Program
Efterår/vinter 20/21

Forord

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 adgang
til museets udstillinger,
særarrangementer, E Bindstouw
og Hvolris Jernalderlandsby
¯¯ Foredrag på Viborg Museum
¯¯ Nyhedsmail fra Viborg Museum
direkte i din indbakke fire gange
om året

Kontingent (årligt beløb)
¯¯ Et personligt medlemskab koster
kr. 150,¯¯ Et husstandsmedlemskab koster
kr. 200,-

Få nyheder fra
Viborg Museum
direkte i din
indbakke

Fire gange om året udsender Viborg
Museum en nyhedsmail fuld af historier fra museets verden.

På viborgmuseum.dk kan du se, hvor
dan du bliver medlem, og hvordan du
betaler for dit medlemskab.

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.

Forside: Visualisering af Hald Slot. Tegning: youtube.com/mediumaevum
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KOM INDEN FOR
I VORES NYE
MUSEUMS
BYGNING

Kunne du tænke dig at se den gamle
Vestre Landsret, før den bliver foran
dret til en moderne museumsbyg
ning? Det får alle chancen for, når vi
slår dørene op til et åbent hus lørdag
den 14. november. Her vil vi vise alle
interesserede rundt i bygningen, og
vi vil vise tegninger og fortælle om alt
det, der skal ske med bygningen. Vi vil
også løfte en lille smule af sløret for,
hvordan nogle af udstillingerne kom
mer til at se ud efter åbning i 2022.
Alle er velkomne, og vi glæder os til at
byde indenfor til en skøn dag i det, vi
på Viborg Museum øver os i at kalde:
Den nye museumsbygning.
Som sædvanlig har vi også et stort
program med onsdagsforedrag hen
over efteråret og vinteren. Vi prøver
altid at komme vidt omkring i pro
gramlægningen, som sker i godt
samarbejde med Viborg Museums
forening. I år kan vi derfor byde på

så forskellige historier som f.eks. om
de nylige, spændende udgravninger
af en helt særlig stormandsgård ved
Erritsø, om danske missionærer som
drog ud i verden med det glade bud
skab under armen, om nogle måske
knap så dydige søstre fra København
i samme periode og om den fatale
brand på Scandinavian Star. Historien
er righoldig, og vi har inviteret nogle
af de bedste forskere og formidlere til
at dele den med jer.
Husk at man som medlem af Viborg
Museumsforening igen i år har Gratis
adgang adgang til alle foredrag.

Brian Wiborg
Museumschef
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Foredrag

Foredrag

Arkæologiske undersøgelser
i det middelalderlige Viborg
gør os klogere på byens
historie

RETSOPGØRET OG
LANDSFORRÆDERNE EFTER
2. VERDENSKRIG

Siden 1800-tallet er der gjort mange
arkæologiske iagttagelser i Viborg, og
siden 1960 har museet foretaget en
lang række byarkæologiske udgrav
ninger, foruden adskillige småunder
søgelser og besigtigelser. Langt
hovedparten tilhører tiden før com
putere og digitale opmålinger blev et
dagligdags redskab, og der foregår
derfor i disse år et helt nødvendigt
arbejde med digitalisering af ældre
udgravningsdata mv. Sideløbende
har museet de senere år bl.a. gjort 3D-
dokumentation til et standard-værktøj
på linje med blyant og tegnepapir, og
det har givet hidtil usete muligheder
for dokumentation, analyse, visuali
sering og præsentation af arkæolo
giske data. Foredraget stiller skarpt
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på udfordringer og muligheder i de
digitale løsninger, og det kombineres
med spændende resultater fra den
byarkæologiske arbejdsmark i Viborg.
Foredraget er arrangeret af Viborg
Museumsforening.
¯¯ Hvornår: Onsdag 30. september
2020 kl. 19.00-21.00
¯¯ Hvem: Museumsinspektør,
arkæolog Lars Agersnap Larsen,
Viborg Museum
¯¯ Hvor: Det gamle rådhus på
Stænderpladsen i Viborg
¯¯ Pris: Gratis adgang
¯¯ Tilmelding: Send en mail til
vibmus@viborg.dk eller ring på
87 87 38 38

Da Danmark i 1945 blev befriet efter
fem års tysk besættelse, fulgte op
gøret med de danskere, der havde
været på tysk side. I dette dobbelt
foredrag kan man høre to spændende
vinkler på retsopgøret og landsfor

ræderne. Museumsinspektør Dor
te
Kook Lyngholm fortæller om retsop
gørets baggrund og forløb. I alt blev
ca. 13.500 danskere idømt lange
fængselsstraffe for værnemageri og
landsforræderi. I de groveste tilfæl
de måtte de dømte bøde med livet, og
der blev eksekveret 16 henrettelser i
Undallslund ved Viborg. For Karina
Sørensen, der er sagsbehandler i
Viborg Kommune, er retsopgøret en
del af hendes familiehistorie. Som
ganske ung meldte hendes morfar
sig til Waffen SS og kæmpede på
Østfronten i Hitlers tjeneste. Efter
hans hjemkomst fik han en dom
som landsforræder, som han afso
nede i Fårhuslejren. Karina Søren
sen fortæller historien om sin mor
fars skæbne på baggrund af både
familiens kendskab til historien og
aktindsigt i sagen hos Rigsarkivet.

¯¯ Hvornår: Onsdag 7. oktober 2020
kl. 19.00-21.00
¯¯ Hvem: Museumsinspektør,
historiker Dorte Kook
Lyngholm, Viborg Museum, og
sagsbehandler og pårørende til
østfrontfrivillig Karina Sørensen
¯¯ Hvor: Det gamle rådhus på
Stænderpladsen i Viborg.
¯¯ Pris: Gratis adgang
¯¯ Tilmelding: Send en mail til
vibmus@viborg.dk eller ring på
87 87 38 38
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Event

Foredrag

EFTERÅRSFERIE
PÅ HVOLRIS
I efterårsferien indtager jernalder
folket atter landsbyen. Maden bobler
lystigt i lerkrukkerne og sender læk
re dufte om næsen, mens smeden
arbejder ved sin esse, så gnisterne
springer. Jernalderfolket sysler med
spændende håndværk, og de fortæl
ler gerne om deres gøremål.
I husene høres fortællinger om jer
nalderens sagnkonger og helte og
finurlige små historier. Dertil kom
mer jernalderaktiviteter af forskellig
slags for alle aldre.
Samtidig går den vilde skattejagt
igen i de smukke bakker ved Hvol
ris Jernalderlandsby. Turen tager
skattejægerne tilbage til jernalderen,
hvor gudernes gunst var en nødven
dighed og kampen for overlevelse
en naturlig del af livet. Skattejagten
arrangeres i samarbejde med Viborg
Hovedbibliotek.
I år udvider vi åbningsdagene i efter
årsferien fra tre til fem dage. Følg os
på facebook og se mere.
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¯¯ Hvornår: 13.-17. oktober 2020
kl. 10.00-16.00
¯¯ Hvor: Hvolris Jernalderlandsby,
Herredsvejen 135, 9632 Møldrup.
¯¯ Pris: 60 kr. for voksne, Gratis
adgang for børn under 18 år.
Skattejagt
Skattekort kan købes på Viborg Ho
vedbibliotek på forhånd eller på
Hvolris i de fem åbningsdage, hvor
også skattejagten finder sted.
www.hvolris.viborg.dk

GENFORENINGEN
1920 – DA
DANMARK BLEV
SAMLET

¯¯ Hvornår: Onsdag 21. oktober
2020 kl. 19.00-21.00
¯¯ Hvem: Journalist, forfatter, cand.
scient.soc. Simon Kratholm
Ankjærgaard
¯¯ Hvor: Det gamle rådhus på
Stænderpladsen i Viborg
¯¯ Pris: 50 kr. (Gratis adgang
for medlemmer af Viborg
Museumsforening)
¯¯ Tilmelding: Send en mail til
vibmus@viborg.dk eller ring på
87 87 38 38

I år er det 100 år siden, at afstem
ningerne i de to nordslesvigske zo
ner blev afviklet og Genforeningen
mellem Danmark og Sønderjylland
fandt sted. Det blev symboliseret ved
kongens ridt gennem æresporten og
over grænsen 10. juli 1920.
Med afsæt i bogen ”Genforeningen
1920 – Da Danmark blev samlet” vil
Simon Kratholm Ankjærgaard for
tælle den dramatiske, medrivende
og følelsesladede fortælling om de
20 måneder, der gik fra afslutningen
af 1. verdenskrig til kongens symbol
ske ridt og den store genforenings
fest på Dybbøl Banke. Festen foregik
i øvrigt på lige nøjagtig dét sted, hvor
danskerne havde fået så læsterlige
klø 56 år tidligere.
Foredraget er en dramatisk og doku
mentaristisk-historisk fortælling om
det nervepirrende politiske spil,
der foldede sig ud – internationalt,
nation
alt og lokalt i Nordslesvig.
Gennem en perlerække af aktører,
der var helt tæt på begivenhederne
i Slesvig, Berlin, København og Paris
fortæller Simon Kratholm Ankjær
gaard hvorfor og hvordan, Genfor
eningen fandt sted. Det er den fulde
historie om tilfældigheder og tvivl,
om tro og triumfer. Fra de mudrede
skyttegrave og til de bonede gulve.
Foredraget er støttet af Kulturelt
Samråd, Viborg Kommune.
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Foredrag

Foredrag

JAGTEN PÅ STENALDERENS
KYSTJÆGERE

Barrison-feberen

Marinarkæologiske
undersøgelser i
Aarhusbugten og
Horsens Fjord
Igennem en årrække har Moesgaard
Museum foretaget marinarkæolog
iske undersøgelser i Aarhusbugten
og Horsens Fjord. Undersøgelserne
har påvist en række nye undersøiske
stenalderbopladser, der indeholder
velbevarede oldsager af organiske
materialer, som man sjældent fin
der på landjorden. Disse genstande
nuancerer billedet af menneskets
levemåde på denne tid. Foredraget
vil omhandle disse genstande og det
miljø, som de er fremkommet i, og
vi vil fortælle om, hvorledes marin
arkæologiske undersøgelser bliver
udført. Foredraget vil desuden om
handle de havvandsstigninger, som
fandt sted i stenalderen, og som er
årsagen til, at bopladserne i dag fin
des på havets bund.
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Foredraget er arrangeret af Viborg
Museumsforening og støttet af Fol
keuniversitetet og Kulturelt Samråd,
Viborg Kommune.
¯¯ Hvornår: Onsdag 28. oktober
2020 kl. 19.00-21.00
¯¯ Hvem: Museumsinspektør Claus
Skriver og arkæolog, ph.d. Peter
Moe Astrup – begge Moesgaard
Museum
¯¯ Hvor: Det gamle rådhus på
Stænderpladsen i Viborg
¯¯ Pris: 50 kr. (Gratis adgang
for medlemmer af Viborg
Museumsforening)
¯¯ Tilmelding: Send en mail til
vibmus@viborg.dk eller ring på
87 87 38 38

I 1894 blev de fem danskfødte Bar
rison-søstre med et slag det største
pop-fænomen i de europæiske storby
er med deres tvetydige sang- og dan
senumre. De inkarnerede en ny ’fin de
siècle’-tidsånd, og de udløste derfor en
Barrison-feber svarende til 1960’ernes
Beatlemania. Men denne popularitet
blev fulgt af en organisering af sam
fundskræfter, der ville tvinge politi
kere til at sætte en stopper for dette
udtryk for tidens moralske forfald.
I dette foredrag stiller historiker, dr.
phil. Hans Henrik Appel skarpt på nog
le af de centrale spørgsmål i sin nye
anmelderroste bog om søstrene ”Bar
rison-feberen”; Hvorfor fik søstrene en
sådan enorm gennemslagskraft? Var
søstrenes udfordrende optræden et
bevidst opgør med tidens kvinderolle

– eller var det bare en god forretnings
fidus? Hvor meget rykkede 1890’ernes
nye strømninger ved holdningerne til
køn og krop?
Foredraget er støttet af Kulturelt
Samråd, Viborg Kommune.
¯¯ Hvornår: Onsdag 11. november
kl. 19.00-21.00
¯¯ Hvem: Historiker, dr.phil. Hans
Henrik Appel
¯¯ Hvor: Det gamle rådhus på
Stænderpladsen i Viborg
¯¯ Pris: 50 kr. (Gratis adgang
for medlemmer af Viborg
Museumsforening)
¯¯ Tilmelding: Send en mail til
vibmus@viborg.dk eller ring på
87 87 38 38
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Åbent hus

Foredrag

Nye arkæologiske
undersøgelser i de
tre middelalderlige
voldsteder ved Hald

FRA LANDSRET TIL
MUSEUMSATTRAKTION
Viborg Museum inviterer til åbent
hus i den tidligere landsretsbyg
ning, inden håndværkerne i begyn
delsen af 2021 går i gang med at
renovere bygningen. Du har nu en
sidste mulighed for at opleve den,
før den ændrer funktion fra lands
ret til museumsattraktion. Museets
inspektører fortæller om arbejdet

med bygningen, og vi løfter sløret
for nogle af de historier, vi vil for
midle i det nye museum. Det bliver
en dag, hvor vi mærker historiens
vingesus og forandringens vinde
under samme tag. Museet byder
gæsterne på kaffe og kage.
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¯¯ Hvornår: Lørdag 14. november
2020 kl. 10.00-15.00
¯¯ Hvor: Den nye museumsbygning,
Gråbrødre Kirke Stræde 3 i Viborg
¯¯ Pris: Gratis adgang

De tre voldsteder ved Hald Sø, 8 km
syd for Viborg, er tidligere blevet
tolket som tre anlæg, der efterfølger
hinanden kronologisk. De nyeste
undersøgelser fra 2017-2020 i for
bindelse med det store formidlings
projekt, støttet af A.P. Møller Fonden,
har vist, at det ikke holder stik.
Hald I var ikke en lille borg med et
stort trætårn, men nærmere et belej
ringsanlæg fra 1372. Hald II har ikke
huset Niels Bugges borg fra midten
af 1300-tallet, men var et ikke-fær
digbygget anlæg fra den sidste fjer
dedel del af 1200-tallet. Resterne af
Niels Bugges borg, påbegyndt 134748, befinder sig derimod under Hald
Slot – Hald III, der kraftigt udbygges
i 1520’erne af Viborgs sidste katolske
biskop Jørgen Friis. Aftenens foredrag
vil fortælle nyt fra de spændende ud
gravninger og vil blive fremført med
utallige billeder.

¯¯ Hvornår: Onsdag 25. november
2020 kl. 19.00-21.00
¯¯ Hvem: Museumsinspektør,
middelalderarkæolog Jesper
Hjermind, Viborg Museum
¯¯ Hvor: Det gamle rådhus på
Stænderpladsen i Viborg
¯¯ Pris: Gratis adgang
¯¯ Tilmelding: Send en mail til
vibmus@viborg.dk eller ring på
87 87 38 38
Tegning:
youtube.com/mediumaevum

Foredraget er arrangeret af Viborg
Museumsforening.
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Foredrag

Foredrag

DA DANSKERNE VILLE OMVENDE VERDEN:
HISTORIEN OM DEN YDRE MISSION
Kristen mission er formentlig et af de
vigtigste aftryk, Danmark har sat på
verden uden for Europa. Historike
ren Daniel Henschen stiller med ud
gangspunkt i sin anmelderroste bog
Da danskerne ville omvende verden
skarpt på en del af danmarkshistori
en, der sjældent bliver fortalt.
Fra slutningen af 1800-tallet rej
ste hundreder af danskere ud som
missionærer, og missionsorgani
sationerne havde ca. 100.000 med
lemmer i Danmark, mens 10-15%
af befolkningen var tilknyttet for
eninger, der støttede missionen. Ude
drev missionærerne kirker, skoler og
hospitaler og prøvede at omvende folk
til den kristne tro. I Danmark udgav
bevægelsen bøger, trykte tidsskrif
ter, og deres velbesøgte udstillinger
var forsidestof.
Daniel Henschens bog begynder ved
et missionsmøde 1925 i bispegården
i Viborg, og foredraget stiller skarpt
på ydre missions rolle på Viborg-
egnen, som var et af bevægelsens
centre. Undervejs vises fascinerende
fotografier fra missionsorganisation
ernes arkiver.

12 | Nyt Viborg Museum | Efterår/vinter 20/21

REGAN Vest
REGAN Vest skulle huse den danske
regering og regenten i tilfælde af, at
Den Kolde Krig udartede sig til en
varm krig.

Foredraget er støttet af Kulturelt
Samråd, Viborg Kommune.
¯¯ Hvornår: Onsdag 13. januar 2021
kl. 19.00-21.00
¯¯ Hvem: Historiker Daniel
Henschen
¯¯ Hvor: Det gamle rådhus på
Stænderpladsen i Viborg
¯¯ Pris: 50 kr. (Gratis adgang
for medlemmer af Viborg
Museumsforening)
¯¯ Tilmelding: Send en mail til
vibmus@viborg.dk eller ring på
87 87 38 38

At træde ind i REGAN Vest – 60 me
ter under en kridtbakke i Rold Skov
- er på mange måder som at træde
ind i selve Den Kolde Krig. Man går
ad tilsyneladende uendelige lange,
golde betongange, indtil man plud
selig står i et fuldt funktionsdygtigt
anlæg med soverum, kantine, daglig
stue, konferencerum, krypteringsrum,
læge
klinik, maskinrum osv. Anlæg
gets helt unikke opbygning og stør
relse, dets komplette og uspolerede
indretning samt hemmeligholdelsen
og planlægningen helt ned i detaljen

vidner om periodens trusselsbille
de og kryber som sådan ind under
huden på alle, der besøger stedet.
Frygten for en atomkrig bliver plud
selig nærværende. REGAN Vest var
den sidste bastion i forsvaret af det
danske demokrati. Faldt REGAN Vest,
faldt Danmark.
Foredraget vil dreje sig om selve det
underjordiske anlæg og det arbejde,
Nordjyllands Historiske Museum
udfører forskningsmæssigt, formid
lingsmæssigt og helt praktisk for at
få REGAN Vest klar til en åbning for
offentligheden i 2021.
Foredraget er støttet af Kulturelt
Samråd, Viborg Kommune.

¯¯ Hvornår: Onsdag 20. januar 2021 kl. 19.00-21.00
¯¯ Hvem: Museumsinspektør Ulla Varnke Sand Egeskov,
Nordjyllands Historiske Museum
¯¯ Hvor: Det gamle rådhus på Stænderpladsen i Viborg
¯¯ Pris: 50 kr. (Gratis adgang for medlemmer af Viborg Museumsforening)
¯¯ Tilmelding: Send en mail til vibmus@viborg.dk eller ring på 87 87 38 38
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Foredrag

STORMANDSGÅRDEN VED
ERRITSØ
Nye undersøgelser på den befæste
de vikingegård ved Erritsø bekræf
ter, at stedet er ældre end Gorm den
Gamle, og at kontakterne til Sjælland
var stærke.
Erritsølokaliteten ved Fredericia har
haft en vigtig strategisk og militær
betydning, der kan tilskrives vikinge
tidens allerhøjeste elite. Dette under
bygges ved størrelsen og omfanget
af bebyggelse på stedet. De sidste
to års arkæologiske undersøgelser
har føjet meget nyt til og viser blandt
andet stedkontinuitet i mindst 200
år. Udgravning og nye fund af gru
behuse bekræfter, at der har været

håndværksaktivitet
hele året.

sandsynligvis

En 50 meter lang hal i tre faser for
modes at være ældre end den, der
blev undersøgt ved de første udgrav
ninger. Hallen understreger stedets
lange kontinuitet. Typologiske træk
understreger ligheden med pladser
ne på Tissø og Lejre og tyder på, at en
elitær bygherre, muligvis en konge
magt, nu også kan påvises i Jylland.
Foredraget er arrangeret af Viborg
Museumsforening og støttet af Fol
keuniversitetet og Kulturelt Samråd,
Viborg Kommune.

¯¯ Hvornår: Onsdag 27. januar 2021
kl. 19.00-21.00
¯¯ Hvem: Arkæolog, forskningschef,
ph.d. Mads Ravn, VejleMuseerne
¯¯ Hvor: Det gamle rådhus på
Stænderpladsen i Viborg
¯¯ Pris: 50 kr. (Gratis adgang
for medlemmer af Viborg
Museumsforening)
¯¯ Tilmelding: Send en mail til
vibmus@viborg.dk eller ring på
87 87 38 38
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Foredrag

VIBORG OG BESÆTTELSEN
Vi kommer tæt på besættelsestidens
Viborg og ser på, hvordan 2. verdens
krig påvirkede byen og borgerne. Vi ser
på tiden med tre forskellige vinkler:
Hverdagen for den almindelige bor
ger, værnemagtens interesser i lokal
området samt modstandsbevægel
sens udvikling.
2. verdenskrig formede på mange må
der den verden, som fulgte. Det er en
af årsagerne til, at krigen stadig er så
aktuel. I foredraget sættes den lokale
historie ind i en større national og in
ternational sammenhæng. Foredraget

ledsages af en stor bunke lokale fotos,
hvoraf mange ikke tidligere har været
offentliggjort.
¯¯ Hvornår: Onsdag 10. februar
2021 kl. 19.00-21.00
¯¯ Hvem: Museumsinspektør,
arkivar Dan Ersted Møller, Viborg
Museum
¯¯ Hvor: Det gamle rådhus på
Stænderpladsen i Viborg
¯¯ Pris: Gratis adgang
¯¯ Tilmelding: Send en mail til
vibmus@viborg.dk eller ring på
87 87 38 38
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Foredrag

Foredrag

De store
ofringer ved
Fæsted og
Harreby

SCANDINAVIAN STAR
– SKANDINAVIENS STØRSTE
KRIMINALGÅDE

I 2016 fandt detektorholdet TRP den
hidtil største guldskat fra Danmarks
vikingetid på en sønderjysk mark
mellem Sdr. Hygum og Ribe. Skatten
har siden været udgangspunkt for
mange små og større artikler samt
endnu flere foredrag. Fælles for al for
midlingen har været at undersøge og
forklare, hvorfor så store værdier blev
samlet ved Fæsted, og hvorfor de blev
begravet formentlig som en ofring til
guderne.

159 mennesker mistede livet, da
passagerfærgen Scandinavian Star
brændte natten til den 7. april 1990.
Siden har der været utallige teorier
og spekulationer om, hvad der skete.
Hvem satte ild til skibet? Hvad var
motivet? Tragedien på Skandinavien
Star er blevet kaldt ”Skandinaviens
største kriminalgåde” og er den dag
i dag fortsat uopklaret.

Nu har nye detektorfund og udgrav
ninger kastet et interessant lys over
dette. Ved hjælp af mange jern- og
bronzefund samt en smule guldsager
kan vi nu belyse et formodet hidtil
uopdaget helligområde, som på man
ge måder minder om det, som kendes
så godt fra Uppåkra i Skåne. Spørgs
målet er derfor, om vi er begyndt at
finde og forstå et førkristent kultsted,
som indtil 2016 kun kunne anes i
herredets navn, som var tilegnet Frej.
Undervejs i foredraget skal vi se
på fund. Mange fund. Og ud fra dem
prøver vi at se på dette område i det
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sønderjyske, som sandsynligvis vil
skrive sig ind blandt de vigtigste om
råder i dansk forskning i jernalder og
vikingetid samt i studiet af det før
kristne Danmark.
Foredraget er arrangeret af Viborg
Museumsforening og støttet af Fol
keuniversitetet og Kulturelt Samråd,
Viborg Kommune.
¯¯ Hvornår: Onsdag 24. februar
2021 kl. 19.00-21.00
¯¯ Hvem: Museumsinspektør Lars
Grundvad, Museet på Sønderskov
¯¯ Hvor: Det gamle rådhus på
Stænderpladsen i Viborg
¯¯ Pris: 50 kr. (Gratis adgang
for medlemmer af Viborg
Museumsforening)
¯¯ Tilmelding: Send en mail til
vibmus@viborg.dk eller ring på
87 87 38 38

Journalist og forfatter Lars Halskov
har skrevet bogen ”Branden - gåden
om Scandinavian Star” og været en
del af holdet bag den nordiske tv-do
kumentarserie ”Scandinavian Star”,
som herhjemme er blevet sendt
på DR. Han vil fortælle historien
om katastrofen og de mange men
nesker, som den berørte og stadig
berører. Foredraget stiller desuden
skarpt på dubiøse forretningsme
toder og tvivlsomme pengemænd
bag skibet og på myndighedernes
mangelfulde efterforskning.
Foredraget er støttet af Kulturelt
Samråd, Viborg Kommune.

¯¯ Hvornår: Onsdag 3. marts 2021
kl. 19.00-21.00
¯¯ Hvem: Journalist Lars Halskov,
Politiken
¯¯ Hvor: Det gamle rådhus på
Stænderpladsen i Viborg
¯¯ Pris: 50 kr. (Gratis adgang
for medlemmer af Viborg
Museumsforening)
¯¯ Tilmelding: Send en mail til
vibmus@viborg.dk eller ring på
87 87 38 38
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Foredrag

Foredrag

VANDRINGER
OG SUNDHED

Museumssamlinger
og bevaring

Billeder af livet i
middelalderens Viborg

I 2016 gav Forskningsrådet for Kultur
og Kommunikation (FKK) en bevilling
til projektet TheCityDwellers. De gla
de modtagere har i fire år arbejdet på
projektet. Resultaterne har på mange
måder været overraskende og endda
totalt nyskabende. Mit foredrag vil
give et billede af livet i og omkring
Viborg i middelalderen. Projektet
kombinerer meget forskellige typer
af data, der tilsammen tegner et bil
lede af en dynamisk befolkning. Det
ser ud som om, at en meget stor del
af Viborgs middelalderbefolkning
var indvandrere fra landsbyerne i
omegnen. Det skønnes, at mellem
60 og 80% af de begravede inden for
bymuren var født og opvokset uden
for Viborg. Men disse indvandrere
havde en meget højere dødelighed
end de indfødte viborgensere, så
de udgjorde kun en tredjedel af de
levende i byen. Et så dynamisk bille
de af en bybefolkning er det ikke lyk
kedes at tegne for nogen anden by i
landet.
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Foredraget er arrangeret af Viborg
Museumsforening og støttet af Fol
keuniversitetet og Kulturelt Samråd,
Viborg Kommune.
¯¯ Hvornår: Onsdag 31. marts 2021
kl. 19.00-21.00
¯¯ Hvem: Professor Jesper Boldsen,
Syddansk Universitet
¯¯ Hvor: Det gamle rådhus på
Stænderpladsen i Viborg
¯¯ Pris: 50 kr. (Gratis adgang
for medlemmer af Viborg
Museumsforening)
¯¯ Tilmelding: Send en mail til
vibmus@viborg.dk eller ring på
87 87 38 38

Samlingsinspektør Margit Petersen
fortæller om museets samlings
arbejde, som i disse år er præget af
store forandringer. Vi ser på vores
genstande med nye øjne for at vur
dere, om de kan fortælle de ander
ledes historier, som vi planlægger
for vores kommende udstillinger. På
samme tid flytter vi vores genstande
til et nyt magasin og benytter lejlig
heden til at gennemgå alle objekter,
fotografere en del og opdatere oplys
ninger i vores database.
Samtidig fortsætter det daglige
arbejde som sædvanligt. Museets

arkæologer graver og hjembringer
fund, og vi modtager genstande fra
nyere tid fra vores lokalområde. Men
hvilke levn fra fortiden bevarer vi, og
hvilke forsvinder? Vi følger nye gen
standes vej ind i samlingen, for hvad
sker der med fund, når de er dukket
op af jorden? Og hvad skal vi bruge
tingene til, når først alt er beskrevet,
beretninger afleveret, genstande
vasket og konserveret, og de er på
plads på magasinet?

Sidst men ikke mindst vil I høre om,
hvordan har vi taklet de seneste års
udfordringer med skimmelangreb og
flytning af samlingerne til nyt maga
sin samt Slots- og Kulturstyrelsens
opfordringer til at se kritisk på sam
lingerne og udskille værdiløst mate
riale.
Foredraget er arrangeret af Viborg
Museumsforening.
¯¯ Hvornår: Onsdag 21. april 2021
kl. 19.00-21.00
¯¯ Hvem: Samlingsinspektør,
konservator Margit Petersen,
Viborg Museum
¯¯ Hvor: Det gamle rådhus på
Stænderpladsen i Viborg
¯¯ Pris: Gratis adgang
¯¯ Tilmelding: Send en mail til
vibmus@viborg.dk eller ring på
87 87 38 38
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Type

Arrangement

Dato

F O R EDR A G

Arkæologiske undersøgelser i det
middelalderlige Viborg gør os klogere
på byens historie

30/9 2020

F O R EDR A G

Retsopgøret og landsforræderne efter
2. verdenskrig

7/10 2020

EVENT

Skattejagt og jernalder på Hvolris

13/10 - 17/10 2020

F O R EDR A G

Genforeningen 1920 - da Danmark blev
samlet

21/10 2020

F O R EDR A G

Jagten på stenalderens kystjægere.
Marinarkæologiske undersøgelser i
Aarhusbugten og Horsens Fjord

28/10 2020

F O R EDR A G

Barrison-feberen

11/11 2020

Å B EN T H U S

Fra landsret til museumsattraktion

14/11 2020

F O R EDR A G

Nye arkæologiske undersøgelser i de tre
middelalderlige voldsteder ved Hald

25/11 2020

F O R EDR A G

Da danskerne ville omvende verden

13/1 2021

F O R EDR A G

REGAN Vest

20/1 2021

F O R EDR A G

Storemandsgården ved Erritsø

27/1 2021

F O R EDR A G

Viborg og besættelsen

10/2 2021

F O R EDR A G

De store ofringer ved Fæsted og
Harreby

24/2 2021

F O R EDR A G

Scandinavian Star - Skandinaviens største
kriminalgåde

3/3 2021

F O R EDR A G

Vandringer og Sundhed
- Billeder af livet i middelalderens Viborg

31/3 2021

F O R EDR A G

Museumssamlinger og bevaring

21/4 2021

viborgmuseum.dk
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