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Viborg Snapsting får gave fra Folketingets formand
Folketingets Præsidium kommer til Viborg Snapsting for at overrække borgmester Torsten Nielsen en
karaffel fra Danmarks Rigsdag, som et symbol på Snapstings unikke historie i Viborg. Overrækkelsen sker
fredag den 23. juni k. 14.30 i Bispegården, Domkirkestræde 1, 8800 Viborg.
Ingen ved med sikkerhed, hvor fra Christiansborgs restaurant og kantine Snapstinget har sit navn fra. Men
højst sandsynlig stammer det fra Viborg Snapsting, der gennem 400 år samlede folk fra nær og fjern en
gang om året til debat, ejendomshandler, offentlige bekendtgørelser, international marked, kultur, gøgl og
folkefest. Viborg Snapsting mistede pusten i forbindelse med den store statsbankerot i 1813 – og i samme
periode flyttede den politiske magt til København – til Christiansborg. Og noget tyder på at navnet
Snapsting flyttede med.
For fem år siden genoplivede Jyllands tidligere hovedby Viborg Snapsting. Gennem 10 dage i slutningen af
juni fyldes Viborg af glade og nysgerrige mennesker, der sammen vender byen på hovedet med en helt unik
Viborg-blanding af kultur, debat, foredrag, sport, leg og fest. I år forventes 75.000 gæster og deltagere til
Viborg Snapsting i dagene fra den 16. juni – 25. juni.
En historisk gave
For at markere 5-års jubilæet og sige tak for lån af det flotte navn, har Folketingets formand, Pia
Kjærsgaard, besluttet at forære Viborg Snapsting en gave.
Fredag den 23. juni kl. 14.30 kommer to medlemmer fra Folketingets præsidie, Kristian Pihl Lorentzen og
Leif Mikkelsen, til Viborg Snapsting for at overrække borgmester Torsten Nielsen en smuk, gammel karaffel
fra Danmarks Rigsdag. Overrækkelsen sker ved et åbent hus i Bispegården i Viborgs gamle domkirkekvarter,
hvor Viborgs biskop, Henrik Stubkjær byder på tre forskellige Reformationsøl fra Viborg Bryghus, Lutherlagkage fra Søster Lagkage og jazzmusik.
Hundredvis af arrangementer
Åbent hus arrangementet er blot ét blandt de flere hundrede arrangementer, der foregår under Viborg
Snapsting. Størstedelen af de mange arrangementer, foregår i Viborgs mange gamle og stemningsfyldte
byrum – lige der, hvor det oprindelige Snapsting også samlede folk. I år er Viborg Snapsting desuden en del
af Aarhus 2017 – Europæiske Kulturhovedstad.
Til årets Snapsting kan man blandt andet opleve foredrag, debatter, gratis koncerter, Natcabaret, Street
Food marked, dansk og internationale børn i leg og læring, teater, Seniorfolkemøde, folkefest og meget,
meget mere.
Viborg Snapstings fulde program kan ses på www.snapsting.dk
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Det historiske Viborg Snapsting
Viborg Snapsting var fra midten af 1400-tallet og 400 år frem en årlig tilbagevendende begivenhed i Viborg.
Det var her folk mødtes fra nær og fjern - en folkefest med en herlig blanding af handel, viden, fest og et
farverigt kulturliv.
Den gang var Snapsting
 et pengemarked, hvor folk handlede med jord og ejendom i hele Jylland
 en nyhedsbørs, hvor folk debatterede politik, og hvor viden blev udbredt og rygter spredt
 et marked med international handel og ægteskaber blev indgået
 en slags ægteskabsbørs, hvor folk det ene år blev forlovet og året efter blev gift
 et sted fuld af kultur, underholdning og folkeliv.
 et tingstævne, hvor alle love og bekendtgørelser blev offentliggjort.
Udgangspunktet for Viborg Snapsting var det gamle tingsstævne, hvor alle love og bekendtgørelser blev
oplæst og forklaret. Selve tingsstævnet blev opløst i 1805, mens Snapsting fortsatte frem 1813.

Navnet Snapsting
Ordet snapsting hører man første gang tilbage i 1442 og siden i 1557 af Christian 3., der beder sine mænd
om at tage til Viborgs Snapsting for at forklare bønderne indholdet i en kongelig befaling. I dag har man tre
mulige forklaringer på, hvorfor det fik navnet Snapsting.




der blev drukket rigeligt med snaps til landstingsmøder i Viborg
det er opkaldt efter Snabes Høj uden for Viborg
det er begyndelsesbogstaverne i den latinske vending »sessio novi anni prima«, der betyder det
første ting i det nye år

Hvilken forklaring, der er den rigtige, står hen i det uvisse.
Kontaktinformation:
Lars Stentoft, kulturdirektør i Viborg Kommune, 23 32 02 79 / M: lkst@viborg.dk
Fakta om karaflen
I 1937 anskaffede Folketinget til repræsentationslokalerne bl.a. 57 karafler til 4 kr. og 33 øre stykket. De
blev alle forsynet med monogram i guld til en pris på 30 øre stykket. Leverandør var O. Brønnum.
I og med at der står Danmarks Rigsdag på karaflerne, antages det, at karaflerne er taget ud af brug efter at
Rigsdagen i 1953 blev afløst af Folketinget.

