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1. Ledelsesberetning 
 
Bestyrelsen 
Den nye bestyrelse, der blev nedsat 1. april 2012, har på en enkelt plads fået et nyt ansigt, 
idet Thorsten Sadowsky blev udpeget til museumsdirektør ved Kirchner Museet i Davos, 
Schweiz. Han blev erstattet af Dorte Kiilerich, der er tidligere direktør for VisitDenmark og 
VisitNordsjælland, og som nu driver flere private virksomheder. Bestyrelsen har derfor siden 
1. april 2013 haft følgende sammensætning: 
Jørgen Ulrik Jensen, adm.dir. , Pluss Leadership       Udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling 
Per Kristian Madsen, dir. for Nationalmuseet       Udpeget af museumsforeningerne 
Dorte Kiilerich, dir., Living Concept        Udpeget af museumsforeningerne 
Knud Jager Andersen, kulturudvalgsformand        Udpeget af Esbjerg byråd 
Paul Holst, fmd., Esbjerg og Omegns Museumsforening Udpeget af EOM 
Dan Møller, næstfmd., Det Antikvariske Selskab, Ribe Udpeget af ASR 
Sarah Qvistgaard, museumsinspektør       Medarbejderrepræsentant 
Jørgen Ulrik Jensen er valgt til formand og Paul Holst til næstformand. 
 
 
Fusioner og samarbejder 
Den 1. januar 2013 trådte fusionen med Historisk Samling fra Besættelsestiden 1940-45 
(HSB) i kraft. HSB er en dygtigt ledet arkiv- og forskningsinstitution, som hidtil havde været 
selvejende og placeret i Syddansk Universitets bygninger i Esbjerg. Der blev allerede ved 
budgetforliget i Esbjerg Byråd i 2012 fundet 385.000 kr. til SJM til ombygning af den tidligere 
pedellejlighed på Esbjerg Museum. Det har muliggjort, at HSB før jul 2013 kunne rykke ind i 
lokaler på Esbjerg Museum. Begge parter har i løbet af året oplevet fordelene ved fusionen, 
og ikke mindst efter den fysiske fusion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I december flyttede HSB ind i nyindrettede 
lokaler på Esbjerg Museum. Ud over læsesalen  
er der tre kontorer samt køkken og toilet. I 
kælderen har HSB sit store arkiv med de  
mange illegale blade. 

 
 

 
I løbet af året lykkedes at det opnå enighed med Fanø Kommune om en samarbejdsaftale, 
og ved kommunens budgetforlig i oktober blev aftalen bekræftet. Den indebærer, at Fanø 
fremover betaler et basistilskud til SJM på i alt 75.000 kr. mod, at SJM løser en række 
opgaver, herunder etablerer en museumsudstilling. Når dette er realiseret, vil 
basisbevillingen blive forøget. Aftalen er et led i museets strategiplan om at sætte fokus på 
Vadehavets kulturhistorie både forsknings- og formidlingsmæssigt.  
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Som led i en ny organisering af de arkæologiske ansvarsområder, hvor antallet af 
ansvarshavende gravende museer blev reduceret fra 41 til 27, blev det fastslået, at 
Sydvestjyske Museer fortsat varetager det arkæologiske ansvar i Esbjerg, Fanø og Billund 
kommuner. Der er også indgået principaftale med Vejen Kommune og Museet på 
Sønderskov om, at SJM skal have det overordnede forskningsmæssige ansvar samt stå for en 
sammenføring af økonomien på det arkæologiske område. Der blev dog ikke indgået en 
endelig aftale herom i 2013. 
 
 
Intern organisation 
I løbet af 2013 har den interne organisation undergået to ændringer. Først og fremmest er 
HSB pr. 1.1. 2013 blevet indfusioneret. Organisatorisk er HSB en selvstændig enhed med 
reference til direktøren. Fagligt indgår HSB i en samlet historieenhed, hvilket har betydet en 
klar styrkelse af nyere tids området.  
 
En anden ændring består i, at Samlingen er blevet nedlagt i forbindelse med, at lederen 
ønskede at stoppe i den funktion. De hidtidige opgaver er blevet fordelt på følgende måde: 
Administrationschef  Henrik H. Kristensen har overtaget ansvaret for magasinerne. Han er i 
forvejen bygningsansvarlig. Morten Søvsø har overtaget ansvaret for registreringssystem, 
arkiver og den arkæologiske samling, medens Lulu A. Hansen har det overordnede ansvar for 
nyere tids samling og biblioteksområdet. Steen Thrane Frydenlund Jensen har fortsat det 
daglige arbejde med biblioteksområdet. 
 
Et væsentligt nyt organiseringsredskab har været implementering af projektarbejdsformen, 
hvor alle nye projekter nu organiseres i henhold til Esbjerg Kommunes 
projektstyringshåndbog. I begyndelsen af året holdt en af håndbogens forfattere også oplæg 
for alle relevante medarbejdere på museet. For et meget udviklingspræget museum som os 
har vi fra dag 1 høstet rigtig gode erfaringer med nu at have en klar definition på et projekt, 
udarbejdelse af kommissorium, nedsættelse af diverse grupper samt en klar rollefordeling 
mellem projektejer, projektleder og andre.  
 
 
Forskning 
Et centralt punkt i museets Vision 2020, Strategi 2013-16 er, at museet ved udgangen af den 
første strategiperiode i 2016 vil have syv ansatte på ph.d.-niveau. En ph.d.-grad er på ingen 
måde et kriterium for, om man er en dygtig museumsinspektør, men det er med de 
skærpede regler i museumsloven et kriterium for at kunne søge forskningsmidler og vil i 
praksis lette det tættere samarbejde med universiteterne, som også er et pejlemærke for 
museernes fremtidige virke. 
 
Museets første ansatte med en ph.d.-grad ud over direktøren blev Niels Algreen Møller. Han 
blev ansat 1. februar 2013 og skal på det forskningsmæssige område især styrke forhistorisk 
arkæologi og specielt jernalderområdet. I maj forsvarede han ved Københavns Universitet 
den fremragende ph.d.-afhandling Dynamiske bebyggelser i Vestjylland. 
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Nyere tids området fik også en markant styrkelse ved udpegningen af post doc. Lulu A. 
Hansen (36) som leder af Historie pr. 1.8. 2013. Hun skrev i 2011 ph.d.-afhandling om de 
esbjergensiske pigers forhold til de tyske soldater under besættelsen og blev efterfølgende 
ansat som post doc. (adjunkt) ved turismeuddannelsen ved Syddansk Universitet.  
 
Yderligere to ansatte kom i 2013 ind i et ph.d.-forløb. Museumsinspektør Mikkel Kirkedahl 
Nielsen blev indskrevet ved Centre for Design, Learning and Innovation, Aalborg Universitet 
Esbjerg, hvor han i en tre-årig periode skal analysere og udvikle koblingen mellem digitale 
medier og kulturarvsformidlingen. Museumsinspektør og leder af Arkæologi, Morten Søvsø, 
er i 2013 kommet ind i et særligt tilrettelagt forløb ved Arkæologi, Aarhus Universitet. Han 
skal på baggrund af en omfattende forskningspublicering udarbejde en syntetiserende 
artikel på 40-60 sider, som sammen med artikler forventes at kunne forsvares ved udgangen 
af 2014. 
 
For at styrke især de yngre ansattes muligheder for at bedrive en vis forskningsindsats 
besluttede bestyrelsen at afsætte 125.000 kr. i 2013-budgettet til en forskningspulje. I kraft 
af et godt 2012-resultat valgte bestyrelsen at afsætte yderligere 75.000 kr. til 
forskningspuljen i 2013. Ansatte kan søge om frikøb i et mindre antal uger til at skrive en 
videnskabelig artikel, forberede et konferenceoplæg eller tage initiativ til et større 
samarbejdsprojekt. Medarbejderne kommer derved ind i et meriteringsforløb, og de 
bidrager til at realisere museets vision om at være et af de mest forskningstunge danske 
museer.  
 
Den 19.-20. marts afholdtes for femte gang et kollokvium i Ribe, og denne gang med titlen 
Ældre jernalders gravskik i Sydjylland. Kollokvierne holdes med ujævne mellemrum og sætter 
hver gang et tema til debat. Kollokviet i 2011 resulterede i en flot rapport udgivet af 
Københavns Universitet og med Niels Algreen Møller som hovedredaktør. 2013-kollokviet vil 
også blive udgivet i bogform af Københavns Universitet. 
 
Den 6.-7. maj afholdtes for 26. gang byarkæologisk seminar i Ribe på vandrerhjemmet og 
med Morten Søvsø som arrangør. Temaet for de mere end 50 middelalderarkæologer var 
Det urbane gennembrud. En række af indlæggene vil blive publiceret i tidsskriftet Hikuin. 
 
At afholde byarkæologisk seminar og et kollokvium er ressourcekrævende, men også meget 
givende og en central del af forskningsstrategien. Det samme er medarbejdernes deltagelse i 
nationale og ikke mindst internationale konferencer og seminarer. Her præsenteres papers, 
som senere bliver til artikler, og her skabes netværk og opnås indsigt i nye tilgange og 
resultater. Blandt de internationale konferencer skal nævnes, at Morten Søvsø holdt oplæg 
på et to-dages kollokvium på Bangor University, Wales, og var inviteret til at holde oplæg på 
den 17. vikingekongres, der afholdes hvert fjerde år og i 2013 foregik i august på 
Shetlandsøerne.  Både Troels Bo Jensen og Sarah Qvistgaard holdt foredrag på Viking Worlds 
Conference i Oslo, og Sarah Qvistgaard deltog også i en konference i Kina med et paper om 
kamme og kamproduktion. Både Niels Algreen Møller og Palle Siemen deltog med papers i 
den 17. EAA Congress (European Association of Archeologists) i Pilsen, Tjekkiet.    
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Publicering 
Sydvestjyske Museer har en ambition om at være et af de mest forskningstunge danske 
museer. Samtidig lægger vi vægt på fortsat at levere gode forskningsformidlende artikler. 
Samlet set har publiceringen haft følgende omfang og sammensætning de seneste tre år: 

 

 

 2011 2012 2013 

Monografier/antologier/ph.d.-afhandlinger 2 1 1 

Dansksprogede artikler/kapitler 7 14 17 

Engelsksprogede artikler/kapitler 1 1 2 

Fagfællebedømte bøger og artikler  6 9 12 

Forskningsformidlende artikler/kapitler 2 7 16 

Liljebjerget 1 2 5 

 
Det større antal forskningsformidlende artikler kan i høj grad tilskrives et væsentligt nyt 
initiativ, som museet tog i 2013, nemlig udgivelsen af årbogen Levende Viden. Kulturhistorisk 
årbog for Esbjerg-Ribe-Fanø området. Bogen er på 127 sider og bragte i sin første udgave 13 
artikler fra museets medarbejdere. Baggrunden har været et ønske om at formidle nogle af 
de mange gode historier og undersøgelser, som de ansatte har arbejdet med. Desuden skal 
årbogen dække lige fra stenalder til nutid og lige fra Roager i syd til Marbæk i nord ligesom 
Fanø også er dækket. Det har samtidig været målet at skabe en indbydende bog med mange 
illustrationer og en spændende opsætning. Vi synes selv, at det i høj grad er lykkedes at 
udgive en bog, der henvender sig til den almindeligt interesserede i områdets historie og 
udvikling, og som på en måde udfylder det hul, der opstod, da Mark og Montre i 2006 gik ind 
som de amtslige museers fælles formidlingsårbog. 
 
I 2013 udgav museet 25. årgang af By, marsk og geest. Denne begyndte som en årsberetning 
fra Den antikvariske Samling i Ribe og var fra begyndelsen præget af grundige artikler af 
primært arkæologisk art. Denne linje er siden fastholdt, således at By, marsk og geest nu er 
på Forsknings- og Innovationsstyrelsens såkaldte autoritetsliste over godkendte og 
pointgivende tidsskrifter inden for arkæologi. Der er en række faglige krav knyttet til at være 
på denne liste, og da Sydvestjyske Museer sammen med Nationalmuseet er de eneste 
museer, der udgiver eget tidsskrift, har vi fra 25. årgang yderligere understreget dets 
videnskabelige karakter. Vi har nu lanceret det som et rent videnskabeligt tidsskrift med 
undertitlen Kulturhistorisk tidsskrift for Sydvestjylland. Samtidig har vi styrket 
fagfællebedømmelserne ved, at disse nu er dobbeltblinde, dvs. i princippet kender hverken 
forfatter eller bedømmer hinandens identitet. Desuden er redaktionen blevet fagligt styrket. 
Med jubilæumsnummeret benyttede vi også lejligheden til at skabe et helt nyt og moderne 
layout. Dette blev muliggjort gennem en donation fra Det antikvariske Selskab. Firmaet Kirk 
og Holm i Esbjerg har til vores fulde tilfredshed stået for layout og opsætning af både årbog 
og tidsskrift. 
 
Museet har sit eget forlag, Liljebjerget, som står for udgivelsen af både årbog og tidsskrift. I 
årets løb er det derudover blevet til yderligere tre udgivelser: 
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- Thomas Risom, der er lærer i Ribe og meget optaget af vikingernes perlefremstilling, fik i 
foråret udgivet Perlemageren fra Ribe. Historien, materialerne og teknikkerne i et smukt 
design. Bogen har fået meget fine anmeldelser. 

- Claus Feveile, der tidligere har været museumsinspektør ved Sydvestjyske Museer, udgav 
i 2010 en fremragende formidlingsbog om Vikingernes Ribe, som samlede al den nyeste 
viden sammen, således at der kunne udgives en erstatning for Stig Jensens ligeledes 
glimrende bog fra 1991, Ribes Vikinger. Vi kunne i 2013 udgive Feveiles bog i en engelsk 
og tysk udgave, hhv. Viking Ribe. Trade, Power and Faith og Ribe zur Wikingerzeit. 
Handel, Macht und Glauben. 

 
 
Formidling 
Som det fremgår af afsnit 4 har museet mange og forskelligtartede formidlingsformer. I 
forhold til udstillinger arbejder Formidlingsenheden med såkaldte paraplytemaer, hvor en 
række aktiviteter kobler sig på et fælles tema. Formidlingsenheden har i 2013 arbejdet med 
fire paraplytemaer. Som eksempel kan nævnes Rock i Esbjerg, som indledtes med musik og 
vinylsalg i forbindelse med festugen. Det efterfulgtes af en udstilling på Esbjerg Museum om 
samme tema, hvor åbningen kombineredes med åbningen af Esbjerg Festuge samme sted. 
Det gav et besøgstal på næsten 1000 til åbningsarrangementet. I 2014 er der kommet 
vinterferieaktiviteter for børn samt et fælles forløb med et musikhold fra Esbjerg 
Gymnasium.  
 
Museets medarbejdere holder et stort antal foredrag, både forskningsformidlende og mere 
videnskabelige i form af indlæg og præsentationer på konferencer og seminarer. 
Nedenstående tabel viser fordeling og udvikling i antal foredrag og præsentationer i de 
seneste tre år: 
 

Type 2011 2012 2013 

Forskningsformidlende  13 49 52 

Videnskabelige 11 16 25 

- Heraf engelsksprogede 0 4 13 

I alt 24 65 77 

 
I løbet af året fik museet udarbejdet arkitekturen til en helt ny og samlende hjemmeside. På 
grund af tidspres er de eksisterende hjemmesiders mange underliggende sider endnu ikke 
helt overført, da sammenhængen i hele kommunikationen skal gentænkes. 
 
Et væsentligt nyt tiltag i løbet af året har været skabelsen af Domkirkemuseet i Ribe 
Domkirkes søndre galleri, som har kunnet realiseres i kraft af en bevilling fra 
Arbejdsmarkedets Feriefond. Menighedsrådet og museet har arbejdet meget tæt sammen 
om opgaven, hvor museet har haft det faglige ansvar og har stået for udarbejdelsen af et 
omfattende undervisningsmateriale.  
Udstillingen, der både viser kirkens bygningsmæssige udvikling, og ellers har fokus på 
overgangen fra katolicisme til protestantisme, åbnede den 1. juli. Domkirken står for 
billetteringen og indtægten, medens museet fortsat har det faglige ansvar og har museets 
besøgstal. Museets direktør er samtidig næstformand i den fondsbestyrelse, som har det 
overordnede ansvar for museet. Der har i det første halve år været 55.000 besøgende. 
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Samarbejder 
Sydvestjyske Museer deltager i et stort antal samarbejder med andre museer, med 
universiteter og med diverse lokale aktører.  
 
Samarbejdsaftalen med Suzhou Museum er allerede nævnt. Her er Sydvestjyske Museer 
tovholder for en vikingeudstilling, som skal åbne 27. marts 2015. Fra dansk side er der tale 
om et tæt samarbejdende konsortium bestående af Nationalmuseet, Vikingeskibsmuseet, 
Aarhus Universitet (Institut for Kultur og Samfund) samt Sydvestjyske Museer. Konsortiet har 
nedsat fælles styregruppe, projektgruppe og arbejdsgrupper.  
 
Museet har sammen med flere andre museer, der arbejder med vikingeområdet, indgået en 
aftale med DK4, som vil resultere i en række af i alt seks udsendelser, der sendes i 2015.  
 
Sammen med Museum Sønderjylland er vi initiativtagere til en workshop for museer og 
universiteter i Danmark, Tyskland og Holland, hvor temaet er bebyggelsesudviklingen i  
Vadehavsregionen i perioden 800 f.Kr. til 1700 e.Kr.  Workshoppen afholdes først i marts 
2015. 
 
I forhold til Vadehavet deltager Sydvestjyske Museer i flere samarbejder såsom Vadehavets 
Formidlerforum og et netværk af museumsinspektører fra Vadehavsområdet. Sammen har 
disse museer også afviklet et projekt om bevaringsværdige bygninger i Nationalpark-
området. Projektet gav midler til at kunne ansætte en projektmedarbejder i 3½ måned ved 
Sydvestjyske Museer.  
 
På formidlingsområdet har museet en bred samarbejdsflade, hvor den væsentligste partner 
stadig er Esbjerg Kommunes skoletjeneste, med hvem vi har et fælles initiativ i form af 
Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe. Her bliver der til stadighed udviklet nye 
undervisningsforløb af høj kvalitet. På formidlingsområdet har museet et bred 
samarbejdsflade, hvor den væsentligste partner stadig er Skoletjenesten med hvem vi har et 
fælles initiativ i form af Skoletjenesten på Quedens. Sammen er vi ved at udvikle flere nye 
tiltag i forbindelse med Nyt Esbjerg Museum. I forbindelse med dette deltog en række 
medarbejdere fra de to institutioner i en fælles studietur til Tyskland og Holland i august 
måned for at se, hvorledes man der arbejder med formidling af 2. verdenskrig, bl.a. i kz-
lejren Neuengamme og i Anne Frank Huset. 
  
Siden 1979 har museerne i Ribe og Ringkøbing amter samarbejdet om Konserveringscenter 
Vest i Ølgod. Konserveringsarbejdet er væsentligt for museernes varetagelse af kulturarven 
og et godt eksempel på en opgave, som bedst løses i fællesskab. Som led i omkalfatringen af 
museumslandskabet vil der også ske ændringer på konserveringsområdet. 
Konserveringscentrene rundt om i landet kan ikke fastholde statstilskuddet som 
selvstændige enheder, idet tilskuddet fra 2016 vil blive givet direkte til museerne. 
Sydvestjyske Museer sidder med i bestyrelsen og arbejder aktivt for, at der skal ske en 
samling af flere konserveringscentre for at skabe større kritisk masse. 
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Internationalisering 
Deltagelse i internationalt samarbejde er med til at skabe perspektiv, ny inspiration og oftest 
også øget kvalitet. Det er derfor et prioriteret indsatsområde for museet. De to mest gængse 
former er deltagelse i internationale konferencer og gennem publicering i internationale 
tidsskrifter og bøger. På begge områder er der i 2013 sket et markant løft, som det også 
allerede er blevet fremhævet foran. 
 
Museet tog i 2013 et afgørende skridt videre i sit internationale arbejde, idet direktøren i 
april kunne underskrive en søstermuseumsaftale med Suzhou Museum. Suzhou er Esbjergs 
venskabsby og ligger cirka 100 km vest for Shanghai og har et indbyggertal på omkring 6 mio. 
Suzhou Museum er særdeles smukt og er tegnet af den verdensberømte arkitekt I.M. Pei. 
Museet har hvert år omkring 1,5 mio. besøgende.  
 
 
Resulatet for 2013 
Museet realiserede i 2013 et underskud på tkr. 58 mod et budgetteret overskud på tkr. 33. 
Museet har i forbindelse med finansierede arbejdsopgaver og stram lønstyring haft et 
generelt mindre nettoforbrug af lønkroner end budgetteret.  
Det lave aktivitetsniveau på udgravninger har medført, at museet ikke har kunnet realiseret 
budgettet for administrations-/dækningsbidrag, ligesom der har været flere 
egenfinansierede udgravninger end afsat i budgettet. 
 
Målt på antal gæster svarede 2013 til 2012, når der sammenlignes mellem de to 
hovedudstillingssteder Museet Ribes Vikinger samt Esbjerg Museum samt de to mindre, 
nemlig Esbjerg Vandtårn og Rådhussamlingen i Ribe. Hertil skal dog lægges 50.000 gæster, 
som siden åbningen 1. juli 2013 har besøgt domkirkemuseet. Sydvestjyske Museer modtager 
ikke entréindtægten herfor, men har det faglige ansvar.  
 
Museet har søgt og modtaget ekstrabevillinger ifb. med en gennemgang og flytning af 
oldtidsmagasinet under Esbjerg Museum til museets magasin i Ribe. I regnskabet under 
afsnit 7 ses det derfor, at statstilskuddet er øget. 
Museet har foretaget en ekstraordinær nedskrivning på 300.000 kr. på lageret af bøger i 
under forlaget Liljebjerget. Det har påvirket driftsresultatet negativt med ca. 70.000 kr. 
 
 
Besøgstal og omsætning 
Det fremgår af nedenstående fig. 1, at Museet Ribes Vikinger igennem 2013 i flere af årets 
måneder har haft færre besøgende end i tilsvarende måneder tilbage til 2009. Dette gælder 
også for den typiske højsæson i juli og august.  
Fig. 2 viser det glidende gennemsnit for 2013, hvoraf det fremgår, at fra juni udvikler 2013 
sig til at blive det dårligste år i den viste periode. Besøgstallene for 2009 til 2013 er som flg.: 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

 

45.389 
45.156 
38.962 
35.201 
32.299 

 



 

10 

 

 
I forhold til 2009, som var det bedste år i den viste periode, er der tale om et fald på 28,8%. I 
forhold til 2012 er der tale om et fald på 8,2 %. 
 
Fig. 1. Antal besøgende pr. måned på MRV i perioden 2009 – 2013 (2009 = 100) 
 

 
 
 
Sydvestjyske Museer gennemførte i 2013 en regulering af entrépriserne. Dette ændrer dog 
ikke ved, at 2013 fortsat er det dårligste år for Museet Ribes Vikinger i den viste periode. 
Udviklingen i entréindtægterne ser således ud: 

2009 
2010 
2011 
2012 

2013 
 

1.387.521 
1.435.374 
1.263.726 
1.246.081 

1.205.601 
 

 
I forhold til 2009 er der tale om et fald på 13,1% og i forhold til 2012 et fald på 3,3%. 
 
 
Fig. 2. Entreindtægt pr. måned på MRV i perioden 2009 – 2013(2009 = 100) 
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Butiksomsætning på Museet Ribes Vikinger viser et lidt afvigende billede i forhold til 
besøgstallet og entréindtægten. I højsæsonmånederne juli og august er omsætningen højere 
end i 2012 (fig. 3) og stort set på niveau med 2011. De samlede tal for butiksomsætningen 
for 2009 til 2013 ser ud som flg.: 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

 

998.157 
1.092.837 

930.277 
886.146 
943.321 

 

 
Fig. 3 Butiksomsætning pr. måned på MRV i perioden 2009 – 2013(2009 = 100) 

 
 
Marts og oktober blev gode besøgsmåneder på Esbjerg Museum (fig. 7). Udstillingen Rock i 
Esbjerg og den samtidige åbning af Esbjerg Kulturnat den 11.10. gav alene godt 900 
besøgende, og de efterfølgende dage trak udstillingen fortsat besøgende. I forhold til 2012 
var der i 2013 tale om en fremgang på 38%, og 2013 blev således det næstbedste år i 
perioden 2009 til 2013 (fig. 8)  samt jf. nedenfor: 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

 

10165 
11253 

9720 
7756 

10703 
 

 
Fig. 4. Antal besøgende pr. måned på ESM i perioden 2009 – 2013 (2009= 100) 
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Entréindtægten for Esbjerg Museum blev den højeste i perioden 2009 til 2013. Dette kan 
henføres til primært to forhold: En generel prisstigning på entréprisen samt at Museet 
modtog tkr. 10 fra Esbjerg Kommune mod, at det var gratis at besøge museet ifb. med DGI’s 
landsstævne. Tilskuddet blev indtægtsført ifb. med faktureringen i april jf. fig. 5. 
De samlede tal for entréindtægten for Esbjerg Museum fremgår af nedenstående: 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

 

78.028 
83.660 
72.180 
73.670 
89.710 

 

 
Fig. 5 Entreindtægt pr. måned på ESM i perioden 2009 – 2013 

 
 
 
Omsætningen i Butikken på Esbjerg Museum blev den laveste i perioden 2009 til 2013 – 
dette selv om der jf. ovenstående var det højeste besøgstal på museet i den samme periode. 
Fig. 6 viser den månedlige omsætning, som i første halvår ligger på niveau eller en anelse 
over de tidligere år, herefter sker der et svagt fald. Omsætningen i 4. kvartal er mindre end 
normalt, og årets samlede omsætning ender på det laveste niveau i perioden: 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

 

304.810 
257.164 
287.918 
289.185 
253.039 

 

 
Museet laver en særskilt opgørelse over besøgende, der kun kommer for at handle i 
butikken. En nærmere analyse af tallene viser, at der er tale om en nedgang i 4. kvt., der 
traditionelt er en god periode for museet, hvor der sælges kvalitets julepynt. Der er ingen 
umiddelbar forklaring på denne nedgang. 
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Fig. 6 Butiksomsætning pr. måned på ESM i perioden 2009 – 2013 
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2. Beretning fra de faglige enheder 
 

2.1 Arkæologi 
 
Årsberetning, arkæologi 
 
Udgravningsaktivitet 
I 2013 udførte Sydvestjyske Museer i alt 54 arkæologiske undersøgelser fordelt over Fanø, 
Esbjerg og Billund kommuner. De tre kommuner har et samlet areal på 1281 km2 – det er ca. 
3 % af Danmarks areal – og udgør tilsammen museets arkæologiske ansvarsområde. 
Undersøgelserne var med tre nedenfor omtalte undtagelser såkaldte nødudgravninger forud 
for kommende anlægsarbejder. De fordeler sig således i 2013 sammenlignet med de 
foregående to år: 
 

 2011 2012 2013 

Mindre forundersøgelser betalt af SJM 20 16 29 

Større forundersøgelser betalt af bygherre 10 18 18 

Slutundersøgelser betalt af bygherre  17 8 4 

Forskningsudgravninger 0 0 3 

I alt 47 42 54 

 
   
Undersøgelserne har over de seneste tre år fordelt sig således på de tre kommuner:  
 

Kommune 2011 2012 2013 

Esbjerg 39 32 46 

Billund 7 10 7 

Fanø 1 0 1 

I alt 47 42 54 

 
 
Omsætningen i den bygherrebetalte arkæologi var på beskedne 1.841.966,76 kr. Det laveste 
siden fusionen i 2008 og en tydelig afspejling af den tætte sammenhæng mellem den 
arkæologiske aktivitet og de generelle samfundskonjunkturer. 
Årets væsentligste undersøgelse var forskningsudgravningen af Riber Ulfsborg, SJM 200, som 
udførtes for midler bevilget af Kulturstyrelsen. Resterne af borgen blev udgravet, fordi den 
tørvebyggede banke er under hastig nedpløjning og nedbrydning. Selv om langt størstedelen 
af banken blev afgravet og udjævnet i det 19. årh., var der stadig bevaret tilstrækkelige 
rester til at afsløre hovedtrækkene i bankens opbygning, voldgraven rundt om dens fod og 
portåbningens placering. Særligt fascinerende var fundet af betydelige mængder afbrændt 
bygningstømmer, som sammen med fundet af en masse kasteskyts viser, at borgen blev 
ødelagt i kamp og afbrændt. Opførselstidspunktet kunne fastslås til 1148/49 og 
ødelæggelsen har fundet sted før 1157. Ca. 60 % af borgen er nu udgravet, og der søges om 
midler til udgravning af den resterende, østlige del af banken. 
En anden selvvalgt forskningsudgravning, SJM 213, blev foretaget ved en tuegravplads fra 
ældre jernalder beliggende i Jernvedlund lidt nord for Kongeåen. Bevarede hulvejssystemer 
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omkring gravene viser, at gravpladsen lå ved en større oldtidsvej, som også giver sig til kende 
i rækker af gravhøje både syd og nord for Kongeåen. Undersøgelsen afslørede en ukendt 
overpløjet gravhøj samt forskellige interessante grøftsystemer, som synes at være samtidige 
med gravpladsen.  
Den sidste forskningsgravning var en mindre sondagegravning i en gravhøj i Hjerting, som 
skulle afklare, om der var tale om en gravhøj eller en naturlig dannelse, SJM 289. Der viste 
sig at være tale om en græstørvsopbygget oldtidshøj. 
Den bygherrefinansierede arkæologi lå på et lavt niveau i 2013. Det store antal 
forundersøgelser har i de fleste tilfælde ikke ført til fund af væsentlige fortidsminder. Blot i 
fire tilfælde er det blevet til slutundersøgelser. 
I Grindsted blev udgravet et mindre areal forud for udvidelse af rådhuset, SJM 175. Der 
fandtes gårde fra germansk jernalder. 
I landsbyen Jedsted i Vilslev Sogn syd for Kongeåen udgravedes en nyudstykket 
parcelhusgrund, SJM 215. Der fandtes resterne af gårde fra renæssance og nyere tid. Under 
de mange rester af senere gårde fandtes desuden et grubehus fra ældre vikingetid. 
I forbindelse med restaurering af Darum Præstegård blev der etableret jordvarme. 
Slangefeltet blev placeret i haven, og ved den forudgående udgravning, SJM 299, fandtes to 
hustomter fra ældre jernalder. 
På Måde Industrivej udgravedes et areal forud for udstykning, SJM 313. Her fandtes en 
velbevaret hustomt fra ældre førromersk jernalder, samt lidt vest herfor et sten- og 
keramikfyldt grøftanlæg fra samme periode. I tilknytning til grøftanlægget anlagdes i yngre 
romersk jernalder adskillige århundreder senere en mindre urnegravplads rummende syv 
begravelser. 
De mange forundersøgelser blev udløst af en bred vifte af anlægsarbejder, hvoraf 
jordvarmesagerne alene stod for de 16.  
 
Beretningsefterslæb 
Manglende afrapportering fra arkæologiske udgravninger er en gammel problemstilling i 
dansk arkæologi, som Kulturstyrelsen i 2013 satte ekstra fokus på. I dialog med de 
arkæologiske museer blev efterslæbet opgjort, og der blev indgået afviklingsaftaler med 
samtlige institutioner. Således også Sydvestjyske Museer, hvis efterslæb på i alt 44 
beretninger skal være afviklet inden udgangen af 2014. På den baggrund er der lagt en 
afviklingsplan, som museet følger.  
 
Arkæologisk sagsbehandling 
Ved indgangen til 2013 var den arkæologiske sagsbehandling på museet stadig præget af 
forskellige traditioner fra henholdsvis Den antikvariske Samling og Esbjerg Museum. På 
baggrund af drøftelser i arkæologgruppen er nu fastlagt en fælles, nedskrevet standard, som 
har lettet både sagsgangen og tilgangen til vores fælles viden betydeligt. 
Forskningsopgaver, frikøb og beretningsafvikling har optaget større eller mindre dele af de 
arkæologiske sagsbehandleres arbejdstid. På den baggrund er den arkæologiske 
sagsbehandling blevet omlagt i 2013 og udføres nu af museumsinspektørerne Niels Algreen 
Møller, Michael Alrø Jensen, Troels Bo Jensen og Steen Thrane Frydenlund Jensen. 
Sidstnævnte udfører også tilsyn med fredede fortidsminder.   
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Forskning 
1000 års mennesker 
Det af Veluxfonden finansierede projekt omhandler liv og livsvilkår for de mennesker, som 
igennem en 1000-årig periode fra midten af det 9. årh. til bykirkegårdenes lukning i 1805 
blev begravet på Ribes Kirkegårde. Fokus ligger på udgravningen af gråbrødreklosterets kirke 
og kirkegård i 1993 samt de omfattende udgravninger omkring Ribe Domkirke. På museet er 
i løbet af 2013 udført digitalisering og stratigrafisk analyse af gråbrødreklosteret kirke og 
kirkegård omfattende i alt 582 gravlagte. Det omfattende arbejde er udført af Maria 
Knudsen.  
 
Fra Vicus til Civitas 
Morten Søvsø arbejder på en ph.d. afhandling om Ribe, kristningsprocessen og kirkens 
betydning for de ældste danske byers layout. I 2013 blev det til en sammenhængende 
arbejdsperiode i marts måned. Arbejdet fortsætter i 2014.  
Museets arkæologer publicerede i 2012 en række artikler i både lokale og nationale 
tidsskrifter, som fremgår af oversigten under de enkelte medarbejdere. 
I anledning af 25 års jubilæet blev Museets eget årsskrift, By, marsk og geest, relanceret i ny, 
flot opsætning. Årgang 25 indeholder flere artikler af museets arkæologer; Michael Alrø 
Jensen præsenterer nyt om Ribe i det 9. og 10. årh., Nationalmuseets runolog, Lisbeth Imer 
behandler sammen med Maria Knudsen og Morten Søvsø fundet af Ribes første runesten og 
Bente Grundvad skriver om højmiddelalderens grave.  
 
Konferencedeltagelse 
Museets arkæologer holder sig fagligt opdaterede ved aktiv deltagelse i seminarer og 
konferencer, primært nationale, som det fremgår af beretningens punkt 5.2. På den 
internationale scene deltog arkæologer fra Sydvestjyske Museer med papers eller som chairs 
i følgende konferencer: 
 
Niels Algreen Møller: 
Long term transitions. Development of Settlement Systems and Land Usage in Western 

Jutland, Denmark. 19th EAA-conference, 2013. Pilsen, Tjekkiet. 06.09.13. 
 
Palle Siemen: 
Amber from the Single Grave Culture. European Association of Archaeologist. Annual-

meeting. 19th EAA-conference, Pilsen, Tjekkiet. 07.09.13. 
 
Morten Søvsø: 
Ansgar’s church in Ribe – The Viking Age cemetery underneath the cathedral. Converting 

Landscapes, A converting the Isles Colloquium, Bangor University, Wales. 22.-23.03.13.  
 Maritime Networks and Urbanism in the Early Medieval World, Vikingeskibsmuseet. 11.-

12.04.13. Chair på session 2, Entrepot Projects.                     
Ansgar’s church in Ribe – The Viking Age cemetery underneath the cathedral. 17th Viking 

Congress, Shetland. 03.-10.08.13.  
Perspectives on Urbanism. IX Nordic Meeting on Stratigraphy, Københanvs Museum. Chair 

på sessionen Complex Stratigraphy – an urban phenomenon? samt afsluttende 
discussion. 04.-05.12.13.      

 



 

17 

 

Sarah Qvistgaard:     
Combs of antler and antler production sites from 700-850 AD from Ribe. Indlæg på the 9th 

Meeting of the (ICAZ) Worked Bone Research Group, Zhengzhou, Henan, Kina, 15.-21.04. 
Pagan burials in the Ribe area. Foredrag på Viking Worlds Conference, Oslo Universitet, 12.-

13.03.13.  
 
Troels Bo Jensen: 
Lindegaarden – Early Christianity in late Viking Age burials. Foredrag på Viking Worlds 

Conference, Oslo, 12.03.13. 
 
 
Detektorfund og danefæ 
Museet har gennem mange år haft et rigtig godt samarbejde med en gruppe detektorfolk, 
som årligt leverer mange spændende fund til museet. Den hårde kerne er Jens Lau, 
Flemming Gadgaard, Gunnar Larsen og Henrik Brinch Christiansen, men i de sidste par år har 
også Dan Lønborg og Dan Christensen været flittige detektorbrugere. Aftalen mellem 
detektorfolkene og museet er, at de indmåler alle fund med GPS og afleverer dem til 
museet, som så foretager sagsgangen i forhold til danefæindlevering og den museale 
registrering. 
 

 
 
Alle SJM-tilknyttede detektorer samlet. Fra venstre Dan Lønborg, Gunnar Larsen, Svein Johannesen, 
Henrik Brinch Christensen, Flemming Gadgaard, Dan Christensen og Jens Lau.  
 
En del af fundene sendes til danefævurdering på Nationalmuseet, og efter endt behandling 
deponeres de som oftest på museet, så de er tilgængelige for forskning og formidling. En 
god del af fundene er ikke danefæ, men det betyder langtfra, at de er uinteressante, da også 
mere almindelige eller ydmyge genstande kan fortælle om menneskers liv og færden og den 
materielle kultur fra oldtid til nyere tid. Derfor registreres i udgangspunktet alle genstande i 
museets database, og de udgør en central del af museets samling. 
 
De sidste mange år er det især fra detektorpladser i museets sydlige opland, primært i 
Hviding ejerlav, at der er gjort gode fund, men i de seneste par år har detektorfolkene søgt 
nye græsgange, hvilket har givet gode resultater. I 2013 er oprettet syv nye detektorsager: 
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- Tømmerby, Bramming, SJM 257. Fund 2013: En Urnes fibel og en Kejser Otto 
sølvmønt fra ca. 990. 

- Skovbrydervej, Øster Vedsted, SJM 259. Fund 2013: Borgerkrigsmønter og 
kobbersterlinge samt en snørendedup fra en senmiddelalderlig dragt. 

- Præstemarksvej, Guldager, SJM 263. Fund 2013: Emaljedekoreret beslag fra 
vikingetid/tidlig middelalder, en sølvfingerring fra nyere tid og en endeknop fra en 
apostelske fra senmiddelalder eller renæssance.  

- Breumvej, St. Darum, SJM 264. Fund 2013: Fingerring, nyere tid og et pyntebeslag, 
nyere tid.  

- Kibsgårdvej, Bryndum, SJM 265. Fund 2013: Middelalderlig tenvægt af bly. 
- Vestre Strandvej, Tjæreborg, SJM 268. Fund 2013: Glasperle, jernalder eller 

vikingetid. 
- Tved Huse, Ribe, SJM 269. Fund 2013: Fragment af en middelalderlig spore samt et 

skospænde fra nyere tid. 
 
 
Eksempler på indleverede detektorfund fra 2013: 
 
T.v. fragment af såkaldt apostel-ske fra senmiddelalder eller 
renæssance. Skeens skaftende er dekoreret med en 
menneskefigur iklædt lange gevandter. 
 SJM263x2. Finder: Flemming Gadgaard. 
 
T.h. ses en støbt og facetteret snøreendedup af sølv til at 
montere for enden af snøre til snøreliv. 1400-1600-tallet. 
SJM257x13. Finder: Henrik Brinch Christiansen. 
 

   
 
 

  
Eksempel på detektorfund som i 2013 blev erklæret for danefæ: En støbt  

møntfibula, sandsynligvis fremstillet i det karolingiske område. 9. årh.,  

ASR1425x64. Finder Jens Lau.  
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2.2 Historie 
 

2013 skabte en markant styrkelse af det historiske arbejde ved museet. Fra nytår blev 
Historisk Samling fra Besættelsestiden fusioneret ind i museet som en selvstændig enhed, 
men som en del af det historiefaglige miljø. Fra 1. august fik enheden også en egentlig leder, 
idet post doc. Lulu A. Hansen, der hidtil havde været forsker og underviser ved Syddansk 
Universitet, blev ansat. Indtil da havde direktøren fungeret som enhedsleder. 
 
Et hovedfokus i historieenhedens arbejde var i 2013 videreudvikling af plansamarbejdet med 
Esbjerg Kommune. Pilotprojektet Kulturhistorien i planlægningen blev testet af som 
forberedelse til et større projekt, hvor der skal udvikles metoder til arbejdet med 
kulturmiljøer. Alle Esbjerg Kommunes kulturmiljøer skal beskrives, besigtiges og afgrænses. I 
samarbejde med et team fra kommunen bestående af planlæggere, en urban designer og en 
projektleder samt historieenhedens museumsinspektør besøgte og beskrev gruppen 
omkring 30 allerede kendte kulturmiljøer i kommunen. Der blev sendt en ansøgning til 
udviklingspuljen under Kulturstyrelsen, som blev imødekommet, således at næste projekt 
kan igangsættes i 2014. Til dette projekt skal udvikles en metode og samarbejdsmodel, som 
andre museer og kommuner i landet kan bruge. Samtidig skal yderligere 30 kulturmiljøer 
undersøges og besigtiges - og resultaterne af metodeudviklingen og det tværfaglige 
samarbejde skal formidles nationalt. 
   
I Esbjerg Kommunes Byfond indtog museet en aktiv rolle med formidling af bevaringsværdier 
bl.a. på et offentligt møde i Gørding, hvor det overordnede emne var Dit hus – vores by. Et 
oplæg om potentialer og bevaringsværdier i Gørding medførte, at byens borgere efter 
mødet dannede gruppe for at bevare det fine kulturmiljø omkring Gørding Skole, i stedet for 
at nedrive den gamle skolebygning, som oprindeligt var planen. 
  
Samarbejdet med Fanø Kommune blev igangsat på flere fronter. Med midler fra Fanø 
Kommune har Bevaringsfonden for Fanø fået Historieenheden til at udarbejde pjecer med 
formidling af stisystemerne i Sønderho og Nordby. Pjecerne beskrev den kulturhistoriske 
baggrund for stiernes struktur, byernes udvikling og rummede også kort over byernes med 
markering af steder med interesse. Pjecernes målgruppe var både indbyggere og turister. 
Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling bad museet om konsulenthjælp til idéudvikling af de 
permanente udstillinger i forbindelse med renovering af samlingen.  
 
Et projekt, hvor bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet blev analyseret og 
beskrevet, blev udført med projektledelse fra Mette Slyngborgs side og med 
projektansættelse af historiker Jannie Uhre Ejstrud til udførelsen af opgaven. 
Projektansættelsen blev støttet af Nationalpark Vadehavet efter en fælles ansøgning fra 
museerne langs Vadehavet. Den færdige rapport rummede oversigter over kommunernes 
praksis i forhold til registrering af bevaringsværdier og beskrev forskellige typer af 
bevaringsværdige bygninger i nationalparken. Projektet ligger i forlængelse af 
Nationalparkens mål om at støtte og udbrede kendskabet til bygningskulturarven i 
Nationalparken. Et kommende projekt fra museernes side er en bredere formidling af 
bevaringsværdierne i bygningskulturen.   
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To større opgaver, hvor fokus var projektudvikling, blev tildelt historieenheden i 2013: 
Projektet Queedens Gaard karréen i Ribe blev afsluttet med evaluering af processen i 
begyndelsen af 2013, og et nyt udviklingsprojekt, nemlig Nyt Esbjerg Museum, blev løbet i 
gang. Der blev søgt og opnået midler fra Destination Sydvestjylland til at udvikle et nyt 
koncept og indhold til Esbjerg Museum og lavet en organisationsplan og nedsat hhv. 
styregruppe, projektgruppe og arbejdsgrupper. I planlægningen af processen valgte museet 
at sætte opgaven med samarbejdspartnere i udbud, hvilket afstedkom 20 ansøgere til 
prækvalifikation. Udbudsprocessen blev sat i gang i samarbejde med Esbjerg Kommune. 
Projektet fortsættes med de udvalgte samarbejdspartnere i 2014.  
 
Sydvestjyske Museer blev af Esbjerg Havn opfordret til at komme med udspil til en ny bog 
om havnens 150-årige historie. Museet har i samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet og 
Esbjerg Byhistoriske Arkiv udarbejdet et fælles oplæg, som er blevet godkendt. Bogen skal 
udgives i 2018 i forbindelse med havnens jubilæum. 
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2.3. Historisk Samling fra Besættelsestiden (HSB)  
 
Fusionen mellem HSB og SJM trådte i kraft 1. januar 2013, og i årets første måneder 
integreredes HSB administrativt i museet i en helt smertefri proces. I sensommeren 
begyndte selve flytningen af de første bøger og hyldemeter arkivalier. HSB’s ansatte og 
museets pedeller arbejdede effektivt sammen, og flytningen af knap 5000 bind og 
hundredvis af arkivpakker afsluttedes i december, hvor istandsættelsen af HSB’s nye 
kontorer og etableringen af biblioteks- og læsesalsfaciliteter på Esbjerg Museum samtidig 
var tilendebragt. 
 
En betydelig del af året stod helt i flytningens tegn, og processen indebar, at arkivet måtte 
lukkes for brugeradgang i november-december. Alligevel bød 2013 også på forsknings- og 
formidlingsaktiviteter, ligesom HSB modtog en række afleveringer af arkivalier.   
 
Forskning  
Mona Jensen og Palle Andersen nåede til sidste fase i deres store undersøgelse af 
undergrundspressens formidling af og vidensniveau om tyske krigsforbrydelser. Der 
foreligger nu et manuskript, der med den fornødne fondsstøtte udkommer i bogform sidst i 
2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En satirisk kommentar til tilintetgørelsen af Lidice i 
Tjekkoslovakiet i 1942. Billedet er fra det illegale blad 
Danske Tidende nr. 6, juni 1943, og indgår som en del 
af Palle og Monas projekt om undergrundspressens 
viden om tyske krigsforbrydelser.  
 
 
Rasmus Therkelsen kom i ansættelse med løntilskud i efteråret og påbegyndte kortlægning 
og udforskning af Esbjergs nationalsocialister 1933-45.  
Henrik Lundtofte var beskæftiget med færdiggørelsen af sit bog- og forskningsprojekt 
Håndlangerne om Schalburgkorpsets Efterretningstjeneste og Hipokorpset, der skal 
udkomme i 2014 på JP/Politikens Forlag.   
 
Formidling  
Arkivets to forårsforelæsninger fandt sted i SDU’s auditorium på Niels Bohrs Vej. Fra 
efteråret var forelæsningerne henlagt til de nye rammer i Ovenlyssalen på Esbjerg Museum. 
Her blev starten flot med ca. 60 tilhørere til hver de to forelæsningsarrangementer. 
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Derudover foranstaltede HSB sammen med Esbjerg Kommunes Skoletjeneste et foredrag i 
anledning af 70-året for aktionen mod de danske jøder. Hanna Skop fortalte om sine 
oplevelser og erfaringer som jødisk pige på flugt under nazisme og verdenskrig. Storm P-
salen på Esbjerg Hovedbibliotek var stopfyldt med 130 skolebørn og almindeligt 
interesserede.  
HSB udsendte to nyhedsbreve, hver i et oplag af knap 700 stk. Arkivets tre websites – 
www.hsb.dk, www.besaettelse-befrielse.dk, www.illegalpresse.dk –  havde virtuelle besøg af 
hhv. 18.000, 27.000 og 20.000.  
 
Samarbejdet med Esbjerg Kommunes Skoletjeneste og udviklingen af et 
Holocaustlæringscenter tog fart. Henrik Lundtofte og på sigt Palle Andersen deltager i 
udviklingen. Personale fra HSB og Sydvestjyske Museer og fra Skoletjenesten var i den 
forbindelse på en udbytterig studietur til Neuengamme, Anne Frank museet, 
Verzetsmuseum i Amsterdam og transitlejren Westerbork. 
På foredragsfronten har Mona Jensen holdt ét foredrag. Henrik Lundtofte holdt ti foredrag 
og blev i januar desuden interviewet i P1 Søndag (13.1.) om et nyt stort værk om 2. 
verdenskrig. I samme måned lavede TV-Syd optagelser på HSB i serien Guld fra Gemmerne. 
Palle Andersen har skrevet en enkelt anmeldelse til Historie-online. Henrik Lundtofte har fra 
2008 anmeldt litteratur om 2. verdenskrig og beslægtede temaer i dagbladet Politiken, men 
ophørte i foråret pga. manglende tid og anmeldte derfor kun to bøger i årets løb.  
Endelig har HSB som vanligt besvaret et større antal elektroniske og telefoniske 
forespørgsler om besættelsesrelaterede temaer.  
 
 
HSB’s frivillige  
Arkivets seks frivillige ydede en positiv indsats i forbindelse med flytningen. Desuden løste 
de forskellige registreringsopgaver. Knud Andreasen registrerede arkivalier og bøger. Niels 
Lykke-Kjeldsen og Benneth Østergaard Petersen kom langt med indekseringen af det illegale 
Information. Hilda Pedersen påbegyndte indtastning af kartoteksmateriale fra Frihedsrådets 
Lokalafdeling i Esbjerg, mens Lise Østergaard Petersen, Verner Blom og Leif H. Thomsen 
arbejdede videre på at finde nyheder i besættelsens medier og bulletiner om Esbjerg, Ribe, 
Bramming og Fanø til brug for den kommende besættelsesudstilling i 2015.  
 
 
Afleveringer  
HSB har i årets løb modtaget 18 afleveringer af arkivalier. Herunder har arkivet modtaget 
kopier af akter om Danmark fra det amerikanske udenrigsministerium indsamlet af 
historikeren Hans Kirchhoff. Desuden har HSB fra Det Kgl. Bibliotek modtaget en større 
illegal samling, og fra Allerup Præstegård er der fra familien til pastor og tidligere 
modstandsmand Ejlif Krogager tilgået materiale, bl.a. en større fotosamling.  
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2.4. Formidling 
 

Organisering af arbejdet 
Sydvestjyske Museer har en lang række formidlingsplatforme, som egner sig til hver sin 
målgruppe. Formidlingsenhedens faste stab er lille, og vi har således haft brug for at 
organisere vort arbejde på en måde, hvor vi får størst mulig kvalitet i de mange tilbud. Både i 
form og indhold. Året er derfor blevet brugt på at implementere arbejdet med 
”paraplytemaer”, hvis grundide er, at en lang række af vores medier og formidlingsformer 
øser af det samme historiefaglige eller arkæologifaglige grundlag. 
  
Det har betydet en væsentlig rationalisering af vores arbejde.  Det har været mere enkelt at 
inddrage korttidsansatte i vore projekter, ligesom en god ide, der ikke passede i det ene 
medie, kunne realiseres i et andet. Formidlingsenhedens medarbejdere har med det 
historiefaglige eller arkæologifaglige grundlag i orden kunnet fokusere på selve 
formidlingsopgaven og sikre at også den blev løst med kvalitet. 
Denne arbejdsform har ud over en klar kvalitetsforøgelse af vores tilbud bidraget til større 
arbejdsglæde og sammenhængskraft, fordi alle enhedens medarbejdere, fastansatte som 
korttidsansatte, har kunnet inddrages i alle projekter på forskellige niveauer. 
 
I 2013 arbejdede Formidlingsenheden med fire paraplytemaer ”Vikingeår 2013” med 
udgangspunkt i basisudstillingen om vikingetid på Museet Ribes Vikinger, ”Idræt i fokus” på 
Esbjerg Museum med afsæt i Esbjerg Kommunes værtskab for DGIs landsstævne 2013 og 
udgangspunkt i en særudstilling, samt ”Rock i Esbjerg” med udgangspunkt i en særudstilling 
af samme navn også på Esbjerg Museum.  
Arbejdet med det det fjerde paraplytema ”Hedenskab og Kristendom” med udgangspunkt i 
de mange udgravninger omkring Ribe Domkirke blev ligeledes igangsat i 2013 og får synlige 
aftryk i 2014 bl.a. i form af udstillingen ”De Kristne Vikinger” på Museet Ribes Vikinger. 
 
Projektarbejdsformen 
Formidlingsenheden har gennem mange år arbejdet i projektlignende strukturer og flere af 
enhedens medarbejdere er uddannet i projektledelse.  
Det var imidlertid en stor gevinst for enheden, at Sydvestjyske Museer ved årets begyndelse 
besluttede at arbejde efter Esbjerg Kommunes projektledelsesprincipper, da vi ad den vej fik 
lejlighed til at ensrette vores begrebsverden og fik de nødvendige værktøjer til at organisere 
arbejdet omkring fx paraplytemaerne.  
Som med alle nye værktøjer tager det noget tid inden hele organisationen får greb om dem, 
men det blev især i arbejdet med ”Hedenskab og kristendom” tydeligt, at en fælles 
beslutning om at arbejde efter ét princip har gjort det væsentligt nemmere for 
Formidlingsenheden at arbejde på tværs af museets enheder, som er en væsentlig 
forudsætning for realiseringen af museets Vision 2020. 
  
Eksterne samarbejdspartnere 
Projektarbejdsformen har ydermere betydet, at vi har haft lettere ved at indfri vores 
ambition om at åbne museet mere for eksterne samarbejder på formidlingsområdet. Et 
væsentligt indsatsområde for både ”Idræt i fokus” og ”Rock i Esbjerg” var således at invitere 
borgere og kulturinstitutioner med i forskellige dele af projekterne.  Det lykkedes over al 
forventning og skabte mange nye, gode relationer. 
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Inddragelse af eksterne parter i formidlingsprojekter tvinger formidlingsenheden ud af sin 
”comfortzone”, vi bliver udfordret og flyttet, og projekterne får tilført det ekstra, der gør 
formidlingen ny og mere relevant for modtagerne af museets fortællinger. Projektet 
Fidihvaffornoget, der med os og Esbjerg kommunes Biblioteker i spidsen blev udbredt til alle 
fire Vadehavskommuner, er et eksempel på, hvordan vi gennem samarbejder på tværs af 
fag- og institutionsgrænser skabte formidlingsoplevelser, der gik ud over det sædvanlige. 
Eksterne parter kan dertil kvalificere formidlingens form, når vi arbejder med helt specifikke 
målgrupper. Dette afspejlede sig i 2013 især i vores samarbejder på uddannelsesområdet, 
hvor både lærerstuderende i det nationale projekt Learning Museum og lærere fra 
ungdomsuddannelserne i forbindelse med IntrFace-projektet har været værdifulde 
samarbejdspartnere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu kan kommende konfirmander sikre sig 
aflad på Museet Ribes Vikinger gennem et 
nyt læringstilbud  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
I projektet Fidihvaffornoget legede de ældste 
børnehavebørn og de yngste skolelever med 
sprog, kunst og kulturhistorie. Her en 
fortolkning af ”manglebræt” 

 
 
Udvikling betyder forankring 
2013 blev på mange måder et år med fokus på udvikling, og Formidlingsenheden lagde 
mange ressourcer i at arbejde på nye måder og fik mange nye resultater. Når vi har brugt 
mange ressourcer på udvikling, vil vi tilsvarende bruge mange ressourcer på forankring, da et 
grundlæggende princip i en stor del af vores arbejde er at sikre et blivende resultat. 2014 
bliver således et forankringsår, og der er nok at tage af. 
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2.5. Samling og Magasiner 
 
Sagsstyring, registrering og digitalisering  
I 2013 indgik museet aftale med Brinch IT ved Senior Software Analyst Henrik Brinch 
Christiansen om udvikling af en ny sagsstyrings- og genstandsdatabase som afløser for det 
gamle ASR SYS. Det nye system, SJM SYS, kom i drift den 27. januar 2014, en skelsættende 
dato for Sydvestjyske Museer. SJM SYS giver brugerne let og hurtig adgang til den samlede 
viden om museets sager og genstande og afleverer desuden sine indtastninger til det 
nationale arkiv, Regin.  I skrivende stund er der på Sydvestjyske Museer oprettet 8740 
museumssager rækkende fra Den antikvariske Samlings stiftelse i 1855 og til i dag. Af 
museets samling er langt størstedelen registreret digitalt, og den registrerede del udgør 
782.268 genstande. Esbjerg Museums arkæologiske samling er analogt registreret på 
papirlister eller digitalt i tekstdokumenter eller regneark. I takt med samlingens overflytning 
til magasinet på Ørstedsvej vil disse lister blive importeret i SJM SYS og om nogle år resultere 
i et fuldt digitalt, retrospektivt overblik over vores samling. Via det statslige tilbud, 
Museernes Samlinger, er det derudover hensigten at stille Sydvestjyske Museers samling til 
rådighed for offentligheden på museets hjemmeside.  
 
Et fælles magasin på Ørstedsvej 
Som nævnt ovenfor er vi i 2013 begyndt at overflytte den arkæologiske samling fra det 
tidligere Esbjerg Museum, og som er opbevaret i kælderen på Esbjerg Museum. Der er tale 
om ganske mange genstande, hvoraf godt halvdelen nu fysisk befinder sig på magasinet på 
Ørstedsvej i Ribe. Her vil de gennemgå den samme procedure, som gælder for alle andre 
sager, og vil blive inddateret i SJM SYS. 
 
Hvad angår nyere tids genstande for det tidligere Esbjerg Museum, befinder de sig på 
Tobakken i Esbjerg, dvs. i FDB’s tidligere centrallager. Der er tale om både uhensigtsmæssige 
og utilfredsstillende lokaler set ud fra et bevaringssynspunkt. Museet har flere gange, senest 
i kvalitetsvurderingsrapporten fra 2011, af Kulturstyrelsen fået angivet, at magasinet er 
uegnet. Ledelsen har derfor i både 2012 og 2013 indsendt et udviklingsforslag til Esbjerg 
Byråds budgetlægning med anmodning om, at der bygges en magasinbygning ved siden af 
den eksisterende på Ørstedsvej. Det vil ud over optimale bevaringsforhold også skabe en 
mere rationel udnyttelse af ressourcerne med en samling af magasinpersonalet. Byrådet har 
ved budgetforliget i efteråret 2013 ikke kunnet finde midlerne til et magasin, men har i en 
særlig note anført, at man anerkender problematikken. Museet vil derfor i 2014 indsende 
udviklingsforslaget igen. 
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3. Undersøgelser 
 

3.1 Arkæologi 
 
SJM 107 Trøllundvej, Trøllund By, Hejnsvig 
Større forundersøgelse forud for opførelse af vindmøller. Forundersøgelsen foregik ved at 
trække søgegrøfter og rekognoscere de omgivende markarealer. Der blev ikke gjort fund ved 
undersøgelsen. 
Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard 
Undersøgelsestidspunkt: Februar 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Wind 1 A/S 
 
SJM 175 Rådhuset i Grindsted, Sønderby By, Grindsted 
Udgravning af bebyggelse fra yngre jernalder forud for tilbygning til Billund Kommunes 
Rådhus i Grindsted. Der blev fundet spor efter tre huse, to langhuse og et udhus. Husene 
dateres til germansk jernalder. 
Udgravningsleder: Bente Grundvad Nielsen / Niels Algreen Møller 
Undersøgelsestidspunkt: Marts og august 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Billund Kommune 
 
SJM 186, Nedervej 20, Høm, Ribe 
Mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme. Ingen fund eller anlæg. 
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: Marts 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 189, Sønder Farup Vej 27, Sønder Farup, Ribe 
Mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme. Fund af affaldsgruber fra det 20. 
årh. og ardspor fra oldtiden. Fundene vurderes ikke som væsentlige fortidsminder.  
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: April 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 192, Sprækvej, Vester Vedsted 
Mindre forundersøgelse forud for udstykning af byggegrund. Ingen fund eller anlæg. 
Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen 
Undersøgelsetidspunkt: Januar 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 197, Tårngård, Solbjerg, Esbjerg 
Mindre forundersøgelse forud for nedgravning af jordvarmeslanger. Der fandtes recente 
anlæg i form af markdræning, grubning og mørke, skarpkantede nedgravninger 
indeholdende tilkørt, sterilt, gult grovkornet bakkesand. Der fandtes ingen spor af 
kulturhistorisk interesse, og der var ingen fund. 
Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard 
Undersøgelsestidspunkt: Februar 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
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SJM 200, Riber Ulfsborg, Tange By, Ribe 
Forskningsudgravning af voldstedet Riber Ulfsborg. En forundersøgelse af den stærkt 
nedpløjede borgbanke i foråret 2013 viste, at banken var under hastig nedbrydning, men 
stadig rummede væsentlige informationer. På den baggrund bevilgede Kulturstyrelsen 
midler til udgravning, som blev foretaget i oktober-november og til fulde indfriede 
forventningerne. Den afdækkede borgbanke blev som supplement til traditionel opmåling 
registreret på et målfast ortho-foto skabt ved fotografering fra drone, foretaget af Esben 
Schlosser Mauritsen fra Ringkøbing-Skjern Museum. En dendrokronologisk datering viste, at 
borgen var opført 1148/49 og udgravningen dokumenterede, at anlægget blev ødelagt ved 
kamp og afbrændt inden 1157. 
Udgravningsleder: Maria Knudsen 
Undersøgelsestidspunkt: Februar og oktober-november 
Undersøgelsen blev betalt af: Kulturstyrelsen og Sydvestjyske Museer 
 

 
Militær teknologi finder med tiden ofte vej til civile formål. Således er anvendelsen af droner til 
overfladefotografering ved at vinde indpas inden for arkæologien. I forbindelse med udgravningen af 
Riber Ulfsborg fik SJM museumsinspektør Esben Schlosser Mauritsen fra Ringkøbing-Skjern Museum 
til at foretage en opmåling med drone. 
 

 
SJM 201, Spangsbjerg Kirkevej, Spangsbjerg, Esbjerg 
Mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af P-plads. Der fandtes en enkelt grube med 
keramik fra overgangen yngre bronzealder til ældre jernalder. Området blev umiddelbart 
efter forundersøgelsen frigivet. 
Udgravningsleder: Steen Frydenlund Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: Marts 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 204 Plougstrupvej, Plovstrup By, Jernved  
Mindre forundersøgelse og mindre udgravning forud for nedlægning af jordvarmeslanger. 
Der blev ved undersøgelsen afdækket spor efter mindst tre langhuse samt hegnsforløb og et 
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rundt grøftanlæg, som ud fra størrelsen kan være et spor efter en hjelm/staklade. Det ene af 
husene kan ud fra keramikken dateres til bronzealderen. De øvrige anlæg er udaterede.   
Udgravningsleder: Niels Algreen Møller 
Undersøgelsestidspunkt: Februar og marts 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer med maskine stillet til rådighed af 
bygherre 
 
SJM 205, Jedsted Klostervej 67, Jedsted 
Mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme. Ingen fund eller anlæg. 
Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen 
Undersøgelsetidspunkt: Februar 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 208, Ørnelundvej 6, St. Darum 
Mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme. Ingen fund eller anlæg. 
Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen 
Undersøgelsetidspunkt: Februar 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 213 Jernvedlund, Jernvedlund By, Jernved 
Selvvalgt forskningsudgravning i forbindelse med tuegravpladsen på Jernvedlund. Der blev 
trukket søgegrøfter umiddelbart op til de tidligere udgravede tuegrave. Herved fremkom 
flere grøftsystemer og en overpløjet gravhøj. Der blev lagt et snit i en af hulvejene direkte op 
til tuegravene, og der blev udtaget materiale til datering. Området indstilles til videre 
udgravning i 2014.   
Udgravningsleder: Niels Algreen Møller 
Undersøgelsestidspunkt: April og august 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 

 
SJM 213, udgravning af hulvej ved tuegravpladsen i Jernvedlund 

 
 
SJM 215, Jedsted Klostervej 47, Jedsted, Vilslev 
Mindre forundersøgelse og slutundersøgelse forud for opførelse af enfamiliehus. Ved 
undersøgelsen blev der afdækket i alt 810 m², og der blev fundet bebyggelsesspor i form af 
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resterne af en firlænget gård som kendes fra det ældste matrikelkort, en vinkelbygget gård i 
to faser fra renæssancen samt et grubehus og et grøftforløb fra yngre germansk jernalder.   
Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: Juni 
Undersøgelsen blev betalt af: Kulturstyrelsen, bygherre og Sydvestjyske Museer.  
 
SJM 219 Staghøjkvarteret, Billund 
Løbende overvågning i forbindelse med nedlægningen af fjernvarmerør i Staghøjkvarteret i 
Billund. Der er ved gennemgang af fundet enkelte nedgravninger, stolpehuller og gruber. Der 
er ikke gjort fund, som kan datere nedgravningerne.  
Udgravningsleder: Niels Algreen Møller 
Undersøgelsestidspunkt: April til juni 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 227 Filskov Energi, Filskov By, Filskov 
Mindre forundersøgelse forud for tilbygning til fjernvarmeværk. Der blev ved undersøgelsen 
fundet hjulspor, der ledte ned mod et lavtliggende område længere mod øst, men ellers var 
området fundtomt.   
Udgravningsleder: Niels Algreen Møller 
Undersøgelsestidspunkt: April 2013 
Udgravning blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 228 Stejlgårdsparken, Tømmerby By, Bramming 
Større forundersøgelse forud for udstykning af parcelhusområde. Der blev ved 
forundersøgelsen hovedsageligt fundet spor efter mergelgrave, drængrøfter og højryggede 
agre. Arealet blev frigivet uden videre undersøgelse.  
Udgravningsleder: Bente Grundvad Nielsen 
Undersøgelsestidspunkt: Juni 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 
 
SJM 229, Sjelborgvej, Hjerting By, Esbjerg 
Større forundersøgelse af et 3,5 hektar stort areal i forbindelse med byggemodning af det 
tidligere område for Esbjerg og Omegns Rideskole. Fund af enkelte anlæg, der antageligt er 
af forhistorisk oprindelse, samt flere moderne recente anlæg. Ingen væsentlige 
fortidsminder. 
Udgravningsleder: Anders Olesen 
Undersøgelsestidspunkt: Juli 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 
 
SJM 246, Korskroen, Skads, Esbjerg 
Mindre forundersøgelse forud for anvendelse af areal til depot, samt overvågning ved 
jordafrømning i forbindelse med anlæggelse af cykelsti. Fund af tidligere vejgrøft fra det 20. 
årh. og moderne forstyrrelser fra anlægsarbejder.  Ingen fund af væsentlige fortidsminder. 
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: Maj 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
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SJM 247, Vester Vedsted Byvej, Vester Vedsted, Ribe 
Mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme. Fund af bebyggelsesspor, grøfter 
og kulturlag fra yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder. 
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: Juni 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 248 Horns Rev III, kabeltracé  
Rekognoscering på udvalgte strækninger og marker af det kommende Horns Rev tracé. Der 
blev i flere områder fundet bearbejdet flint, og der kunne på de nytilsåede marker ses lyse 
let forhøjede områder, som muligvis kan være overpløjede gravhøje. 
Udgravningsleder: Niels Algreen Møller 
Undersøgelsestidspunkt: Maj 2013  
Undersøgelsen blev betalt af: Miljøministeriet 
 
SJM 249, Nørrelundparken, Nørremarken, Ribe 
Større forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarmeanlæg. Ingen fund af 
fortidsminder. 
Udgravningsleder: Bente Grundvad Nielsen 
Undersøgelsestidspunkt: August 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Boligselskabet Nørrelundparken 
 
SJM 250 Sydtoften, Sønderby By, Grindsted 
Mindre forundersøgelse forud for opførelse af 8 ældreboliger og et centralkøkken på 
ældrecenteret på Sydtoften i Grindsted. Der blev ved undersøgelsen fundet enkelte, 
spredtliggende anlæg. Der blev ikke gjort fund i forbindelse med anlæggene, men 
anlæggenes form og fyld tyder på en datering til oldtid. Det blev på baggrund af de få og 
spredte spor uden system besluttet ikke at udføre en videre udgravning.   
Udgravningsleder: Niels Algreen Møller 
Undersøgelsestidspunkt: Maj 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 251 Borggårdsvej I, Tjæreborg By, Tjæreborg 
Større forundersøgelse forud for anlægsarbejde. Undersøgelsen førte til fundet af to huse 
fra ældre jernalder og en grøft fra ældre romersk jernalder.  
Udgravningsleder: Anders Olesen 
Udgravningstidspunkt: Maj 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 
 
SJM 252 Borggårdsvej II, Tjæreborg By, Tjæreborg 
Mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af parkeringsplads. Der blev ved 
undersøgelsen ikke fundet væsentlige fortidsminder. 
Udgravningsleder: Malene Aagreen Nielsen 
Undersøgelsestidspunkt: Maj 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
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SJM 255, Vester Lufthavnsvej, Hygum By, Esbjerg 
Større forundersøgelse i forbindelse med byggemodning. Fund af spor efter højryggede agre, 
samt dræn- og kloakgrøfter. Fundene karakteriseres ikke som væsentlige fortidsminder. 
Udgravningsleder: Bente Grundvad Nielsen 
Undersøgelsestidspunkt: Juli 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 256 Langelandsvej, Grindsted By, Grindsted 
Mindre forundersøgelse forud for udvidelse af børnehave. Der blev ved forundersøgelsen 
fundet spredte spor efter pløjning med vendeplov. Området blev frigivet efter 
forundersøgelsen. 
Udgravningsleder: Niels Algreen Møller 
Undersøgelsestidspunkt: Juni 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 262, Sdr. Novrupvej IV, Novrup By, Esbjerg 
Mindre forundersøgelse forud for udstykning af erhvervsgrund. Fund af spredte 
bebyggelsesspor og en kogestensgrube fra oldtiden. Fundene kunne færdigundersøges i 
forbindelse med forundersøgelsen. 
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: Juni 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 266, Lundsmarkvej 33, Hviding, Ribe 
Mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme. Fund af fem mulige fyldskifter 
fra stenalder samt to grøfter fra nyere tid. Det vurderes, at der ikke var tilstrækkelig fund til 
lokaliteten til at klassificere det som væsentlige fortidsminder.  
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: Juli 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 276, P-plads i Den Hemmelige Skov, Bryndum, Esbjerg 
Mindre forundersøgelse/overvågning i forbindelse med anlæggelse af 900 m2 
parkeringsplads. Ingen fund af væsentlige fortidsminder. 
Udgravningsleder: Malene Aagreen Nielsen 
Undersøgelsestidspunkt: August 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 281, Ribevej 51, Hunderup, Bramming 
Mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af 1500 m2 sø. Ingen fund af væsentlige 
fortidsminder. 
Udgravningsleder: Maria Knudsen 
Undersøgelsestidspunkt: August 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
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SJM 282 Øster Land 30, Sønderho, Fanø 
Mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme. Fund af enkelte keramikskår og 
kridtpibefragment fra nyere tid. Ingen fund af væsentlige fortidsminder. 
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: August 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 286 Ravnsbjergvej 1, Sønderris, Esbjerg 
Større forundersøgelse i forbindelse med byggemodning. Ingen fund af væsentlige 
fortidsminder. 
Udgravningsleder: Anders Olesen 
Undersøgelsestidspunkt: September 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 
 
SJM 289 Fredet gravhøj F 3302128, Hjerting By, Guldager 
Mindre sondageundersøgelse på fredet gravhøj ved Hjerting By. Grundet tvivl i 
fredningsteksten om hvorvidt højen var en gravhøj eller en naturlig sandbanke, gav 
Kulturstyrelsen ekstraordinært tilladelse til, at der blev gravet en række sondagegrøfter i 
højen. Sondageundersøgelsen viste, at der var tale om en tørvebygget gravhøj, på hvis 
sydside der senere er anlagt en stenfyldt grøft. Nordsiden af højen kan være afgravet i ældre 
tid, hvilket begrundes i at højfylden her ikke var så udvasket som i sydsiden, samt at der i 
landskabet umiddelbart øst for højen var en markant niveauforskel på knap 1 meter, der 
tydede på, at der her var sket en afgravning i ældre tid.  
Udgravningsleder: Steen Frydenlund Jensen  
Undersøgelsestidspunkt: August 2013  
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune  
 
SJM 291 Sønderbyvej 101, Allerup By, Sneum 
Mindre forundersøgelse forud for opførsel af 3000 m3 gylletank. Fund af grøfter fra ældre 
romersk jernalder. Fundene kunne færdigundersøges i forundersøgelsen. 
Udgravningsleder: Malene Aagreen Nielsen 
Undersøgelsestidspunkt: August 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 295 Spillebjergvej 15, Seem, Ribe 
Mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme. Fund af enkelte anlæg i form af 
stolpehuller. Fundene vurderes ikke at være væsentlige fortidsminder. 
Udgravningsleder: Maria Knudsen 
Undersøgelsestidspunkt: September 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 298 Ribevej 48, Hunderup, Bramming 
Mindre forundersøgelse forud for opførelse af ridehal og stald. Ingen fund af væsentlige 
fortidsminder. 
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: September 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 



 

33 

 

 
SJM 299 Darum Præstegård, St. Darum By, Darum 
Mindre forundersøgelse samt slutundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme. Fund af 
to huskonstruktioner fra ældre jernalder. 
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: September-oktober 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer/Darum Sogn Menighedsråd 
 
SJM 300 Ravnsøvej 3, Ravnsø By, Bramming 
Mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme. Fund af bebyggelsesspor fra et 
gårdsanlæg fra vikingetid eller tidlig middelalder, som kunne bevares efter flytning af 
slangefeltet. 
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: September 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 303 Kongeåhallen, Gredsted Kærvej, Gredstedbro 
Større forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme. Ingen fund af væsentlige 
fortidsminder. 
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: November 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Kongeåhallen 
 
SJM 306 Krogsgårdsvej, Krogsgård Hgd., Tjæreborg 
Større forundersøgelse forud for omlægning af vej og jernbanebro. Store dele af arealet var 
forstyrret af grusgravning, men der blev på de uforstyrrede arealer fundet spor af 
bebyggelse fra yngre bronzealder eller ældre jernalder. Arealet afventer udgravning i 2014. 
Udgravningsleder: Niels Algreen Møller 
Undersøgelsestidspunkt: November 2013 
Udgravningen blev betalt af: BaneDanmark 
  
SJM 308 Udviklingscenter Ribe, Nørremarken, Ribe 
Større forundersøgelse forud for udbygning af Gammelby Fritidscenter, Farupvej 8. Ingen 
fund af væsentlige fortidsminder. 
Udgravningsleder: Steen Frydenlund Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: November 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 
 
SJM 309 Alsædvej 8, St. Darum By, Darum 
Anmeldelse og indsamling af lerkar, samt andre fund gjort ved gravning af faskine og 
havearbejde. Sandsynligvis stammende fra gravpladsen Bavnehøj. 
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: Oktober 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 310 Sandbjergvej 18, Ø. Åbølling, Roager 
Mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme. Ingen fund af fortidsminder. 
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Udgravningsleder: Maria Knudsen 
Undersøgelsestidspunkt: Oktober 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 311, Vadehavscenteret, Okholm, Vester Vedsted 
Større forundersøgelse forud for en udvidelse af Vadehavscenteret.  Forundersøgelsen 
kunne dokumentere en høj koncentration af bebyggelsesspor fra det 8. og 9. århundrede 
samt fra det 12. og 13. århundrede. Mindst to grubehuse blev påvist i området syd for 
Okholmvej 3, hvor der også var bevaret intakte kulturlag.    
Udgravningsleder: Morten Søvsø/ Michael Alrø Jensen 
Undersøgelsetidspunkt: November 
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 
 
SJM 313, Måde Industrivej, Måde, Esbjerg 
Større forundersøgelse samt slutundersøgelse i forbindelse med byggemodning. Fund af to 
parallelle stenfyldte grøfter med brændt materiale og keramik fra ældre førromersk 
jernalder. Grøfterne tolkes som muligt kultanlæg i forbindelse med en nærliggende 
overpløjet gravhøj. I nærheden af anlægget/højen fandtes syv urnebegravelser fra yngre 
jernalder samt en huskonstruktion fra ældre førromersk jernalder. 
Udgravningsleder: Bente Grundvad Nielsen 
Undersøgelsestidspunkt: Oktober 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 
 
SJM 315, Måde Industrivej II, Måde, Esbjerg 
I forbindelse med Esbjerg Kommunes planer om byggemodning af matrikelnr. 4ab, 1ad og 
7gf i Måde foretog Sydvestjyske Museer en arkæologisk forundersøgelse af arealet. Da der 
ikke blev fundet spor efter fortidsminder, blev området efter endt undersøgelse frigivet.  
Udgravningsleder: Bente Grundvad Nielsen 
Undersøgelsestidspunkt: November 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 
 
SJM 316, Måde Industrivej III, Måde Esbjerg 
I forbindelse med Esbjerg Kommunes planer om byggemodning af matrikelnr. 5æ i Måde 

foretog Sydvestjyske Museer en arkæologisk forundersøgelse af arealet. Der blev fundet 

spredte anlæg fra forhistorisk tid i form af stolpehuller, enkelte kogestensgruber samt 

irregulære grøfter. Anlæggene blev undersøgt, hvorefter området kunne frigives ved 

forundersøgelsens afslutning.    

Udgravningsleder: Bente Grundvad Nielsen 
Undersøgelsestidspunkt: November 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 
 
SJM 317 Limfjordsvej/Kjersing Ringvej, Gesing By, Bryndum, Esbjerg 
Større forundersøgelse forud for byggemodning med fund af en kogestensgrube fra 
oldtiden, samt jordgravede anlæg og ammunition fra 2. Verdenskrig. 
Udgravningsleder: Steen Frydenlund Thrane Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: November 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 
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SJM 317. I forbindelse med udgravningen ved Kjersing Ringvej blev der ud over oldtidsspor 
fundet en del ammunition. Området har tidligere huset Esbjergs første lufthavn, der under  
krigen var en tysk militær lufthavn.  

 
 
SJM 319 Mejlsbæk Mose, Stenderup By, Ansager 
Større forundersøgelse forud for skovrejsning. Der blev ikke gjort fund ved 
forundersøgelsen. 
Udgravningsleder: Steen Frydenlund Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: November 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Kulturstyrelsen 
 
SJM 320 Grisbækvej 1, Grisbæk By, Vejrup, Bramming 
Mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme. Ingen fund af væsentlige 
fortidsminder. 
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: November 2013 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
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3.2 Historie 
 
SJM 203 Stier i Sønderho 
Udarbejdelse af folder med kulturhistorisk beskrivelse af stierne og bystrukturen i Sønderho 
med indlagte kort over stier og ruter med beskrivelse af historiske bygninger i landsbyen. 
Udgivet i samarbejde med Bevaringsfonden for Fanø. 
Ansvarlig: Mette Slyngborg 
 
SJM 209 Quedens Gaard 
Projektledelse af projektet Quedens Gaard – en unik karré i Ribe. Processen omkring 
projektet blev afsluttet med en evaluering internt samt med de eksterne 
samarbejdspartnere og interessenter.  
Projektleder: Mette Slyngborg 
 
SJM 214 Esbjerg Frysehus 
Bygningen blev fotodokumenteret før nedrivning. Nedrivningen af bygningen blev 
påbegyndt nedrevet før Erhvervsakademi-Sydvest opmålingselever kunne nå at opmåle den. 
Da fotos blev taget, var nedrivningen allerede i gang. 
Ansvarlig: Mette Slyngborg 
 
SJM 216 Bemærkning til forslag til lokalplan 105 for Nordby 
Museet indsendte en bemærkning til Fanø Kommune om, at forslaget kunne betyde en 
uhensigtsmæssig påvirkning af det kulturhistoriske bymiljø og bybilledets visuelle og 
historiske bevaringskvaliteter. 
Ansvarlig: Mette Slyngborg  
 
SJM 220 Nyt Esbjerg Museum 
Projektledelse af projektet Nyt Esbjerg Museum, hvor målet er at nytænke bygningens 
indhold, form og koncept. Projektarbejdet blev påbegyndt i 2013 og færdiggøres i 2014, hvor 
der skal foreligge et færdigt prospekt, der skal anvendes til fondssøgning. Arkitektopgaven 
blev sat i udbud i samarbejde med Esbjerg Kommune. Projektet er støttet af Destination 
Sydvestjylland.  
Projektledelse: Mette Slyngborg   
 
SJM 223 Bygningsopmåling foråret 2013 
Valsemøllen på Esbjerg Havn samt den gamle toldbod blev opmålt i samarbejde med 
Erhvervsakademi Sydvest. Med opmålingerne er formålet at opmåle historiske og 
bevaringsværdige bygninger på Esbjerg havn ved at være i mål.  
Ansvarlig: Mette Slyngborg  
 
SJM 226 Esbjerg Idrætsarkiv 
En overdragelsesproces med donation af genstande fra Esbjerg Idrætsarkiv blev iværksat i 
forbindelse med, at arkivet skulle flytte samlingen. Arkivet har indsamlet flere genstande 
knyttet til eliteidræt i Esbjerg, og udvalgte genstande med proveniens og relevans for 
eftertiden blev overdraget til Sydvestjyske Museer.  
Ansvarlig: Mette Slyngborg  
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SJM 254 Stier i Nordby 
Udarbejdelse af folder med kulturhistorisk beskrivelse af stier og slipper, bystruktur samt 
byudvikling i Nordby med indlagte kort over stier og seværdigheder, med beskrivelse af 
historiske steder i byen. Udgivet i samarbejde med Bevaringsfonden for Fanø. 
Ansvarlig: Mette Slyngborg  
 
SJM 275 Gørding Station 
DSB har søgt nedrivningstilladelse til Gørding Station, Jernbanegade 2, 6690 Gørding. 
Museet tog på besigtigelse, hvor bygningen blev fotodokumenteret før nedrivning. Gørding 
Station er bygget i 1874 i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen. Omkring stationen 
voksede en stationsby, mens den ældre del af byen – Gørding Kirkeby – lå et stykke fra 
stationsbyen.  
Ansvarlig: Mette Slyngborg  
 
SJM 285 Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet 
Museerne langs vadehavet fik projektmidler fra Nationalparken til at iværksætte en 
undersøgelse af bevaringsværdige bygninger i Nationalparken. Til opgaven blev Jannie Uhre 
Ejstrud ansat som projektmedarbejder, mens Mette Slyngborg var projektleder. Resultatet 
blev en 80 siders rapport med oversigt over kommunernes registreringspraksis i forhold til 
bevaringsværdier i bygningskulturarven samt en oversigt over repræsentative bygningstyper 
i området. 
Projektleder: Mette Slyngborg 
 
SJM 307 Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling  
Foreningen Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling kontaktede Sydvestjyske Museer for at få hjælp 
til nyopstilling og formidling af deres udstillinger i forbindelse med en udvendig og indvendig 
renovering af bygningen i Nordby. Mette Slyngborg ydede konsulenthjælp til ideudvikling af 
de faste udstillinger samt ny formidling af samlingen.  
 
SJM 322 Besigtigelse, jernbanebro i Esbjerg 
Banestyrelsen søgte om nedrivning af banebroen over Borgergade i Esbjerg. Opførelsen af 
den eksisterende banebro blev påbegyndt i 1902, med overbygning udført som et risteværk 
af nittet stål over to fag. Midterunderstøtningerne er støbejernssøjler funderet på 
granitblokke. Broens støbejernssøjler blev fremstillet i Esbjerg-virksomheden Jensen og 
Olsen, Esbjerg Jernstøberi og Maskinfabrik, som har markeret årstallet 1903 i en 
støbejernssøjle. Før en kommende nedbrydning blev broen fotodokumenteret af museet og 
opmålt af bygningskonstruktørelever fra Erhvervsakademi Sydvest.  
Ansvarlig: Mette Slyngborg  
 
SJM 325 Kulturhistorisk planlægning 
Et stort nyt projekt blev iværksat i samarbejde med Esbjerg Kommunes planafdeling. Målet 
er at udvikle en metode til samarbejde og registrering af samtlige kulturmiljøer i Esbjerg 
Kommune, således at resultatet kan anvendes i den fremtidige planlægning. I efteråret 2013 
iværksattes et pilotprojekt, hvor en gruppe bestående af arkitekter fra kommunen og Mette 
Slyngborg fra museet besigtigede omkring 30 allerede kendte kulturmiljøer. Et 
registreringsskema blev udviklet og afprøvet til evaluering i 2014. Samtidig søgte museet 
kulturstyrelsens udviklingspulje om midler til et udviklings projekt: Kulturhistorisk 
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planlægning – udvikling af tværfag metode og samarbejdsmodel mellem museer og 
kommuner. Ansøgningen blev imødekommet, og projektet igangsættes i 2014.  
Ansvarlig: Mette Slyngborg  
 
SJM 327 Steder med sjæl 
I samarbejde med Esbjergs biblioteker og Esbjerg Kommunes planafdeling stod 
historieenheden for koordineringen af en kommende vandreudstilling om bygningsbevaring: 
Steder med sjæl, som kulturstyrelsen har udarbejdet. Udstillingen med beskrivelse af det 
lokale arbejde med bevaringsværdier åbner i 2014.  
Ansvarlig: Mette Slyngborg 
 
SJM 360 Fanø Mejeri, nedrivning 
Fanø Mejeri, Hovedgaden 98-100, i Nordby skulle nedrives, og i den forbindelse blev 
bygningen besigtiget og eksteriør og interiør fotodokumenteret. Bygningen bar præg af, at 
den har stået tom i flere år. Mejeriet var beliggende på en stor grund, hvor der er planer om 
ny centerbebyggelse.  
Ansvarlig: Mette Slyngborg 
 
SJM 361 Bygningsopmåling efteråret 2013 
Banebroen over Borgergade, som skulle nedrives, blev opmålt sammen med flere facader i 
Kongensgade i Esbjerg. Da hver ende af Kongensgade rummer bygninger, der står for at 
skulle nedrives i forbindelse med nye lokalplaner, var det vigtigt at få facaderne opmålt og 
tegnet, før de er væk. Bygningskonstruktøreleverne opmålte følgende facader i 
Kongensgade: nr. 12, nr. 18 (Droop), samt 116-132 og 140-142. Derudover blev en fin 
bevaringsværdig villa, Kongensgade 123, med mange detaljer også opmålt indvendigt og 
udvendigt. Villaen blev opført i 1910 og er tegnet af J. Lund Christensen. 
Ansvarlig: Mette Slyngborg 
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3.3 Tilsyn med fredede fortidsminder 
 
Sydvestjyske Museer er et af ti såkaldte tilsynsmuseer, som på vegne af Kulturstyrelsen 
foretager tilsyn med fredede fortidsminder. Geografisk omfatter det kommunerne i gamle 
Ribe Amt (Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Billund) samt Vejle Kommune. 
 
I 2013 indgik Sydvestjyske Museer en ny femårig kontrakt med Kulturstyrelsen omkring tilsyn 
med de fredede fortidsminder, da den forrige, der gik fra 2008 til 2012 var udløbet. 
Grundet besparelser har Kulturstyrelsen i denne omgang valgt at omlægge tilsynet, således 
at det ikke længere er alle de fredede fortidsminder, der bliver tilset, men derimod et 
vilkårligt udvalg, der er opdelt i følgende otte temaer, hvoraf vi dog ikke har nogen i tema 8. 
Det efterfølgende tal er det antal fortidsminder inden for det pågældende tema, vi skal nå i 
løbet af de næste fem år: 

 
1. Fortidsminder i privat skov (602) 
2. Fysisk nyfundne fortidsminder – herunder opmåling og nybeskrivelse af disse (27) 
3. Administrativt nyopdelte – herunder opmåling og nybeskrivelse af disse (17) 
4. Ubehandlede § 29 e-sager (overtrædelser på selve fortidsmindet) fra tilsynet 2008-

2012 (83) 
5. Ubehandlede § 29 f-sager (overtrædelser af 2 m dyrkningsfri bræmme) fra tilsynet 

2008-2012 (26) 
6. Fortidsminder med naturskabte skader (50) 
7. Fortidsminder i dyrket land (542) 
8. Særlige anlæg, opmåling (primært voldsteder uden fredningstekst) (0) 

 
 

 Total 2013-17 Tilset 2013 Rest 2014-17 

Tema 1 602 86 516 

Tema 2 27 4 23 

Tema 3 17 0 17 

Tema 4 83 17 66 

Tema 5 26 11 15 

Tema 6 50 0 50 

Tema 7 542 146 396 

I alt 1347 265 1082 
 

  
Tema 2,3 og 8 er specielle i forhold til det tidligere tilsyn, men svarer arbejdsmæssigt til de 
23 nyberejsninger, vi foretog på vegne af Kulturstyrelsen i 2012. Disse giver dobbelt takst i 
forhold til de almindelige tilsyn. I alt skal vi foretage 269 periodiske tilsyn om året, hvilket 
indkomstmæssigt svarer til 65 % af, hvad vi fik pr. år i tilsynsperioden 2008-12. Det er dog 
meningen, at vi skal op på 80 % af indkomsten for det tidligere tilsyn, hvilket vil blive gjort 
ved, at vi får flere ad hoc-tilsyn, hvor vi skal ud på genbesigtigelser, samt at vi vil blive pålagt 
andre opgaver. 
 
Da Kulturstyrelsen ikke havde fået lavet vejledninger og afholdt kurser i alle temaerne, blev 
de forskellige temaer kun gradvist frigivet til tilsyn i løbet af året. Således måtte vi til at 
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starte med holde os til kategori 4, 5 og 7, medens tema 1, 2 og 3 blev givet frit efter et 
kursus i fortidsminder i skov i juni. Fortidsminderne i tema 6 har vi endnu ikke fået tilgang til. 
Fordelt på temaer fik vi i 2013 tilset følgende, hvor den store mængde af tilsete 
fortidsminder fra tema 7 skyldtes, at vi først fik lov at tilse fortidsminder i skov fra sommeren 
2013. 
 
Da det ikke længere er alle fortidsminder, der skal tilses, og mængden af gratis 
genbesigtigelser, som Kulturstyrelsen vil pålægge os, vil blive større i denne tilsynsperiode, 
bliver tilsynet i denne omgang ikke foretaget kommunevis. 
 
I stedet tilrettelægges de periodiske tilsyn primært efter de genbesigtigelser, vi løbende 
modtager fra Kulturstyrelsen, således at transportudgifterne minimeres mest muligt. I 
perioder uden genbesigtigelser tilses de fortidsminder, der først blev tilset i perioden 2008-
12, hvilket primært er fortidsminderne i Vejle og Vejen kommuner.  

Gravning i fredet gravhøj 

I 2013 fik tilsynet også en meget speciel opgave, nemlig på vegne af en lodsejer og med et 
meget sjældent tilsagn fra Kulturstyrelsen, at foretage en sondagegravning i en fredet 
gravhøj med henblik på at konstater, om der vitterligt var tale om en gravhøj, eller om det 
blot var en naturlig sanddynge, hvilket der var tvivl om i fredningsteksten.  
Ved undersøgelsen fandtes der spor efter mulig tørveopbygning, hvorfor anlægget blev 
bestemt som værende en høj. 
 
Billedetekst (2013 280811 130919 _SJM1STJE_IMG_7261). I 2013 blev det bl.a. til et 
genbesøg af F280811 ved Thyregod, der nok mest er kendt som den høj, hvor Iselin gemte 
sine issten i julekalenderen ”Pagten”, der blev genudsendt i julen 2013. Højen er nu desværre 
noget tilgroet i forhold til, hvordan den så ud i 2009.  
 
Billedetekst (2013 SJM 289 Db (26)): Spor efter tørvelag ved sondagegravningen i den 
fredede gravhøj. 
 
Billedetekst (Billede 1 Pagten 8 - Isheks og Viji ved høj). F280811 som den så ud, da den 
havde en ikke uvæsentlig birolle i julekalenderen Pagten.  
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4. Formidlingsaktiviteter 
 
4.1. Udstillinger 
Dronning Dagmar og hendes tid, Museet Ribes Vikinger, 1. januar–31. december 
Cæsars Legioner, Esbjerg Museum, 1. januar-17. februar 
Tidens Spejl, Esbjerg Museum, 22. marts-8. september 
Body&Buddies, Esbjerg Museum, 5. april-7. juli 
Dybet, lydinstallation, Esbjerg Vandtårn, 4. april-7. juni 
DGI forhalsudstillinger, Esbjerg Museum, 1. juli-8. juli 
Usynlige øjeblikke, Esbjerg Museum, 20. juli–15. september 
ROCK i Esbjerg, Esbjerg Museum, 11. oktober-31. december 
 
 

4.2. Børn og unge  
Dagmar og Valdemar, aktivitetsudstilling, Museet Ribes Vikinger, 1. januar-31. december 
Hundehømhøm og Vandhaner, vinterferieaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 9.-24. februar 
Mal dit eget romerske skjold, vinterferieaktivitet, Esbjerg Museum, 9.-17. februar 
Særligt forløb for specialklasserækken, Præstegårdsskolen, Skoletjenesten på Quedens 

Gaard, 26. februar  
Fidihvaffornoget, afvikling af Esbjerg-projektdelen, 4.-8. marts 
Fidihvaffornoget, udstilling, Esbjerg Museum, 8. marts-1. april 
Påskeæggejagt i Vandtårnet, Esbjerg Vandtårn, 28.-29. marts 
Dekorer påskeæg, Museet Ribes Vikinger, 27., 28., 29. marts 
Påskeæggejagt, Museet Ribes Vikinger, 24. marts-2.april 
IntrFaceforløb: Esbjerg Havn, EUC Vest, Teknologihistorie, april  
Særligt tilrettelagt forløb i forbindelse med udvekslingsbesøgende fra bl.a. Tyrkiet, 

Blåbjerggårdskolen 5.-6. kl. Skoletjenesten på Quedens Gaard, 23. maj 
Tidsmaskinen, Esbjerg Museum, 22. april-30. juni 
Åben arkæologisk sandkasse, sommeraktivitet, Museet Ribes Vikinger, 1. juni-29.september 
En klam omgang i vikingetiden, sommerkonkurrence, Museet Ribes Vikinger, 1. juni – 1. 

september 
Stenalderforløb i forbindelse med emneuge, Riberhus privatskole, 0.-9.kl., 24. juni og 26. juni 
Udfordringen, sommeraktivitet, Esbjerg Museum, 29. juni-13. august 
Lav vikingeperler på museet, sommeraktivitet, Museet Ribes Vikinger, alle tirsdage i juli og 

august 
Vikingetid i børnehøjde, børnerundvisninger, Museet Ribes Vikinger, alle torsdage i juli og 

august 
Pilotklasse i forbindelse med udvikling af lejrskoletilbud, Rørby skole, 5.-6.kl., Skoletjenesten 

på Quedens Gaard, 13. september 
Lydsafari i vikingetiden, efterårsferieaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 12.-27. oktober 
Udlev din indre rockstjerne!, efterårsferieaktivitet, Esbjerg Museum, 12.-20. oktober 
Vikingernes jul, julekalender og juleudstilling, Museet Ribes Vikinger, 1.-31. december 
Julekonkurrence, Museet Ribes Vikinger, 1.-31. december 
Rock i kalenderen, julekalender, Esbjerg Museum, 1.-31. december 
 



 

42 

 

Hertil kommer de bestilte undervisningsforløb på Museet Ribes Vikinger, Esbjerg Museum og 
Skoletjenesten på Quedens Gaard 

 
 
4.3. Øvrige aktiviteter 
Oprettelse af Sydvestjyske Museer på Facebook, 17. januar 2013 
Forskningens Døgn, UC Syd Esbjerg, 3. maj 
P4 går bersærk, heldags radioprogram fra Danmarks vikingesites – herunder Ribe, 19. juni 
Ghostwalks, aftenbyvandringer, Ribe, alle onsdage juli og august 
Rock på Museet, Esbjerg Festugearrangement, Esbjerg Museum, 17. august 
Særligt forløb i forbindelse med udeskolenetværksmøde, Skoletjenesten på Quedens Gaard, 

5. september 
Oprettelse af Rockstjerne på Museet på Facebook, 6. oktober 
ROCK i Esbjerg, kulturnataktiviteter, Esbjerg Museum, 11. oktober 
Åbning af Esbjergs kulturnat Ro©k ved Esbjerg, 11. oktober 
Fra Odin til Ansgar, kulturnataktiviteter, Museet Ribes Vikinger, 13. oktober 
Pædagogisk arrangement for Ådalskolens personale, Skoletjenesten på Quedens Gaard, 22. 

november 
Jul på Quedens Gaard, Ribe, 7.-8. december 
VikingWalks - et nyt byvandringstilbud på fra Museet Ribes Vikinger 
 
Hertil føjer sig en lang række bestilte byvandringer, GhostWalks, VikingWalks og 
rundvisninger især på Museet Ribes Vikinger og i Ribe. 
 

 
4.4. Nye undervisningsmaterialer og tilbud 
Reformationen, Undervisningsmateriale til Ribe Domkirke Museum 
Kom og køb, aktivitetsrundvisning, Museet Ribes Vikinger 
Skriv afladsbreve, læringsaktivitet, Museet Ribes Vikinger 
Idræt i fokus, undervisningsinspiration, Esbjerg Museum 
Matematik på museet, undervisningsinspiration, Esbjerg Museum 
Tiden i posen, undervisningsforløb, Skoletjenesten på Quedens Gaard 
Tidsrejse i kufferten, undervisningsforløb, Skoletjenesten på Quedens Gaard 
Kramboden, Renæssancen i Ribe, historisk værksted, Skoletjenesten på Quedens Gaard 
Træ ta´r form, 1800-tallet i Ribe, historisk snitteværksted, Skoletjenesten på Quedens Gaard 
Uld og tråd, 1800-tallet i Ribe, historisk tekstilværksted, Skoletjenesten på Quedens Gaard 
Nye tider i Gamle dage, 1800-tallet i Ribe, GPS løb i Ribe by 
 

 
4.5. Foredrag og ture arrangeret af museumsforeningerne  
Spedalskheden – middelalderens svøbe, Lektor Jesper Lier Boldsen, ASR, 15. januar 
Cæsars legioner i Esbjerg, docent, dr.phil.habil Ulla Lund Hansen, EOM, 30. januar 
Fastelavnsfest i Quedens Gaard, ASR, 10. februar 
Om studehandlere, fødsler og fødselshjælp på Ribe-egnen og på Spøttrup, medicinhistoriker 

Magne Juhl , ASR, 20. februar 
Inden for murene: Havneadministrationen ”Borgen”, EOM, 21. marts  
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Nytolkning af vikingetiden på baggrund af udgravning af omgård, en vestjysk 
vikingeboplads ved Ringkøbing, museumsinspektør Torben Egeberg, ASR, 17. april 
Kør-selv tur til Guldager og Sønderris, EOM, 23. april 
Stormfloden som myte, professor Martin Rheinheimer, ASR, 7. maj 
Kør-selv tur til Løgumkloster, EOM, 2. juni 
Tur til Ringkøbing Museums bunkerudstilling og Strandingsmuseet i Thorsminde, ASR, 8. juni 
Kør-selv tur til Karensminde, EOM, 25. august 
Hipokorpset – mennesker, myter og modstandsbekæmpelse, arkivleder HSB Henrik Lundtofte 

ASR, 29. august 
Tur til Føhr, ASR, 14. september 
Kør-selv tur til Filsø, EOM, 22. september 
En rejse til Tjæreborg, EOM, 10. oktober 
Inden for murene: ting- og Arresthuset, EOM, 23. oktober 
Den hellige gral i Ribe, forfatter og præst ved Ribe Domkirke Torben Bramming, ASR, 31. 

oktober 
Medlemsaften og ældre jernalder, museumsinspektør SJM Niels Algreen Møller, EOM, 12. 

november 
Dynamiske bebyggelser – Ældre jernalder i Vestjylland, museumsinspektør SJM Niels Algreen 

Møller, ASR, 13. november 
Om at skrive historiske romaner, forfatter Kurt Juul, ASR, 3. december 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Temaet Rock i Esbjerg bød blandt andet på 
plademarked i forbindelse med Esbjerg 
Festuge, guitarbattle på kulturnatten, 
udsmykning af Esbjerg Museums facade og 
særudstillingen ROCK i Esbjerg 
Foto: Peter Langwithz Smith  
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5. De ansattes aktiviteter inden for forskning og formidling 
 

5.1. Publikationer 

Andersen, Palle: Anm. af  Cecilie Felicia Stokholm Banke, Anders Jerichow (red.): Holocaust 
og civilsamfundets reaktion, Historie-online. 

Bonde, Christen: Tidens spejl. Idræt og tidsånd, Levende Viden, 1, 90-99. 
Grundvad, Bente: Højmiddelalderens grave på Lindegården i Ribe, By, marsk og geest, 25, 

63-73. 
Gundersen, Michael Carl: Afholdsbevægelsen i Esbjergs pionertid, Levende Viden, 1, 118-

127. 
Hansen, Lulu A.: Hellere 100 nøgne tyskere end én i uniform, Levende Viden, 1, 10-21. 
Hansen, Søren Mangels og Trine Wittorff Brander: Smag på ordene, Danske Museer, årg. 26, 

6, 15-17. 
Jensen, Michael Alrø: Udgravningerne i Sct. Nicolaj Gade – nyt om Ribes markedsplads i det 

9. og 10. århundrede, Arkæologi i Slesvig, 14. 
Jensen, Michael Alrø: Udgravningerne i Sct. Nicolaj Gade – nyt om Ribes markedsplads i det 

9. og 10. århundrede, By, marsk og geest, 25, 9-27.   
Jensen, Michael Alrø: Forsvundne huse og boder i Stenbo(de)gade, Levende Viden, 1, 28-35.  
Jensen, Steen Frydenlund: Højene i „Den hemmelige Skov“, Levende Viden, 1, 34-37. 
Jensen, Troels Bo: Hulbælter - jernalderens skjulte fæstningsværker, Levende Viden, 1, 

2013, 42-49. 
Lundtofte, Anne-Sofie: Esbjerg først med børnehaveklasse, Levende Viden, 1, 23-27. 
Lundtofte, Henrik: Pioneren Poul Christensen og den første modstand, Levende Viden, 1, 

50-61. 
Møller, Niels Algreen: Dynamiske bebyggelser. Vestjylland i ældre jernalder. Ph.d.-

afhandling. Københavns Universitet. 354 s. 
Møller, Niels Algreen: Tuegravpladsen ved Jernvedlund,  Levende Viden, 1, 100-111.  
Nielsen, Mikkel Kirkedahl: Augmented Reality og kulturarv: Perspektiver for museernes 

forskning og formidling, Arkæologisk Forum, 28, 12-18. 
Nielsen, Mikkel Kirkedahl og Mette Slyngborg: Byrummets fortællinger: Inspirationer til 

læring i det urbane miljø i: Trine Hyllested og Connie Stendal Rasmussen (red.), Skolen i 
virkeligheden: Omgivelserne som læremiddel. København: Forlaget Unge pædagoger, 
96-111. 

Nielsen, Mikkel Kirkedahl og Christian Ringskou: En middelalderdronning og en tysk 
bunkersoldat: om myte, sandhed og narrative substanser i museumsudstillinger, 
Nordisk Museologi, 2, 79-97. 

Nielsen, Mikkel Kirkedahl og Karen Jermiin Nielsen: Riberhus is: om flødeisproduktionen 
på Andelsmejeriet Riberhus, Levende Viden, 1, 62-71. 

Olesen, Anders: Ældre Jernalderbebyggelse i Tjæreborg Nord, Levende Viden, 1, 112-117. 
Rosie R. Bishop, Mike J. Church, Andrew J. Dugmore, Christian Koch Madsen, Niels A. Møller: 

A charcoal-rich horizon at Ø69, Greenland: evidence for vegetationburning during the 
Norse landnám?, Journal of Archaeological Science, vol. 40, 3890-3902. 

Pedersen, Katrine Berg: 1200-tallets ærkebispestridigheder i lokalt perspektiv – 
Ribebisperne under opgøret mellem kirke og konge, By, marsk og geest, 25, 41-61. 

Siggaard, Anna Louise: Læring i uvante rammer – kemi og kulturhistorie i forening, 
Pergamentet, 2013, 5, 4-8. 
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Slyngborg, Mette: Stierne i Sønderho, Levende Viden, 1, 84-89. 
Søvsø, Mette Højmark: Hjerteformede spænder fra nyere tid, Kuml 2013, 145-163. 
Søvsø, Mette Højmark: Hvad præstegårdshaven gemte, Levende Viden, 1, 72-83. 
Søvsø, Morten: The Bishop of Ribe’s rural property in Lustrup, Danish Journal of 

Archaeology, 2012, 1, 4-26. 
Søvsø, Morten: Enkeltgården syd for Kalvslund Kirke – dens historie og udvikling gennem 

yngre germansk jernalder og vikingetid, Arkæologi i Slesvig, 14. Neumünster, 
Wachholtz, 2013, 131-147. 

Søvsø, Morten (m. Lisbeth Imer og Maria Knudsen): Ribe-stenen, By, marsk og geest, 25, 
29-39. 

 

 
5.2. Foredrag og oplæg ved museets medarbejdere 
 
Bente Grundvad 
Overflytning af Esbjerg Museum, oplæg til Antikvarisk Selskabs generalforsamling, 14.03.13. 
Gammelbygravene – gravplads med urner og jordfæstegrave fra Esbjerg. Colloquium, 

Ældre jernalders gravskik i Sydjylland, Museum Ribes Vikinger, 19.03.13. 
 
Flemming Just 
Vestjyllands udviklingshistorie, Sig-Thorstrup Pensionistforening, 05.03.13. 
Oplevelsesøkonomi i Vadehavsområdet, Rotary Esbjerg-Fanø, 29.04.13. 
Museerne og oplevelsesøkonomien, Rotary Vest, Esbjerg, 13.05.13. 
Museerne og oplevelsesøkonomien, Rotary Øst, Esbjerg, 27.05.13. 
Oplevelsesøkonomi i Vadehavsområdet, Erhvervsakademi Sydvest, Esbjerg, 26.08.13. 
Sydvestjyske Museers internationaliseringsstrategi, Kulturstyrelsens 

internationaliseringskonference, 02.09.13. 
Den nye rådgivningsstruktur, oplæg ved Kulturstyrelsens årsmøde, 10.09.13. 
Facilitator, landbrugstopmøde, Jysk Landbrugsrådgivning, 02.10.13. 
Fra krig til samarbejde – sådan kommer vi videre, når fusionens intentioner skal udleves i 

praksis, Årets konference for Offentlige Bestyrelser, Brøndby Stadion, 03.10.13. 
Medarrangør af seminaret Forskning i madens og måltidets kulturhistorie i Danmark - fra 

oldtid til i dag, Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup, 29.-30.10.13. 
Politisk regulering af fødevareproduktion, foredrag ved seminaret Forskning i madens og 

måltidets kulturhistorie i Danmark - fra oldtid til i dag, Dansk Landbrugsmuseum Gl. 
Estrup, 29.-30.10.13. 

Jacob A. Riis, menighedsrådene i Grimstrup og Rousthøje, konfirmandstuen, Grimstrup, 
05.11.13. 

Mit Esbjerg, Fortælledag, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, 07.11.13. 
Centre og udkanter i et lille land, Løgumkloster Refugium, 11.11.13. 
Museum Management, forelæsning for marinarkæologistuderende, SDU, 13.11.13. 
Kulturstyrelsens nye rådgivningsstruktur, ODM’s årsmøde, Kolding, 14.11.13. 
Regional udvikling, ODM’s årsmøde, Kolding, 14.11.13. 
Forskningens rolle i indsamlingen – Samlingens rolle i forskningen, ODM seminar om 

indsamlingspolitik, Odense Bys Museer, 26.11.13. 
Det strategiske panel, ODM’s chefnetværk, Fredericia, 05.12.13. 
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Henrik Lundtofte  
Kvalitativ og historisk metode, Kultursociologi, SDU Esbjerg, 20.03.13.    
Opinion og opinionskamp, Landsarkivet i Viborg, 21.03.13.  
Hipokorpset – mennesker, myter og modstandsbekæmpelse, 

Nationalmuseet/Frihedsmuseets Venner, 29.05.13.  
Afskrækkende. Modstandsbekæmpelse i Danmark 1940-45, Det Kgl. Bibliotek, 11.06.13. 
Introduktion til propagandafilmen ”Kaos!” mm., Det Danske Filminstitut, 27.08.13.   
Hipokorpset – mennesker, myter og modstandsbekæmpelse, Antikvarisk Selskab, Ribe, 

29.08.13.  
Hipokorpset – mennesker, myter og modstandsbekæmpelse, Nørgaard Højskole, 08.10.13. 
Danmarks Klondyke – sammen med Lulu Anne Hansen, HSB/Sydvestjysk Folkeuniversitet, 

09.10.13.   
Modstand i Esbjerg 1940-45, 3F fra Esbjerg Gymnasium, Esbjerg Museum, 21.10.13.  
Hipokorpset – mennesker, myter og modstandsbekæmpelse, HSB/Sydvestjysk 

Folkeuniversitet, 20.11.13.  
 
Lulu A. Hansen 
Retsopgør i Esbjerg – i kulturhistorisk perspektiv, Baden Powell Klubben Esbjerg, 17.09.13 
Tourism and interpretation in Fanoe. Gæsteforelæsning på Turisme, Syddansk Universitet, 

24.09.13. 
Klondyke og Chicago revisited - Esbjergbilleder 1940-45. Med Henrik Lundtofte, HSB, Esbjerg 

Museum, 09.10.13. 
 
Mette Højmark Søvsø 
Personligt udstyr i Vikingetiden (sammen med Sarah ), foredrag på Magasinet for Ribe 

Vikingecenters seminar, 31.01.13. 
Sydvestjyske Museers magasin og det arbejde der foregår her. Oplæg på Det antikvariske 

Selskabs generalforsamling, 14.03.13. 
Museets historie, samlingsarbejdet, genstande og magasinet. Foredrag og rundvisning for 

Ribe Husmoderforening, 07.08.13. 
Museets historie, samlingsarbejdet og magasinet. Foredrag og Rundvisning for 

Marinarkæologi ved syddansk universitet, 09.10.13. 
Museets historie, samlingsarbejdet, genstande og magasinet. Foredrag og rundvisning for 

Round Table, Ribe, 21.11.13. 
 
 
Michael Alrø Jensen 
Udgravningerne på Ribe Domkirkeplads, generalforsamling i Det Antikvarisk Selskab, Ribe, 

14.03.13. 
Udgravningerne på Ribe Domkirkeplads, generalforsamling i EOM, Esbjerg, 27.03.13. 
Udgravningerne på Ribe Domkirkeplads, ODM’s orienteringsmøde, Kolding, 15.11.13. 
Udgravningerne ved Ribe Domkirke, Råds- og bestyrelsesmøde i Nationalpark Vadehavet, 

Ribe, 04.12.13. 
 
Mikkel Kirkedahl Nielsen 
Dronning Dagmar – myter, tradition og virkelighed, (m. Karsten Eskildsen), 

senioreftermiddag, Ribe Domkirke, 27.02.13.  
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Andelsmejeriet Riberhus – et stykke Danmarkshistorie, (m. Karen Jermiin Nielsen), 
Foredrag tilknyttet Sydvestjysk Folkeuniversitet, seminarieHuset, 21.03.13. 

Om overgangen fra museumsverdenen til universitetsverdenen, paneldebattør, Seminar 
om forskningssamarbejde mellem museer og universiteter, Unimus, Aalborg 
Universitet, 30.05.13. 

Towards an authentic Experience: integrating historical environments and narrative 
exhibitions using digital media, præsentation af PhD-projekt, Summer School of 
Narrative Studies, Sandbjerg Gods, 12.08.13. 

Towards an authentic Experience: integrating historical environments and narrative 
exhibitions using digital media, præsentation af PhD-projekt, Experiencing space – 
spacing experiences: concepts, practices and materialities, The 2013 European 
Summer School in Cultural Studies, Bochum, 06.09.13. 

Towards an authentic Experience: integrating historical environments and narrative 
exhibitions using digital media, præsentation af PhD-projekt, The Hybrid Museum, 
Københavns Universitet, 17.09.13. 

 
Mona Jensen 
Atlantvolden, HSB/Sydvestjysk Folkeuniversitet, 09.10.13.   
 
Morten Søvsø 
Parts of a well-structured settlement from around 500 AD excavated in St. Darum near 

Ribe, Spatial, Cultural, Political and Ethnic discontinuity,  Iron Age Seminar, AU, 
30.01.13. 

Runesten og vikinger ved Ribe Domkirke. Foredrag for historiske værksteder i DK, 
Danhostel Ribe, 30.01.13.                 

Det Gamle Rådhus i Ribe. Bygningens historie. Orientering for husets ansatte og brugere, 
Det Gamle Rådhus, 05.02.13. 

Ribe Bys udvikling – de første 500 år. Aktuel Orientering, Middelalder- og 
renæssancearkæologi, 07.02.13.                     

Ribe Domkirke i Vikingetiden. Vikingeskibsmuseets Venner, Roskilde, 14.02.13                
Runesten og vikinger ved Ribe Domkirke. Foredragsforeningen Salonen, Esbjerg, 

21.02.13.                      
Ansgar’s church in Ribe – The Viking Age cemetery underneath the cathedral. Converting 

Landscapes, A converting the Isles Colloquium, Bangor University, Wales, 22.-
23.03.13.             

Maritime Networks and Urbanism in the Early Medieval World. Int. conference, 
Vikingeskibsmuseet, Chair på session 2, Entrepot Projects, 11.-12.04.13.                     

Runesten og vikinger ved Ribe Domkirke. Folkeuniversitetet, Syddansk Universitet, Odense, 
18.04.13.     

Ribe i det 13. årh. Indlæg på Byarkæologisk Møde, 06.05.13.                     
1000 års mennesker, Indlæg på Møde, 07.05.13.                 
Ribe Domkirkeplads i 1000 år. Åbningen af Ribe Domkirkeplads, 12.06.13.   
Ansgar’s church in Ribe – The Viking Age cemetery underneath the cathedral. Paper 

presented at the 17th Viking Congress, Shetland, 03.-10.08.13.          
Ribe Domkirke fra vikingetid til reformation. Rued Langgaard festival, processionsomgangen, 

07.09.13.     
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Runesten og vikinger ved Ribe Domkirke. Folkeuniversitetet, Taastrup Medborgerhus, 
16.09.13.               

Borge og befæstninger fra det 12. og 13. årh. omkring Ribe. Borgforskerforum, NM, 
23.09.13.                   

SJM 200 Riber Ulfsborg. ODMs kulturhistoriske orienteringsmøde, Kolding, 14.-
15.11.13.            

Perspectives on Urbanism. IX Nordic Meeting on Stratigraphy, Københanvs Museum. Chair 
på sessionen Complex Stratigraphy – an urban phenomenon? samt afsluttende 
discussion, 04.-05.12.13.           

 
Niels Algreen Møller 
Dynamiske bebyggelser. Vestjylland i ældre jernalder. Ph.d.-forsvar, Københavns Universitet. 

02.05.13 
Havstigning, landskabsdannelse og bebyggelsesudvikling i Vadehavsregionen, ca. 800 f.kr. – 

1700 e.Kr. Vadehavskonference. Syddansk Universitet, Esbjerg. 22.05.13. 
Long term transitions. Development of Settlement Systems and Land Usage in Western 

Jutland, Denmark. 19th EAA-conference, 2013. Pilsen. 06.09.13. 
Dynamiske bebyggelser. Vestjylland i ældre jernalder. Esbjerg og Omegns Museumsforening. 

Esbjerg. 12.11.13. 
Dynamiske bebyggelser – Ældre jernalder i Vestjylland. Det Antikvariske Selskab. Ribe. 

13.11.13. 
 
Palle Siemen 
Grave fra ældre jernalder på Esbjerg bakkeø. Ældre jernalders gravskik I Sydjylland, 

Kollokvium, Sydvestjyske Museer. 20.03.13. 
Amber from the Single Grave Culture. European Association of Archaeologist. Annual-

meeting. Pilsen, Tjekkiet. 07.09.13. 
 
Sarah Quistgaard 
Personligt udstyr i Vikingetiden (sammen med Mette Søvsø), foredrag på Magasinet for Ribe 

Vikingecenters seminar. 31.01.13. 
Pagan burials in the Ribe area. Indlæg på Viking Worlds, Oslo Universitet, 12.-13.03.13.  
Ribes hedenske gravplads – nye undersøgelser. Indlæg ved Antikvarisk Selskabs 

generalforsamling, 14.03.13. 
Tuegravpladsen ved Jernvedlund og urnegrave ved Hvidding. Indlæg ved Colloquium om 

 Ældre jernalders gravskik i Sydjylland afholdt på Museet Ribes Vikinger (medarrangør), 
19.-20.03. 

Seem sogn og nyt fra Ribes udgravninger. Foredrag i Skallebækhus-foreningen, 02.04.13. 
Combs of antler and antler production sites from 700-850 AD from Ribe. Indlæg på the 9th 

Meeting of the (ICAZ) Worked Bone Research Group, Zhengzhou, Henan, Kina, 15.-21.04. 
 
Steen Thrane Frydenlund Jensen 
Krusborg – Boplads og gravplads blandt levende og døde. Foredrag, Kollokvium, Ældre 

Jernalders gravskik i Sydjylland, 20.03.13. 
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Troels Bo Jensen 
Lindegaarden – Early Christianity in late Viking Age burials. Foredrag på Viking Worlds 

Conference, Oslo, 12.03.13. 
Lindegaarden – Tidlig Kristendom i sene vikingetidsbegravelser. Foredrag på Frivilligheds 

seminar. Bork Vikingehavn, 16.03.13. 
Lindegaarden – Tidlig Kristendom i sene vikingetidsbegravelser. Foredrag på EOM 

generalforsamling, Esbjerg Museum, 27.03.13. 
Deltagelse i Forskningens Døgn. University College Syddanmark, 03.05.13. 
Vikingetidens og middelalderens Ribe. Foredrag og rundvisning for Moesgaard 

Summerschool, 12.06.13. 
Lindegaarden – Tidlig kristendom i sene vikingetidsbegravelser. Forelæsning for 

middelalderhistorisk linje på Løgumkloster Højskole, 19.06.13. 
Lindegaarden – Tidlig kristendom i sene vikingetidsbegravelser…og andre fund fra året der 

gik. Nytårs-forelæsning på Løgumkloster Højskole, 31.12.13. 
 
 

5.3 Deltagelse i udviklings- og formidlingsprojekter 
 
Nyt Esbjerg Museum 
Mette Slyngborg, projektleder 
Lulu A. Hansen 
Anne-Sofie Lundtofte 
Henrik Lundtofte 
Kamma Poulsen-Hansen 
 
Fidihvaffornoget 
Anne-Sofie Lundtofte, projektleder 
Trine Wittorff Brander 
Søren Mangels Hansen 
 
Vikingeår 2013 
Anna Louise Siggaard, projektleder 
Trine Wittorff Brander 
Rikke Bøgsted Knudsen 
Sarah Qvistgaard 
 
Intrface 
Anna Louise Siggaard, projektleder 
Helene Agerskov Madsen 
Steen Frydenlund Jensen 
 
Hedenskab og Kristendom 
Anna Louise Siggaard, projektleder 
Trine Wittorff Brander 
Michael Alrø Jensen 
Troels Bo Jensen 
Mette Søvsø 
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Ribe Domkirke Museum 
Trine Wittorf Brander 
Anne-Sofie Lundtofte 
Mette Søvsø 
Morten Søvsø 
 
Udstillingsprojekt ved Suzhou Museum 
Mikkel Kirkedahl Nielsen 
Anne-Sofie Lundtofte 
Morten Søvsø 
Maria Knudsen 
 
Rock i Esbjerg 
Rikke Bøgsted Knudsen, projektleder 
Trine Wittorff Brander 
Anne-Sofie Lundtofte 
Anna Louise Siggaard 
 
Idræt i fokus 
Anne-Sofie Lundtofte, projektleder 
Christen Bonde 
Trine Wittorf Brander 
 
Marbækdag  
Niels Algreen Møller 
 
Forskningens Døgn 
Trine Wittorff Brander  
Søren Mangels Hansen 
Troels Bo Jensen 
Anna Louise Siggaard 

 
 
5.4. Medlemskab af bestyrelser, råd, udvalg o.a. 
 
Anne-Sofie Lundtofte 
Redaktionsmedlem, Levende Viden 
 
Flemming Just 
2013-  Det strategiske Panel, Kulturstyrelsen, formand 
2013-  Medlem af ODM’s forskningsudvalg 
2013-  Strategiudvalget for Esbjerg Kommune og Esbjerg Erhvervsudvikling 
2013-  Medlem af Esbjerg Kommunes arbejdsgruppe vedr. Den åbne Skole 
2013-  Advisory Board, Akademiet for Talentfulde Unge, Region Syddanmark 
2013-  Repræsentantskabet, Syddansk Universitet 
2013-  Redaktør af Levende viden 
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2013- Leder af udstillingsprojekt ved Suzhou Museum, Kina, i samarbejde med 
Nationalmuseet, Vikingeskibsmuseet og Aarhus Universitet 

2013 Bedømmelsesudvalget, ny leder af Skanderborg Museum 
2013  Esbjerg Byplan, medlem af workshopgruppe 
2012-  Redaktionsmedlem By, marsk og geest 
2012-  Advisory Board, Turisme, Esbjerg Erhvervsudvikling 
2012  Høringspanelet, Kannikegården (ved Ribe Domkirke) 
2012- Advisory Board, Centre for Design, Innovation and Learning, Aalborg Universitet          
2012-  Aftagerpanelet for Sociologi og Kulturanalyse, Syddansk Universitet 
2011-  Bestyrelsesmedlem Konserveringscenter Vest 
2011-  Ribe Fælles Markedsføring 
2011-  Kulturklubben Ribe (erhvervsnetværk) 
2011-  Fondsbestyrelsen for Domkirkemuseet (næstformand) 
2011-  Medlem af fødevare- og måltidspuljen 
2011-  Medlem af industripuljen 
2010-  Føsu Academy (Netværk vedrørende forskning i fødevarer og sundhed) 
2010-  Esbjerg Havns bestyrelse 
2006-  Esbjerg Gymnasium (formand) 
2005-  Erhvervsrådet Jylland Syd, Danske Bank 
2004-  VL 29 (virksomhedsledernetværk) 
1991-  Sydvestjysk Folkeuniversitet 
 
 
Henrik Lundtofte  
Medlem af Besættelsestidsnetværket  
Medlem af Selskabet for Samtidshistorisk Forskning 
Medlem af Netværk for Nazisme- og Holocauststudier  
 
Kamma Poulsen-Hansen 
Redaktionsmedlem, Levende Viden 
Styregruppemedlem, Smedens Rum 
Fagfællebedømmer, Smedens Rum 
 
Lulu A. Hansen 
Medlem af Turismeforskere i Danmark (TiD) samt medlem af TiD Sub-committe  

”Publications” 
Medlem af Netværk for Nazisme og Holocaust Studier 
 
Mette Slyngborg 
Medlem af Esbjerg Kommunes Byfond 
Medlem af sekretariatet, Boligpuljen 
Redaktionsmedlem, Levende Viden 
Tillidsrepræsentant 
 
Mette Søvsø 
Redaktør af By, marsk og geest 
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Mikkel Kirkedahl Nielsen 
Medlem af komiteen for Ribes Kulturnat 
Bestyrelsesmedlem Historisk Samfund for Viborgegnen 
Redaktionsmedlem Fra Viborgegnen 
Redaktionsmedlem Levende Viden 
 
Mona Jensen 
Medlem af Besættelsestidsnetværket  
 
Morten Søvsø 
Valgt til Museumsudvalget for kulturhistorie, Kulturstyrelsen 
Udpeget til Arkæologisk Arbejdsgruppe, Kulturstyrelsen 
Medlem af Editorial Board, Danish Journal of Archaeology  
Censor, Middelalder- og renæssancearkæologi, AU  
Medlem af Ribe Byforum 
Koordinator for middelalder, ODMs faglige orienteringsmøde 
 
Sarah Qvistgaard 
Medlem af Sydvestjyske Museers bestyrelse 
Medlem af Worked Bone Research Group, WBRG 
Medlem af International Council for ArchaeoZoology, ICAZ 
 
Steen Thrane Frydenlund Jensen 
Medlem af Det Grønne Råd i Esbjerg Kommune  
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6. Personale 2013 
 
Ledelse 
Flemming Just, direktør  
Henrik H. Kristensen, administrationschef 
 
 
Arkæologi 
Morten Søvsø, museumsinspektør, leder af Arkæologi 
Palle Siemen, museumsinspektør 
Steen Frydenlund Jensen, museumsinspektør 
Niels Algreen Møller, ph.d., museumsinspektør  
Sarah Skytte Qvistgaard, museumsinspektør 
Kamma Marie Poulsen-Hansen, museumsinspektør 
Troels Bo Jensen, museumsinspektør 
Michael Alrø Jensen, museumsinspektør 
Bente Grundvad, museumsinspektør 
Tove Marie Beck, museumsassistent  
Anders Olesen, arkæolog 
Helene Agerskov Madsen, arkæolog 
Malene Aagreen Nielsen, arkæolog 
Maria Knudsen, arkæolog 
Caroline Visser, arkæolog 
Niels Øjvind Flemming Gadgaard, detektor 
Allan D. Ø- Diederiksen, arkæolog 
Ingrid Stoumann Jensen, museumsinspektør emerita, deltidsansat 
Søren Brøgger, arkæolog 
Anne Sofie Bay Østergaard, stud.mag. arkæologi, praktikant 
 
 
Historie 
Lulu A. Hansen, leder af Historie 
Mette Slyngborg, museumsinspektør 
Flemming Just, museumsdirektør, dr.phil. 
Jannie Uhre Ejstrud, ph.d. historie, projektansat 
Michael Carl Gundersen, BA historie (løntilskud)  
 
HSB 
Henrik Lundtofte, cand.mag, leder af HSB 
Rasmus Therkelsen, cand.mag. (løntilskud) 
Mona Jensen, cand.mag., associeret 
Palle Andersen, cand.mag., associeret 
 
 
Formidling 
Anne-Sofie Lundtofte, museumsinspektør, leder af Formidling 
Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen, museumsinspektør (orlov), ph.d.-studerende fra 01.02.13 
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Trine W. Brander, museumsformidler  
Anna Louise Siggaard, museumsinspektør 
Christen Bonde, akademisk medarbejder (løntilskud) 
Bjørn Refsgaard Eriksen, akademisk medarbejder (løntilskud) 
Rikke Bøgsted Knudsen, akademisk medarbejder (løntilskud) 
Kristjan Hedinsson, akademisk medarbejder (løntilskud) 
Søren Mangels Hansen, stud.mag. museologi, praktikant 
 
 
BASS (Butik, Administration, Samling, Service) 
Butikker 
Ulla Hollænder Kristensen, museumsvært, butiksleder  
Lisbeth Karlsen, museumsvært, butiksleder 
Inge Cederholm Ahrendsen, museumsvært  
Laila Strandbygaard, museumsvært 
Pia Greve Sørensen, museumsvært  
Marianne Beck, museumsvært 
Agnete Camilla Gelsing, museumsvært 
Margaret Houborg, museumsvært  
Inger Marie Paulus, museumsvært 
Ulla Hauge Ehlers, museumsvært 
Annamette Bast Buelund, museumsvært (løntilskud) 
 
Administration 
Bente Clausen, bogholder 
Dorthe Lund Ebbesen, bogholder 
Aase Bondegaard, kontorassistent 
Anna Maria Ravn, museumsassistent 
 
Samling/Magasiner 
Mette Højmark Søvsø, museumsinspektør, leder af magasinet  
Jens Egebjerg Hansen, samlingsforvalter 
Preben H. Nielsen, museumsassistent 
Kim F. Pedersen, museumsassistent 
Marie Rønn Olsen, museumsassistent 
Sine Kristensen, museumsmedhjælper (løntilskud)  
Sara Gjerlevsen, akademisk medarbejder (løntilskud) 
Brian Hornung Vildgaard, museumsmedhjælper(løntilskud) 
 
Service 
Anna Østergaard, rengøringsassistent 
Carsten Mølleskov Pedersen, håndværker 
Henrik Majenborg Kristiansen, håndværker 
Lisbeth Norberg, tegner 
Lis Nissen, rengøringsassistent 
Lianna Lønborg Christensen, rengøringsassistent 
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Ikke-faste og ferieafløsere  
Caroline Pedersen, museumsvært 
Cecille Brøndum Peetz, museumsvært  
Charlotte Lindahl Lauridsen, museumsvært (løntilskud) 
Irene Jensen, museumsvært 
Janni Jensen, museumsvært  
Klaus Nielsen, museumsvært 
Line Eg Clausen, museumsvært  
Maren Lotte Otte, museumsvært 
Rita Karlsson, museumsvært 
Sofie Hollænder Kristensen, museumsvært  
Søren Mangels Hansen, museumsvært   
Kevin Olivares Franco, frivillig, fotograf 
 
Guider 
Leif Graves Christensen 
Anni Møller- Christensen 
Kurt Juul 
Richard Kværnø 
Jens Ole Nielsen 
Anna Margrethe Paludan 
Svend Pedersen 
Peter Bruun  
 
 
Detektorer 
Dan Christensen 
Dan Lønborg 
Flemming Gadgaard 
Gunnar Larsen 
Henrik Brinch Christiansen 
Jens Lau 
Svein Johannesen 
 
 
HSB frivillige 
Benneth Østergaard Petersen 

Hilda Pedersen 

Leif H. Thomsen  

Lise Østergaard Petersen  

Niels Lykke-Kjeldsen  

Verner Blom 
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7. Regnskab 2013 
 
Museumsnummer: 56104 Sydvestjyske Museer 
SE/CVR nummer: 63421715 
 

Regnskab Budget Årsregnskab

2012 2013 2013

22. Personale -11.039 -11.628 -11.363

28. Lokaler – ejendomme, friarealer -1.806 -763 -1.836

32. Samlingens forvaltning m.v. -62 -64 -130

38. Undersøgelser og erhvervelser 1.007 70 -366

44. Konservering 

50. Udstillinger -1.192 -509 -534

54. Anden formidlingsvirksomhed -57 -136 -73

58. Administration -416 -705 -703

60. Entre 1.531 1.425 1.519

62. Betalinger for undersøgelser i henhold til kap. 8 

70. Husleje, prioritetsrenter og –afdrag 

72. Andre renter 17 0 -60

82. Kiosk- og cafeteriavirksomhed 513 547 616

I alt konto 22 til 82 -11.504 -11.763 -12.930

90. Tilskud fra kommuner 8.632 8.382 9.367

91. Ikke-offentlige tilskud  737 977 756

92. Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd 

94. Tilskud fra amtskommuner 

I alt konto 90 til 94 9.369 9.359 10.123

Statstilskud 2.593 2.437 2.749

Ekstraordinær indtægt ved salg af ejendom 12

Resultat (indtægter – udgifter) 470 33 -58

 
 


