
Dysbjerg er en  
del af et projekt, 
der skal give en 
anderledes  
museums- 
oplevelse

Af Lizette Fogh
lifpe@hsfo.dk

Glud - Højen Dysbjerg, der 
ligger ved Borre Knob, får 
torsdag 28. april fornemt be-
søg. Her kommer højen til at 
være i fokus for et såkaldt 
udviklerevnet, som blandt 
andet Glud Museum er en 
del af. 

Meningen med turen er at 
finde gode bud på, hvordan 
man kan fortælle de mange 
historier og sagn, der er for-
bundet med Dysbjerg på en 
kreativ måde. 

Visuelle effekter
De, der skal komme med 
ideerne, er 30 lokale, der 
tæller alt fra studerende og 
iværksættere til kulturaktø-
rer og virksomheder. 

- De her mennesker kan 
alle sammen noget forskel-
ligt. Nogle er gode til histo-
rie, nogle til it, og sammen 
håber vi, at det giver nogle 

gode ideer til teknologi, der 
kan fortælle Dysbjergs histo-
rie, siger Rasmus Kreth, mu-
seumsleder på Glud Muse-
um. 

Det er ikke alene Glud Mu-
seum og de 30 lokale, der 
står bag eventet. Det er et 
større projekt i samarbejde 
med Hedensted Kommune 
og MMEx - Museernes Vi-
dencenter for digital formid-
ling. 

MMEx står bag et projekt, 
der handler om at finde nye 
måder at fortælle historier i 
det offentlige rum på. Her er 
Dysbjerg blevet udvalgt til et 
af stederne i projektet. 

- Vi sendte en ansøgning 
ind om, at vi gerne ville have 
Dysbjerg med i projektet. 
Det er et meget spændende 
sted, og vi føler, at der kan 
blive lagt et lag mere på hi-
storien på den her måde, si-
ger Rasmus Kreth. 

Udformningen
Dysbjerg blev udvalgt, og 
derfor kan museumsgæster i 
2017 se frem til en eller an-
den form for teknologi, der 
fremhæver stedet. Det kan 
være digitale farver, lyde el-
ler andre visuelle effekter, 
alt efter hvilke ideer, der 
kommer på bordet. 

En ting er helt sikkert. Det 

bliver ikke en permanent in-
stallation. Meningen er, at 
det kan stilles op og tages 
ned alt efter behov. 

- Det bliver sådan, at Dys-
bjerg stadig får lov at stå 
selv, men at installationen 
kan stilles op lejlighedsvis. 
Ligeledes vil det være muligt 
at tage installationen med 
andre steder hen, alt efter 
hvad det ender med, siger 
Rasmus Kreth. 

Selvom projektet kun er i 
idéfasen, kan man som mu-
seumsgæst godt vide sig no-
genlunde sikker på, at pro-
jektet bliver til noget, fortæl-
ler Pernille Lyngsø, der er 
projektleder fra MMex. 

- Vi ved af gode grunde ik-
ke, hvor dyrt projektet bli-
ver endnu. Men det er jo ik-
ke altid de dyreste ideer, der 
er de bedste, og vi har alle-
rede fået en basisbevilling. 
Når vi kender ideen og om-
fanget, går vi i gang med at 
søge fonde om midler, så 
projektet kan komme i hus, 
siger hun. 

Høj ved Glud udpeget  
til digitalt projekt
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Folkene baG
 n MMEx står bag projektet 

Rethink Museums, der handler 
om at finde nye måder at  
fortælle på. 

 n Projektet Rethink Museums 
er udviklet i tæt samarbejde 
med Region Midtjylland og  
CAVI - Center for Advanced  
Visualization and Interaction 
ved Aarhus Universitet

 n Projektet er en del af  
Kulturhovedstadsåret Aarhus 
2017

 n Basisbevillingen stammer 
derfor fra Aarhus 2017 

 n Projektet på Dysbjerg kaldes 
”Stedes Ånd”. Tanken er, at  
oplevelserne skal ske på stedet 
og være det, man kalder 
stedspecifik historie- 
fortælling. 

 

andrea Mølgaard (t.v.) og Freja Hasselstrøm har fundet på nye klaverakkorder og rytmer til hittet ”Flying”.  Foto: ElisabEt D. HyttEl

der er motorsav-kunst  på  
Galleri torup i Hedensted de 
kommende måneder. 
 PrivatFoto

Elever deltager  
i konkurrence om  
at nyfortolke hits

Af Elisabet D. Hyttel
edh@hsfo.dk

tørrinG - Danske hits som 
”Bag duggede ruder” af TV2 
og ”Hjem til Århus” af På sla-
get 12 bliver i disse uger 
sendt gennem højtalerne i 
helt nye versioner.

Eksempelvis har eleverne 
på musiktalentlinjen på Tør-
ring Skole sat saxofoner og 
ekstra energi på Nice Little 
Penguins sang ”Flying”.

Det har de, fordi de er 
med i konkurrencen 
”Rethink the hit”, som er et 
samarbejde mellem DR P4 
og Europæisk Kulturhoved-
stad Aarhus 2017. 

15 kunstnere har stillet 
sange til rådighed, som må 
nyfortolkes på alle mulige 
måder. Et dommerpanel 
vælger de bedste tolkninger, 
og P4’s lyttere stemmer på, 
hvem der skal løbe af med 
præmierne.

Førstepræmien er 25.000 
kr. og et karrierevejled-
ningsforløb, andenpræmien 
er på 15.000 kr., og tredje-
præmien er på 10.000 kr.

Fedt at høre i radioen
- Det var vores skoleleder, 

der gjorde opmærksom på 
konkurrencen, som vi synes 
kunne være sjov at deltage i, 
fortæller lærer på musikta-
lentlinjen Nikolaj Pindstrup.

Eleverne brugte kun nog-
le få timer på at sætte ny mu-
sik til melodien og teksten. 
Ideen var at gøre sangen 

mere energifuld, så saxofon-
gruppen lagde et jazzet for-
spil på, mens de andre fem 
musikere i gruppen tilføjede 
klaver, trommer og vokal.

- Vi er vant til at spille sam-
men, så det var ikke svært at 
sætte det sammen. Og så er 
det sjovt, at sangen bliver 

spillet i radioen, siger An-
drea Mølgaard fra 7. klasse, 
der spiller klaver.

- Det er megafedt. Jeg tror, 
vi har store chancer for at 
vinde, tilføjer musiktalent-
elev Freja Hasselstrøm, der 
også spiler klaver.

  Konkurrencen er åben for alle 
og løber frem til 11. maj.  
Sangene kan både høres på 
kulturhovedstadens  
hjemmeside og i radioen.

Musiktalenter gentænker gamle hits

dysbjerG
 n Dysbjerg er beliggende ud 

til Horsens Tjord, tæt ved Borre 
Knob.

 n Toppen af Dysbjerg er otte 
meter over havet.

 n Dysbjerg er forbundet 
med mange gamle lokale sagn 
såsom kællingen fra Gyllingnæs, 
der siges at have skabt højen af 
tabte sten og grus fra sit  
forklæde.

 n Sagnene er ifølge Dansk 
Folkemindesamling meget 
gamle, fordi de er fra en tid, da 
mennesker ikke var bange for 
de underjordiske væsner.

 n Glud Museums  
grundlægger, Søren Knudsen, 
har skrevet en vise om  
Dysbjerg, hvor han som barn 
ledte efter spor af fortiden på 
højen, mens han passede køer.

 

Hedensted - Kunst kan la-
ves med mange redskaber - 
også med en motorsav.

Det kan man få syn for i 
Galleri Torup Kunst i maj og 
juni, når Peter Hausgaard 
Gregersen udstiller sine træ-
skulpturer.

Allerede som barn var Pe-
ter Hausgaard Gregersen  
fascineret af de træskulptu-
rer, der stod i skovene, og 
som skovarbejdere havde 
lavet med deres motorsave, 
og dengang besluttede han 
sig for, at ”det vil jeg lave, 
når jeg blev stor”.

I 2002 lavede han sin før-
ste træskulptur med motor-
sav, og siden er mange, man-
ge flere kommet til. 

- Motorsaven er et vold-
somt arbejdsredskab, som 
hurtigt kan fælde det største 
træ, men hvis det håndteres 
med nænsomhed, kan det 
bruges til at lave fine detal-
jer i træet, siger Peter Haus-
gaard Gregersen.

Der er mulighed for at se 
kunstneren i aktion på gal-
leriet i Hedensted 1. maj fra 
kl. 13 til 16, når han saver en 
ørn ud af en træstamme.

Galleri udstiller 
motorsav-kunst

Hedensted - Sjette og sid-
ste spil i klubmesterskabs-
turningen i Hedensted end-
te således: 

1. John Hermansen og 
Poul Erik Thomsen

2. Kirstine Purup og Mary 
Christensen 

3. John Andersen og Mona 
Holm 

Den samlede placering ef-
ter alle 6 spilleaftener blev 
således:

1. John Andersen og Mona 
Holm

2. John Hermansen og 
Poul Erik Thomsen

3. Knud E. Ebdrup og Jens 
Secher-Hansen 

Klubmester for sæsonen 
2015/16 blev John Andersen 
og Mona Holm fra Løsning.

Klubben afholder general-
forsamling tirsdag 26. april 
og slutter sæsonen med en 
Top 16-turnering, tirsdag 3. 
maj 2016.

Bridge-resultater 


