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Tania Maria Hennebergs “Re:Route” har til formål at invitere 
folk med ind i et andet lag af søens landskab og en historie 

om, hvorledes man kan genforbinde sig. Der gives forskellige 
korte indblik heri på en både inviterende og personlig rejse i 
tid, kultur, historie og tro, der forhåbentlig vil hjælpe vandre-
ren lidt på vej til selv at gå på opdagelse. Foto: Emma Haas

Kunstner 
med Viborg-
rødder 
skaber
helt særlig 
vandring
om søen
Tidligere på måneden skabte Tania Maria 
Henneberg en kunstnerisk vandring om 
Søndersø, der nu er blevet til en udstilling og 
en mulighed for at gå turen selv. "Jeg synes 
selv, det har været vildt interessant, og at jeg 
har fået en ny forbindelse til byen," siger hun.

Emma Rose Haas
emrha@viborgfolkeblad.dk

FAKTA
TO FINURLIGE TING VED “RE:ROUTE”
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Tania Maria Henneberg har glemt en rekvisit på ruten. Det 
var ikke med vilje, og kunstneren vil således rigtig gerne ha-

ve den igen. Hvis man finder den, får man t-shirten, der hænger 
i udstillingen på Viborg Kunsthal.

Omkring post nummer 12 er en æske gemt i landskabet, og 
i den er Tania Maria Hennebergs telefonnummer. Finder 

man det, kan man ringe til kunstneren, som trækker et såkaldt 
månekort for én.

ren, forklarer kunstneren.
I kufferten, der er stillet

frem udendørs kan man gan-
ske gratis finde et clipboard
med to kort og et refleksions-
ark klemt fast. Det skal man
tage med sig, når man går
rundt om søen, hvis man vil
omkring de 12 poster, Tania

Maria Henneberg live-strea-
mede fra.

Når man går ruten, kan
man også få lyd med i ørerne
i form af en podcast, hvis man
scanner QR-koden.

- Med podcasten i ørerne
og ens eget refleksionsark går
man på opdagelse i perspek-
tivet, siger hun:

- Man skal stille sig åben
for perspektivet og sætte tid
af til det. Og så kan det blive
en sanselig, meditativ van-
dring, som forhåbentligt vil
skabe en forbindelse til dig
selv, landskabet, den eller de
personer, du tager med dig
undervejs.

Idéen er, at man undervejs
skriver nogle tanker og re-
fleksioner på sit medbragte
ark, og at man til sidst lægger
dem tilbage i kufferten.

hun stod overfor at skulle
skabe en kunstnerisk van-
dring i Viborg, var det åben-
lyst:

- Den første vandring, jeg
forbandt med min tid i Vi-
borg, var en tur rundt om sø-
en, siger hun og fortsætter:

- Jeg tænkte blandt andet
på livets landskab, og hvor-
dan vi i gymnasiet går fra ung
til voksen. Livet er cirkulært -
det er ikke fra a til b, som re-
ligion forsøger at fortælle os.
Og jeg kan godt lide at arbej-
de med cirklen som symbolik
og dens referencer til livet,
det vi som menneske er om-
givet af og kommer fra.

Gå i kunstnerens fodspor
Er man nysgerrig på at gå i Ta-
nia Maria Hennebergs fod-
spor, er det faktisk muligt. For

ud af vandringen er vokset en
pop-up udstilling, man kan
finde i det gamle børneværk-
sted i hjørnet af Viborg
Kunsthal.

Det er et kuriøst sammen-
surium af ting, der kan ses i
vinduespartiet. Men det giver
mening, når man har gået tu-

VIBORG: En tur rundt om Søn-
dersø er en tur, som de fleste
viborgensere har gået mange
gange før. Landskabet og na-
turen rundt om søen har lyt-
tet til tusindvis af samtaler.
Måske har der været skænde-
rier, måske frierier.

Nogle har på kilometerne
fundet ro fra en travl hverdag,
andre har fundet klarhed om
et problem.

Det er ikke kun den fysiske
vandren, der giver noget. Det
er også naturen. Nogle ser
den, nyder den og bruger den.
Andre end ikke ænser den.

Og hvad med det historiske
perspektiv? Søndersø har væ-
ret centrum for viborgenser-
nes færden i århundreder.
Det gamle sindssygehospital
lå næsten på søbredden, lige-
som tugthuset gjorde det.

En tur rundt om Søndersø
kan være så ualmindeligt
mange ting.

Og det er netop noget af
det, Tania Maria Henneberg
har taget udgangspunkt i
med sit kunstneriske projekt
“Re:Route”.

I al sin enkelhed er projek-

tet en tur rundt om Søndersø
området set med et nyt per-
spektiv.

Men går man lidt dybere,
vil man opdage, at det er pro-
duktet af et væld af kunstne-
riske overvejelser, refleksio-
ner, symbolik og historisk re-
search.

En Viborg-vandring
Det kunstneriske værk var en
tur rundt om Søndersø 6. ok-
tober, som Tania Maria Hen-
neberg gik. Hver time i 12 ti-
mer gik hun live på Facebook,
som konceptet bød.

Projektet var nemlig en del
af “Walking Landscapes” - et
vandringsprojekt skabt af
Metropolis, der kobler kunst
og natur, og som blev opfun-
det sidste år under corona-
pandemien.

140 kunstnere skabte en
vandring, der blev koblet til
noget kulturelt.

I Viborg gik otte kunstnere,
der på en eller anden vis hav-
de forbindelse til byen. Tania
Maria Henneberg var én af
dem.

Da hun var barn, gik hun
nemlig nogle år i folkeskole
her i byen, og tre af hendes
ungdomsår blev brugt på Vi-
borg Katedralskole.

Nu er hun 40 år gammel og
bor i København. Men da
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Vejret var ikke med kunstneren, da hun skulle på sin "Re:Route"-van-
dring. Og med en stor trækvogn med masser af rekvisitter var det godt, 
der var mange timer til at nå turen rundt. Foto: Eskild W. Henneberg

Undervejs i sit arbejde har Tania Maria Henneberg gået turen om søen 
rigtigt mange gange. Én af gangene havde hun Jesper Overgaard, for-
henværende journalist på folkebladet, nu kendt under navnet Byman-
den, med. "Han gav mig den historiske gennemgang af stedet. Og der 
gemmer sig så mange historier, jeg ikke vidste noget om," siger kunst-
neren. Foto: Emma Haas
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Man skal stille sig åben for perspektivet og 
sætte tid af til det. Og så kan det blive en 
sanselig, meditativ vandring, som 
forhåbentligt vil skabe en forbindelse til dig 
selv, landskabet, den eller de personer, du 
tager med dig undervejs.
TANIA MARIA HENNEBERG

Tania Maria Henneberg
håber, at der er mange, der vil
give deres bidrag. Hun på-
tænker nemlig at samle tan-
kerne og nedslagspunkterne i
et anderledes kort over Søn-
dersø.

- Jeg glæder mig rigtig me-
get til at se, hvad folk har få-
et ud af det, siger hun.

'Jeg har fået en ny 
forbindelse til byen'
Alt ved vandringen er gen-
nemtænkt og velfunderet.
Selv noget som titlen “Re:Rou-
te”. For route betyder rute,
men lyder i den engelske ud-
tale også som “root” eller rød-
der.

Og spørgsmålet er, hvor-
dan man kan genopdage et
landskab, man har bevandret
utallige gange før, og skabe

rødder på ny.
Der vandres i cirkel med re-

ference til det, at livet - som
naturen - ikke er lineær men
cirkulær. Men cirklen refere-
rer også til et ur og dermed
tid, årstidernes skiften, livets
cyklus, solen og månen, gen-
tagelsen, accept, vores forbin-

Alt ved vandringen er gennemtænkt og velfunderet. Selv noget som tit-
len “Re:Route”. For route betyder rute, men lyder i den engelske udtale 
også som “root” eller rødder. Foto: Eskild W. Henneberg

delse til hinanden og meget
mere.

- Det er en invitation til at
træde ind i et nyt perspektiv,
få en ekstra oplevelse med og
et andet forhold til en tur,
man har oplevet mange gan-
ge før, fortæller Tania Maria
Henneberg.

Hun har udvalgt 12
nedslagspunkter, eller poster
om man vil, på ruten. Ét af
dem er ved et piletræ.

- Tanken er, at man går på
opdagelse i piletræet. Hvorfor
hedder det en grædende pil?
Hvad kan et træ fortælle os?
Træet har rødder, der holder
det fast, når vinden blæser,
tænker kunstneren højt.

Vand er et andet tema, tid
et tredje og overgange et fjer-
de.

- Jeg synes selv, det har væ-
ret vildt interessant, og at jeg
har fået en ny forbindelse til
byen, siger Tania Maria Hen-
neberg.

Den kunstneriske (gen)op-
dagelse af Søndersø kan ople-
ves af børn såvel som voksne,
alene eller sammen, frem til
udgangen af uge 45.


