Program
Efterår/vinter 18/19

Særarrangementfor medlemmer af Viborg Museumsforening

Forord

VIP-arrangement
i efterårets
særudstilling

GLÆD DIG TIL
EFTERÅR OG
VINTER...

For første gang i Danmark vil du
kunne opleve en museumsudstilling
om danskernes helt egne biler! Alle
medlemmer af museumsforeningen
inviteres med til en spændende aften i særudstillingen med en guidet
rundvisning og lidt godt til ganen
efterfølgende. Udstillingen er lukket
for andre gæster under særarrangementet. Viborg Museum og Forstadsmuseet i Hvidovre inviterer dig
med på en tur ned ad Memory Lane
fortalt via de biler, der igennem 50
år har vundet titlen som Årets Bil i
Danmark. Genoplev dine minder bag
rattet eller på bagsædet af en Fiat
127, en Ford Sierra, en Opel Kadett
eller en af de mange andre herlige
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familiebiler. Oplev den flotte og
spændende scenografi, der fører dig
gennem nyere tids danmarkshistorie med masser af film, fotos, hyggelig nostalgi og gode fortællinger om
hverdagsliv, teknologi og samfundsudvikling.
¯¯ Hvornår: Onsdag 10. oktober kl.
19-21 OG onsdag 24. oktober kl.
19-21
¯¯ Hvor: Farvervej 23, Viborg
¯¯ Praktisk info: Tilmelding er
nødvendig. Send en mail til
vibmus@viborg.dk med dit navn
og medlemsnummer inden 3.
oktober.

Det bliver en vild efterårs- og vintersæson for Viborg Museum. Vi åbner i
starten af oktober dørene til den største særudstilling i museets historie:
”Familien Danmark på hjul - Årets Bil
1969-2019”. Allerede nu er der meget
stor opmærksomhed om særudstillingen, der er en jubilæumsfejring af
50 året for kåring af Årets Bil i Danmark. Udstillingen starter i Viborg
og slutter i Hvidovre i foråret 2019.
Det gør den, fordi den er produceret
i fællesskab med Forstadsmuseet i
Hvidovre. Alene det, at vi udstiller 53
familiebiler i en fabrikshal og pakker
hver bil ind i en særskilt bid af danmarkshistorien tydeliggør, at det er
en stor og meget ambitiøs udstilling,
som vi glæder os meget til at vise
frem for vores gæster. Udstillingsstedet er Farvervej 23 i Viborg og Filmbyen i Hvidovre.
Men det skal ikke kun handle om biler.
I løbet af denne sæson er der masser
af spændende arkæologiske foredrag på programmet. Så meget nyt
dukker op af jorden, der fortæller en

anden og dybere historie om vores
forfædres færden i det danske landskab. Viborg Museum deltager også i
Kulturnat 2018 i Viborg, og vi spreder
allerede sne og juleduft i den tidligere
landsretsbygning i november. Her åbner en eventyrlig udstilling for børn,
som kan få et indblik i årets julefilm,
der er optaget med Viborg som kulisse. Det er altså et blandet program
med masser af gode oplevelser for historisk interesserede mennesker og
oplevelseshungrende familier.
Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen inden for til alle vores arrangementer i efteråret og vinteren 18/19.
Brian Wiborg
Museumschef
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Foredrag

ELSKER DU OGSÅ
VIBORGS HISTORIE?
Støt museets arbejde ved at
købe et medlemskab af Viborg
Museumsforening. Der er masser af
fordele for foreningens medlemmer.

¯¯ Gratis adgang til museets
udstillinger, særarrangementer,
E Bindstouw og Hvolris
Jernalderlandsby
¯¯ Kulturaftener på Viborg Museum
¯¯ Guidede ture til historiske
lokaliteter
¯¯ Nyhedsmail fra Viborg Museum
direkte i din indbakke fire gange
om året

Få nyheder fra
Viborg Museum
direkte i din
indbakke

Foredrag om
Borgene og slottenes
udvikling ved Hald

Kontingent
¯¯ Et personligt medlemskab koster
kr. 150,¯¯ Et husstandsmedlemskab koster
kr. 200,På viborgmuseum.dk kan du se,
hvordan du bliver medlem, og hvordan du betaler for dit medlemskab.

Fire gange om året udsender Viborg
Museum en nyhedsmail fuld af historier fra museets verden.
Hvis du har lyst til at følge med i
arbejdet på museet, så tilmeld dig
som abonnent. Det gør du via museets hjemmeside viborgmuseum.dk.

800 års borg- og herregårdshistorie ved Hald skal formidles på ny.
Viborg Museum bidrager til det omfattende projekt med nye arkæologiske undersøgelser - bl.a. på de tre
middelalderlige voldsteder og i herregårdsparken ved Hald Hovedgård.
I 2018 er der store forventninger
til at kunne belyse de ældre borgfaser fra 1300- og 1400-tallet, som
formodes at gemme sig under Hald
Slot, ligesom det gamle bryghus fra
1600-tallet er blevet udgravet igen.

kl. 19-21
¯¯ Hvor: Foredragssalen, Hjultorvet 9
¯¯ Hvem: Jesper Hjermind,
Museumsinspektør,
Viborg Museum
¯¯ Entré: 40 kr.
(Gratis for medlemmer af Viborg
Museumsforening)

¯¯ Hvornår: 26. september 2018
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Særudstilling

FAMILIEN DANMARK PÅ HJUL
– ÅRETS BIL 1969-2019
Gik du engang med neonfarvede
benvarmere og skulderpuder i jakken? Kender du historien bag bilfri
søndage? Har du lyttet til Slade,
Sweet, David Bowie eller Nirva-

na? Har du siddet bag rattet af en
Simca eller på bagsædet af en Ford
Fiesta, Fiat Uno eller Citroën ZX på
vej over den dansk-tyske grænse?
Der er mange minder og særlige
begivenheder forbundet med de
biler, der har været en del af vores
liv. Sammen med Forstadsmuseet i
Hvidovre præsenterer vi årets særudstilling og helt store kulturoplevelse - Familien Danmark på hjul Årets Bil 1969-2019. Dørene åbner
den 6. oktober og lukker først igen
ved årets udgang.

¯¯ Hvornår: 6. oktober 2018
kl. 10.00
¯¯ Hvor: Farvervej 23, 8800 Viborg
¯¯ Hvad: Åbningen af den store
særudstilling ”Familien Danmark
på hjul – Årets bil 1969-2019.
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Særarrangement

Artist talk –
Tribute to Viborg
Særarrangement

KULTURNAT 2018
MED BILQUIZ
Børn og barnlige sjæle er hjerteligt
velkomne inden for til Kulturnat
2018 i Gråbrødre Kirke Stræde nr. 3.
Inde i den gamle bygning, der i 2021
bliver det nye bymuseum, har listige sjæle arrangeret en lille quiz for
hele familien. Hvornår kørte vi i Ford
Capri? Eller Opel Kadett? Hvordan så
bilerne ud i 1980’erne? Og hvilken
bil drømte alle mødre i år 2000 om at
køre i? Kom og se om du og din familie kan placere Årets Bil gennem 50
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Kom og tilbring en aften med Sergei
Sviatchenko og museumsinspektør
Jesper Hjermind fra Viborg Museum.
De vil sammen give et indblik i det
historiske kunstprojekt Tribute to Viborg, der formidler tusind års viborghistorie i en lang, visuel fortælling.
Sergei Sviatchenko vil gøre os klogere
på collagen som udtryksform. Jesper
Hjermind bidrager med sin enorme
viden om Viborg og sætter collagerne i
den rette historiske kontekst.

¯¯ Hvornår: 17. oktober 2018
kl. 19-21
Hvor: Den tidligere
rådhusbygning, Stænderpladsen 2
¯¯ Hvem: Sergei Sviatchenko og
Jesper Hjermind
¯¯ Entré: Gratis

år i det rigtige årti. Deltag i bilquizzen med din familie og vind billetter
til årets helt store kulturoplevelse –
særudstillingen Familien Danmark
på hjul – årets Bil 1969-2019.
¯¯ Hvornår: 12. oktober 2018
kl. 17–22
¯¯ Hvor: Gråbrødre Kirke Str. 3,
Viborg
¯¯ Entré: Gratis
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Foredrag

Udstilling

JULEMANDENS DATTER
En rejse i filmens verden

FOREDRAG OM
HØJ-STENE: En monumental

skibssætning ved
Gudenåen

Ved geofysiske undersøgelser og
mindre arkæologiske udgravninger
lykkedes det i 2016 og 2017 arkæologer fra Moesgård Museum at lokalisere skibssætningen Høj-Stene
nær Gudenåen. Skibssætningen, der
kendes fra diverse skriftlige kilder,
blev sløjfet i anden del af 1800-tallet. Tidligere forsøg på at lokalisere
den er slået fejl. Skibssætningen
har været næsten 90 meter lang
og 13 meter bred, og er således den
næststørste skibssætning i Skandinavien - kun overgået af Jelling.
Skibssætningen ved Gudenåen er
opført af den absolutte elite i tiden
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omkring år 600. Fokus er på fundet
af skibssætningen og på, hvad der
kan være foregået på stedet for omkring 1400 år siden.
¯¯ Hvornår: 31. oktober 2018
kl. 19-21
¯¯ Hvor: Foredragssalen, Viborg
Museum, Hjultorvet 9
¯¯ Hvem: Mogens Skaaning
Høegsberg, arkæolog, ph.d.
Moesgaard Museum
¯¯ Entré: 40 kr.
(Gratis for medlemmer af
Viborg Museumsforening)

Kom i vaskeægte julestemning i de
fantastiske filmkulisser til årets biograf-julefilm for børn, hvor Viborg
Kommune er hovedkulisse. Filmen
hedder ”Julemandens Datter” og
har premiere i efteråret. Den gamle
landsretsbygning fungerede under
optagelserne som ”Den Internationale Julemandsskole” og var et af filmens største sets. I alle weekender
i perioden 1. november-28. december åbner Viborg Museum dørene,
så hele familien ganske gratis kan
opleve filmens eventyrlige univers.
Vi viser en række af de stemningsfulde sets, som scenograf Erik Peitersen og Deluca Film fremstillede
til filmen. Samtidig vil du som gæst
kunne komme bagom filmproduktionen og se nogle af de store som
små rekvisitter, der indgår i filmen.

¯¯ Hvornår:
November 2018
lør 10. - søn 11. .................... kl. 10-17
lør 17. - søn 18. .................... kl. 10-17
lør 24. - søn 25. .................. kl. 10-17
tor 29. ....................................... kl. 9-13
fre 30. ....................................... kl. 9-18
December 2018
lør 1. - søn 2. ......................... kl. 10-17
tor 6. .......................................... kl. 9-13
fre 7. ........................................... kl. 9-18
lør 8. - søn 9. ....................... kl. 10-17
tor 13. ........................................ kl. 9-13
fre 14. ........................................ kl. 9 18
lør 15. - søn 16. ................... kl. 10-17
tor 20. ....................................... kl. 9-13
fre 21. ........................................ kl. 9-18
lør 22. - søn 23. .................. kl. 10-17
tor 27. - fre 28. .................... kl. 10-17
¯¯ Hvor: Gråbrødre Kirke Str. 3
¯¯ Entré: Gratis
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Foredragom udgravningen ved Thise Mejeri

Foredrag

Den lange historie og
gode overraskelser

SLESVIG SOM GRÆNSELAND I
1. OG 2. ÅRHUNDREDE E.KR.
Fra Jylland kendes et stort antal såkaldte folkevolde. De kan følges over
kortere eller længere strækninger i
landskabet. Disse anlæg har været
vanskelige at datere og har derfor
ført en lidt tilbagetrukket tilværelse
i diskussionen. Flere indicier peger
i retning af, at nogle af disse anlæg
hører hjemme i yngre romersk jernalder 150/200 – 350/400 e.Kr. Eksempelvis Olgerdiget ved Tinglev,
Trældiget ved Dollerup og Ramme-

Som udgangspunkt skulle udgravningen ved Thise Mejeri være en
udgravning af en bebyggelse fra tiden omkring overgangen mellem
bronzealder og jernalder. Dette var
også, hvad Museum Sallings arkæologer fandt. Derudover kom der også
overraskelser: De ældste spor går
henved 185 generationer tilbage i
tid. Der var også gode fund fra den
mellemste del af bondestenalderen,
fra overgangen mellem bronzealder
og jernalder, og ikke mindst fra den
seneste del af jernalderen/begyndelsen af vikingetiden. Disse fund og
fundsammenhænge er alle med til at
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diget sydvest for Lemvig. En sikker
datering har vi ikke haft før nu, da
det er lykkedes at datere Olgerdiget
dendrokronologisk. Disse dateringer gør det muligt at forstå anlæggets kompleksitet, som præsenteres
i dette foredrag. Som titlen antyder,
er Olgerdiget her opfattet som udtryk for, at den tidlige rigsdannelse
i Sydskandinavien har rod i Slesvig
og kan føres tilbage til tiden omkring
Kristi fødsel.

give et indblik i, hvorledes mennesker her igennem tiden både skabte
og oplevede historien. Det er netop,
hvad dette foredrag handler om.
¯¯ Hvornår: 28. november 2018
kl. 19-21
¯¯ Hvor: Foredragssalen, Viborg
Museum, Hjultorvet 9
¯¯ Hvem: Peter W. Lundby, arkæolog
ved Museum Salling
¯¯ Entré: 40 kr. (Gratis for
medlemmer af Viborg
Museumsforening)

¯¯ Hvornår: 30. januar 2019 kl. 19–21
¯¯ Hvor: Foredragssalen, Viborg Museum, Hjultorvet 9
¯¯ Hvem: Per Ethelberg, museumsinspektør, ph.d.,
Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev
¯¯ Entré: 40 kr. (gratis for medlemmer af Viborg Museumsforening)
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Foredrag

KRIGERNES ENDELIGT
I ALKEN ENGE
Fund af menneskeknogler i Alken
Enge har længe skabt stor undren.
Hvad er der egentlig sket her, og
hvor kommer knoglerne fra? Lidt af
sløret blev løftet, da arkæologen Harald Andersen foretog arkæologiske
undersøgelser fra 1957 til 1960. Nye
undersøgelser i 2008-09 pegede
på, at man vil kunne belyse et helt
hændelsesforløb fra kamp til ofring.
Museum Skanderborg og Aarhus
Universitets afdeling for Forhistorisk
Arkæologi er med 1,5 millioner kroner fra Carlsbergfondet i gang med
et videre forskningsprojekt: Hær og
efterkrigsritual i jernalder – de dræbte krigere i offermosen Alken Enge
i Illerup Ådal. De efterfølgende udgravninger i 2012 og 2014 bekræftede, at vi her har fat i et arkæologisk offersted med resterne af flere
hundrede slagne krigere spredt ud
over den gamle søbund. Hvad der er
sket her i tiden omkring Kr. fødsel vil
arkæolog Ejvind Hertz fra Museum
Skanderborg fortælle om denne aften. Udgravningen fortæller også nyt
om jernaldermennesket, samfundsstruktur, hierarki og giver en spændende indfaldsvinkel på de samtidige nordeuropæiske magtkampe
mellem romerne og germanerne.
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¯¯ Hvornår: 27. februar 2019
kl. 19-21
¯¯ Hvor: Foredragssalen,
Viborg Museum, Hjultorvet 9
¯¯ Hvem: Eivind Hertz,
Museumsdirektør for den
arkæologiske aktivitet på
Museum Skanderborg
¯¯ Entré: 40 kr. (gratis for
medlemmer af Viborg
Museumsforening)

Foredrag

Detektorfund –
ikke blot
smukke fund,
men en stor
kilde til viden
Det fleste har nok på en tur gennem
landskabet set detektorfolk svinge
maskinen hen over pløjejorden. Denne hobby har været i kraftig fremvækst de seneste ti år. Medierne har
også stor bevågenhed på de mange
smukke og spektakulære fund. Men
genstandene fortæller også en historie i sammenhæng med andre kilder

og landskabet. Således er fundene en
stor kilde til viden - nok den stærkest
voksende empiriske masse inden for
arkæologien i mange år.
Vi har på Viborg Museum et godt
samarbejde med den lokale detektorforening. Vi skal denne aften både
se på smukke fund og høre om, hvor
detektoren finder berettigelse i arkæologien. Og så skal vi høre fra en af
detektorbrugerne selv - Per Jensen,
detektorfører fra Karup.
¯¯ Hvornår: 27. marts 2019 kl. 19-21
Hvor: Foredragssalen, Viborg
Museum, Hjultorvet
¯¯ Hvem: Mikkel Kielsen,
museumsinspektør ved
Viborg Museum.
¯¯ Entré: Gratis
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Type

Arrangement

Dato

SÆRARRANGEMENT Særarrangement for medlemmer af
Museumsforeningen

10/10+24/10 2018

FOREDRAG

Borge og slotte ved Hald

26/9 2018

SÆRUDSTILLING

Familien Danmark på hjul
– Årets Bil 1969-2019

6/10-30/12 2018

SÆRARRANGEMENT Kulturnat 2018:
Bilquiz med Viborg Museum

12/10 2018

SÆRARRANGEMENT Tribute to Viborg – Artist talk

17/10 2018

FOREDRAG

Høj-Stene – en monumental
skibssætning ved Gudenåen

31/10 2018

UDSTILLING

Julemandens datter – årets juleudstilling

2/11-31/12 2018

FOREDRAG

Udgravningen ved Thise Mejeri

28/11 2018

FOREDRAG

Slesvig som grænseland
i det 1. og 2. århundrede e.Kr.

30/1 2019

FOREDRAG

Krigernes endeligt i Alken Enge

27/2 2019

FOREDRAG

Detektorfund – ikke bare smukke fund

27/3 2019

viborgmuseum.dk
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