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VISION
Helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg
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Borgmesteren

Torsten Nielsen 
Borgmester
Viborg Kommune       

Det er med stor glæde, at Viborg Kom-
mune på vegne af styregruppen for Dom-
kirkekvarteret inviterer på en rundtur i 
kvarteret omkring Domkirken i Viborg. 

De mange aktører i Domkirkekvarteret 
har sammen sat sig det mål at etablere 
et kulturelt kraftcenter ved at samle om-
rådets seværdigheder til én samlet fælles 
attraktion på internationalt niveau. 

I dette hæfte præsenteres aktørerne og 
de tanker og delprojekter, som er grund-
laget for at nå det fælles mål. Du kan få 
yderligere materiale og information ved 
henvendelse til kontaktpersonerne. Des-

uden kan du se mere på hjemmesiden 
domkirkekvarteret.dk, som bliver løbende 
opdateret.

Domkirkekvarteret er Viborgs og Jyllands 
hjerte. Der, hvor historiske veje flettes, 
ligger Domkirkekvarteret præcist place-
ret i landskabet. Viborg har haft rollen 
som magtcenter, samlingssted og ånde-
ligt midtpunkt gennem mere end tusind 
år. Viborgs historie er hele Danmarks hi-
storie og derfor vedkommende langt ud 
over egnens grænser. 

Den tidligere Vestre Landsret og det 
gamle rådhus står som to store og for-

nemme tomme nabobygninger til Dom-
kirken. De tomme bygninger giver en 
enestående chance for at skabe de fy-
siske rammer for et nyt kulturelt tilbud 
uden sidestykke i Danmark. Et tilbud der 
kan vække næste generations nysgerrig-
hed og fortælle om vores fælles rødder 
og den kultur- og danmarkshistorie, som 
har sit afsæt i Viborg.

I sensommeren 2014 formulerede en bred 
kreds af interessenter med viden om og til-
knytning til Domkirkekvarteret en vision, 
som danner grundlag for arbejdet med en 
helhedsplan for Domkirkekvarteret.

Den fælles vision kan formuleres således:
 
Her er Viborgs hjerte 
Her mærkes byens puls, sjæl og historie 
Her mødes, leves og opleves 
Her skabes udvikling, fortællinger og nye 
sammenhænge 
Historien fortsætter … 

Efter formulering af en fælles vision sat-
te Viborg Byråd gang i den videre udvik-
ling af Domkirkekvarteret. Der er etable-
ret en fælles styregruppe med områdets 
aktører - repræsentanter for Viborg Stift, 
menigheden, museerne, VisitViborg og 
Viborg Kommune.

I foråret 2015 lod Byrådet landskabsar-
kitekt Torben Schønherr udarbejde et 
forslag til en fysisk helhedsplan, der med 
udgangspunkt i Viborgs særlige historie 
stiller forslag og ideer til, hvordan sam-
menhængen i området og til handelsby-
en og søerne kan styrkes. Helhedsplanen 
blev i 2015 under det årlige Snapsting 
præsenteret for offentligheden og de-
batteret.

Ved at bringe områdets centrale og dra-
matiske Danmarkshistorie gennem 1000 
år i spil og udvikle en stærk synergi mel-
lem et nyt Viborg Museum, Viborg Dom-
kirke, Skovgaard Museet, det tidligere 

rådhus og andre fremtidige aktører – alt 
sammen med omdrejningspunkt i et nyt 
besøgscenter i området – er det vores 
fælles håb og mål, at der kan skabes et 
samlet kulturelt tilbud uden sidestykke i 
Danmark.

God læselyst!

Med venlig hilsen

Torsten Nielsen
Borgmester 
Viborg Kommune

Margrethe-
plænen

Bispegården
Latinerhaven

Hans Tausens 
Minde

Gråbrødre
Kloster

PILGRIMSCENTER
/ HERBERG

STÆNDER-
PLADSEN

NYT VIBORG
MUSEUM

VIBORG DOMKIRKE

GAMMELTORV

SKOVGAARD MUSEET

GL. RÅDHUS

Den nye samlede oplevelse af den 
dramatiske danmarkshistorie i Viborg 
tager udgangspunkt i de delprojekter, 
der er vist på oversigtskortet. Et nyt 
besøgscenter kan etableres i nyt eller 
eksisterende byggeri.

Velkommen til Domkirkekvarteret
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VIBORGS HISTORIE I 1000 ÅR



Vision

Domkirkekvarteret skal være blandt de 50 
mest besøgte attraktioner i Danmark. Vi 
bringer områdets centrale og dramatiske 
danmarkshistorie gennem tusind år i spil 
og udvikler en stærk synergi mellem et nyt 
Viborg Museum, Viborg Domkirke, Skov-
gaard Museet, det gamle rådhus og andre 
fremtidige aktører.

Omdrejningspunktet for det hele bliver 
et nyt besøgscenter i området. På den 
måde skaber vi et kulturelt heldagstilbud 
uden sidestykke i Danmark. Denne fælles 
attraktion er båret af et unikt samarbejde 
og et nyt samlende besøgscenter. Det 
vil tiltrække nye besøgende til Viborg og 
vække næste generations nysgerrighed. 
Besøgscentret introducerer til den dan-
markshistorie, som har sit afsæt i Viborg 
– med tråde til for eksempel Hærvejen og 
De fem Hald´er.

Domkirkekvarteret i Viborg er ikke blot 
byens, men hele Jyllands hjerte. De histo- 

riske veje mødes i Viborg. I århundreder 
har byen været et magtcentrum, samlings-
sted og åndeligt midtpunkt. Historien om 
Viborg er hele Danmarks historie. I området 
omkring domkirken mærker du byens puls, 
sjæl og historie i særlig grad.

Området er kodet med stærke, afgørende 
og højspændte fortællinger fra fortiden. 
De kalder på at indgå i nye sammenhænge, 
få et andet fokus, nye perspektiver og 
at blive formidlet på nye måder. Dom-
kirkekvarteret i Viborg er geografisk set 
et overskueligt område, hvor du kan nå 
rundt til en række attraktioner i løbet af 
en dag eller to. Derfor er det afgørende, 
at borgere, turister og andre besøgende 
får en oplevelse af helheden, som gør 
den storslåede historie endnu mere nær-
værende, vedkommende og berigende i 
nye attraktive rammer.

Det kommende besøgscenter i Domkirke-
kvarteret bliver et naturligt startsted og 

omdrejningspunkt for alle oplevelserne i 
området. Det bliver hovedindgangen til 
attraktionerne og der, hvor borgere, turister 
og andre besøgende søger hen for at få 
overblik og træde videre ud i historien.

I dag ligger attraktionerne i Domkirke-
kvarteret som spredte øer uden klare for-
bindelser. I fremtiden vil den besøgende 
træde ind i et sammenhængende histo-
risk forløb, hvor bygninger, åbne pladser 

og kulturhistorisk indhold smelter sammen 
i en helhed.

Med flere nye udadvendte attraktioner vil 
Domkirkekvarteret fremover opleves mere

imødekommende. Et nyt Viborg Museum 
flytter ind i Vestre Landsrets tidligere domi- 
cil. Skovgaard Museet har planer om en ny 
tilbygning. Menighedsrådet vil renovere 
Viborg Domkirke. Det tidligere rådhus æn-

drer indhold og udtryk. Et pilgrimsherberg 
er på tegnebrættet, og Stænderpladsen 
forvandles til en åben plads i kvarteret. 
De mange forandringer skal i fysisk for-
stand understøtte ambitionerne for Dom-
kirkekvarteret. Turister, borgere og andre 
besøgende får en visuel oplevelse af sam-
menhængen i kvarteret og forbindelserne 
styrkes videre ud til byens handelsgader, sø-
erne og den natur, der omgiver byen.

I disse år er Viborg under stor forandring. 
Den nye bydel Viborg Baneby, et stort syge-
husbyggeri, vandparken og klimaprojektet 
sØnæs samt et nyt gågadesystem er gode 
eksempler på de mange spændende aktivi-
teter. Den historiske midtby er gjort mere 
tilgængelig i en kombination af fysiske for-
andringer og stærkere formidling.

Næste trin er Domkirkekvarteret, som med 
en spændende og varieret byudvikling løfter 
midtbyen yderligere et niveau. Viborg får en 
samlet attraktion, der kan måle sig med 

andre oplevelsesmæssige fyrtårne i Dan-
mark og udlandet. Dermed træder Viborg for 
alvor i karakter som destination for turister, 
der ønsker at fordybe sig i den dramatiske 
danmarkshistorie.

Kommunens borgere vil med et fornyet 
Domkirkekvarter se Viborg i et nyt lys og 
få større mulighed for at blive fortrolige 
med byens betydningsfulde historie. 
Kvarterets forandring giver et væld af 
muligheder for at opleve nye kulturelle 
begivenheder som kirkekoncerter i det 
fri, foredrag og historiske opførelser i 
nye kulisser og events under den årlige 
byfest og diskussionsforum Snapstinget.

Med Domkirkekvarteret i Viborg lægger vi 
op til en ambitiøs ”genopdagelse” af byen. 
Vi præsenterer det hele på disse sider, som 
beskriver de mange enkelte projekter, der 
sammen peger på en markant fortsættelse 
af byens dramatiske danmarkshistorie.

Visionen for Domkirkekvarteret i Viborg er at etablere et 

kulturelt kraftcenter ved at samle områdets seværdigheder 

til én fælles attraktion på internationalt niveau
Søndersø

Banebyen Asmild

Nørresø

Kaserneområdet
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VISION FOR DOMKIRKEKVARTERET 
I VIBORG – EN NY SAMLET 
FORTÆLLING OM DEN DRAMATISKE 
DANMARKSHISTORIE I VIBORG

VIBORG

DOMKIRKEKVARTERET 
I VIBORG

Her er Viborgs hjerte

Her mærkes byens sjæl, puls og historie

Her mødes, leves og opleves

Her skabes udvikling, fortællinger og 
nye sammenhænge

Historien fortsætter...



BESØGSCENTER
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“ Besøget starter i det nye 

besøgscenter i Domkirkekvar-

teret. Besøgscenteret bliver et 

centralt udgangspunkt for en 

sammenhængende oplevelse 

af Viborg Domkirke, Skovgaard 

Museet, Stænderpladsen og 

det nye Viborg Museum i den 

tidligere landsretsbygning. Det 

bliver en spændende indgangs- 

portal til Domkirkekvarteret, 

hvor besøgende bydes velkom-

men, introduceres til området 

og guides på vej til oplevelser 

lige uden for døren. ”
Kulturchef 
Steen Lindgaard, 
Viborg Kommune



Preben Grønbæk, Menighedsrådsformand

STÆNDER-
PLADSEN

NYT VIBORG 
MUSEUM

VIBORG 
DOMKIRKE

PILGRIMS-
HERBERG

SKOVGAARD
MUSEET

GL. RÅDHUS

BESØGS-
CENTER
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Kort fortalt
Besøgscentret får en central og synlig plads, 
hvor det er naturligt at søge hen, når man 
ankommer. Centret skal være en attraktion i 
sig selv og virke imødekommende og åbent. 
Det er samtidigt vigtigt, at vi indpasser og  
udformer centret i respekt for områdets 
unikke kulturmiljø. 

Centret får de besøgende til at føle sig  godt 
taget imod, og at han eller hun får en hel-
støbt oplevelse. Centret er bemandet og 
indeholder en række fællesfunktioner for 
området: samlet billetsalg, butik, café, toilet-
ter, samt et formidlingsrum, der præsenterer 
Domkirkekvarterets seværdigheder og histo-
rie for gæsten. Der er samtidig mulighed for, 
at man kan booke rundvisninger og leje ud-
styr og hjælpemidler, der bidrager til en god 
oplevelse af og information om kvarteret. 
Besøgscentret har plads til at tage imod en 
busfuld besøgende – ca. 50 personer.

Formålet med at etablere centret er sam-
tidig, at der er kvalitet til at folde en enkelt 
dags besøg ud til flere, for eksempel til en 
miniferie i Viborg.

Velkommen til
Domkirkekvarteret

Visionen for Domkirkekvarteret er at etable-
re et kulturelt kraftcenter ved at samle om-
rådets seværdigheder til én samlet fælles at-
traktion på internationalt niveau. Det bliver 
et heldags kulturelt tilbud uden sidestykke i 
Danmark.

Denne fælles attraktion er båret af et unikt 
samarbejde og et nyt samlende besøgscen-
ter. Det vil tiltrække nye besøgende til Viborg 
og vække næste generations nysgerrighed. 
Besøgscentret fortæller om vores fælles rød-
der og den kultur- og danmarkshistorie, som 
har sit afsæt i Viborg med tråde til for eksem-
pel Hærvejen og De fem Hald´er. Et besøgs-
center skal være en bred, fælles indgangs-
portal og det referencepunkt, som binder 
områdets attraktioner sammen. Her byder 
vi den besøgende velkommen til området og 
introducerer hele paletten af områdets se-
værdigheder. Besøgscentret forbereder gæ-
sterne på de oplevelser, der venter og guider 
dem videre rundt i kvarteret.

Besøgscentret kickstarter de mange drama-
tiske fortællinger lige uden for døren. Det 
rummer stærk formidling – og fungerer også 
som det sted, der afrunder oplevelserne i 
området.

Besøgscentret bliver en indgangs-
portal til oplevelser i Domkirke-
kvarteret, som sikrer, at besøgende 
oplever kvarteret som en sammen-
hængende attraktion. Centret rum-
mer faciliteter, formidling og service 
til publikum. Besøgscentret bidrager 
på den måde til større kvalitet i op-
levelsen af både Domkirkekvarteret 
og byen som helhed.

Besøgscenteret kan etableres i eksi-
sterende eller nyt byggeri i området.

Målgruppe

Besøgscentret skal åbne historien og op-
levelsen af Domkirkekvarteret for mange 
forskellige typer af besøgende: Turister, 
moderne pilgrimme fra Hærvejen, nysger-
rige borgere, forskere, studerende, under-
visere, erhvervsfolk, kulturaktører, børn og 
unge og mange flere.

Organisation

Viborg Kommune er ansvarlig for delpro-
jektet om det nye besøgscenter. Senere i 
forløbet beslutter vi, hvordan besøgscentret 
skal organiseres og drives.

Bispegården

Gammeltorv

Viborg Domkirke

Skovgaard Museet

Margrethe-
plænen

Latinerhaven

Gl. Rådhus

Hans Tausens 
Minde

Stænder-
pladsen

Gråbrødre
Kloster

Pilgrimscenter
/ Herberg

Nyt Viborg
Museum

BESØGSCENTER Et nyt besøgscenter kan etableres i nyt eller eksisterende byg-
geri i området. Herfra ligger de mange oplevelser og venter lige uden for døren.

Kontaktperson

Direktør
Lars Stentoft
Kultur, Service & Events
Viborg Kommune
lkst@viborg.dk
+45 8787 3000



NYT 
VIBORG 
MUSEUM

8 

“ Et nyt bymuseum er nød-

vendigt for at få fortalt Vi-

borgs fantastiske historie. 

Samtidig bliver det placeret 

centralt i Domkirkekvarteret 

og bliver en kraftfuld motor 

i den kulturhistoriske for-

midling både inde på museet 

og ude i kvarteret. ”
Museumschef 
Brian Wiborg, 
Viborg Museum



Preben Grønbæk, Menighedsrådsformand
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Danmarkshistorien 
i Viborg på museum

Kort fortalt
Målgruppe

Organisation

ning har huset et af demokratiets funda- 
menter i 100 år og drager som et skrin, der 
venter på at blive lukket op. Inden for åbner 
der sig en storhed, der matcher Viborgs 
historie, og her venter et museumsbesøg, 
som vil efterlade stærke indtryk hos de 
kommende gæster.

Gæsterne vil i det nye museums udstil-
linger blive ført gennem tusind års dan-
markshistorie i Viborg, hvor hver enkelt 
udstilling vil blive en særlig oplevelse i sig 
selv. I de varierede udstillinger udfoldes ny 
viden derfor hele tiden i kraft af en række 
bevidste formidlingsgreb. De besøgende vil 
kunne mærke historiens kraft og betydning 
og opleve, at alle følelser kan komme i spil. 
De vil blive fascineret over genstandenes 
særlige fortællekraft, forundret over ud-
stillingernes kreative brug af animation, 
lys og lyd, fornøjet over museet som 
den perfekte ramme for socialt samvær 
familie og venner imellem. Kort sagt vil 
opbygningen af det nye Viborg Museum 
kombinere viden, oplevelse og fællesskab, 
give en ny måde at opleve et lokalmuseum 
på og en ny måde at tilgå den lokale historie.

Når museumsgæsterne forlader bygningen, 
er oplevelsen ikke slut. Den fortsætter ude 
i Domkirkekvarteret med nytænkende 
byrumsformidling om byens dramatiske 
historie, hvor den rent faktisk fandt sted. 
Ydermere vil Viborg Museum udvikle et 
nyt lokalhistorisk ressource- og undervis-
ningscenter, Din Viborghistorie, som bliver 
en ny måde at sammentænke skoletjeneste, 
museets samlinger og museets forskning. 
En tilgængeliggørelse af museets mange-
artede arbejdsfunktioner og lokalhistoriske 
ressourcer for skoleklasser og lokalhistorisk 
interesserede.

Det nye Viborg Museum bliver samtidig en 
drivende partner i kulturattraktionen Dom-
kirkekvarteret. Synergieffekterne i sam-
arbejdet med de andre aktører i området 
samt Viborg Museums ovenstående vision 
om et nyt bymuseum resulterer i et af-
gørende spring ind i det 21. århundredes 
måde at tænke museum på. 

Historiens vingesus blæser vedvarende 
gennem Viborgs gader og torve og rundt 
om byens mange historiske bygninger. 
Viborg er en ganske særlig by, og gennem 
tusind år har det ene danmarkshistoriske 
kapitel efter det andet foldet sig ud her. I 
Viborg blev Danmarks konger valgt og hyl-
det gennem mere end seks århundreder, 
her udmøntedes landets lov og ret gen-
nem Landstinget og nu Landsretten, her 
begyndte reformationen i Danmark, her 
mødtes Jyllands elite til det årlige Snaps-
ting, her fandt retsopgøret efter Anden 
Verdenskrig sted. Disse og mange andre 
danmarkshistoriske begivenheder har 
sammen med byens centrale institutioner 
medvirket til dannelsen af det moderne 
Danmark.

Danmarkshistorien, som den udspillede sig 
i rigets by i midten, skal fortælles i et nyt 
bymuseum. Landsretsbygningen i Dom-
kirkekvarteret giver perfekte muligheder 
herfor. Den smukke og historiske byg-

Viborgs tusindårige historie skal 
fortælles i et nyt museum i by-
ens tidligere landsretsbygning. 
Omdrejningspunktet i de nye 
udstillinger bliver de mange dan-
markshistoriske begivenheder og 
institutioner, som har givet Viborg 
dens helt særlige egenart. I et nyt 
og moderne museum vil kommende 
gæster blive budt indenfor til op-
levelser af højeste kvalitet. Og når de 
besøgende efterfølgende bevæger 
sig ud i byens rum, vil de også her 
kunne opleve museets nyskabende 
formidling. Det nye Viborg Museum 
vil sætte nye standarder for det 21. 
århundredes måde at tænke lokal-
museum.

Viborg Museum arbejder efter en bevidst 
strategi om at nå den bredest mulige 
målgruppe. Det sker ved at skabe muse-
umsoplevelser, der tager udgangspunkt i 
gæstens egne forestillinger om det gode 
museumsbesøg. En strategi, som allerede 
er i gang med at blive udfoldet, hvorfor 
Viborg Museum har kunnet hæve sit be-
søgstal fra ca. 20.000 om året til at runde 
80.000 i 2016. 

Udviklingen af det nye Viborg Museum 
sker i løbende dialog med en række inte-
ressentgrupper fra hele Viborg Kommune, 
og brugerdrevne museumsoplevelser vil 
også i fremtiden være i fokus.

Kontaktperson

Viborg Museum er et statsanerkendt kul-
turhistorisk museum med ansvar for Viborg 
Kommune, som også ejer og driver museet. 
Museet er organiseret med en ledende 
museumschef og stabsfunktion samt fag-
lige teams inden for arkæologi, samling, 
forskning og formidling. 

Bispegården

Gammeltorv

Viborg Domkirke

Skovgaard MuseetLatinerhaven

Gl. Rådhus

Hans Tausens 
Minde

Stænder-
pladsen

Gråbrødre
Kloster

Pilgrimscenter
/ Herberg

DET NYE VIBORG MUSEUM skal fremover have til huse i den statelige Vestre 
Landsret-bygning. Den ligger centralt placeret ud til Stænderpladsen og med 
ganske kort gåafstand til områdets øvrige attraktioner med Viborg Domkirke 
og Skovgaard Museet i spidsen.

Margrethe-
plænen

Museumschef
Brian Wiborg
Viborg Museum
brwi@viborg.dk
+45 8787 3800
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“ Allerede på nuværende tids-

punkt er Viborg Domkirke den 

største turistattraktion i byen. 

Det bliver den fortsat ved med 

at være. Den spiller derfor en 

central rolle, når et kommende 

besøgscenter, et nyt bymusem, 

et pilgrimsherberg og ændring- 

erne på Skovgaard Museet 

bliver en realitet. ”
Menighedsrådsformand
Preben Grønbæk
Viborg Domsogn
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Vision

Kort fortalt

Proces

Herudover ønskes Domkirkens butik, ind-
rettet med et mere nutidigt design og med 
funktioner der kan bidrage til at skabe 
bedre forhold for kirkens personale og de 
mange turister.

Fresker og kupler, der lider af alvorlige ska-
der, kan endelig istandsættes, takket være 
en donation fra Augustinus Fonden, således 
at de historiske og kulturelle værdier, som 
Joakim Skovgaards malerier indeholder, 
kan bevares. Disse istandsættelser og for-
bedringer vil skabe en mere tilgængelig 
domkirke.

Den kommende transformation af de 
omgivende historiske bygninger, Lands-
retten og den tidligere rådhusbyg-
ning, medfører uden tvivl et fremtidigt 
større besøgstal. Der vil dermed være 
et aktuelt og øget behov for at gen-
nemføre de ønskede forbedringer, så 
Viborg Domsogns Menighedsråd kan 
tilbyde en kirke såvel som en turist- 
attraktion, der er fuldt tilgængelig for 
alle, der måtte ønske at besøge dette 
smukke kulturhistoriske sted.

Viborg Domkirke er med sin historie og be-
liggenhed i hjertet af Viborg byens største 
turistattraktion. Udover kirkegængerne 
kommer der ca. 100.000 besøgende om 
året. I respekt for Domkirkens kulturhisto-
rie og med henblik på, at kunne tilbyde 
andagtsøgende såvel som turister mere op-
timale forhold, ønskes der dels forbedrede 
ankomstforhold og dels etableret nye og 
bedre servicefaciliteter i form af toiletter, 
venterum, udstillingsrum samt depot.

Servicefaciliteterne ønskes indrettet under 
våbenhuset, hvor de eksisterende rum med 
karakteristiske hvælvinger og et særligt 
dagslys kan skabe spændende rum der på 
fornem vis kan medvirke til at understøtte 
den bygningshistoriske udvikling.

Samspil med
helhedsplanen

Nærværende projekt, som således begræn-
ser sig til istandsættelser og forbedringer af 
selve kirken, kan ses i sammenhæng med 
helhedsplanen for Domkirkekvarteret.

Kirkens udenomsarealer, herunder be-
lægninger og adgange til kirken vil være 
elementer, der skal håndteres i relation til 
helhedsplanen. Viborg Domsogns Menig-
hedsråd ser frem til et positivt og udvik-
lende samarbejde omkring helhedsplanen.

For at fremhæve Viborg Domkirke og den 
kulturarv kirken indeholder, ønskes Dom-
kirken oplyst således, at bygningens ene-
stående arkitektur og pragt kommer til at 
stå tydeligt frem. Kirken vil fremstå ind-
bydende og det smukke bygningsværk vil 
kunne ses på lang afstand, ved at få etab-
leret en smuk stationær belysning.

Som nyistandsat vil Viborg Domkirke være 
parat til at indgå i samarbejdet og skabe 
synergier i samspil med planerne om en 
transformation af de øvrige kulturhisto-
riske bygninger som området omkring et 
levende kulturtorv rummer.

Siden år 1060 har Viborg været 
domkirkeby. Viborg Domkirke er by-
ens stolthed, som den knejser med 
sine to tårne på et af byens højeste 
punkter. Maleren Joakim Skovgaards 
fantastiske fresker fortæller bibelens 
historie fra skabelsens morgen til 
åbenbaringsbogens profetier om de 
sidste tider, idet man følger bibelens 
beretninger fra våbenhus til apsis. 
Omtrent 100.000 turister og 40.000 
andagtsøgende aflægger hvert år 
besøg i Viborg Domkirke.

For fortsat at kunne bevare denne 
position, trænger kirken til at blive 
løftet ind i det 21. århundrede. Det 
er en opgave, som menighedsrå-
det ikke kan klare med egne midler. 
Derfor har Viborg Domsogns Menig-
hedsråd gennem flere år arbejdet 
med en istandsættelsesplan, der vil 
give Viborg Domkirke et tiltrængt 
løft både bygningsmæssigt, kirkeligt, 
kunstnerisk og kulturelt.

Organisation

Menighedsrådet i Viborg Domsogn vare-
tager de administrative opgaver for Dom-
kirken og skaber gode vilkår for evangeliets 
forkyndelse. Menighedsrådet værner om 
kirkens kulturværdier i form af bygninger 
og inventar – både i Viborg Domkirke og 
den lille Gråbrødre Klosterkirke, der ligger 

Viborg Domsogns Menighedsråd er aktuelt 
i en proces, hvor der via fondsmidler søges 
at rejse midler til istandsættelser og revi-
talisering, således at den unikke kultur-
historiske værdi stedet har, fortsat kan 
bevares. Til dette bevilliger Viborg Dom-
provsti en andel af projektsummen.

Herved opfyldes menighedsrådets ønske 
om at sikre såvel kirkens enkeltelementer 
og værdier som kirkens helhed.

Dele af disse intentioner er indfriet i for-
bindelse med istandsættelsen af våben- 
huset, med den nye bronzeport skabt af 
Maja Lisa Engelhardt. Dette blev mulig-
gjort med støtte fra fonde. Ligeledes er 
en app som et samarbejde mellem Viborg 
Domkirke og Skovgaard Museet mulig-
gjort ved hjælp af fondsmidler. App’en 
Viborg Domkirke tager det bedste fra den 
klassiske audioguide og tilføjer yderligere 

VIBORG DOMKIRKE påkalder sig opmærksomhed med sine høje tårne og med 
det monumentale ydre. Det udvendige indtryk står, som da kirken blev gen-
indviet i 1876, og er et smukt vartegn for Viborg. Faciliteterne i kirken søges 
forbedret med ny tilgængelighed, venterum og toiletter, og en ny udvendig 
belysning kan åbne for nye kulturelle oplevelser.

BispegårdenLatinerhaven

Gammeltorv

Skovgaard Museet

Gl. Rådhus

Hans Tausens 
Minde

Stænder-
pladsen

Gråbrødre
Kloster

Pilgrimscenter
/ Herberg

Nyt Viborg
Museum

Margrethe-
plænen

dimensioner ved at supplere lyd med bil-
leder og skriftligt materiale, der fortæller 
de gode historier om Viborg Domkirke og 
Joakim Skovgaards udsmykning.

Der er et stykke vej, før menighedsrådet 
har nået et resultat, der opfylder nutidige 
behov og som ikke mindst værner om den 
kulturskat, Viborg Domkirke rummer.

AUGUSTINUS FONDEN I foråret 
2016 modtog Viborg Domsogns 
Menighedsråd, med stor glæde, 
positiv tilkendegivelse fra Au-
gustinus fonden, der ønsker at 
donere 7 MDKK til rensning 
og opfriskning af fresker, isol-
ering af kupler og sammen-
spænding af loftsbuer.

Kontaktperson

Menighedsrådsformand
Preben Grønbæk
Viborg Domsogn
preben.gronbaek@mail.dk
+45 2446 7776

bag Vestre Landsrets gamle bygninger. 
Menighedsrådet er tillige ansvarlig for 
de kirkelige aktiviteter i Sognegården. 
Menighedsrådet vælges for fire år ad gangen 
blandt folkekirkens medlemmer og består 
desuden af kirkens præster.
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Kort fortalt

Flere og flere pilgrimme lægger vejen 
omkring Viborg på deres vandring ad 
Hærvejen. Vi har derfor arbejdet på 
at etablere et pilgrimscenter inkl. 
herberg i Domkirkekvarteret. Fra 1. 
januar 2017 danner et nyt pilgrim-
scenter rammen for udvikling af Vi-
borg som pilgrimsby nr. 1 i Danmark.  
Her vil vi arbejde med udvikling og fa-
ciliteter som tiltrækker målgruppen, 
og som nabo til Gråbrødre Kloster 
giver det blandt andet mulighed for 
andagt og refleksion for pilgrimme. 
En væsentlig del af pilgrimscentret er 
herberget, som skal indrettes så det 
passer til omgivelserne i Viborg og 
de øvrige herberger langs Hærvejen 
med sovesale, moderne bad og køk-
ken faciliteter. Herbergstanken som 
et spartansk overnatningsbehov for 
vandrere og cyklister på Hærvejen 
fastholdes. Centret skal også inde-
holde stillerum, som indbyder til 
fordybelse og ro for gæster. Udenfor 
pilgrimssæsonen kan andre grup-
per, for eksempel skoleklasser og 
lignende benytte faciliteterne.

Målgruppe

Målgruppen for pilgrimsherberget er bred 
og dækker både naturelskere, fodslawsfolk, 
spirituelle, og religiøst funderede vandrere 
samt kultur- og historie interesserede.

Motiverne til at vandre på Hærvejen er vidt 
forskellige, men fælles er ønsket om at opnå 
en langsommelighed i tilværelsen og at kun-
ne finde indre ro til være i pagt med sig selv, 
sine medrejsende og ikke mindst naturen og 
samtidig opleve historiens vingesus.

Kontaktpersoner

Viborg – hele 
Danmarks pilgrims by

Domkirkebyen Viborg er det naturlige cen-
trum for pilgrimsvandring i Danmark. I 
de seneste år er der arbejdet ihærdigt på 
at etablere herberger og oplevelsestilbud 
langs Hærvejen fra den dansk-tyske græn-
se mod Viborg og videre nordpå.

I 2014 blev den nordlige del af pilgrims-
ruten officielt indviet fra Viborg til Fre-
derikshavn og Hirtshals med et samlet 
forløb på omkring 500 km. Hærvejen er 
samtidig udpeget som europæisk kultur-
rute og i 2016 afmærket som Sankt Olavs-
vej og camino. Apropos pilgrimsruten til 
Santiago de Compostela er Hærvejen 
det naturlige forbindelsesled mellem 
pilgrimsruter fra Trondheim i Norge og 
Vadstena i Sverige og videre sydpå i det 
nordlige Europa. Viborg indtager her en 
nøglerolle med afsæt i byens religionshi-
storie. Krypten i Viborg Domkirke er for 
pilgrimme et udgangs- og samlingspunkt 
på ruten.

Et pilgrimsherberg i Domkirkekvarteret 
er en oplagt mulighed for at servicere et 
stigende antal vandrere på Hærvejen og 
et vigtigt samlingssted for besøgende i 
domkirkebyen. Visit Viborg, Viborg Stift, 

Organisation

Vi etablerer et fælles sekretariat og en stifts-
administration med en bestyrelse. Den nye 
organisation samler alle relevante inter- 
essenter, både for Hærvejen som turisme-
projekt og for at etablere et nyt Pilgrimscen-
ter Viborg med blandt andet et herberg.

foreningen ”Destination Hærvejen” og 
Viborg Pilgrimscenter ønsker at etablere 
et fællessekretariat, og der er ansat en 
”hærvejskoordinator” til at varetage drift, 
udvikling og markedsføring.

“ Viborg skal 

være Danmarks 

pilgrimsby nr. 1. ”
Biskop
Henrik Stubkjær 
Viborg Stift

Biskop
Henrik Stubkjær
Viborg Stift
hes@km.dk
+45 2329 6600

Turistchef 
Charlotte Kastbjerg
VisitViborg
chka@visitviborg.dk
+45 8787 8890

Krypten under Viborg Dom-
kirke, hvor en del pilgrimsvan-
dringer starter

Den tidligere børnehave Asylet 
danner ramme for det nye pil-
grimsherberg.



Preben Grønbæk, Menighedsrådsformand

Viborg Domkirke
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NYT INDHOLD I DET GAMLE RÅDHUS

Kort fortalt

Der skal nyt liv i det gamle rådhus, 
og bygningen skal igen indtage en 
central rolle i Domkirkekvarteret, 
ikke mindst i forhold til fremtidens 
Stænderplads foran bygningen.

Sammen med Skovgaard Museet, 
Viborg Domkirke, Sognegården og et 
nyt Viborg Museum i Vestre Lands-
rets gamle domicil skal det gamle 
rådhus være en del af det kulturhi-
storiske kraftcenter, der både i fysisk 
og overført betydning indrammer 
Viborgs dramatiske historie.

Derfor skal vi bruge bygningen til 
noget nyt, som passer både kultur- 
og kunsthistorisk med resten af kvart-
eret. Indholdet skal henvende sig til 
offentligheden og styrke kvarteret 
som en samlet attraktion. Det gam-
le rådhus trænger i særlig grad til en 
indvendig renovering. Bygningen 
rummer 1.500 kvadratmeter og dem 
kan vi for eksempel udvikle til ud-
stillinger, besøgscenter, administra- 
tionslokaler eller noget helt fjerde.

Målgruppe

Det gamle rådhus skal fortsat være en stem-
ningsfuld ramme om borgerlige vielser. 
Borgere, turister, studerende, forskere, med-
arbejdere og mange andre vil bruge byg-
ningens fremtidige tilbud om kultur, kunst 
og oplevelser.

Organisation

Delprojektet med det gamle rådhus er orga-
niseret med Viborg Kommune som tovhol-
der og projektansvarlig.

Nyt liv i det 
gamle rådhus

Rådhuset afløste det nuværende Skov-
gaard Museum som rådhus i 1874. Den 
store rødstensbygning ud mod Stænder-
pladsen rummer 1.500 kvadratmeter og 
bag ved den findes arresten (ikke en del 
af projektet), hvor de indsatte skulle tage 
den tunge tur over ”Sukkenes bro” for at 
komme til domsafsigelse i den tidligere 
Vestre Landsret.

Det bevaringsværdige gamle rådhus har 
i dag ingen funktion bortset fra at være 
ramme om borgerlige vielser. Den monu-
mentale ejendom kalder på at få nyt liv og 
nye funktioner i den samlede fortælling 
om Domkirkekvarteret. Viborg Kommune 
har inviteret til flere offentlige høringer 
for at få ideer til den fremtidige brug af 
bygningen. Pilen peger på, at det skal 
bruges til kulturaktiviteter og formål, der 
kan tiltrække mange forskellige grupper 
af brugere og besøgende.

Blandt mulighederne er at etablere et 
centralt besøgscenter for Domkirkekvart- 
eret, udstillinger, et pilgrimscenter og 
forskellige administrative funktioner for 
foreninger og aktører på det kulturelle 
område. Viborg Kommune forventer, at 
der i forbindelse med udarbejdelse af ny 
kulturstrategi 2017- 2020 vil blive peget 
på muligheden for at flytte enkelte kul-
turinstitutioner fra andre dele af byen til 
en ny placering i det gamle rådhus. Byg-
ningen lever ikke op til nutidens krav om 
tilgængelighed. Det er derfor nødvendigt 
at ombygge huset, blandt andet med et 
nyt udvendigt trappetårn.

Kontaktperson

PILGRIMSCENTERET / HERBERGET skal fungere som opholds- og overnatnings-
sted for de mange pilgrimsvandrere, der starter i Viborg eller er på gennemrejse.

DET GAMLE RÅDHUS ligger lige midt i Domkirkekvarteret og skal i fremtiden 
tiltrække mange forskellige grupper af brugere og besøgende.

Bispegården

Gammeltorv

Skovgaard Museet
Latinerhaven

Hans Tausens 
Minde

Stænder-
pladsen

Gråbrødre
Kloster

Nyt Viborg
Museum

Margrethe-
plænen

Kulturchef 
Steen Lindgaard
Viborg Kommune
sl@viborg.dk
+45 8787 3200

Den nye byrådssal

Den gamle byrådssal
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“ Skovgaard Museet ligger lige

i hjertet af Domkirkekvarteret 

og spiller en central rolle i 

planerne for fremtiden. Vi er 

placeret i et historisk hus, som 

har stor betydning for byen. Vi 

har en historisk betydningfuld 

samling i kraft af Skovgaard- 

familiens arv, som er uløseligt 

knyttet til Viborg Domkirke. Vi 

glæder os til, at de kulturhis-

toriske aktører i kvarteret får 

styrket de indre forbindelser, 

så vi ikke bare ligger spredt 

som isolerede øer. ”
Museumsleder
Anne-Mette Villumsen
Skovgaard Museet



Viborg Domkirke
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Skovgaard Museet
– et nationalt klenodie

Kort fortalt

Helt fra begyndelsen i 1937 har Skov-
gaard Museet sat Viborg på danmarkskor-
tet. Netop her blev der – takket være en 
stor lokal opbakning – etableret et kunst-
museum med udgangspunkt i den monu-
mentale udsmykning af Viborg Domkirke 
fra Joakim Skovgaards hånd. Han ønskede 
dog, at hele familien Skovgaard skulle re-
præsenteres på museet.

Både den nationalromantiske guldalder-
maler P.C. Skovgaard (faren), maleren og 

Skovgaard Museet har en udstilling 
på 770 kvadratmeter i byens smuk-
ke gamle rådhus fra 1728. Museet 
vil forbedre tilgængeligheden for 
dårligt gående gæster og ønsker at 
udvide de eksisterende rammer, så 
museet kan fremstå med moderne 
publikumsfaciliteter og tidssvaren-
de udstillingsforhold.

Ønsket er både at etablere en ny 
glasbygning mellem selve museet 
og sidebygningen, der i dag huser 
administrationen, og omdanne ad-
ministrationsbygningen til udstil-
lingslokaler.

Målgruppe

Skovgaard Museet har tre målgrupper for 
sine aktiviteter, nemlig voksne over 50 
år, skolebørn og konfirmander og lokal-
samfundet. Særligt de to førstnævnte er i 

Kontaktperson

Museumsleder
Anne-Mette Villumsen
Skovgaard Museet
amv@skovgaardmuseet.dk
+45 8662 3975

Organisation

Skovgaard Museet er en selvejende instituti-
on med en selvstændig bestyrelse og Viborg 
Kommune som hovedtilskudsgiver. Desuden 
modtager Skovgaard Museet statsstøtte 
som statsanerkendt kunstmuseum.

SKOVGAARD MUSEET er uløseligt forbundet med Viborg Domkirke og begge 
attraktioner har primær adgang fra Gammeltorv. Skovgaard Museet har til huse 
i en stilfuld, fredet bygning fra 1728, som på bedste vis fremhæver familien 
Skovgaards værker. En ny glasbygning mellem museet og sidebygningen skal 
øge tilgængeligheden og forbedre publikumsfaciliteterne, og en transformation 
af sidebygningen skal gøre rammerne for kunstudstillinger tidssvarende.

Bispegården

Gammeltorv

Latinerhaven

Gl. Rådhus

Hans Tausens 
Minde

Stænder-
pladsen

Gråbrødre
Kloster

Pilgrimscenter
/ Herberg

billedhuggeren Niels Skovgaard (broren), 
andre familiemedlemmer og en kunstner-
kreds omkring familien har leveret værker 
til museets faste samling. Gennem tiden 
har Skovgaard Museet løbende udvidet 
samlingen, så den i 2016 er et stykke dan-
markshistorie i sig selv. Skovgaard Mu-
seets ansvarsområde retter sig naturligt 
mod Skovgaard-familien, men museet 
har formået at perspektivere samlingerne 
med en række særudstillinger.

De har først og fremmest til formål at be-
rige og nuancere den særlige kunsthistorie 
omkring værkerne fra Skovgaard-familien, 
og museet har også haft meget besøgte 
særudstillinger. Et godt eksempel på det 
var udstillingen ”Dronning Margrethe II - 
Et livsværk” i 2010, hvor regenten fejrede 
70 års fødselsdag og Viborg fejrede 950 
års jubilæum som bispeby.

Skovgaard Museet har til huse i flotte 
historiske rammer, da den fredede bygning 
tidligere har været rådhus og stiftsmuseum 
med oldtidssamlinger. På denne vis rummer 
Skovgaard Museet en række kulturhisto-
riske kvaliteter, der hænger sammen med 
domkirken, Domkirkekvarteret og hele 
byens betydningsfulde historie.

fokus, og museet tilbyder en bred vifte af 
målrettede undervisningsforløb for skole-
klasser og har udviklet en app kaldet ”den 
digitale domkirke”.

Den gør det muligt at lære mere om domkir-
kens historie, interiør og Joakim Skovgaards 
enestående udsmykning af domkirken.

Nyt Viborg
Museum

Forslag til udvidelse af Skovgaard Museet

Margrethe-
plænen

Museumshaven



STÆNDERPLADSEN

16 

Kort fortalt

Den grønne plads mellem Viborg 
Domkirke, det kommende Viborg 
Museum, Sognegården og det 
gamle rådhus – Stænderpladsen 
- skal opgraderes, renoveres og 
forandres. Målet er at skabe et at-
traktivt samlingspunkt, mødested 
og bindeled i Domkirkekvarteret, 
som kan bruges til blandt andet 
ophold, kulturelle oplevelser, og 
som omdrejningspunkt for det 
moderne Snapsting. Stænder-
pladsen skal skabe en harmonisk 
forbindelse mellem de historiske 
bygninger.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er meget bred, 
da anvendelsen af pladsen tjener talrige 
formål for både turister, borgere, erhvervs-
liv, kulturelle aktører og øvrige institutio-
ner i Domkirkekvarteret.

KontaktpersonStænderpladsen – 
Snapsting, sans og samling

Stænderpladsen bliver det centrale sam-
lingspunkt i Domkirkekvarteret. Pladsen 
bliver det fysiske bindeled, det åbne rum 
og det behagelige åndehul mellem Viborg 
Domkirke, Sognegården, det kommende 
besøgscenter, det nye Viborg Museum i den 
tidligere landsretsbygning og det gamle råd-
hus. For at opnå denne status skal Stænder- 
pladsen gennemgå en markant forandring 
på linje med for eksempel gågaderne i 
Viborg og det nærliggende Nytorv.

Meningen er at skabe sammenhængende, 
let tilgængelige og arkitektonisk smukke 
byrum – og her bliver Stænderpladsen et 
vigtigt element. Området emmer af histo-
risk vingesus. Fra midten af 1400-tallet og 

Organisation

Projektet med Stænderpladsen er organise-
ret med Viborg Kommune som tovholder og 
ansvarlig.

frem til 1813 mødtes folk fra hele Jylland 
til Snapsting i Viborg for at diskutere po-
litik, handle med varer, opleve gøglere, 
møde mennesker og feste i muntert lag.

I 2013 genoptog vi traditionen og en uge i 
juni hvert år afholder vi den moderne ud-
gave af Snapsting med blandt andet gratis- 
koncerter, underholdning og kulturelle 
møder.

I 2015 blev Stænderpladsen midlertidigt 
omdannet til en plads med koncerter og 
debatmøder.

Det er nødvendigt at ændre pladsens 
indretning, så den kan komme til ære og 
værdighed igen og tilbyde en attraktiv 
ramme for flere forestillinger, opvisninger, 
koncerter, folkesamlinger og lignende 
begivenheder, end det er muligt i dag.

Planchef
Karl Johan Leegaard
Viborg Kommune
kjl@viborg.dk
+45 8787 5550

Stænderpladsen som den ser ud i dag – og som den kan komme til at se 
ud i fremtiden
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KVALITET OG OPLEVELSER I BYRUMMENE

Kort fortalt

De mange byrum i Domkirkekvart- 
eret spiller en central rolle for 
at skabe sammenhæng mellem 
attraktionerne. Torve, haver, græs- 
arealer, stendiger, brostensbelag-
te gader og pladser i kvarteret skal 
være med til at understøtte oplev- 
elsen af helhed. I helhedsplanen 
for Domkirkekvarteret finder du en 
række forslag til, hvordan vi kan for-
andre og indrette kvarterets byrum.

Målgruppe

Ligesom Stænderpladsen er målgruppen 
meget bred, da brugen af byrummene 
tjener talrige formål for både turister, 
borgere, erhvervsliv, kulturelle aktører og 
øvrige institutioner i Domkirkekvarteret.

Beskrivelse

De historiske bygninger som Viborg 
Domkirke, Skovgaard Museet, landsrets-
bygningen, det gamle rådhus og den nyere 
sognegård omkranser de to største pladser i 
kvarteret, nemlig Gammeltorv og Stænder- 
pladsen. Ved at indrette dem med eksempel- 
vis granitbelægning, store træer og skulp-
turer kan vi fremhæve de særlige træk ved 
kvarteret. Vi styrker tilgængeligheden og 
sammenhængen i kvarteret og til Viborgs 
handelscentrum og søerne.

De nyindrettede pladser og passager 
mellem bygningerne skal være oaser, åbne 
rum og åndehuller i den ellers bastante 
bygningsmasse. Belægningen skal kunne 
klare trafik af busser, biler, cykler og gående. 
Træer, skulpturer, stensætninger mv. skal 
understøtte den samlede æstetik i kvart-
eret for at understøtte bylivet.

DE MANGE BYRUM omkring Viborg Domkirke, Skovgaard Museet, den tidligere 
Vestre Landsret, det gamle rådhus og Sognegården skal give de besøgende en 
oplevelse af helhed. Det skal ske med ny belægning, skulpturer, grønne beplant-
ninger og fredfyldte oaser med siddepladser. Besøgende skal kunne færdes frit 
mellem attraktionerne i et sammenhængende forløb.

STÆNDERPLADSEN Der vil være plads til et nyt besøgscenter i Domkirke- 
kvarteret i et eksisterende eller nyt byggeri.

Bispegården

Gammeltorv

Skovgaard Museet

Hans Tausens 
Minde

Gråbrødre
Kloster

Nyt Viborg
Museum

Den grundlæggende tanke er, at man som 
besøgende skal kunne bevæge sig frit rundt 
i kvarteret. Det skal være nemt at orientere 
sig og finde vej til de enkelte attraktioner og 
finde vej til de øvrige historiske lokalite-
ter med indbydende adgangsveje til både 
gågadesystemet, Sct. Mogens Gade, Sct. 
Mathias Gade og ned mod søerne.

I foråret 2015 udarbejdede arkitektfirmaet 
Schønherr et forslag til en fysisk helheds-
plan. Forslaget afspejler et samlet, arkitekt- 
onisk greb, hvor vi både skaber naturlige for-
bindelser og forandrer hvert enkelt byrum 
i respekt for de historiske bygninger, som 
pladsen er omkranset af. Tanken er, at de 
to store pladser – Gammeltorv og Stænder- 
pladsen – skal bevare deres særegne iden-
titet og samtidig hænge sammen. Ændrin-
gerne på Stænderpladsen

bliver de mest omfattende, da den skal 
udjævnes og føres helt igennem til de nær-
meste bygninger. Pladsen er central for 
kvarteret, for her ankommer og forlader de 
besøgende kvarterets attraktioner. Samtidig 
er pladsen i sig selv en scene for kulturelle 
events, koncerter, fest og hverdagsliv.

Forandringerne af pladserne hænger sam-
men med den renovering, der allerede er 
gennemført i Viborg midtby, hvor gågaderne 
har fået ny granitbelægning og Nytorv er 
genskabt som en åben og smuk plads med 
mulighed for at bruge torvet til mange for-
skellige formål. Forandringerne i Domkirke-
kvarteret fortsætter denne udvikling. Når 
alle forandringer er gennemført, har Viborg 
fået en stærk og smuk bykerne.

Pilgrimscenter
/ Herberg

Gl. Rådhus
Margrethe-

plænen



BORGERNE 
SPILLER MED
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Kort fortalt

Formålet med at inddrage borgerne i 
at udarbejde planerne er at skabe et 
rum for samspil, samarbejde og sam-
menhæng mellem parter, der på for-
skellig vis har interesse i at fremme 
udviklingen af Domkirkekvarteret.

Allerede i begyndelsen af 2014 
spurgte Viborg Kommune borgerne 
om, hvad det gamle rådhus ved 
Stænderpladsen kan bruges til. 
Processen har tydeligt vist, at kom-
mentarer, forslag og ideer rækker 
ud i hele kvarteret omkring Dom-
kirken. Det er afgørende at fort-
sætte processen med at inddrage 
borgere og aktører i den fremtidige
udvikling af Domkirkekvarteret. På 
den måde får vi mange flere vigtige 
input, end projektgruppen formår 
at skabe selv. Resultatet bliver et 
levende og sprudlende kvarter for 
både besøgende og borgere.

Fra idé til projekt

I foråret 2014 inviterede Viborg Kommune 
til offentlig debat, hvor der kom en række 
kommentarer og ideer til den fremtidige 
udvikling af det gamle rådhus på Stænder-
pladsen. Mange udtrykte ønske om, at byg-
ningen i fremtiden skal bruges til offentlige, 
kulturelle og repræsentative formål, og at 
der kan foregå mange forskellige ting i byg-
ningen på én gang. En del af kommentarerne 
fremhævede, at man ikke kan se isoleret 
på det gamle rådhus, men at brugen af det 

hænger tæt sammen med de øvrige byg-
ninger og åbne pladser omkring Domkirken.

27. marts, 2014 kom disse tanker frem på 
et godt besøgt borgermøde i det gamle råd-
hus.
 
I august 2014 var repræsenter for kirke, mu-
seer, erhvervsliv, fonde og andre interesser i 
kvarteret samlet til et seminar. Deltagerne 
formulerede en fælles vision, som senere 

er indarbejdet i den samlede plan for hele 
Domkirkekvarteret.

I foråret 2015 var forslaget til en fysisk 
plan for Domkirkekvarteret klar fra det 
rådgivende arkitektfirma Schønherr. Den 
beskriver konkrete arkitektoniske forslag 
til ændringer af bygninger og pladser.

Ved Snapsting 2015 fremlagde vi Schøn- 
herrs plan for offentligheden med udstilling 

og åbent hus i Vestre Landsrets tidligere 
bygning. Vi prøvede nogle af ideerne af, 
blandt andet med koncert og fællesspis-
ning på Stænderpladsen. Opbakningen til 
planen var stor blandt byens borgere. Der 
herskede bred enighed om, at kvarteret ved 
Domkirken fremover kan rumme et kultur-
centum, som skaber sammenhæng med 
gågader, torve, pladser og søerne i Viborg.

I november 2015 godkendte byrådet i Vi-

borg Schønherrs plan for Domkirkekvarteret 
sammen med beskrivelser af de enkelte pro-
jekter og arkitektoniske ændringer af byg-
ninger, torve og pladser. Arbejdet kunne sæt-
tes i gang som grundlag for det videre forløb 
frem mod Reformationsjubilæet i 2026.

I foråret 2016 blev der nedsat en styre- 
gruppe med repræsentanter for de re-
levante aktører i Domkirkekvarteret: 
biskoppen, menighedsrådet, Skovgaard 

Museet, Viborg Museum, Visitviborg og 
Viborg Kommune. Formålet med styre-
gruppen er at skabe et tættere samarbejde 
og koordinere den videre udvikling af 
Domkirkekvarteret.

I efteråret 2016 vil der som en del af ar-
bejdet frem mod udviklingen af en ny 
kulturstrategi 2017-2020 blive indbudt 
til yderligere borgerinvolvering i planerne 
for Domkirkekvarteret.

Jeg håber stedet bliver 
den magnet den har været 
tilbage i tiden.

- Rikke J Smidt

“

“

Det er en utrolig god idé!

Området mangler sammenhæng, 

og det er oplagt at gøre noget ved 

dette gamle centrum. Det er synd, 

at det lige nu primært bliver brugt 

til parkering eller bare som gen-

nemgang når man skal fra a til b. 

Folk skulle hellere kunne nyde om-

rådet. Det vil også være en god idé 

at samle mange af byens turistmål 

her, så byens mange gæster ikke 

bare suser i domkirken og derefter 

videre, men i stedet opholder sig 

her i længere tid.

- Camilla Boesen “

“Jeg håber at der er sammenhæng 
mellem museum, besøgscenter for 
Domkirken, turist information, Dom-
kirke, Gammeltorv og området til 
afslapning og ophold..

- Rigmor Erritsø

“

“

“

Jeg har generelt et ønske om mere liv i byen om 
aftenen. Jeg forestiller mig at det kan skabes med 
forskellige generationer som tema i de enkelte 
områder. Det kunne være Petanque, skatebaner, 
Parkour krydret med små restauranter, fortovs 
caféer, museer, musik og spillesteder. Om vinteren 
kunne jeg se boder og skøjtebaner..

- Søren Veng Bjerregaard Maden

“

Jeg håber det bliver et rum for
børnefamilier. En base til at
ungerne også kan komme med 
på indkøbsturen. En legeplads 
eller anden aktivitet vil gøre 
byen mere børnevenlig.

- Jane Lauridsen “

“

Det er en utrolig god idé! Skitsen 
på kortet er et fint projekt.

- Bent Praastrup

“

“

Det kunne være fedt med små steder, 
hvor der blev orienteret om historiske-
bygninger m.v. via QR-koder eller andet 
elektronisk udstyr..

- Camilla Carsøe Christensen

“

“
Jeg håber stadigvæk kan finde nogle 
af de gamle stengærder og friheds-
monumentet ved Margrethe-plænen 
samt mindestenen for Jyske lov og 
statuen Justitia et sted i bybilledet. 
Det hører med til Viborgs dna.

- Hanne Eltons “

“

Snapstinget 2015



OPLEVELSESØKONOMISK 
POTENTIALE

Kort fortalt

Domkirkekvarteret rummer et stort 
oplevelsesøkonomisk potentiale. Ved 
at kondensere områdets oplevelses-
muligheder inden for kulturhistorie, 
kunst, byrum og kirke kan vi skabe et 
samlet oplevelseskoncept i Viborg, 
som placerer Domkirkekvarteret 
blandt de 50 største attraktioner 
i Danmark. Domkirkekvarteret vil 
kunne tiltrække gæster fra hele lan-
det og vil være en naturlig del af 
oplevelsespaletten for udenlandske 
turister i Jylland.

Én samlet attraktion

Domkirkekvarteret vil fungere som en mar-
kedsføringsmæssig ”paraply” for de mange 
oplevelser - udstillinger, koncerter, forestil-
linger og events - som vil udfolde sig i kvar-
teret. Viborg Kommune ønsker at få mulig-
heden for at synliggøre Domkirkekvarteret 
på ”et brunt skilt” på E45 på strækningen 
mellem afkørslen Århus Syd og Randers C. 
Domkirkekvarteret kan tilbyde oplevelses-
muligheder indenfor kunst- og kulturhisto-
rie fra øverste hylde og dermed bidrage til 
at stimulere den kulturhistorisk og kunstin-
teresserede turists lyst til at besøge Midt-
jylland. Domkirkekvarteret kan vække nye 
generationers interesse for - og kendskab til 
- centrale dele af danmarkshistorien, som 
har udspillet sig på Viborgegnen.

Autentiske og 
stedbundne kvaliteter

Domkirkekvarteret ligger midt i Viborgs 
historiske bydel - i et helt unikt bymiljø. 
Der er bevaret et meget stort antal histo-
riske byrum, huse og gadeforløb. Center 
for Bygningsbevaring (det tidligere Raad-
vadcenter) har i forbindelse med en regi-
strering og gennemgang af den histori-
ske bymidte i Viborg påpeget, at Viborgs 
historiske bykerne er i ”superligaen” i et 
nationalt perspektiv. Det er et fortsat mål 
med helhedsplanen for Domkirkekvarteret 
at sikre kulturarven.

Kondensering og 
centrering af 
oplevelsesmuligheder

Viborg Kommune gennemfører i løbet af 
efteråret 2016 en omfattende revision af 
kommunens kulturstrategi. Realiseringen 
af Domkirkekvarteret indgår i denne pro-
ces som en topprioritet.

Kulturstrategien vil bidrage til at under-
søge mulighederne for at sætte flere af 
kommunens publikumsrettede kulturin-
stitutioner i spil i området. For eksempel 
vil en placering i det gamle rådhus af så-
vel Viborg Kunsthal, som Viborgs egnste-
ater Carte Blanche kunne bidrage positivt 
til mulighederne for at tiltrække endnu 
flere gæster til Domkirkekvarteret, skabe 
endnu flere kulturelle oplevelsesmulighe-
der, og bidrage til at der er liv i området – 
også uden for almindelig åbningstid.
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OPSAMLING

Domkirkekvarteret i Viborg er helt unikt. 
Byens tusindårige historie viser sig som 
enkeltstående udtryk gennem skulp-
turer, mindeplader, monumenter og 
attraktioner. Men sammenhængen skal 
forbedres, forfines og forædles i langt 
højere grad. 

De mange enkeltstående dele skal knyt- 
tes sammen i en stærk oplevelse af 

helhed. Området er en guldgrube af 
oplevelser og afspejler en dramatisk 
danmarkshistorie, som ikke har sit side- 
stykke noget andet sted i landet. Kvar-
teret omkring Domkirken er essensen af 
vigtige og betydningsfulde kapitler af 
danmarkshistorien. 

Imidlertid er denne dramatiske danmarks- 
historie ikke fortalt godt nok. Man kunne 

fristes til at kalde det ”en godt bevaret 
hemmelighed”, hvis man sammenlign-
er Viborg med en række andre historisk 
prægede byer i ind- og udland. Med de 
overordnede visioner og de mange en-
kelte projekter vil vi vende billedet. 

Viborg lægger op til en genfortolkning 
og en mere sansemættet oplevelse af 
historien. Attraktionerne vil på forskel-

lig vis skabe nye rum for oplevelser, 
nye lokaliteter for besøgende og nye 
formidlingsformer, der kan fortælle for-
tiden i fremtidens perspektiv, så både 
byens borgere og besøgende ude fra 
beriges med stærke oplevelser, som sæt-
ter spor i erindringen.

Målet er at etablere en samlet at-
traktion, der ligger blandt de 50 mest 

besøgte attraktioner i Danmark. Dette 
opnår vi ved at kombinere eksisteren-
de og tilføje nye kvaliteter og attrak-
tioner. 

Vi fortsætter den levende proces med 
samarbejde med borgere, erhvervsliv, 
samarbejdsparter og aktører for at nå 
målet med et nyt og attraktivt Dom-
kirkekvarter i Viborg,

Du kan finde uddybende materiale 
med baggrund, analyser med mere på : 
domkirkekvarteret.dk
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