt i det gamle fængsel efter skjulte spor og løse 
kryptiske koder. Samtidig er billetprisen sat ned til det halve. 
Sommerferien står for døren og efter et rekordhøjt antal besøgende sidste 
sommer, har Fængselsmuseet i Horsens i år satset stort på en ny, 
omfattende aktivitet for børn i alle aldre og deres forældre. En lang række af 
sjove og udfordrende opgaver bliver vævet ind i formidlingen af museets 
udstillinger.  
  

Rekvisitter og autenticitet 

Gæster, som ønsker at deltage, skal forestille sig, at de er en nyindsat fange. 
Ved ankomsten til museet får man overdraget et skrivehæfte fra en ældre 
fange. Det indeholder kommentarer til livet som indsat, små anekdoter og 
samtidig er det en guide gennem de forskellige opgaver. Inde i hæftet ligger 
rekvisitter i form af eksempelvis postkort fra andre fanger, der er undsluppet og 
nu skriver ude fra friheden med et tip. 

Målet er inspektørens hemmelige kontor i fængslets kælder, hvor man med en 
række hemmelige koder kan få adgang til pengeskabet og en eftertragtet 
"passerseddel" - så man kan komme ud i friheden igen. 

 

tel:%2076338100
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Hæftets forside er en kopi af de ægte skrivehæfter, fangerne i Horsens 
Statsfængsel kunne få udleveret. Den nye familieaktivitet er nemlig bygget op, 
så det opleves som en leg, mens der hele tiden er en tydelig forankring i det 
historiske fængselsliv. Samtidig er den designet sådan, at man kommer rundt på 
hele museet undervejs. Flere steder er hele rum blevet indrettet, så udstilling og 
opgaver smelter sammen. Og så er der også indlagt kreative opgaver og lege, 
som de mindre kan være med til. 

Tag legen med hjem 

Ved siden af opgaverne med morsekoder, mønstergenkendelse og meget andet 
bliver børn i alle aldre også inviteret til kreative lege inspireret af 
fængselsverdenen. Man kan kaste sig over tøjklemme-fugle, papirbåde og sågar 
hjemmelavede tatoveringer. Hæftet er til at tage med hjem og indeholder en 
hel stribe af ideer til aktiviteter i sommerferien. 

Pris: I hele sommerferien gives der 50 % rabat på billetprisen og børn under 18 
år kommer som altid gratis ind. 

Pris og sted: Besøg Fængselsmuseets hjemmeside på faengslet.dk/museum for 
at se mere om åbningstider og rundvisninger. Adresse: Fussingsvej 8, 8700 
Horsens 

 
  

EVENT på Koldinghus: Vi vækker hoffet til live 
Weekender 26. juni – 31. oktober 2021 kl. 10.30-15.30 

På Koldinghus har vi en talemåde, der hedder ”Lad fortiden tale – og nutiden 
leve”. Og hvad er den bedste måde at få fortiden i tale på, end ved at vække 
den til live? Derfor vil du alle weekender frem til 31. oktober – og på særligt 
udvalgte dage – kunne møde flere medlemmer af Christian 5.s hof i og uden for 
udstillingen ”Christian 5. – Konge, kriger og salvet af Gud”. 
Du vil bl.a. kunne møde Guds udvalgte Christian 5., rigskansler Peder Griffenfeld 

og Dronning Charlotte Amalie. Hver især har de meget at berette, men ingen 

ved dog så meget som Dronningens egen hofdame. Hun ved alt, hvad der  
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foregår rundt omkring i gemakkerne og hun er ikke bleg for at fortælle, hvad 
hun ved – og lidt til. 
For at undgår royale konflikter vil der max. være to skuespillere til stede, 
hvorfor oplevelsen vil være forskellig fra besøg til besøg. 
Tid: Alle weekender mellem 10.30 og 15.30.  
Pris:  Inkluderet i entré: 120kr for voksne, børn under 18 år gratis.  
Sted: Kongernes Samling Koldinghus, Koldinghus 1, Kolding 

 
 
NY PODCAST: Mød Carit Etlars fortællinger og naturen på 
Fredericia Vold  
 

Carl Brosbøll er navnet bag pseudonymet Carit Etlar. Han blev født i Fredericia i 
1816, hvor Danmark oplevede en kulturel opblomstring. Byens historie og tidens 
nationalromantiske heltedigtning er gennemgående i forfatterskabet. Etlars 
historiske romaner var enormt populære i den brede befolkning. Blandt hans 
kendteste værker er Gøngehøvdingen (1853), Dronningens Vagtmester (1855) 
og Fangen på Kalø (1872).  
Fredag den 18. juni udkommer digterruten for Carit Etlar, der fører en ad stier 
igennem forskellig bevoksning og kuperet terræn på Fredericia Vold og ud til 
Lillebælt. Gå ud på digterruten, slip tanker og sanser løs og bevæg dig ind i 
landskabet, hvor en af Danmarks største digtere fandt sin stemme. Digterruten 
er en del af det landsdækkende Danske Digterruter, der udkommer på samme 
tid. Læs mere på www.danskedigterruter.dk og Museerne i Fredericias 
hjemmeside: www.fredericiahistorie.dk  

 
 
UDSTILLING: Mørkelagt | Beslaglagt 
5. maj – 21. august 2021 
Den 5. maj – 76 året for Danmarks befrielse – åbnede Museum Kolding 
udstillingen ”Mørkelagt | Beslaglagt” på Kolding Bibliotek. Udstillingen sætter 
blandt andet fokus på dagligdagen og byens liv under besættelsen i Kolding og 
om modstandsbevægelses kamp mod den tyske besættelsesmagt frem til 
befrielsen i 1945. 

http://www.danskedigterruter.dk/
http://www.fredericiahistorie.dk/
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Udstillingen er, sammen med andre tiltag med udgangspunkt i besættelsen i 
Kolding, et af Museum Kolding store satsninger i foråret og sommeren 2021. 
Foruden udstillingen kan publikum se frem til en genåbning af "Zelle II", nye 
digitale byvandringer, hvor besøgende igennem nye, digitale formidlingsgreb kan 
få en samlet oplevelse. 
Pris: Gratis 
Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4 

 

JUTLANDIA. Sygeplejersker i Korea-krigen 

Særudstillingen på Sygeplejemuseet vises frem til og med november 2021 

Særudstillingen ”Jutlandia. Sygeplejersker i Korea-krigen” 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.  
 

https://dsr.dk/dshm
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Sted: Fjordvej 152, 6000 Kolding. Åbent tirsdag til søndag kl. 11-16, mandag 
lukket. 
 

 

SYGEPLEJERSKERNES lønkamp i historisk lys 

Lille pop-up udstilling på Sygeplejemuseet vises i sommeren 2021 

Udstillingen giver et kort rids af de konflikter sygeplejerskerne har været del 

af siden den første i 1946 og helt op til i dag. Der vises t-shirts og andet 

materiale fra forskellige år. Og få forklaringen på at Sygeplejemuseet udstiller 

en stor bunke honninghjerter. 

Kampen for bedre vilkår for sygeplejerskerne er også blevet ført i perioderne 

mellem overenskomstforhandlingerne. DSR har gennem forskellige kampagner 

villet gøre befolkningen og politikkerne opmærksomme på behovet for 

forbedringer af sygeplejerskernes vilkår. I udstillingen vises et udsnit af kreativt 

materiale fra kampagner i 1986 og 1994 

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. 

 

UDSTILLING: Landbomuseet Brødsgård 
Onsdage og lørdage kl. 14-17 
Oplev den gamle landbostemning på Brødsgård, som befinder sig i et smukt 
naturområde, og lær hvordan man førte landbrug i gamle dage.  
Landbomuseet befinder sig på slægtsgården Brødsgård. Udstillingen udgør et 
areal på ca. 2.000 m2. Museet består af en velbevaret samling af redskaber og 
maskiner for husholdning, landbrug og tilhørende håndværk gennem 100 år. 
Samlingen startede som en privat samling og består i dag af mere end 2.500 
dele. 
Gennem sommeren vil der løbende være forskellige arrangementer. Blandt 
andet veteranudstilling den 14. og 15. august og høslætdag den 28. august.  

https://dsr.dk/dshm
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Sted: Landbomuseet Brødsgård, Brødsgaardvej 152, Kolding 
Tid: Museet har åbent onsdag og lørdag mellem 14 og 17.  
Pris: Voksne: 40kr, børn mellem 6-12 år: 20kr 

 

UDSTILLING om Egtvedpigen/bronzealderen  
Lørdage og søndage kl. 10-17 

Museumsforeningen på Egtved Museum åbner den 12. juni en ny udstilling om 
Egtvedpigen i anledning af 100-året for hendes fund. Udstillingen åbnes af 
formand for kultur- og idrætsudvalget i Vejle Kommune Dan Arnløv. Åbningen 

finder sted samtidig med, at der på samme adresse afholdes "Egtvedpigens dag" 

(en årlig begivenhed. ) 
Samtidig åbnes museets øvrige udstillinger, herunder en revideret 

stenalderudstilling.  

Pris: gratis entré 

Sted: Aftensang 1, 6040 Egtved. Åbent lørdage og søndage kl. 10-17. 

 

PIGEN FRA EGTVED – bronzealderikon i 100 år 
21. april - 30. december 2021 

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. 
 

http://www.vejlemuseerne.dk/
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UDSTILLING: Vikingernes Fæsted 
24. april - 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: Christian 5. – Konge, kriger og salvet af Gud 
24. april - 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 

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. 
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_________________________________________________________________  

UDSTILLING: Dronningens Broderier 
24. april til 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 Dronningens private broderier for første gang i en 
udstilling på Kongernes Samling Koldinghus i slottets smukke hvide bibliotekssal. 
Udstillingen er tilrettelagt med stort engagement fra Dronningen og kurateret i 
et samarbejde mellem hofinventarinspektør mag.art. Elisabeth von Buchwald og 
udstillingskurator Anni Nørskov Mørch. Udstillingen realiseres af Museum 
Kolding og vises på Koldinghus i et samarbejde med Kongernes Samlinger. 
Pris: 120 kr. 
Sted: Koldinghus, Koldingshus 1, 6000 Kolding. 
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