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Alle foredrag forgår i samarbejde med Folkeuniversitetet og Ringkøbing Skjern Museum 

 

Bytur til fods i Skjern  

Søndag den 15. september kl. 13.30 

Mødested: Vandtårnet ved Stationen, Skjern 

 

 

Formidler Lisbeth Lunde Lauritsen  

En fortælling, der starter ved Vandtårnet - via Stationen - Mølletorvet - via Østergade til besøg i 

Reberbanen og Vindmøllen - via LM's Missionshus og ender ved Vandtårnet. 

Det er særligt den nye stationsby og de særlige forhold med arkitektur og udviklingen fra 

jernbanens ankomst.  

 

Drømmen om Amerika – den danske udvandring til USA  

Onsdag 2. oktober 2019 kl. 19.30 

Vindmøllen i 6900 Skjern, Marupvej 25 a (indgang Langagervej) 

 

Cand.mag. Christian Friis                     

I årene fra 1860 til udbruddet af 1. Verdenskrig udvandrede en ud af ti danskere. Langt 

størstedelen søgte lykken i Amerika. Hvad rejste de væk fra? Hvad håbede de at finde? Hvordan 

blev deres nye tilværelse i det fremmede efter ankomsten til New York? Den danske udvandring til 

Amerika er spændende stykke Danmarkshistorie, der kaster lys over forandringer i datidens 



danske samfund. Foredraget stiller skarpt på årsagerne til den danske udlængsel samt drømmen 

om og troen på en bedre tilværelse på den anden side af Atlanten. 

 

Jeppe Aakjærs digtning og kulturelle betydning.  

Torsdag 14.november 2019 Kl. 19.30 

Vindmøllen i 6900 Skjern, Marupvej 25 a (indgang Langagervej) 

 

Professor, sprogforsker, Jeppe Aakjær kender: Johs Nørregaard Frandsen     

Jeppe Aakjær (1866-1930) er en af de betydeligste danske lyrikere i det 20. århundrede, ligesom 

han havde meget stor kulturel betydning i sin samtid. Han skabte med digtsamlinger som ”Rugens 

Sange” billeder af liv, landskaber og værdighed, som har været med til at præge danskernes syn 

på sig selv og på deres omgivelser. Hans digtning og socialkulturelle indsats har desuden været 

med til at forme det velfærdssamfund, som efter hans død foldede sig ud. I foredraget vil jeg ved 

eksempler vise, hvorfor han er så stor en digter, ligesom jeg vil vise, at han bestemt ikke var en 

lokal hjemstavnspoet, men en digter som byggede på internationale inspirationer. Jeppe Aakjær er 

stadig særdeles moderne! Man skal blot lytte rigtigt. 

 

Den anden besættelse  

Onsdag den 15. januar 2020 Kl. 19.30 

Vindmøllen i 6900 Skjern, Marupvej 25 a (indgang Langagervej) 
 

 

 

Museumsinspektør ved Varde Museerne John V Jensen    

Den anden besættelse…  
- tyske flygtninge i Danmark 1945-49.  
I 1944 stod det efterhånden klart, at Hitler og Nazi-Tyskland ville tabe krigen. Det tyske 
sammenbrud fik store konsekvenser ikke mindst for civilbefolkningen. I de tyske østområder 
spredte frygten sig for de fremrykkende russiske styrker og sendte i det tidlige 1945 henved 15 



millioner mennesker på flugt. En lille del af disse mennesker ca. 250.000 havnede i Danmark. 
Situationen var på alle måder vanskelig, dels var landet udmarvet efter fem års besættelse, dels 
tilhørte flygtningene fjenden.  
Eftertidens holdning til historien om de tyske flygtninge har gennem de senere været stærkt 

omdiskuteret. Var der, som nogen har ment det, tale om den største humanitære katastrofe i 

Danmarkshistorien, eller løstes opgaven tilfredsstillende under de vanskelige betingelser?  

Museumsinspektør John V. Jensen fra Vardemuseerne vil fortælle den dramatiske, men oversete 

historie om de tyske flygtninges ophold i Danmark. 

 

Thor eller Sankt Olav?  

Onsdag den 26. februar. Kl. 19.30 

Vindmøllen i 6900 Skjern, Marupvej 25 a (indgang Langagervej) 
 

  
 

Cand.mag. Rasmus Wichmann 

 

Blev danskerne nogensinde kristne? Har vi haft religionskrig i Norden? Og hvem har ejerskabet 

med vores gamle, hedenske religion? Det er de spørgsmål historiker Rasmus Wichmann vil 

besvare. Foredraget handler om vekselvirkningen mellem kristendom og hedenskab, og om hvor 

umuligt det er at lave klare skel.  Hvordan og hvorfor mange hedenske skikke har overlevet. Og 

ikke mindst om det ømme punkt, at stort set al vores viden om hedenskabet stammer fra kristne 

munke! 

 

Genforeningen1920  

Onsdag den 25. marts 2020 Kl. 19.30 

 

Foredraget afholdes i samarbejde med Grænseforeningen Skjern – Tarm – Videbæk egnen 

Foreningen Norden Skjern – Tarm - Videbæk  

Sted oplyses senere 



  
 

Fhv. Forstander Hans Jørgen Lysholm, Viborg  

Kongens ridt ind i det genvundne land over den slettede grænse rummer ikoniske billeder samt 

dybere tanker og følelser om Danmark som nation og om nationalitetsfølelse. 

Det er bl.a. dette, som foredraget handler om. 

Hovedoverskrifter: 

Hvad skete der i Nordslesvig fra Fredsslutningen d. 28. juni 1919 til landsdelens overgang til 

Danmark d. 15. juni 1920.  

Hvordan stillede den danske regering sig? 

Jomfru Fannys spådom. 

Hvordan forløb afstemningen d. 10. februar 1920. 

Hvor forløb Kongeågrænsen, og hvilke spor finder vi af den i dag. 

Christian d. 10.´s ridt over grænsen ved Frederikshøj d. 10. juli 1920. 

Beretninger om ”Den hvide Hest” og Johanne Braren. 

”Et 100-års-minde”. Nord- og Sydslesvig. Danmark og Tyskland. Vi strejfer det sydlige Danmark og 

det nordlige Tyskland med historiske, geografiske, sproglige, politiske, kulturelle og folkelige briller. 

Foredraget bygger på mange samtidens og nogle af nutidens billeder og kort.  

Foredraget er bl.a. inspireret af personlige møder med Johanne Brarens datter, sønnen til den 

oppasser, der klargjorde Malgre Tout samt Otto Dollerup, der var til stede d. 10. juli 1920. Disse 

møder illustreres med egne billeder. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


