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Vindelev Kro & Galleri

Et kunstnerliv
og et kunstnerhjem
Oplev maleren Knud Nielsens 
kunst gennem mere end seks årti-
er og bliv inspireret af galleriernes 
specielle atmosfære.
Knud Nielsen (1916-2008) var 
én af de sidste store malere i 
den generation, der bl. a. talte 
Asger Jorn, Egill Jacobsen, Ejler 
Bille, Richard Mortensen og Carl-
Henning Pedersen.
Knud Nielsen, der debuterede i 

1941, malede først naturalistisk, 
så abstrakt, siden konkret og der-
efter bevægede han sig ud i et sta-
digt mere spontant og fabulerende 
billedsprog.
I Vindelev Kro & Galleri går 
mad, miljø og kunst op i en højere 
enhed.
Man kan ikke undgå at blive glad 
og forført af stedets dynamik. 
Husk at ringe på tlf.  75 87 30 25 
eller 23 49 60 71 for aftale.

The Life and Home of 
an Artist

Experience the art of painter Knud 
Nielsen representing more than 
six decades of his oeuvre and be 
inspired by the unique atmosphe-
re of the gallery. Knud Nielsen 
(1916-2008) was one of the last 
great painters of the generation 
of Asger Jorn, Egill Jacobsen, 
Ejler Bille, Richard Mortensen 
and Carl Henning Pedersen. Knud 
Nielsen, who made his debut in 
1941, was initially a naturalistic 
painter, but his paintings soon 
became more abstract, then con-
crete and after that he started 
using more and more spontaneous 
and imaginative imagery.
In Vindelev Kro & Galleri food, 
atmosphere and art reach a higher 
level.
You cannot help but fall in love 
with the dynamic of the place. 
Do not forget to call 75 87 30 25 
or 23 49 60 71 in order to book 
your tour.

Ein Künstlerleben 
und ein Künstlerheim

Erleben Sie die Kunst des Malers 
Knud Nielsen aus mehr als sechs 
Jahrzehnten und lassen Sie sich 
von der speziellen Atmosphäre 
der Galerie inspirieren. Knud 
Nielsen (1916 – 2008) war 
einer der letzten großen Maler 
der Generation, der u. a. Asger 
Jorn, Egill Jacobsen, Ejler Bille, 
Richard Mortensen und Carl-
Henning Pedersen angehörten.
Knud Nielsen, der 1941 mit der 
Malerei begann, malte zuerst 
im naturalistischen Stil, dann 
abstrakt, konkret und pfleg-
te danach eine immer mehr 
spontanere und fabulierende 
Bildsprache. Im Vindelev Kro 
& Galleri vereinen sich Essen, 
Umwelt und Kunst zu einer 
höheren Einheit. Man kann nicht 
umhin, sich zu erfreuen und von 
der Dynamik der Stätte verführen 
zu lassen. Bitte vereinbaren Sie 
Besuche telefonisch unter der tel. 
75 87 30 25 oder 23 49 60 71.

Skulpturen “Confiance” (Tillid)
har fået en fin placering på Gorms Torv 
med Gorms Høj som fornem baggrund. 

Det er én af dansk skulpturhistories 
 største og fornemste skulptører, 

Sonja Ferlov Mancoba (1911-1984),
der har udført værket i 1963. 

Den var tidligere placeret
foran Jellings rådhus.

Kultur Krigerne er et nyt og spændende iværk-
sætter- og butiksmiljø ved Byens Torv i Jelling 
Midtby. Der er tale om et miljø, der er unikt for 
netop Jelling.

I løbet af foråret 2016 arbejdes der på at udvikle 
og igangsætte et helt nyt butiks- og oplevelses-
koncept i Jelling, hvor et iværksættermiljø med 
arbejdende værksteder kombineres med en 
detailbutik. 

Kultur Krigerne vil formidle spændende og 
unikke oplevelser og samtidig forhandle kvali-
tetsprodukter indenfor fx økologiske fødevarer, 
interiør, kunsthåndværk, design og beklædning.

Udvalget for Udvikling af Landdistrikter og Nær-
demokrati i Vejle Kommune har bevilget 187.500 
kr. til udviklingen af projektet, der anses for at 
være en vigtig del af udviklingen af handelslivet 
i Jelling. 

Med en unik placering ved Byens Torv, kommer 
Kultur Krigerne til at danne et naturligt centrum 
for den videre udvikling af ovenstående.

Besøger du Jelling, skal du holde øje med Kultur 
Krigerne. Kig ind til en unik indkøbsoplevelse – 
du finder den ikke magen til andre steder i hele 
verden!!

Du kan eventuelt købe produkter
indenfor følgende kategorier:

smykker
keramik
brødprodukter
lædervarer
pileflet
ben- / hornprodukter
spil og legetøj
mjød
skrædder
glasprodukter
dukker
beklædnings design
grafisk design
garnprodukter / strikkekit / garnfarver
naturkosmetik
økologisk kød, æg og charcuteri

- og så er der helt sikkert også noget mere!!!!

Kultur Krigerne forventer at åbne medio juni.
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