
Nyhedsbrev februar 2022 

Lokalhistorisk Inspirationsdag om luftfoto og luftarkæologi 
 
Historisk Samfund for Sydøstjylland inviterer til gratis Lokalhistorisk 
Inspirationsdag mandag den 21. februar 2022 kl. 09.30 til ca. kl. 15.30 
 
Historisk Samfund for Sydøstjylland sætter på årets Inspirationsdag fokus på 
luftfoto. Hvordan bruger historikerne dem? Hvor kan man finde luftfotos, når 
man er borger, lokalarkiv eller noget helt tredje? Og hvad kan man bruge dem til? 
Det er de centrale spørgsmål på årets Inspirationsdag, hvor dagens 
oplægsholdere vil dele erfaringer i arbejdet med luftfotos og benyttelsen af disse.  
 
Program:  
Kl. 09.30 – 10.00: Kaffe og brød 
Kl. 10.00 – 10.10: Velkomst og orientering om dagens program 
Kl. 10.10 – 10.55: Danmark set fra luften v. Mette Colding Dahl, Det Kongelige 
Bibliotek. Forskningsbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek, Mette Colding 
Dahl, har stået i spidsen for projektet ”Danmark set fra luften – før Google”, 
som hun vil tale om på dagen. Det Kongelige Bibliotek har siden 2012 
digitaliseret bibliotekets omfattende luftfotosamling og gjort dem tilgængelige 
for alle på nettet. Samlingen omfatter luftfotos fra 1898 til 2010 og giver derfor 
et unikt indblik i forandringerne i landskabet. Foredraget vil give et indblik i, 
hvordan luftfotos kan inddrages i arbejdet med lokalhistorien og hvilke 
muligheder ”Danmark set fra luften – før Google” giver private.  
Kl. 10.55 – 11.10: Pause 
Kl. 11.10 – 11.55: Danmark set fra luften v. Mette Colding Dahl, Det Kongelige 
Bibliotek (fortsat) 
Kl. 12.00 – 13.00: Frokost. Deltagerne medbringer egne madpakker. Der er fri 
kaffe. Kl. 13.00 – 13.45: Luftarkæologi i Danmark v. Esben Schlosser Mauritsen, 
ARKVEST, Arkæologi Vestjylland og medforfatter til to-binds værket 
”Luftarkæologi i Danmark”.  
 
 
 



 
I dette foredrag vil Esben Schlosser Mauritsen fortælle om de muligheder og 
den hjælp vi kan finde i luftarkæologien: Om sommeren dækker kornmarkerne 
en historie, der for længst er glemt. Eller det ville den i hvert fald være, hvis ikke 
det var fordi arkæologer ved hjælp af luftfotos kan se de glemte spor! Ved hjælp 
af luftarkæologien får vi et indblik i vore forældres og vore forfædres historie – 
og det landskab de levede i.  
Kl. 13.45 – 14.15 Kaffepause 
Kl. 14.15. – 15.00 Luftarkæologi i Danmark v. Esben Schlosser Mauritsen 
(fortsat)  
Kl. 15.00 – 15.30 Afrunding af dagen.  
 
Tid: Den 21. februar 2022 kl. 09.30 til 15.30 
Sted: Roberthus, Tybovej 2, Egtved 
Pris: Det er gratis at deltage i inspirationsdagen. Alle er velkomne.  
Foreningen giver kaffe med brød både morgen og eftermiddag. Deltagere sørger 
selv for frokost.  
Tilmelding: Tilmelding senest mandag den 14. februar 2022 på foreningens 
hjemmeside www.hsso.dk eller skriv til hssovejle@gmail.com. I tilfælde af 
aflysning grundet COVID-19-restriktioner vil alle tilmeldte naturligvis få 
information herom. 
 

AFTENRUNDVISNING i vikingeudstilling med kig til Vindelev-
skatten BEMÆRK NY DATO AFVENTES 

På grund af udsættelse af udstillingsåbning til den 24. marts 2022 udsættes 
aftenrundvisningen oprindeligt fastsat til torsdag den 10. marts 2022 i 
vikingeudstillingen på VejleMuseerne med kig til Vindelev-skatten.  
Sted: Vejle Museerne – Kunstmuseet, Flegborg 16-18, 7100 Vejle 
Arrangementet er gratis og kun for foreningens medlemmer. Begrænset antal 
pladser. 

Med venlig hilsen 
 

Bestyrelsen i Historisk Samfund for Sydøstjylland 

http://www.hsso.dk/
mailto:hssovejle@gmail.com
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FOREDRAG: Vikingernes konger, dronninger og Fæsteds 
rigdomme - forbindelser og spor efter begyndelsen på et 
vikingedynasti 
Tirsdage den 1. og 15. februar 2022 kl. 19 
Foredragsholderne: Museumsinspektør Adam Bak ved Kongernes Jelling, 
Nationalmuseet og museumsinspektør Lars Grundvad ved Museet Sønderskov 
fortæller om, hvad der skete i vikingetidens Fæsted? Hvorfor er Fæstedskatten 
fuld af smykker i den såkaldte Jellingstil? Hvem er den Ravnunge Tue, der 
nævnes på så mange runesten i Vejen Kommune og langs Hærvejen op mod 
Jelling? Og hvad har Dronning Thyra med det hele at gøre? Begge 
museumsinspektører medvirker i DR 2 serien "Gåden om Danmarks første 
konge". 
Pris: 50 kr. incl. kaffe og småkage. 

Sted: Museum Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup 

Bymuseet i Fredericia åbner igen den 3. februar 
Torsdag-søndag kl. 12-16, i uge 7 tirsdag-søndag kl. 12-16 
Torsdag den 3. februar er det igen muligt at besøge Bymuseet i Jernbanegade 

efter vinterlukningen i januar måned. Bymuseet tager udgangspunkt i 

Fredericiaområdets historiske udvikling, fortrinsvis siden byens grundlæggelse i 

1650. Museets udstillinger og samlinger belyser især områdets militære, 

religiøse og erhvervsmæssige udvikling samt dagligdagen for byens befolkning. 

Museets medarbejdere har under nedlukningen i januar udnyttet tiden til at 

lave en lille opdatering af 1970’er-udstillingen i museets hovedbygning. Her kan 

du også høre fortællingerne fra ti historiske personer, der vækkes til live som 

animerede portrætter på skærme rundt omkring i udstillingerne. Du kan for 

eksempel få en snak med Thorvald Stauning, Danmarks første 

socialdemokratiske statsminister, som i sine unge dage helst ville have gjort 

karriere inden for stand-up. Du kan også få en sludder med Kong Frederik den 3. 

af Danmark som i midten af 1600-tallet grundlagde Frederiksodde, som senere 

blev kendt som Fredericia.  

Pris: Gratis.  

Sted: Jernbanegade 10, 7000 Fredericia 
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Torsdagstale – Bøvl med Bering    
Torsdag den 3. februar 2022 kl. 16 

Arkæolog Orla Madsen fra Horsens Museum kender Vitus Bering bedre end de 

fleste. Han var med på udgravningerne af Berings grav på Bering Ø i Rusland i 

starten af 1990’erne og fortæller nu om problematikkerne omkring historien om 

Bering og hans eftermæle.  

Pris: Gratis, forudgående tilmelding er nødvendig på tlf. 76292350. Varighed: 

omkring 60 minutter  

Sted: Byarkivet, Sundvej 1A, 8700 Horsens 

 

Aftenåbent på Horsens Kunstmuseum - kunst og mad 
Torsdag den 3. februar 2022 kl. 17.30 - kl. 20.00 

Med introduktion til hidtil ikke udstillede værker fra grafik samlingen ved inden 

en gastronomisk oplevelse i museets Café E.  

Pris: Pris og yderligere informationer ses på https://horsenskunstmuseum.dk/  

Sted: Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens 
 

Guidet rundvisning i Fængselsmuseet 
Torsdage i februar 2022 kl. 11 samt lørdage og søndage kl. 11 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: Fængselsmuseet, Fussingsvej 8, 8700 Horsens 

 

https://horsenskunstmuseum.dk/
http://www.faengslet.dk/museum
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Guidet særrundvisning i Fængselsmuseet – Lukket og slukket 
Lørdage den 5.- og 12. februar samt tirsdag den 15. februar og torsdag den 17. 
februar 2022 kl. 18 
Fængslet fik indlagt elektricitet i 1908, og herefter kunne man begynde at slukke 

de mange sodende petroleumslamper. Fængselsmuseet tilbyder nu en 

rundvisning, hvor vi slukker for stikkontakten og fortæller historien fra dengang, 

hvor fængselslivet udspillede sig i petroleumslampernes dunkle skær. Med 

flagermuslygter i hænderne begiver vi os rundt i det mørke museum, hvor vi 

bl.a. skal høre om korporlig afstraffelse og den sidste henrettelse med økse. 

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 

 

FOREDRAG: Afstemningsaften i Balle Forsamlingshus 
Torsdag den 10. februar 2022 kl. 19 
Vi fejrer 102 året for Afstemningen den 10. februar 1920, da Sønderjylland 

stemte for at tilhøre Danmark under den begivenhed, vi kalder Genforeningen. 

Danmark ligger klemt mellem store naboer både mod syd og nord – et problem, 

som optager tidl. minister, medlem af Folketinget og præsident for Nordisk Råd, 

Bertel Haarder, der har et bud på fremtiden i det nordiske samarbejde: ”Hvorfor 

fik vi ikke langt tidligere en deling af Slesvig og en nordisk union? – Er det sidste 

for sent?” Det er der netop udgivet et spændende historisk værk om, der 

rehabiliterer Skandinavismen. Bertel Haarder er lidenskabeligt tilhænger af 

nordisk samarbejde, og vil meget gerne kaste blikket fremad, og ikke alene kigge 

bagud.  

Arrangører: Grænseforeningen Vejle Vesteregn, Balle Valgmenighed, Balle 

Forsamlingshus, Folkeuniversitet–Vejle og Historisk Samfund for Sydøstjylland. 

Pris: Kaffe og brød 80 kr. Tilmelding senest den 8. februar til rykind@bbsyd.dk,  

Tlf. 40265489  

Sted: Balle Forsamlingshus, Ballevej 50, 7182 Bredsten 

http://www.faengslet.dk/museum
mailto:rykind@bbsyd.dk
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Syng, Spis & Snak - på Horsens Kunstmuseum 
Torsdag den 10. februar 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 

 

Fængselsbetjentene fortæller  
Fra lørdag den 12. til søndag den 20. februar 2022 kl. 10.30, 12.00 og 13.30 

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 

Arrangementet afvikles også alle onsdage i februar kl. 11.00 

 
 
 
 
 

https://horsenskunstmuseum.dk/
http://www.faengslet.dk/museum


KULTURTILBUD FRA KULTURINSTITUTIONER I SYDØSTJYLLAND 

_________________________________________________________________  

 
Fængselsmuseet: Oplev verdens vildeste flugt på egen krop! 
Fra lørdag den 12. til søndag den 20. februar 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 

 

Kunst & Kaffe på Horsens Kunstmuseum 
Søndag den 13. februar 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 indsamling på Horsens 

Kunstmuseum.  

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 

 
Kunst & Kakao på Horsens Kunstmuseum 
Tirsdag den 15. februar 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 de nye kunstværker i samlingen. 

 

https://horsenskunstmuseum.dk/
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Pris: 60 kr., udover entré til Kunstmuseum (pris er inkl. boller og kakao, børn 
har gratis entré) 
Sted: Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens 
 

Offentlig omvisning på Horsens Kunstmuseum 
Søndag den 27. februar, 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 Nyerhvervelser. 

Pris: gratis efter betalt entré. 
Sted: Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens 

 

FOREDRAG: På sporet af amtmanden 
Mandag den 28. februar 2022 kl. 19  
Foredrag ved lektor og lokalhistoriker, Kjeld Bjerrum Jensen, om Orla Lehmann, 

der er mest kendt for sin rolle som landspolitiker. Han var en af 

ophavsmændene til vores grundlov fra 1849. Han var skandinavismens mest 

betydningsfulde fortaler, og han er for eftertiden også kommet til at stå som 

medansvarlig for katastrofen i 1864. Mindre kendt er det, at han også var 

amtmand i Vejle i perioden 1848 til 1861, hvor især de første år var meget 

dramatiske både for landet som helhed og for Orla Lehmann som privatperson. I 

sit foredrag vil Kjeld Bjerrum Jensen behandle hans tid som amtmand: Hvorfor 

blev han amtmand i Vejle? Hvordan var hans virke i amtet? Hvilke spor kan man 

i dag finde af hans virksomhed dengang, og hvordan afspejlede hans 

landspolitiske holdning sig i hans lokalpolitiske virksomhed? 

Arr.: Folkeuniversitetet i Vejle 

Pris: 80 kr. Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551 

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle 

 

mailto:fu.vejle@gmail.com
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UDSTILLING: Heavy [Hævi] 
Indtil 28. februar 2022 
De danske heavy-legender Pretty Maids kan i år fejre 40 år med hvinende 
elguitarer og tunge trommer. Horsens Museum fortæller bandets historie i lyd, 
billeder og læderjakker. Når man taler dansk rock, går tankerne oftest i retning 
af de to musik-metropoler Aarhus og København, men ét ikonisk dansk 
rockband skiller sig ud ved at have en meget tæt forbindelse til Horsens. Pretty 
Maids bragede i begyndelsen af 1980'erne ind på scenen med stort hår og 
endnu større attituder. Stilen var heavy rock med fængende melodier, og 
sigtekornet var indstillet på det store udland helt fra begyndelsen. Siden er det 
blevet til i alt 16 albums, adskillige EP'er, live-plader og opsamlinger, 
nomineringer til et hav af priser, to grammy-statuetter og et utal af koncerter 
over hele verden. I år kan Pretty Maids fejre 40-års jubilæum, og i den anledning 
har Horsens Museum, i samarbejde med musikerne, skabt en særudstilling om 
bandets historie.Fra den spæde start, hvor de to venner Paul og Kenneth bliver 
til Ronnie Atkins og Ken Hammer og danner orkesteret til kæmpehittet 'Please 
Don't Leave Me' i 1992 til anmelderros for en ny og tungere lyd i 2010'erne. 
Orkesteret er gennem årene blevet kendt for deres medrivende koncerter. 
Undervejs har de delt scene med så ikoniske navne som Black Sabbath, Deep 
Purple, Kiss, Scorpions, Alice Cooper og mange flere. Det er i sandhed et band 
med store armbevægelser, en stor karriere og ikke mindst en stor historie. 
Pris: Gratis entré 
Sted: Horsens Museum, Sundvej 1A, 8700 Horsens 
 

 

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  



KULTURTILBUD FRA KULTURINSTITUTIONER I SYDØSTJYLLAND 

_________________________________________________________________  

 

 

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. 

https://dsr.dk/dshm

