
Program
Efterår/vinter 17/18 



VI LANCERER 
NYHEDSMAIL, 
SPÆNDENDE 
FOREDRAG 
OG FINURLIGE 
AKTIVITETER 
FOR BØRN

De fleste dage på Viborg Museum er hver-

dage. Vi laver arkæologiske undersøgelser 

og skriver beretninger, forsker og skriver 

ny historie, registrerer og bevarer sam-

lingen. Derudover formidler vi naturligvis 

også Viborgs og viborgegnens kulturhi-

storie på forskellig vis. Sådan har det altid 

været. Hverdagene har alligevel forandret 

sig. Processen med flytning af Viborg Mu-

seum og udviklingen af et helt nyt bymu-

seum er i fuld gang, og det præger vores 

hverdag på museet - på den gode måde. 

Det er et utrolig spændende stykke ar-

bejde at skulle lave et helt nyt museum. 

Hvis du gerne vil høre mere om det, kan 

du  følge os på Facebook eller abonnere 

på museets nye nyhedsmail, der har pre-

miere i september 2017. I nyhedsmailen 

informerer vi om aktuelle projekter på 

museet, og vi giver en status på det store 

udviklingsprojekt. Medlemmer af Muse-

umsforeningen får automatisk nyheds-

mailen i mailboksen. Andre interesse-

rede kan selv tilmelde sig det via vores 

hjemmeside. Vi modtager gerne ønsker 

til, hvad denne nyhedsmail skal fokusere 

på. Hvis der er bestemte dele af museets 

arbejde, du har særlig interesse i at høre 

mere om, er du derfor altid velkommen til 

at give os en melding. 

Dette halvårsprogram er en pose gode, 

blandede bolsjer fra kulturhistorien. Jeg 

håber, at flere af dine yndlingsstykker er 

med. Jeg ser frem til, at vi ses til et eller 

flere foredrag. Sæt endelig også kryds i 

kalenderen, hvis du har børn eller børne-

børn. Vi præsenterer spændende og 

finur lige efterårsferie- og juleaktiviteter 

for børn, når den tid kommer. 

På glædeligt gensyn fra Viborg Museum!

Brian Wiborg

Museumschef

Vidste du, at du kan blive medlem af Vi-

borg Museumsforening? Som medlem 

støtter du museets arbejde for vores 

fælles kulturarv. Som tak for hjælpen 

får du ganske gratis adgang til muse-

ets aktiviteter og foredrag. Du kan også 

komme ind og opleve Hvolris Jernalder-

landsby og besøge E Bindstouw uden at 

skulle betale entré. Derudover inviteres 

du som medlem til flere pop-up-ud-

stillinger og guidede ture til historiske 

lokaliteter hvert år. Mindst otte gange 

om året vil du modtage  en nyhedsmail 

om museets projekter, førstehåndsbe-

retninger fra feltarbejdet og du vil få 

seneste nyt om udviklingen af det nye 

bymuseum i Viborg. 

Kontingent

 ¯ Enkelt medlem: 150 kr. per år

 ¯ Husstandsmedlem: 200 kr. per år

Se hvordan du bliver medlem på vores 

hjemmeside viborgmuseum.dk

VIBORG MUSEUMSFORENING 

Nyt Viborg Museum er under forandring. 

Den permanente udstilling på Hjultorvet 

er fortid. Nu koncentrerer vi energien om 

at udvikle og opbygge en helt ny udstil-

ling i den tidligere Vestre Landsret i Dom-

kirkekvarteret. I de kommende fire år vil 

borgerne i Viborg Kommune møde mu-

seets formidling af vores fælles historie 

og kulturarv i helt nye omgivelser. Under 

konceptet #Historienkommer lancerer vi 

udstillinger i butikker, på skoler, i gadebil-

ledet og andre steder, der kan danne en 

passende midlertidig ramme for en rigtig 

god fortælling om Viborgs historie. Følg 

Nyt Viborg Museum på Facebook og på 

vores hjemmeside viborgmuseum.dk.

Foto forside: PR-foto HBO Nordic

Forord

- bliv medlem og få fordele
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Viborg Manga- og Animeudstilling giver 

et helt unikt indblik i den fortryllende ver-

den af manga og anime. Udstillingen stil-

ler skarpt på, hvorfor manga er så stort i 

Japan og viser spændvidden i den japan-

ske manga – fra det allermest nuttede til 

episke eksplosioner i Armageddon-stil. 

På udstillingen kan du bl.a. opleve vær-

ker af ’mangaens gudfar’ Osamu Tezuka, 

nutidige japanske animationskunstnere 

som Tatsuyuki Tanaka og Koji Morimoto 

og Genga’(DASH). Derudover en samling 

af værker fra ti forskellige kunstnere i 

Shojo Manga genren. Viborg Museum 

lægger lokaler til udstillingen.

 ¯ Hvornår: 10. september – 20. oktober

 ¯ Hvor: Viborg Museum, Hjultorvet, 

8800 Viborg og Det gamle Rådhus, 

Stænderpladsen, 8800 Viborg

 ¯ Åbningstider:  

Torsdag kl. 13-21 

Fredag – søndag kl. 11-17

 ¯ Åbningstider under Viborg  

Animationsfestival (25/9 – 1/10):  

Mandag - onsdag kl. 10-17 

Torsdag kl. 13-21  

Fredag kl. 11-22 

Lørdag kl. 11-21  

Søndag kl. 11-17

Kontakt VAF for yderligere oplysninger: 

vaf@via.dk 

NORDEUROPAS STØRSTE MANGA- 
OG ANIMEUDSTILLING

POLITISK 
ARKÆOLOGI
Spørgsmål om indvandring, identitet og 

fællesskabsfølelse kan få et dybere ud-

sagn ved studier af arkæologiske kilder. 

På den måde kan arkæologien bidrage 

aktivt til samfundsaktuelle debatter. Du 

inviteres til et foredrag, om brug - og også 

misbrug - af arkæologiske kilder gennem 

tiden. Spørgsmålet er, hvilke muligheder 

og faldgruber der ligger i den arkæologi-

ske forskning?

Foredragsholder Louise Felding vil kom-

me langt omkring og inddrage eksempler 

fra middelalderens Irland, naziregimet 

i forbindelse med 2. verdenskrig og po-

litisk propaganda fra Sovjettiden. Des-

værre findes også flere eksempler på nu-

tidige krigshandlingers ødelæggelse af 

arkæologiske monumenter, der netop il-

lustrerer arkæologiens betydning for vo-

res identitetsdannelse og selvforståelse.

 ¯ Hvornår:  

Onsdag den 27. september 2017,  

kl. 19.00-21.00 

 ¯ Hvem: Louise Felding, 

museumsinspektør, VejleMuseerne

 ¯ Hvor: Den tidligere Vestre Landsret, 

Gråbrødre Kirke str. 3

 ¯ Pris: 40,- (gratis for medlemmer af 

Viborg Museumsforening)

 ¯ Tilmelding: Ingen tilmelding

Udstilling

Foredrag

– arkæologi og magt
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I foråret 2017 opdagede Museum Skanderborg 

en sjælden ryttergrav fra yngre vikingetid i en 

udgravning i Fregerslev ved Hørning. Fundet 

er den første af sin slags siden 1983.

Graven viste sig at rumme en stor mængde 

sølv- og guldbeklædte pyntebeslag til sele- og 

hovedtøjet til en hest samt 22 pilespidser, som 

lå i et pilekogger af læder.

Arkæologerne fandt også rester af en guldfili-

granperle. Denne perle antyder, at graven blev 

plyndret - måske allerede i vikingetiden. Grav-

gaverne peger på, at vikingen var blandt rigets 

mægtigste omkring år 950. Merete S. Bagge 

præsenterer i sit foredrag de foreløbige resul-

tater fra udgravningen og planerne for den 

 videre forskning.

VIKINGEN FRA 
FREGERSLEV

I efterårsferien kan børn og voksne kom-

me ud i felten og lede efter levn fra for-

tiden med en detektor i hånden. 

Det giver en helt særlig følelse i kroppen, 

når detektoren mellem dine hænder plud-

selig reagerer med hurtige biblyde. Pul-

sen stiger, og straks begynder hjernen at 

arbejde på højtryk. Hvad mon det er, der 

ligger under mulden? Er det en kapsel? Er 

det et søm? Er det spidsen af en kniv fra 

jernalderen? Eller er det et smukt smykke 

fra vikingetiden?

Hvis du elsker frisk luft, spænding, my-

stik og historiens vingesus, er denne ak-

tivitet noget for dig! Detektorførerne står 

klar til at modtage publikum på en mark 

tæt ved Hald Hovedgaard i tre dage midt 

i efterårsferien. Arrangementet foregår 

sammen med museets arkæolog og folk 

fra Midtjysk Detektorforening. De vil vise 

deltagerne, hvordan man arbejder pro-

fessionelt med en detektor.

Det er gratis at deltage, men en tilmel-

ding er nødvendig. Tilmelding sker via et 

bookingsystem på viborgmuseum.dk. 

Her kan du reservere en detektor i 1 time.

 ¯ Hvornår: 

17. oktober kl. 10-15 

18. oktober kl. 10-15 

19. oktober kl. 10–15

 ¯ Hvad:  Lån en detektor og gå på 

jagt efter fortiden sammen med 

Viborg Museum og Midtjysk 

Detektorforening

 ¯ Hvor:  Ravnsbjergvej 76, 8800 

Viborg. Parkeringspladsen øst for 

hovedgården

 ¯ Tilmelding: Via bookingsystem på 

viborgmuseum.dk

 ¯ Entré: Gratis

 ¯ Vigtigt: Husk at medbringe din billet/

reservation til arrangementet! Alt 

det ædelmetal og de ting af særlig 

kulturhistorisk værdi, vi kan finde i 

jorden, betegnes som Danefæ. Det 

betyder, at finderen har pligt til at 

indlevere fundet til et museum. 

OPDAG FORTIDEN 
MED EN DETEKTOR

Efterår for børn Foredrag

 ¯ Hvornår:  

Onsdag den 25. oktober 2017,  

kl. 19.00-21.00

 ¯ Hvem: Merethe S. Bagge, 

museumsinspektør,  

Museum Skanderborg

 ¯ Sted: Museets foredragssal, Hjultorvet 9

 ¯ Pris: 40,- (gratis for medlemmer  

af Viborg Museumsforening)

 ¯ Tilmelding: Ingen tilmelding 
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Ikke uden grund er Kaare R. Skou og hans 

foredrag nogle af de mest populære, når 

emnet er politik – uanset om målgruppen 

er eksperter eller alment interesserede. 

Han giver her et foredrag – eller snarere 

et causeri – om hverdagen på Christians-

borg, de politiske partier og de centrale 

politikere. Det er historien om, hvad der 

sker bag kulisserne, når tv’s lamper sluk-

ker, og der skal slås søm i for at få aftaler 

i land. Vi får svaret på, hvor politikerne er 

henne, når de ikke er i folketingssalen, 

hvorfor kirkeudvalget kan være interes-

sant, hvor de virkelige politiske kampe 

kæmpes, og hvad der sker, når ministeren 

giver kaffe.

I 2021 slår Nyt Viborg Museum dørene op 

for nye udstillinger om Viborg gennem de 

seneste 1000 år. Udstillingerne vil belyse 

købstadens fantastiske historie og den 

skal vise, hvordan ting der har fundet 

sted i Viborg, har haft indflydelse på alle 

danskeres liv.

Det er besluttet, at udstillingerne skal 

kredse om tre temaer - kongemagt, kir-

kemagt og retsvæsen! Men det er ikke 

besluttet hvordan. Derfor inviterer vi nu 

interesserede viborgensere ind til en 

snak om, hvordan I drømmer om at ople-

ve historien på fremtidens Viborg Muse-

um. Hvad forbinder I med en god muse-

umsoplevelse? 

Kom og deltag i snakken og del en god idé 

eller giv os et godt råd. 

Der vil være oplæg ved formidlingsin-

spektør Rikke Johansen Smidt, som efter-

følgende også er ordstyrer.

 ¯ Hvornår:  

Onsdag den 15. november 2017,  

kl. 19.00-21.00

 ¯ Hvad: Viborg Nyt Museum -Workshop

 ¯ Sted: Museets foredragssal, Hjultorvet 9 

 ¯ Entré: Gratis

 ¯ Hvem: Rikke Johansen Smidt, 

formidlingsinspektør, Viborg Museum

 ¯ Tilmelding: Ingen tilmelding

30 års erfaring som journalist giver no-

get at fortælle om. Selvom Kaare Skou er 

pensionist nu, følger han aktivt og nys-

gerrigt med i dagens politik. Han formår 

på underholdende og skarp vis at stille 

dagens politik i relief.

 ¯ Hvornår: Onsdag den 1. november,  

kl. 19.00-21.00

 ¯ Hvem: Kaare R. Skou, forhenværende 

redaktør på TV2, journalist og forfatter

 ¯ Sted: Den tidligere Vestre Landsret, 

Gråbrødre Kirke str. 3

 ¯ Pris: 40,- (gratis for medlemmer af 

Viborg museumsforening)

 ¯ Tilmelding: Tilmelding nødvendig: 

8787 3837

HVORDAN POLITIK BLIVER TIL 
FRA ANKER TIL LØKKE

HVAD ER 
DEN GODE 
MUSEUMS- 
OPLEVELSE 
FOR DIG? 

Foredrag

Workshop
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I år rykker Viborg Museum juleudstillingen ud i byen. Her kan 

børn og voksne komme i den helt rette julestemning, når gader-

ne i hjertet af Viborg sætter rammerne for en sjov og hyggelig 

oplevelse.  

Julen er en dejlig højtid, som særligt børn glæder sig til. Det 

myldrer frem med nisser, når røde huer forvandler børn til nis-

sebørn. Der bliver pyntet op, skrevet ønskeseddel, og det er vig-

tigt at følge med i julekalenderen i fjernsynet. Forventningerne 

til juleaften vil ingen ende tage. Ventetiden kan derfor blive lang 

for de mindste. 

Viborg Museum foretog i 2015-2016 for-

undersøgelser og udgravninger af et are-

al på 110 ha forud for Apples kommende 

byggeri af et datacenter ved Foulum. Nu 

kan du høre om de arkæologiske under-

søgelser forud for byggerierne – både de 

nye udgravninger og resultatet af de æl-

dre udgravninger, der blev foretaget, da 

forskningscentret skulle anlægges. Om-

rådet er det største enkeltstående projekt i 

Viborg Museums ansvarsområde. Det gav 

da også en række spændende fund. 

Der blev undersøgt arkæologiske spor fra 

alle perioder af oldtiden: Gravhøje fra en-

keltgravstiden, et hulbælte fra ældre jer-

nalder og bebyggelse samt en gravplads 

fra yngre jernalder. Der blev også fundet JU
LE
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DE

N
FOULUM HEDE 

U
d

s
ti

ll
in

g
Foredrag

en møntskat fra 1300-tallet ved detektor-

afsøgning af arealet.

Det område, hvor Apple skal bygge, støder op 

til Foulum Forskningscenter. Her foretog 

Viborg Museum omfattende udgravnin-

ger i starten af 1980’erne. Resultaterne 

af disse udgravninger giver spændende 

perspektiver til de nye undersøgelser i 

området. 

 ¯ Hvornår: Onsdag den 29. november, 

kl. 19.00-21.00 

 ¯ Hvem: Mikkel Kieldsen, 

museumsinspektør, Viborg Museum

 ¯ Sted: Museets foredragssal, Hjultorvet 9

 ¯ Entré: Gratis

 ¯ Tilmelding: Ingen tilmelding

– fra rituelle anlæg i stenalderen 
 til landsby i jernalderen

I den lange ventetid inviterer Viborg Museum til juleaktivi-

teter i byens gader. Her kan børnene opleve julens magi, når 

de på en tur rundt i gaderne bliver præsenteret for nogle af 

de mest elskede ting ved julen. Med sig rundt får børnene et 

hæfte med små opgaver, så turen bliver endnu mere spæn-

dende og sjov. Til slut vil børnene få mulighed for at gå på 

opdagelse i museets skibscontainer på Hjultorvet. Den er 

naturligvis pyntet op til jul – og måske gemmer den på en 

overraskelse?  

Aktiviteterne er for børn fra 4 til 8 år, men alle - store som små - er 

meget velkomne til at være med og lære nyt om julens verden.     

 ¯ Hvornår: 20. november - 22. december 2017

 ¯ Hvor: Viborg midtby

 ¯ Entré: Gratis

 ¯ Tilmelding: Ingen tilmelding
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Gennem en kulturhistorisk linse vil vi 

studere udvalgte nedslag i en lang euro-

pæisk historie og gøre den kort. I løbet af 

en enkelt aften skal vi se på, hvorfor vo-

res kontinent hedder Europa, hvordan la-

byrinter opstod, hvem Bertel Thorvaldsen 

skildrede i sin ”Jason”, hvornår vi fik tea-

tre, hvorfor vi har superhelte, hvad Harry 

Potters ”mor” læste osv. Kort sagt – vi vil 

se lidt nærmere på, hvad der definerer 

europæisk kultur i et historisk perspektiv 

og vi vil undersøge, hvorfor det er sådan. 

I slutningen af 2015 modtog National-

museet en bemærkelsesværdig gave: en 

aflang stele med en fremstilling af en 

kvinde. Giveren, Mette Elisabeth Bruun, 

fortalte, at hendes farfar - den i sin samtid 

navnkundige officer og forfatter Daniel 

Bruun – havde bragt stenen til Danmark 

fra Tunesien. Bruun fødtes i Viborg i 1856 

som søn af godsejerparret på Asmildklo-

ster, og allerede i sin barndom udviklede 

han en levende interesse for arkæologi. 

Foredraget fortæller om Bruuns even-

tyrlige liv med særligt fokus på 

hans tid i Fremmedlegionen 

og senere rejse til Tunesien 

i 1893, hvorunder han ind-

samlede adskillige etno-

grafiske genstande og en 

lille samling oldsager, 

der nu indgår i National-

museets Antiksamling.  

Portrætfoto af Daniel 

Bruun (1856-1931).

 ¯ Hvornår: Onsdag den 17. januar 2018, 

kl. 19.00-21.00

 ¯ Hvem: Annette Højen Sørensen, 

 Ph.d. i klassisk arkæologi

 ¯ Sted: Museets foredragssal, 

Hjultorvet 9

 ¯ Entré: 40,- (gratis for medlemmer  

af Viborg Museumsforening)

 ¯ Tilmelding: Ingen tilmelding

Hvornår: Onsdag den 31. januar 2018  

kl. 19.00-21.00

 ¯ Hvem: John Lund, seniorforsker 

ved Nationalmuseets Antiksamling, 

Danmarks og Middelhavslandenes 

oldtid

 ¯ Sted: Museets foredragssal, 

Hjultorvet 9

 ¯ Entré: 40,- (gratis for medlemmer  

af Viborg Museumsforening)

 ¯ Tilmelding: Ingen tilmelding

EUROPA I ANTIKKENS SPEJL

DANIEL BRUUNS OLDSAGER 
FRA TUNESIEN OG DERES 
VEJ TIL NATIONALMUSEET

Foredrag

Foredrag
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Når man flyver lavt hen over landskabet, 

kan man i de gule kornmarker se en mas-

se spor af vore forfædres virke – bebyg-

gelser, grave, marksystemer, forsvarsan-

læg og meget mere. Kom og hør, hvordan 

det kan lade sig gøre. Et forskningsprojekt 

på Holstebro Museum afdækker mulighe-

derne i luftfotoarkæologien i Danmark. 

Foredragsholder, Lis Helles Olesen, frem-

lægger resultater fra flyvninger, laser-

scanninger og andet. Der vises en masse 

luftfotos fra diverse flyvninger med spor 

af menneskers aktiviteter fra stenalder til 

nutid. 

En by har gadenavne, så vi kan finde rundt. 

Men navnene er ofte også stikord til byens 

skjulte fortællinger om byen selv. Bor man 

i Viborg, er der nok at tænke over. Hvorfor 

har byen en gade, der hedder Navnløs?  

Hvorfor hedder en gade Gravene, selv om 

der ikke ligger en kirkegård i nærheden? 

Dette foredrag ledsages af masser af her-

lige billeder, der uden tvivl vil bringe min-

der frem. 

 ¯ Hvornår: Onsdag den 7. marts 2018, 

kl. 19.00-21.00

 ¯ Hvem: Dan Ersted Møller, arkivleder, 

Viborg Lokalhistoriske Arkiv

 ¯ Sted: Museets foredragssal, Hjultorvet 9

 ¯ Entré:  Gratis

 ¯ Tilmelding: Ingen tilmelding

 ¯ Hvornår:  

Onsdag den 28. februar 2018,  

kl. 19.00-21.00

 ¯ Hvem: Lis Helles Olesen, 

museumsinspektør,  

Holstebro Museum

 ¯ Hvor: Museets foredragssal, 

Hjultorvet 9

 ¯ Entré: 40,- (gratis for medlemmer  

af Viborg Museumsforening)

 ¯ Tilmelding: Ingen tilmelding

FORTIDEN SET FRA HIMLEN 

MAGELØS, 
NAVNLØS, 
BRÆNDEVINS - 
GADE, 
DUMPEN OG 
BRADEPANDEN

Foredrag

Foredrag

– luftfotoarkæologi i Danmark
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Viborg Museum udgravede i 2014 og 

2015 i samarbejde med Nationalmuseet 

og Aarhus Universitet dele af en stor-

mandsgård fra yngre jernalder og vikin-

getid. Der var spor af fem halbygninger, 

flere mindre bygninger, mystiske indheg-

ninger og ikke mindst et tårn. I august og 

september 2017 har Viborg Museum væ-

ret i gang med en større udgravning i det 

område, der ligger nord for det allerede 

udgravede. Her fik vi indblik i yderligere 

detaljer om indretningen af en eliteresi-

dens i Midtjylland mellem ca. 550-1050. 

I foredraget fortæller  de to museumsin-

spektører Kamilla Fiedler Terkildsen 

og Katrine Vestergaard om de 

undersøgte spor af spæn-

dende bygninger fra både 

de nye og tidligere ud-

gravninger. De vil be-

skrive fund fra nær 

og fjern og fortælle, 

hvad der kan lig-

ge bag denne helt 

specielle plads.

 ¯ Hvornår: Onsdag den 21. marts 2018, 

kl. 19.00-21.00

 ¯ Hvem: Kamilla Fiedler Terkildsen, 

arkæolog og museumsinspektør  

og Katrine Vestergaard, arkæolog  

og museumsinspektør,  

Nyt Viborg Museum

 ¯ Sted: Museets foredragssal, 

Hjultorvet 9

 ¯ Entré: Gratis

 ¯ Tilmelding: Ingen tilmelding

EN STORMANDSGÅRD FRA 
YNGRE JERNALDER OG 
VIKINGETID VED TOFTUM NÆS

Foredrag

Du er meget velkommen til at besøge os 

på læsesalen, hvor du selv kan gå på op-

dagelse i fortiden. Vi hjælper gerne med 

råd og vejledning.

Du kan også altid kontakte Viborg Lokal-

historisk Arkiv på mail vibark@viborg.dk  

eller telefon (9359 8001), hvis du har 

spørgs mål til lokalhistoriske emner.

Ønsker du at aflevere noget til os - bille-

der, kort eller andre arkivalier - så kig forbi 

i vores åbningstid. Vi tager gerne en snak 

omkring arkiver, arkivalier og bevaring.

Åbningstider:

Tirsdag til torsdag, kl. 13.00-16.00

Viborg Lokalhistorisk Arkiv, Hjultorvet 11 

BESØG DIT ARKIV 
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I efterårsferien kan du og familien smage 

på jernalderen i Hvolris Jernalderlandsby 

i det naturskønne, bakkede landskab ved 

Møldrup. 

I efterårsferien 2017 holder vi åbent tirs-

dag, onsdag og torsdag fra kl. 11.00-17.00

Falkonershow

Det er nærmest blevet en tradition, at fal-

koner Frank Skårup og hans dygtige falke 

optræder på Hvolris i efterårsferien. Du 

kan opleve showet tirsdag d. 17. oktober 

kl. 13.00.

Er du fan af tv-serien Game of Thrones? 

Viborg Museum giver dig nu muligheden 

for at fordybe dig i virkelighedens Weste-

ros til et specialarrangement, der vil glæ-

de både øje, mave og sind. 

Mange danskere finder middelalderens 

historie kompleks og uoverskuelig – pa-

radoksalt nok synes millioner af men-

nesker verden over samtidig, at de om-

fattende fortællinger i tv-serien Game of 

Thrones er både dragende og medriven-

de. De to fortællinger har en lang række 

fællestræk. I tv-serien findes en hel del 

referencer til konkrete historiske hæn-

delser, symboler og metaforer, som er 

hentet direkte fra Europas og Danmarks 

middelalderhistorie og kulturarv. 

Aftenens foredragsholder Adjunkt, ph.d. 

Andreas Bonde Hansen har forsket i 

formidling af kulturarv fra vikingetid og 

middelalder. Han står klar til at give et 

spændende indblik i, hvordan hit-serien 

på mange måder ikke er så langt fra vir-

keligheden endda!

Prøv forskellige aktiviteter

I landsbyen er der mulighed for at prøve 

flere aktiviteter. For eksempel kan børne-

ne prøve bueskydning, smedning, snit-

ning og ikke mindst madlavning over bål.

Vi glæder os til at byde alle velkommen 

ind i jernalderen.

 ¯ Hvornår: 17.-19. oktober 

Falkonershow: d. 17. oktober

 ¯ Hvor: Hvolris Jernalderlandsby, 

Herredsvejen 135, 9632 Møldrup

 ¯ Kontakt: 87 87 32 45

 ¯ Entré: Børn gratis, voksne 60 kr.

Praktisk info:

Foredraget starter kl. 19.00 og varer to 

timer. Fra klokken 17.00 inviterer Viborg 

Museum på fællesspisning i en af de tid-

ligere retssale, der er pyntet op helt i We-

steros’s ånd. For 150 kr. får du som gæst 

en adgangsbillet til foredraget, en mid-

delalderplatte og en enkelt genstand. Der 

vil desuden være mulighed for at købe 

kaffe og kage på selve dagen. 

 ¯ Hvornår: Fredag den 2. marts 2018,  

kl. 17.00-21.00

 ¯ Hvem: Andreas Bonde Hansen, 

adjunkt, ph.d., Leisure Management, 

University College Sjælland

 ¯ Hvor: Den gamle Vestre Landsret  

ved Stænderpladsen.

 ¯ Entrébillet og middelaldermåltid: 

150,- (100 kr. for medlemmer af  

Viborg Museumsforening).

 ¯ Tilmelding: Send en mail til 

vibmus@viborg.dk

GAME OF THRONES 
OG VIRKELIGHEDEN

Specialarrangement:

HVOLRIS 
JERNALDERLANDSBY 

BYDER 
ENDNU 
ENGANG 

PÅ FALKONERSHOW 
I EFTERÅRSFERIEN
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Arrangement Dato

UDSTILLING: Viborg Manga- og Animeudstilling 10/9 - 20/10 2017

FOREDRAG: Politisk arkæologi – arkæologi og magt 27/9 2017

EFTERÅRSFERIE: Opdag fortiden med en detektor 17/10 - 19/10 2017

FOREDRAG: Vikingen fra Fregerslev 25/10 2017

FOREDRAG:  Hvordan politik bliver til fra Anker til Løkke 1/11 2017

WORKSHOP: Hvad er den gode museumsoplevelse for dig? 15/11 2017

JULEAKTIVITET 2017: Julens verden 20/11-22/12 2017

FOREDRAG: Foulum Hede – fra rituelle anlæg i stenalderen til  
landsby i jernalderen

29/11 2017

FOREDRAG: Europa i antikkens spejl 17/1 2018

FOREDRAG: Daniel Bruuns oldsager fra Tunesien til Nationalmuseet 31/1 2018

FOREDRAG: Fortiden set fra himlen – luftfotoarkæologi i Danmark 28/2 2018

SPECIALARRANGEMENT: Game of Thrones og virkeligheden 2/3 2018

FOREDRAG: Mageløs, Navnløs, Brændevinsgade, Dumpen og  
Bradepanden

7/3 2018

FOREDRAG: En stormandsgård fra yngre jernalder og vikingetid  
ved Toftum Næs

21/3 2018
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