
Nyhedsbrev juni 2022 

 

Årsmøde 2022 

Historisk Samfund for Sydøstjylland inviterer til årsmøde lørdag den 11. juni 
2022 kl. 13-17. Det sker i Christiansfeld, hvor bestyrelsen efter 
generalforsamlingen og kaffebord inviterer på foredrag om Christiansfeld og 
Brødremenigheden med Lars Brock Andersen, der er medlem af 
Brødremenighedens Ældsteråd. Hvis vejret tillader det, slutter vi af med en 
guidet tur i byen.  

Program 

Kl. 13.00 til ca. 14.00: Årsmøde 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning ved formanden 
3. Regnskab og budget ved kassereren 
4. Valg til bestyrelsen 

o Der skal vælges 7 bestyrelsesmedlemmer 
o På valg er Kurt Meiner Hansen, Knud Aage Ladefoged Hansen, Mogens 

Gregers Madsen, Metha Lange, Henriette Bornemann Baudtler, Tore 
Teglbjærg og Lisbeth Aagaard Lykke. Alle på nær Metha Lange 
modtager genvalg 

5. Valg af revisor. På valg er Leif Solberg Andersen, der modtager genvalg 
6. Fastsættelse af medlemskontingent for 2023 
7. Indkomne forslag 

o Forslag, der ønskes behandlet, sendes senest en uge før årsmødet til 
formanden Mogens Gregers Madsen, Skyttehusgade 15D, 2.sal, 7100 
Vejle, mail: greg@vafo.dk  

8. Eventuelt 

Kl. ca. 14.00 til 14.40: Kaffebord 

 

mailto:greg@vafo.dk


 

 

Program fortsat 

Kl. ca. 14.40 – kl. 16.10: Foredrag om Christiansfeld og Brødremenigheden af 
Lars Brock-Andersen, der er konservator ved Konserveringscenter - Vejle og 
medlem af Brødremenighedens Ældsteråd.  
Christiansfeld blev grundlagt af den herrnhutiske brødremenighed i 1773 efter 
kongelig koncession. Grundlæggelsen var et led i statsmagtens forsøg på at 
modernisere den danske erhvervsstruktur og svække det stivnede laugsvæsen. 
Christiansfeld har frem til i dag bibeholdt mange elementer af den særlige 
blanding af erhverv, religion og kosmopolitiske kontakter, der var med til at 
skabe byen, hvilket i høj grad har været medvirkende til at Christiansfeld i 2015 
blev optaget på UNESCO’s liste over verdens kulturarv. 
Foredraget vil søge at sætte byen ind i en historisk sammenhæng fra udbruddet 
af 30-års krigen gennem pietisme, oplysningstid og frem til i dag. 
Hvis vejret tillader det, slutter vi af med en guidet tur i byen. 
Pris: Deltagelse i kaffebordet er gratis. Vi vil gerne bede om tilmelding af hensyn 
til kaffen. 
Tilmelding: Senest den 7.juni 2022 på foreningens hjemmeside www.hsso.dk 
eller mail hssovejle@gmail.com.  

 

Sommerudflugten 2022 

Glæd jer også til årets sommerudflugt lørdag den 27. august 2022 kl. 13.30-
16.30, der går til museet ”Kellers Minde” i Brejning. Vi starter med en guidet tur 
i det lille, privatdrevne museum, der rummer åndssvageanstalten De Kellerske 
Anstalters historie. Efter en kop kaffe i en nærliggende café vil tidligere ansatte 
ved anstalten og tidligere folketingsmedlem Karen Klint fortælle om stedet. Se 
mere på hjemmesiden www.hsso.dk.  

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen for Historisk Samfund for Sydøstjylland 

 

 

mailto:hssovejle@gmail.com
http://www.hsso.dk/
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NY UDSTILLING PÅ FÆNGSELSMUSEET 
Den nye udstilling sætter fokus på ulovlige genstande. Her er der rig mulighed 

for både at blive forundret og få stof til eftertanke, når man går på opdagelse 

blandt ulovlige genstande fra forskellige danske fængsler og arresthuse. Den 

nye udstilling indeholder genstande som tidligere har vist sig at være populære 

hos museets gæster. Man kan blandt andet opleve 159 hashpiber på nært hold. 

”Hashpiberne fascinerer, fordi de er så opfindsomme. De er fremstillet af helt 

almindelige hverdagsting såsom sodavandsflasker og støvsugerrør, og så er de i 

alle mulige farver og størrelser” siger museumsinspektør Rasmus Barslund 

Grønbæk. I samme rum bliver intet mindre end 19 montrer med slugte 

genstande også udstillet. Montrerne indeholder blandt andet søm og 

sikkerhedsnåle, genstande, som før har været udstillet, men denne gang 

fortæller hver montre en personlig historie om fangerne. ”Det er næsten ikke til 

at forstå, at de her genstande har været slugt. Det er både skræmmende og 

tankevækkende” siger Rasmus Barslund Grønbæk. 

Aktiviteter for de nysgerrige: Find de ulovlige genstande 

Vil man ikke nøjes med at kigge, er der også mulighed for at røre! Der er helt 

nye aktiviteter, hvor gæsterne kan finde ud af, hvor svært det egentlig er at 

finde ulovlige genstande i et fængsel. Kan man f.eks. spotte kufferten, der 

indeholder en mobiltelefon, eller tasken med en kniv? Gæsterne kan også teste 

sig selv og andre i en visitationsdyst. Hvem finder først de ulovlige genstande i 

cellen? Og hvor hurtigt?  

Pris: entré til Fængselsmuseet.  
Sted: Fængselsmuseet, Fussingsvej 8, 8700 Horsens 
 
 

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. 
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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, 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 

 

http://www.faengslet.dk/museum
http://www.fængslet.dk/
http://www.faengslet.dk/museum
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EVENT: JORDBÆR OG HONNING PÅ KRINGSMINDE 
Lørdag den 11. juni 2022 kl. 11-16. Turen til Rands Fjord begynder kl. 10.30. 

Sommer er lig med jordbær i Danmark, og den 11. juni kan du smage de dejlige, 
solmodne bær på Kringsminde. Dagens program byder på Hestevognskørsel, 
slyngning af honning, hyrdehundene arbejder med fårene på marken, og der 
arbejdes i skolehaven 4H og på marken. Du kan også se ulden blive kartet, 
spundet og farvet. Foreningen Frøsamlerne arbejder med Nordisk ministerråds 
køkkenhave projekt ”Margrethe Hvids køkkenhave” anno 1944, hvor 
Kringsminde binder fortid og nutid sammen gennem udstilling og fortælling om 
fund i markerne i lokalområdet.  
Pris: Gratis 
Sted: Kringsmindevej 9, Egeskov v. Fredericia.  
Tur til Rands Fjord: 
Kl. 10.30 er der mulighed for at komme på tur ved Rands Fjord med kultur- og 
naturvejledere. Maks. 50 deltagere. 
Mødested: ved P-pladsen ved Egeskov Forsamlingshus. Afgang kl. 10.45 er retur 
ca. 12.15. VIGTIG! Turen kræver tilmelding: Senest 6. juni på tlf. 7210 5105 eller 
mail: susanne.l.nielsen@fredericia.dk. 

Bustur rundt i Smidstrup sogn: Lær dit sogn at kende  
Torsdag den 16. juni kl. 19 
Vi har efterhånden besøgt landsbyerne i sognet. Det har været spændende ture 
med bl.a. gårdbesøg og informativ viden om stederne. I år er det en bustur vi 
kalder ”På kanten af sognet”. Vi mødes ved museet og kører til Præstemarken, 
forbi Bovballe mølle, Løballevej, Håstrupgårdsvej, Viuf, Landevejen. Vi kører ind 
ved Blåkjærskov, forbi Ulvemosen til Tiufkær, videre til Rødmosevej.  
Undervejs skal vi høre om de steder vi kører forbi. Per Thomassen er med i 
bussen og vil bl.a. fortælle om moserne i Tiufkær i gamle dage. Vi parkerer ved 
Svanemosegård, hvor Brian Stagelund bor. Her drikker vi kaffe i familiens 
festsal, men forinden skal vi tværs over vejen og besøge Rødmosen. Ronni 
Røjgaard og Jacob Harbo vil vise og fortælle os, om deres naturprojekt i 
Rødmosen. Ved kaffebordet fortæller Brian om sin virksomhed Trekantens Rust. 
Vi skal også høre mere om moserne. Vi samler på lokalhistorie, og hvis andre vil 
bidrage, er man meget velkommen.  

mailto:susanne.l.nielsen@fredericia.dk


KULTURTILBUD FRA KULTURINSTITUTIONER I SYDØSTJYLLAND 

_________________________________________________________________  

 
Pris: Turen koster 100 kr. inkl. kaffe m. brød. Betales på mobil pay 91334 eller 
kontant i bussen. Bindende tilmelding senest d. 6. juni til Inger Skov 20582960. 
Karen Laursen 25184480 eller Keld Christensen 40680407. Bussen rummer 55 
personer, så det er først til mølle-princippet. 
Mødested: Smidstrup & Omegns Museum & Lokalarkiv, Præstegårdsvej 74, 
7000 Fredericia.  
 

HORSENS HOLDER – FESTDAGE MED HORSENS MUSEUM SOM DELTAGER 
Torsdag den 16. – søndag den 19. juni 2022 

Horsens Holder er en ny fire dages festuge i og omkring Horsens. Horsens Holder bliver 
en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor alle kan bidrage og være en del af festen, 
der kommer til at indeholde både koncerter, fællessang, baggårdsbio, byvandringer, 
børnefest, kunst, workshops, foredrag og meget, meget mere. Det er nemlig 
meningen, at alle kan være med som aktør – og alle har mulighed for at byde ind med 
forslag, ønsker og bidrag til arrangementer. Til at være med til at skyde Horsens Holder 
i gang på år et, bliver festugen også en fejring af Horsens’ nye gågade. Derfor får 
horsensianerne helt ekstraordinært i år glæde af at kunne opleve flere kendte navne 
på Torvet. 

BYVANDRING I INDUSTRIENS FODSPOR 

Torsdag den 16. juni kl. 16.30 

Industrien har spillet – og spiller stadig – en stor rolle i historien om udviklingen af 
Horsens som by og kommune fra 1800-tallet og frem til i dag. Fra de små 
enkeltmandsvirksomheder til store masseproducerende fabrikker er der blevet 
udviklet banebrydende produkter, som har gjort forskel og skrevet historie lokalt, 
nationalt og internationalt. På denne byvandring kan du høre direktøren for 
Industrimuseet og museumschefen for Museum Horsens fortælle om de spændende 
virksomheder og deres medarbejdere.  
Pris: Vandringen er gratis, men kræver tilmelding på tlf. 76292350 
Mødested: Byvandringen begynder ved Industrimuseet, Gasvej 17, 8700 Horsens, og 
slutter ved vandtårnet i Caroline Amalielund.  
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FYRAFTEN FOR ØRENE MED CAPO2 

Torsdag den 16. juni kl. 17.00-18.00 

Horsens Museum lægger hus og akustik til lidt fyraften for ørerne med live-musik i 

hall’en ved CAPO2. Johnny Møller og Liv Olsen tager nogle af deres favoritnumre med 

på museum, og du kan vælge at få det hele med, eller droppe ind undervejs. 

Der er gratis adgang på museet fra kl. 17.00 til 18.00. Musikken nydes fra trappen i 

hall’en, men du er også velkommen til at botanisere i de udstillede Horsenshistorier 

undervejs. Hvis forårsvejret er med os, åbner vi de grønne døre, så musikken også kan 

trille ud i Lunden. 

Pris: Gratis  
Sted: Horsens Museum, Sundvej 1A, 8700 Horsens 

LANDSBYLIV OG LÆRKESANG 

Torsdag den 16. juni kl. 19.00-21.00 

Tag med på en rejse ca. 2.000 år tilbage i tiden og hør om livet i de jernalderlandsbyer, 
som Museum Horsens i de seneste år har udgravet forud for etableringen af de nye 
boligkvarterer nordvest for Nørrestrand. Også naturen og kulturhistorien i bred 
forstand omkring Nørrestrand vil være i fokus. Rundvisere er arkæolog Martin Krog 
Nielsen fra Museum Horsens og naturvejleder Thorke Østergaard fra Naturcenter 
Ulvedal. 
Pris: Gratis. På grund af begrænsede antal pladser er det nødvendigt med tilmelding 
på tlf. 76 29 23 50. 
Mødested: P-pladsen ved krydset Nordre Strandvej/Højbovej, 8700 Horsens.  

FÆNGSELSMUSEET PRÆSENTERER: JOHNNY CASH BAND 

Fredag den 17. juni kl. 19.00-21.00 

Oplev en unik koncert og en fantastisk stemning, når Johnny Cash Band spiller Johnny 
Cashs ikoniske fængselssange i fængselskirken den 17. juni. Johnny Cash Band spiller 
de udødelige sange som ”Folsom Prison Blues” og ”San Quentin”. Sange, som Johnny 
Cash selv optrådte med i amerikanske fængsler og som med hans liveindspilninger 
satte fokus på musikken som lyspunkt i fangernes monotone hverdag. Koncerten 
bliver spillet i autentiske rammer i det tidligere Horsens Statsfængsel, som i mange år 
var fængsel for Danmarks allerværste kriminelle. Og endda i fængselskirken, hvor 
mange kunstnere har optrådt for fangerne. Cover-orkesteret Johnny Cash Band har  
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optrådt med Cashs musik i mere end 10 år. ”At spille i netop det tidligere Horsens 
Statsfængsel er for os en helt særlig oplevelse, som vi ser meget frem til. Vi har derfor 
sammensat en helt særlig spilleliste for lige præcis denne koncert” 
Pris: Koncerten er gratis, men kræver tilmelding til faengselsmuseet@horsens.dk. 
Sted: Fængselsmuseet, Fussingsvej 8, 8700 Horsens 

I FLUGTKONGENS TUNNEL – MOBILT VR 

Lørdag den 18. juni kl. 10.00-11.45, KL. 12.00-13.45 og 14.00-15.45 

En kold decembernat i 1949 kravlede flugtkongen Carl August Lorentzen gennem en 
18 meter lang tunnel under fængselsmuren og ud i friheden – og nu kan du følge efter 
ham! Ved hjælp af virtual reality-udstyr kan du selv få oplevelsen af at kravle igennem 
den trange tunnel. Fængselsmuseets kyndige ansatte vil både guide dig i brugen af 
udstyret og fortælle den fascinerende historie om flugtkongen med mottoet: ”Hvor 
der er en Vilje, der er der ogsaa en Vej”.  
Pris: Gratis. 
Sted: Mød op på et af følgende tidspunkter og få en virtual reality-oplevelse: 
– Lunden, ved Horsens Museum, Sundvej 1A, kl. 10-11.45 
– Rådhusparken, Ribersgade, kl. 12.00-13.45 
– Parken foran Fængslet, Fussingsvej 8, kl. 14.00-15.45 
Arrangementet foregår under åben himmel. 

SMAG PÅ HISTORIEN – OG ØSTERS 

Lørdag den 18. juni kl. 13.00-14.00 og 15.00-16.00 

Tag med på en rejse årtusinder tilbage i tiden på en vandring i de jernalderlandsbyer, 
som Museum Horsens de seneste år har udgravet forud for etableringen af de nye 
boligkvarterer nordvest for Nørrestrand. Vi runder vandringen af med udsyn over 
Nørrestrand og tilbageblik til den ældre stenalder, hvor livet blev levet ved fjorden. 
Fjorden var i stenalderen blandt andet rig på østers, og det nød stenalderfolket godt af. 
Der blev spist østers i store mængder, og resterne efter deres måltider finder 
arkæologer i dag i deres køkkenmøddinger. Turen afsluttes med en smagsprøve på 
stenalderens mad: Østers (med bobler). Rundvisere er arkæolog Martin Krog Nielsen 
og arkæolog Thomas Booker Nielsen, Museum Horsens. 
Pris: Gratis. På grund af begrænsede antal pladser er det nødvendigt med tilmelding 
på tlf. 76 29 23 50. 
Mødested: P-pladsen ved krydset Nordre Strandvej/Højbovej, 8700 Horsens. 

mailto:faengselsmuseet@horsens.dk
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WILD WILD WEST  

Lørdag den 18. juni kl. 19.00-21.00 

Stig Thornsohn, også kendt som ”Indianer-Stig” i DR-programserien Jagten på 
havbundens hemmeligheder, er vært ved en aften på Horsens Museum med de 
danske pionerer, der har haft en utrolig indflydelse på Amerikas udvikling helt fra 
begyndelsen. Lokale HorsensHelte og andre danske eventyrere i Det Vilde Vesten. 
Guldgravere, US Marshals, opfindere, bønder og entreprenører… Hvem stod bag de 
amerikanske nationalsymboler og store mindesmærker? A DANE DID IT!!! Det er også 
en del af oplægget til en ny udstilling, der handler om kulturarv, kunst, oplevelser og 
formidling af den store danske betydning over there. Særpræmiere på verdens første 
ægte WESTERNfilm, selvfølgelig med en dansker krydret med prærieproteiner og 
lokale dråber. 
Pris: Arrangementet er gratis, men på grund af begrænsede pladser er det en god ide 
at tilmelde sig på telefon 76 29 23 50. 
Sted: Horsens Museum, Sundvej 1A, 8700 Horsens 

DET DUNKLE HORSENS 

Søndag den 19. juni kl. 20.00-21.00 

På denne byvandring kommer de små hår i nakken til at rejse sig. Når mørket er faldet 
på og gaderne ligger øde hen, går vi igennem Horsens midtby og stifter bekendtskab 
med de dunkle historier. På denne byvandring kan du høre museumsinspektør Anne 
Katrine Nagel Christensen fortælle om de udstødte, de ulykkelige og de døde. Hør om 
hvad der foregik i det skjulte i fortidens Horsens og om, hvad der skete i gaderne om 
natten. Og, hvis du tør, høre om uhyret med det grønne hår! 
Pris: Vandringen er gratis, men kræver tilmelding på tlf. 76292350 
Mødested: Byvandringen begynder ved Klosterkirken og slutter på Hospitalsgade. 

 

SÆRUDSTILLING: FREDERICIA UNDER BESÆTTELSEN 
Onsdage kl. 13-16 og lørdage kl. 10-13 fra den 18. juni til den 17. september 

2022 

Militærhistorisk Forening har i samarbejde med Museerne i Fredericia opbygget 
deres egen særudstilling om Fredericia under Besættelsen i Bunkermuseet, 
Nørre Voldgade. Da meddelelsen om de tyske troppers kapitulation kom den 4. 
maj 1945 om aftenen brød jubelen ud – også i Fredericia. Fem mørke år var  
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endelig slut. Fredericia var under Besættelsen som logistisk centrum med 
jernbane, dybvandshavn og bro en yderst vigtig by for nazisterne at kontrollere. 
Byen og omegnen var derfor fyldt med tyske soldater, hvilket gjorde, at den 
danske modstandsbevægelse var meget aktiv. Modstandskamp og 
gengældelsesaktioner i form af schalburgtage satte tydelige spor i byen. 
Udstillingen viser Fredericia under besættelsen.  
Pris: Gratis  
Mødested: Bunkermuseet, Nørrevoldgade ud for Bjergegade, 7000 Fredericia. 

 

 

UDSTILLING: Hospitalsskibe før og i dag: Jutlandia og Africa 

Mercy 
Indtil 1. september 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.  
Nu vises også udstillingen om det moderne hospitalsskib Africa Mercy, der 
tidligere har sejlet som storebæltsfærge. Den er ombygget og sejler i dag som 
hospitalsskib udfor Afrika. Hør om de danske sygeplejerskers arbejde ombord. 
Skibet er drevet af NGOen Mercy Ships og bemandet af frivillige. 
Se mere på museets hjemmeside: https://dsr.dshm  
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. 

 

 

 

https://dsr.dshm/
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INSTALLATION: Kunstbulancen - Kunst som alternativ medicin 
Sommeren over står Kunstpartiets lyserøde Kunstbulance parkeret foran Dansk 

Sygeplejehistorisk Museum. Inde i den kan man se en videoinstallation, der viser 

de events, Kunstbulancen har været vært for i dens aktive år fra 2019 og frem til 

nu. Kunstbulancen har rejst tusinder af kilometer i hele Danmark og Østeuropa, 

hvor den har vist hvor vigtig kultur kan være for menneskers sundhed. 

Pris: Kræver entrebillet til museet. 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. 

 
UDSTILLING: Frederik Næblerød – TIME TO MOVE 
Indtil søndag den 21. august 2022 
Horsens Kunstmuseum har fulgt billedkunstner Frederik Næblerød i en 
længere årrække og set den store kunstneriske udvikling, der er sket 
igennem årene. Museet har netop erhvervet 
skulpturen Creature (Totem) fra 2021, af kunstneren, til museets store 
samling af eksperimenterende samtidskunst. Præsentationen af Frederik 
Næblerød er den første solomuseumsudstilling for kunstneren og 
indeholder en række store malerier, der ikke er blevet udstillet før, samt 
skulpturer. For Frederik Næblerød er kunsten i konstant udvikling,  og på 
Horsens Kunstmuseum ønsker vi at indfange bare et øjeblik af den enorme 
kunstneriske puls med denne udstilling på museet. Horsens Kunstmuseum 
har en lang tradition for at udstille og indsamle kunstnere, som på 
forskellige måder taler sammen indenfor det eksperimenterende kunstfelt 
og Frederik Næblerøds måde at gå til kunsten på ligger på linje med store 
dele af museets samling af eksperimenterende samtidskunst.   Frederik 
Næblerøds stil er overvejende ekspressionistisk og naivistisk, den er  
fortællende og insisterende, og man bliver som beskuer draget af de vilde 
penselstrøg i malerierne og de grove og farverige keramiske værker.  
Pris: entré. 
Sted: Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens 
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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. 

 
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- 
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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.  
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. 

 


