
Bliv medlem sådan her: 
Udfyld kuponen nederst (m. blokbogstaver) og aflever den i butik-
ken. Den øvrige del af folderen med dit navn og museets underskrift 
og stempel gælder som medlemskort, indtil dit endelige medlemskort 
modtages. Foreningen udsender nye medlemskort en gang månedligt. 

Indmeldelse kan også ske via netbank. Her indbetales pengene 
til foreningens konto i Nordea: 2280 7554 695 560. Under mod-
tagertekst noteres de oplysninger, der efterspørges her i folderen. 
Oplysningerne noteres også, hvis der indbetales direkte i en bank. 

Medlemsbetalingen er 285 kr. for perioden 1. april til 31. marts. 
Medlemmer af et af Vikingeskibsmuseets bådelaug betaler 125 kr. 
for medlemskabet. 

Se mere om foreningen og betaling på www.vikingeskibsmuseet.dk/
venneforening og på museets hjemmeside www.vikingeskibsmuseet.dk. 
Her kan du også tilmelde dig museets Nyhedsbrev. 

Kontakt til Venneforeningen: 
venneforening@vikingeskibsmuseet.dk 

Kontakt til formand Ole Christiansen, 
ole46christiansen@hotmail.com

www.vikingeskibsmuseet.dk
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 Arrangementer 
  efterår 2018 
Hvem var vikingerne, og hvordan så de ud?
Peter Pentz, museumsinspektør, dr.fil,. Nationalmuseet.

De fleste har nok nogle forestillinger om, 
hvordan en viking så ud. Oftest forestiller 
man sig en mand, ret stor, blond eller rødhåret 
og med skæg. Enten iført en eller anden form 
for ”krigsbeklædning”, måske brynje og gerne 
bevæbnet eller også i fornemme klæder med 
silke og broderede borter. – Men hvad tænkte 
vikingerne selv om udseende og påklædn-
ing? Betød det noget, og hvis det gjorde, hvad 
betød udseendet så? – De nyeste forsknings-
resultater fremlægges på foredraget.

Torsdag 27. september kl. 19.30
 

40 år på havbunden med marinarkæologi 
Jørgen Dencker, tidligere museumsinspektør på Vikingeskibsmuseet.

Jørgen Dencker har arbejdet med marin-
arkæologi i mere end 40 år. Han er den danske 
marinarkæolog, der har dykket på og arbejdet 
med flest marinarkæologiske lokaliteter. Det 
være sig alt fra 9500 gamle stenalderbop-
ladser til unikke vrag fra 2. Verdenskrig og 
rundt omkring i verden. Igennem de 40 år har 
dykkerteknologien udviklet sig betydeligt og 
Jørgen Dencker har været med til at indføre 
ny teknologi og udvikle nye metoder og stand-
arder. Dette fortæller han om, men også om 
nogle af de vildt spændende projekter, som 
han i fremtiden vil arbejde med. 

Torsdag 25. oktober kl. 19.30 

Bliv ven med Vikingeskibsmuseet!
Venneforeningen blev etableret i 1990 og tæller omkring 600 medlem-
mer. Foreningen er rundet af et ønske om at bakke Vikingeskibsmuseet 
op i den formidling og forskning af nordisk skibs- og bådebygningkul-
tur og marinearkæologi museet er sat i verden for at udøve. 

Som medlem af forening støtter du museets arbejde gennem en årlig 
økonomisk donation. Hvert år donerer foreningen omkring en tred-
jedel af medlemsbetalingen til specifikke projekter på museet. Fore-
ningen afholder også årligt fem til seks foredrag, og støtter ydermere 
museet gennem medlemmers frivillige arbejde. 

Som medlem af Venneforeningen får du:
 

• Fri adgang til Vikingeskibsmuseet hele året inkl. en ledsager

• Fri adgang til foreningens fem til seks årlige foredrag  inkl. en ledsager

• Medlemsrabat på 15% ved de fleste af museumsbutikkens     
   varer samt 30% på museets egne bogudgivelser over 100 kr. 

• Børn under 18 år kommer gratis ind.

Danmarks runesten – en fortælling 
Lisbeth Imer, museumsinspektør, seniorforsker, Nationalmuseet.

Det er sjældent, at vikingerne taler så direkte 
til os, som de gør på runestenene. Måske er 
det derfor, at vikingetidens runesten er så 
fascinerende det derfor. Her får vi historien 
fra vikingernes egen hånd. Og den er skrevet 
på vikingernes eget sprog og med det alfabet, 
man brugte i vikingetiden: runerne. Foredraget 
giver en generel introduktion til runeskriften 
og sætter derefter fokus på de omkring 260 
runesten, der blev rejst i Danmark gennem en 
periode på omkring 400 år fra 700-tallet og 
til begyndelsen af 1100-tallet.

Torsdag 22. november 19.30 

Alle foredrag finder sted i Museumshallen og er gratis for medlemmer med 
ledsager. 50,- kr. for ikke-medlemmer. Dørene åbnes kl. 19.00.

www.vikingeskibsmuseet.dk

Sasgerds tekst på Skjern stenen.

Valkyriefigur med hårknude, 800-tallet.

Der var engang en ung 
marinarkæolog...


