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Odder Gymnasium får torsdag d 16.11 kl 14.15 besøg af Jeanette Varberg, som er museumsinspektør ved Moesgaard 

Museum, arkæolog og forfatter. 

Jeanette Varberg er bl.a kendt for at have modtaget DRs formidlingspris, Rosenkjærprisen. I forbindelse med 

prisoverrækkelsen udtaler hun: 

”Jeg vil gerne bruge radioforedragene til at give lytterne en helt ny indsigt i fortiden. Bryde med fortidsbilledet af bonden 

bag ploven, hvis eneste udsigt var oksens bagdel, og i stedet vise et komplekst og pulserende samfundsbillede, der var 

stærkt forbundet til verdenshistorien.” Senere har hun været i medierne med budskabet om, at Danmark allerede var 

globaliseret i oldtiden. 

 

Som arkæolog har hun været med på Galathea 3-ekspeditionen i Papua Ny Guinea og Stillehavet, hvor hun stod for 

udgravningen af et 1000 år gammelt skelet på øen Mbuke, og hun har været feltleder på en international udgravning af 

bronzealderborgen Monkodonja i Istrien i Kroatien.  

 

Anledningen til at Jeanette Varberg besøger Odder Gymnasium er, at hun er inviteret til at et give foredrag på Odder 

gymnasium for ca. 200 2.g elever og lærere om “Menneskets forhold til naturen” i et historisk perspektiv. Globale 

udfordringer har altid været et grundvilkår for mennesker, som vi til alle tider har måttet stå ansigt til ansigt med. 

Problemstillinger som fx klimaforandringer har også været en udfordring for tidligere tiders mennesker, og det at vi kan 

spejle os i fortiden kan således give os styrke og viden til, hvordan vi takler nutidens og fremtidens globale 

problemstillinger. 

 

Efter Jeanette Varbergs oplæg skal de 200 elever arbejde videre i en koncentreret innovationsuge, hvor de arbejder med 

løsningsforslag på komplekse problemstillinger under det overordnede tema, ”Menneskets forhold til naturen”.  

 

Eleverne arbejder i flerfagligt samarbejde og skal i deres arbejde bl.a. kunne vurdere skiftende tiders tankemønstre, 

centrale forestillinger, samfundsmæssige problemstillinger, videnskabelige, teknologiske og kunstneriske gennembrud, 

som understøtter vores nutidige løsninger på globale problemer. Fagligheden bliver med andre ord bragt i spil, så eleverne 

kommer til arbejde hands on med virkelige problemstillinger enten fra det lokale, det nationale eller det globale samfund. 
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