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Forsiden: Lindegårdsudgravningen ved Ribe Domkirke gav i 2012 megen medieomtale, især pga. 
fundet af de første kristne begravelser i Danmark dateret til ca. 860. Samtidig er de mange skeletfund 
fra udgravningen centrale i det store forskningsprojekt, som Sydvestjyske Museer i samarbejde med 
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1. Ledelsesberetning 

Overordnet organisation 

I 2012 fortsatte de organisatoriske ændringer, som bestyrelsen iværksatte fra foråret 2011, 
hvor der blev ansat ny direktør og ansat en administrationschef i en nyoprettet stilling. 
Bestyrelsen tog initiativ til, at der skulle etableres en såkaldt professionel bestyrelse, hvor 
der blev identificeret nogle bestemte kompetencebehov inden for forskning, formidling og 
organisation. Samtidig blev det fastlagt, hvem der var udpegningsberettiget. Den nye 
bestyrelse, der tiltrådte 1. april, fik følgende sammensætning: 

Knud Jager Andersen, kulturudvalgsformand        Udpeget af Esbjerg byråd 

Jørgen Ulrik Jensen, adm.dir. , Pluss Leadership       Udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling 

Per Kristian Madsen, dir. for Nationalmuseet       Udpeget af museumsforeningerne 

Thorsten Sadowsky, dir., Museum Kunst der Westküste Udpeget af museumsforeningerne 

Paul Holst, formand for Esbjerg og Omegns Museumsforening 

Dan Møller, næstformand i Det Antikvariske Selskab 

Sarah Qvistgaard, museumsinspektør, medarbejderrepræsentant 

Jørgen Ulrik Jensen blev valgt til formand og Paul Holst til næstformand 

 

Den nye bestyrelse samlet til første bestyrelsesmøde på Tangevej, Ribe, den 2. maj 2012. Fra venstre 
Sarah Qvistgaard, museumsdirektør Flemming Just, Thorsten Sadowsky, Per Kristian Madsen, Jørgen 
Ulrik Jensen, Knud Jager Andersen, Paul Holst og Dan Møller. 
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En første og meget væsentlig opgave for den nye bestyrelse blev at igangsætte en visions- og 
strategiproces. Den indledtes i juni, og efter en meget frugtbar proces med involvering af 
alle medarbejdere, afvikling af et strategiseminar for dele af de ansatte samt et 
bestyrelsesseminar kunne bestyrelsen på sit møde den 6. december vedtage en meget 
ambitiøs Vision 2020 og Strategi 2013-16. Planen, som er på i alt 22 sider, skal gøre 
Sydvestjyske Museer til et af de mest forskningstunge danske museer og skal resultere i en 
næsten tredobling af besøgstallet til omkring 200.000 i 2020. Som det første danske 
museum – og vel danske institution i det hele taget – har Sydvestjyske Museer også vedtaget 
en CSR-politik (Corporate Social Responsibility), som på dansk oftest oversættes til 
samfundsansvar. Heri forpligter museet sig til at arbejde med et ansvar over for bl.a. 
ansættelse af personale med funktionsnedsættelse, nedbringe klima- og miljøpåvirkningen, 
sikre et godt arbejdsmiljø, arbejde for øget tilgængelighed m.m. 

I 2012 kom fusionen med Historisk Samling fra Besættelsestiden 1940-45 (HSB) på plads og 
med virkning fra 1. januar 2013. HSB er en dygtigt ledet selvejende arkiv- og 
forskningsinstitution placeret i Syddansk Universitets bygninger i Esbjerg. Der blev ved 
budgetforliget i Esbjerg Byråd fundet 385.000 kr. til SJM, som skal muliggøre, at HSB i løbet 
af efteråret 2013 kan rykke ind i lokaler på Esbjerg Museum. Samtidig med fusionen indgik 
museet en aftale med Esbjerg Kommunale Skoletjeneste om, at den fine besættelsessamling 
i kælderen på Spangsbjergskolen skal overflyttes til Esbjerg Museum, således at hele 2. sal 
indrettes til emner, der vedrører besættelsen og modstandskampen.  

Museumspolitisk blev 2012 et meget uroligt år på landsplan. Der var stærk debat om 
forslaget til ny museumslov og især kravet om, at ansøgere til de kulturministerielle 
forskningspuljer skulle have en ph.d.-grad. Desuden fandt mange, at lovforslaget pegede i 
centralistisk retning. Det endte dog med en næsten enig vedtagelse af museumsloven i 
december 2012, og Sydvestjyske Museers bestyrelse og ledelse har i et høringssvar bakket 
op om linjen i lovforslaget.  

Et andet konfliktemne har været en ny organisering af museumslandskabet, som det er 
blevet kaldt. Mere præcist har det handlet om, at Kulturstyrelsen har ønsket, at antallet af 
gravende museer skulle reduceres fra godt 40 til under 20. Dette har ført til store fusioner på 
specielt Sjælland, medens der i det jyske har været stor modstand mod sammenlægninger af 
det arkæologiske område. Sydvestjyske Museer har deltaget i en række forhandlinger om 
diverse modeller, som til vores tilfredshed er endt med, at Sydvestjyske Museer fortsat 
varetager det arkæologiske ansvar i Esbjerg, Fanø og Billund kommuner. Nyt er at vi indgår 
en samarbejdsaftale med Museet på Sønderskov (Vejen Kommune), således at vi fra 2014 får 
det overordnede økonomiske ansvar, ligesom vi får ansvaret for den arkæologiske forskning. 

 

Intern organisation 

I løbet af 2012 kom alle interne organer på plads med fastlæggelse af kommissorium, 
sammensætning, mødefrekvens, referat osv. De væsentligste organer er følgende: 

Ledergruppen                Hver måned 
Inspektørgruppen              Hver anden måned 
MED-udvalget                4 gange årligt  
Personalemøde               4 gange årligt 
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Kvartalsmøder (for hvert af de to hovedudstillingssteder) 4 gange årligt 
 
Herudover afholder de faglige enheder (Arkæologi, Historie, Formidling, Samlingen) jævnlige 
møder (4-10 gange om året). 
 
De administrative og styringsmæssige procedurer er blevet professionaliseret på en lang 
række områder. Til den organisatoriske udvikling hører også, at der efter en konstruktiv 
proces er indgået en lokallønsaftale for AC-området. Aftalen sikrer en gennemskuelig 
tillægsstruktur. På ansættelsesområdet er der samtidig gennemført en aftale, som betyder 
klare regler for især det arkæologiske personale. Inden for arkæologien er der i Danmark 
tradition for mange løse og gentagne ansættelser. På SJM tror vi på, at klare og mere 
langsigtede ansættelser er med til at fremme arbejdsglæde og tryghed. Arkæologer – og det 
vil også gælde alle andre, som har været ansat i en årrække på løse kontrakter eller som har 
været ansat inde i mindst fire fortløbende ansættelsesforhold, opnår en fastansættelse og 
titel af museumsinspektør. Det har betydet, at vi nu har ti museumsinspektører på 
arkæologiområdet mod tidligere tre. Dette ændrer dog ikke det faktum, at kun de tre 
sidstnævnte er på fast bevilling. De øvrige skal der løbende findes eksternt finansierede 
opgaver til. 
Både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø har en høj prioritet og hører organisatorisk 
hjemme under MED-udvalget, der også udgør sikkerhedsorganisationen. En arbejdsulykke, 
hvor en arkæolog fik to fingre i klemme i en maskine, var med til at understrege betydningen 
af at have en udviklet sikkerhedskultur. Tre arbejdsmiljørepræsentanter har i årets løb 
gennemgået den lovbefalede arbejdsmiljøuddannelse, således at alle 
arbejdsmiljørepræsentanter på både ledelses- og arbejdstagerside har uddannelsen. 

 

Forskning 

Forskningsmæssigt blev 2012 et markant år i kraft af en enestående forskningsbevilling fra 
VELUX-Fonden, som i november bevilgede 8,1 mio. kr. til projektet ’1000 års mennesker’. 
Det tager udgangspunkt i de seneste 15 års udgravninger i Ribe, som har resulteret i fundet 
af cirka 1200 skeletter fra en tusindårig periode, ca. 800 til 1800.  Projektet udføres i et 
samarbejde mellem SJM (arkæologi)  og Syddansk Universitet (arkæometri og biologisk 
antropologi) og  ledes af museet med Flemming Just som projektleder. Morten Søvsø er 
ansvarlig og udførende på det arkæologiske område, medens lektor Kaare Lund Rasmussen 
har ansvaret for arkæometrien og en ph.d.-studerende og en post doc. Lektor Jesper L. 
Boldsen har ansvaret for de antropologiske studier, hvortil der skal ansættes to ph.d.-
studerende. Projektet har givet stor medieomtale, herunder i TV-Avisen, og vil resultere i 
omfattende dansk og international publicering og en international konference samt tre 
ph.d.-grader.  
 
Projektet vil klart bidrage til at realisere Vision 2020’s ambition om at SJM udvikler sig til et 
af de mest forskningstunge danske museer målt både på kvantitet og kvalitet. Midlerne er 
bl.a. ansættelse af og uddannelse af ph.d.’er., internationalt samarbejde og tætte relationer 
til universiteter og videninstitutioner.  
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Museernes forskning har spillet en helt central rolle i diskussionerne frem mod vedtagelsen 
af en ny museumslov i december 2012. Centralt har stået Kulturstyrelsens og regeringens 
krav om, at ph.d.-graden er en forudsætning for at kunne søge centrale forskningsmidler i 
ministeriet. Sydvestjyske Museer har på flere offentlige møder i regi af ODM og 
Kulturstyrelsen støttet den linje ud fra en opfattelse af, at der bliver stadig større 
konkurrence om forskningsmidlerne, og at ansatte med dokumenterede 
forskningskompetencer derfor bliver en forudsætning for at kunne opnå succes ved 
ansøgninger til fonde og forskningsråd. Desuden stiller det museet stærkere i internationale 
sammenhænge, og når der skal søges samarbejde med universiteter.  
 
I løbet af 2012 har museet taget afgørende skridt til at realisere de ambitiøse mål. På ph.d.-
området lykkedes det at lægge sporene til at have en række ansatte med en ph.d.-grad. 
Museet opnåede i alt 1,1 mio. kr. i støtte fra Kulturstyrelsen, Esbjerg Kommunes 
vækstfremmemidler og SUC-Fonden. Herved var halvdelen af finansieringen af et ph.d.-
stipendium hjemme. Den anden halvdel blev finansieret af Aalborg Universitet Esbjerg, som 
godkendte en ph.d.-projektbeskrivelse fra museumsinspektør Mikkel Kirkedahl Nielsen. Det 
betyder, at han i perioden 2013-15 vil være indskrevet på fuldtid ved Center for Design, 
Learning and Innovation ved AAU med et projekt omkring brugen af digitale medier 
(augmented reality) i kulturarvsformidlingen.  
 
Museumsinspektør Morten Søvsø søgte og fik bevilget omkring en kvart million fra 
Kulturstyrelsen til at kunne udarbejde en ph.d.-afhandling. Han skal i løbet af 2013 
udarbejde en syntese og tværgående teori- og metodediskussioner på basis af en række 
allerede publicerede videnskabelige artikler. 
 
Fusionen med Historisk Samling fra Besættelsestiden havde for Sydvestjyske Museer også 
det klare sigte at få knyttet en stærk forskningskompetence inden for samtidshistorie ved 
HSB til museet. Det forventes således, at arkivleder Henrik Lundtofte i løbet af 2013 vil 
indlevere en større monografi til forsvar for ph.d.-graden. 
 
Endelig har museet i december 2012 ansat Niels Algreen Møller som ny museumsinspektør 
til afløsning for Ingrid Stoumann, der gik på pension med udgangen af året. Niels Algreen 
Møller afleverede sin ph.d.-afhandling om ’Jernalderen i Sydvestjylland’ ved Københavns 
Universitet i januar 2013. Med ansættelsen af Niels Algreen Møller lever museet op til sin 
politik om, at alle faste stillinger så vidt muligt besættes med folk med en ph.d.-grad. 
 
For at styrke især de yngre ansattes muligheder for at bedrive en vis forskningsindsats har 
bestyrelsen i 2013-budgettet besluttet at oprette en forskningspulje på foreløbigt 125.000 
kr. 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. 
 
Museet har i løbet af 2012 været vært for to større forskningsseminar. I september afholdtes 
over tre dage den 10. nordiske SMIA konference (Scientific Methods in Archeology). Den 
fandt sted på Aalborg Universitet Esbjerg og havde museumsinspektør Palle Siemen som 
arrangør. Der var omkring 30 deltagere til et meget vellykket arrangement. En del af 
bidragene vil blive publiceret i tidsskriftet Scientific Heritage. 
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I maj måned afholdtes for 25. gang byarkæologisk seminar i Ribe på vandrerhjemmet og 
med Morten Søvsø som arrangør. En række af indlæggene vil blive publiceret i tidsskriftet 
Hikuin. 
 
 
Samarbejde 
På Sydvestjyske Museer tror vi meget på værdien af at arbejde sammen. I løbet af 2012 har 
museets medarbejdere fortsat traditionen for at deltage i de faglige museumsnetværk, de 
såkaldte puljesamarbejder. Arkæologer deltager hvert år i et to-dages seminar, Arkæologi i 
Slesvig, sammen med kolleger fra Sønderjylland og Slesvig-Holsten. Desuden mødes 
arkæologer fra det syd- og sønderjyske område 1-2 gange årligt for at drøfte faglige emner. 
Det byarkæologiske møde, som samler denne faggruppe fra museer og universiteter, holdes 
traditionelt i Ribe, i 2012 for 25. gang på Danhostel. 
 
På historieområdet tog museet initiativ til at samle historikere fra SJM, Bramming 
Egnsmuseum Billund og Sønderskov til drøftelse af oplæg. Der har i 2012 været afholdt tre 
sådanne netværksmøder. På arkæologiområdet har arkæologer fra Sønderskov flere gange 
været inviteret med til faglige fremlæggelser på SJM. 
 
SJM tog også initiativ til at danne Vestjysk Historikernetværk, som samler historikere fra 
grænsen til Limfjorden og vest for den jyske højderyg. De cirka 25 historikere og etnologer 
blev på et første møde i Ølgod enige om at samarbejde om et fælles tema, Fødevarer og 
landskab, ca. 1700-2000. På vegne af gruppen søgte SJM Rådighedssummen om midler til 
udarbejdelse af en antologi. Ansøgningen blev ikke imødekommet, men det fælles tema er 
så vigtigt, at vi vil fortsætte med at søge midler. 

Sydvestjyske Museer er et af de museer, som traditionelt søgt samarbejde med 
universiteterne, primært på det arkæologiske område. i løbet af 2012 er dette samarbejde 
blevet noget udbygget, således at museet nu har samarbejder med både SDU, AAU, AU og 
KU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internationale turismestuderende fra 
Syddansk Universitet brugte Esbjerg Museum 
som case i forbindelse med deres kursus i 
service management 

Museets medarbejdere holder gæsteforelæsninger på universiteterne og deltager i 
bedømmelsesudvalg,, og museet modtager jævnligt besøg af studerende, enten til 
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éndagsarrangementer sammen med deres underviser eller på længerevarende ophold. I 
2012 tilbragte en historiestuderende fra AU et helt semester ved museet, hvor hun 
udarbejdede en videnskabelig artikel og fik erfaring i at arbejde med registrering og 
genstandshåndtering på magasinet i Ribe. I tre måneder i efteråret havde museet stor glæde 
af at have tre arkæologistuderende fra Krakow på studieophold.  

På formidlingsområdet deltager museet i et større antal samarbejdsfora. Det gælder således 
Vadehavets Formidlerforum, hvor museumsinspektører og formidlere fra hele 
Vadehavsområdet deltager. I forbindelse med udstillinger og projekter deltager museet i 
samarbejde med mange eksterne aktører, fx ved kulturnatten, Forskningens Døgn og Peters 
Jul. Allertættest er samarbejdet med Esbjerg Kommunale Skoletjeneste med hvem museet 
har en samarbejdsaftale og medarbejdere fra begge institutioner siddende sammen på 
Quedens Gaard. Museet har i 2012 indledt et godt samarbejde med gymnasiesektoren 
gennem projektet Intrface, hvor der er udviklet undervisningsforløb sammen med Esbjerg 
Tekniske Gymnasium og Esbjerg Gymnasium. Det er tanken, at samarbejdet skal udstrækkes 
til alle gymnasier i Esbjerg Kommune.  

Museet har i 2012 taget initiativ til et tæt samarbejde med de forenings- og fondsdrevne 
museer på Mandø og Fanø. En vigtig faglig prioritet for museet er Vadehavets kulturhistorie 
gennem de seneste to tusind år. Vi ser et tæt og forpligtende samarbejde med museerne på 
øerne som et centralt led i at realisere ambitionen, og museerne på deres side har udtrykt 
stor interesse i at indgå i formaliserede samarbejder. Dette vil blive søgt realiseret i 2013. 

På markedsføringsområdet indgår SJM i Ribe Fælles Markedsføring sammen med andre 
attraktioner, turistkontoret, overnatningssteder og handelsstanden. SJM arbejder for, at der 
skal etableres en lignende konstruktion i Esbjerg. I Ribe eksisterer også et unikt samarbejde 
med erhvervslivet i form ar Kulturklub Ribe, hvor omkring 30 virksomheder betaler et 
betydeligt kontingent for at deltage i fire museers og centres aktiviteter, og disse modtager 
også hvert år et økonomisk bidrag fra kulturklubben.  

 

Økonomi 

Museets aktivitetsniveau og ambitioner har ikke kunnet opfyldes uden mange substantielle 
økonomiske bidrag fra mange lokale fonde, erhvervslivet, nationale fonde og 
Kulturstyrelsens puljer. I 2011 har SJM i alt opnået bevillinger på 11 mio. kr. Helt afgørende i 
den sammenhæng er bevillingen fra VELUX Fonden, som dog først kommer til udbetaling i 
2013-16, og som skal deles med SDU.  
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2. Beretning fra de faglige enheder 
 

2.1 Arkæologi 

I 2012 udførte Sydvestjyske Museer i alt 41 arkæologiske undersøgelser fordelt over Esbjerg 
og Billund Kommune, mens der i 2012 ikke blev foretaget udgravninger i Fanø Kommune. 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 alle såkaldte 
nødudgravninger forud for kommende anlægsarbejder. De fordeler sig således: 

                    2011   2012 

Mindre forundersøgelser betalt af Sydvestjyske Museer  20    16 

Større forundersøgelser betalt af bygherre       10    18 

Slutundersøgelser betalt af bygherre         17                   8 

I alt                    47    42 

Årets væsentligste undersøgelser var igen i år de omfattende udgravninger ved og omkring 
Ribe Domkirke, ASR 13, Lindegården, og ASR 2391, Ribe Domkirkeplads. På Lindegården er 
sammenlagt udgravet 82 kristne grave fra vikingetiden, som i øjeblikket er ved at blive 
analyseret og dateret. På domkirkepladsen har kloakudskiftninger rundt omkring 
kirkebygningen givet mulighed for at fastslå udstrækningen af den ældste kirkegård. Den 
synes at have været omtrent cirkulær med et areal på omkring 1 ha. Bedømt ud fra 
gravtætheden på Lindegården kan antallet af gravlagte i perioden ca. 850-1050 anslås til 
mellem 2- og 3000. Fra 1200-årene og fremefter kan på Domkirkepladsen følges en intens 
bebyggelsesaktivitet, hvor kirkegårdsmuren indgår i en tæt randbebyggelse, som helt har 
omsluttet bygningen. 

Det ældste Ribe på nordsiden af Ribe Å blev også berørt af undersøgelser i 2012. Forud for 
opførelsen af en ny Netto-butik på hjørnet af Seminarievej og Nørremarksvej foretog museet 
udgravningen SJM 129, der førte til fundet af fire sikre jordfæstegrave. Ud fra gravformerne 
og i ét tilfælde gravgods kunne de afdøde dateres til perioden 8.-10. årh. Gravene indgår i et 
udstrakt gravfelt, som strækker sig fra Ribelund-området i syd op til Tved Å i nord. 

Også en heldig undersøgelse af et mindre kloaktracé ved Riberhus’ tilløbskanal ved 
slotsbanken bør nævnes, da udgravningen påtraf en kantsikring bestående af nedrammede 
egestolper, hvoraf to kunne dateres til vinterhalvåret 1268/69 – efter al sandsynlighed 
opførselstidspunktet for Riberhus. 

I det åbne land har omfanget af udgravningerne i år været begrænsede. Årets langt største 
fladegravning har været etape 2 af ESM 2713, Tjæreborg N, hvor afdækningen af 3,2 ha 
afslørede en udstrakt bebyggelse fra ældre jernalder foruden spredte bebyggelsesspor fra 
andre perioder. 

Museets arkæologer publicerede i 2012 en række artikler i både lokale og nationale 
tidsskrifter.  
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Museets eget årsskrift, By, marsk og geest, var også i årets årgang 24 stærkt præget af 
museets arkæologer. Palle Siemen skrev om udgravningerne ved herregården Krogsgård og 
fundet af et fornemt, middelalderligt vaskefad, en såkaldt molling. Kamma M. Poulsen-
Hansen skrev om to dendrokronologisk daterede hustomter fra Sdr. Vejrup, og Morten 
Søvsø skrev om legetøj og andre spor efter børn i vikingetidens og middelalderens Ribe. 

 

Museets samarbejde med metaldetektorbrugere 

Sydvestjyske Museer har længe haft et godt samarbejde med metaldetektorbrugerne Jens 
Chr. Lau, Flemming Gadgaard, Henrik Brinch Christiansen og Gunnar Larsen, som gennem 
årene har gjort mange gode fund på de rige detektorpladser i museets område. Finderne 
indmåler fundene med GPS og afleverer genstandene til museet, som hjælper med vurdering 
og datering samt står for registrering og danefæbehandling.  Mange af fundene erklæres for 
danefæ, og der tilgår finderen en dusør, mens selve genstanden næsten altid deponeres på 
museet til brug for forskning, udstilling m.v. 

I 2012 indleverede detektorgruppen mange gode fund, for eksempel: 

 

 

Et fragment af et sjældent ildstål fra yngre vikingetid eller ældre middelalder. Selve ildstålet er indsat 
forneden. Overdelen er af bronze, og har oprindeligt haft rytterfigurer foroven. Længde: 66 mm., 
højde: 23 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

En oval plade af kobberlegering med en 
løvefigur i relief. Ældre middelalder? Løven, 
som vender siden til, har en meget lang hals, 
som er bøjet langt tilbage over ryggen, og et 
hoved der vender mod beskueren. Det ene 
forben er løftet, og den lange hale går ind 
mellem benene, op langs siden og over ryggen. 
Pladens mål: 33 x 36 mm., tykkelse: 2 mm. 
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2.2 Historie 

Enheden for historie har også i 2012 været præget af underbemanding. Der har kun været 
knyttet to faste personer til afdelingen, hvoraf den ene har været direktøren, som har lagt 
det meste af sin arbejdstid på det ledelsesmæssige område. Afdelingen har derfor haft 
glæde af at have haft en kulturhistoriker og en historiker i løntilskud og en studerende 
tilknyttet. Det er forventningen, at der fra efteråret 2013 kan ansættes en 
museumsinspektør mere på Historie. 

Et vigtigt arbejdsområde er planarbejdet, hvor der ligesom for arkæologi er skabt et 
særdeles godt samarbejde med Esbjerg Kommune. Ud over det almindelige gennemsyn af 
alle lokalplaner og byggesager har Historie bidraget med kulturhistoriske beskrivelser til 
landsbyplaner og en mellembyplan. Desuden deltager museet i Esbjerg Kommunes Byfond, 
som giver tilskud til renovering af bevaringsværdige bygninger og hvert år præmier udvalgte 
bygninger.  

 

 

 

 

 

Museet har bidraget med kulturhistoriske 
beskrivelser til Esbjerg Kommunes 
landsbyplaner. Billedet fra Skads viser den 
tidligere brugsforeningsbygning, som nu er 
beboelsesbygning. 

 

 

 

Mette Slyngborg har været projektansvarlig for renoverings- og museumsprojektet omkring 
Quedens Gaard-bygningerne. Det er sket i et tæt samarbejde med Jørgen Overbys 
Tegnestue. 

Som omtalt i ledelsesberetningen har Historie taget initiativ til en række samarbejder med 
både omkringliggende museer samt dannelse af Vestjysk Historikernetværk. Desuden har 
enheden taget initiativ til, at der skal udarbejdes en samlet dansk fødevarehistorie. Det sker i 
tæt samarbejde med Fødevare- og måltidspuljen, som ledes af Dansk Landbrugsmuseum. 
Det lykkedes at opnå bevilling fra Kulturstyrelsens rådighedssum til at afholde 1-2 større 
seminarer i 2013 om fødevarehistorie. Disse skal danne grundlaget for en stor ansøgning, 
som skal muliggøre en realisering af planerne om et flerbindsværk om dansk 
fødevarehistorie. 
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Herudover har afdelingen taget initiativ til registrering af to industrielle miljøer, dels 
karantænestationen ved Esbjerg Havn og dels Danish Crown-slagteriet, som lukkede 1. 
september. Museumsinspektør Mette Slyngborg foretog en gennemfotografering og udørte 
interviews med et dusin ansatte, hvor fokus var på arbejdsprocesser og arbejdskultur. 
Sammen med tilsvarende tidligere gennemførte undersøgelser vil det danne basis for en 
artikel om arbejdskultur og arbejdsorganisering. 

 

Slagteren på en af sine sidste arbejdsdage på Danish Crown-slagteriet i Esbjerg. Inden lukningen i 
august 2012 foretog museet interviews og en gennemfotografering 

 

Afdelingen har publiceret en enkelt længere videnskabelig artikel i Landbohistorisk Tidsskrift. 
Cand.mag. Helle Hovmand Olsen har desuden udarbejdet to rapporter på tilsammen 120 
sider om Grønlændere i Danmark – et kulturmøde. Undersøgelserne har taget udgangspunkt 
i Esbjerg, og resultaterne vil bliver offentliggjort i en samlet publikation, og vi forsøger at 
skaffe finansiering til en udstilling om emnet. Stud.mag. Katrine Pedersen, AU, har 
udarbejdet en længere artikel om Ribe-bispernes rolle i forhold til kongemagten i de urolige 
år i sidste halvdel af 1100-tallet. Artiklen forventes bragt i By, marsk og geest i 2013.   
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2.3 Formidling 

På formidlingsområdet har museet sat ekstra kraft på formidlingen til børn og unge. Fra 1. 
januar blev Trine Brander hidtidige halvtidsstilling inden for skoletjenesteområdet 
opgraderet til en fuldtidsstilling. Det betyder, at museet nu kan udvikle mere 
undervisningsmateriale og afholde flere børnearrangementer også i Esbjerg. 
Formidlingsenheden har desuden haft stor glæde af, at der løbende har været tilknyttet 
dygtige folk i løntilskudsjob.  

Formidlingsenheden engagerede museet i to nye undervisningsprojekter, IntrFace og 
Learning Museum. IntrFace samarbejdet foregår mellem to parter: Museet og en 
ungdomsuddannelse. Sydvestjyske Museer har indgået aftaler med dels teknisk gymnasium 
under EUC Vest, dels Esbjerg Gymnasium. Samarbejdet resulterede i 2012 i realiseringen af 
intet mindre end to undervisningsforløb. ”Knogleforløbet” gav et hold elever indsigt i 
biologisk antropologi ved at lade dem møde en af museets eksperter, mens ”Fosfat-
forløbet”, lod et hold elever på kemi højniveau arbejde med de samme metoder, som 
museet anvender. Begge forløb har involveret museets egne eksperter og egne 
analyseobjekter, dvs. henholdsvis menneskeknogler fra Lindegårdsudgravningen i Ribe og 
fosfat-prøver fra museets udgravninger ved Forum. 
Projektet Learning Museum vil skabe et tættere samarbejde mellem læreruddannelserne og 
museerne, og i 2012 hjalp to grupper lærerstuderende museet med inspiration til, hvordan 
basisudstillingerne på Esbjerg Museum kan bruges i matematikundervisningen i folkeskolen. 
Retur fik de studerende en række konkrete innovationsværktøjer, der sætter dem bedre i 
stand til at bruge lokaliteter uden for klasseværelset i deres undervisning. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lærerstuderende ideudvikler på Esbjerg 
Museum i projektet Learning Museum 

Begge tiltag involverer samarbejde om nye målgrupper for museets læringsforløb. Det 
samme gælder projektet Fidihvaffornoget, som er blevet til på initiativ af Sydvestjyske 
Museer og Esbjerg Kommunes Biblioteker. Projektet retter sig mod de ældste 
børnehavebørn og indskolingen, og det er lykkedes at brede projektet ud, så det afvikles i 
alle fire kommuner langs Vadehavet i løbet af 2013. 
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Udstillingsstederne var som vanligt præget ar en lang række aktiviteter, og i 2012 begyndte 
Formidlingsenheden så småt at arbejde med begrebet paraplytemaer. Udstillingen om 
Dronning Dagmar og hendes tid – menneske, myte, middelalder, der åbnede 26. maj, fulgtes 
af et stort undervisningsmateriale og blev omdrejningspunktet for alle sommerens 
aktiviteter på Ribes Vikinger, herunder en flot nyopstilling af aktivitetsudstillingen for børn. 

  

Dronning Dagmar og hendes terner under  
optagelserne til udstillingens film 

Udstillingen blev understøttet af en bog redigeret af Mikkel Kirkedahl Nielsen, Dronning 
Dagmar – tradition, myter og virkelighed (Liljebjerget). Desuden tog museet initiativ til at 
afholde og var leder af en Dagmar800-festival i samarbejde med Ribe Kunstmuseum, 
handelsstandsforeningen, turistorganisationen samt Esbjerg Kommune. Festivalen foregik i 
strålende vejr i den sidste weekend i maj under overværelse af en delegation fra det 
tjekkiske parlament med parlamentsformanden i spidsen. Der blev bl.a. opført en opera i 
domkirken om dronning Dagmar og afholdt en mindeværdig koncert på Riberhus Slotsbanke. 
Dronning Dagmar og hendes tid viste en lang række af museets helt unikke Ribe-genstande, 
brugte filmklip i sin formidling og indarbejdede elementer fra Dagmar800-festivalen. 

Udstillingen Cæsars Legioner, som åbnede på Esbjerg Museum 12. oktober, dannede 
grundlag for både kulturnat, efterårsferie- og vinterferieaktiviteter. Udstillingen blev til i et 
tæt og frugtbart samarbejde med gruppen Cohors II Cimbria og blev således den første 
museumsudstilling i Danmark, som hovedsagligt var opbygget af rekonstruerede genstande 
lånt af en reenactmentgruppe. 
 

 
  Centurionen viser rundt i udstillingen Cæsars Legioner ved åbningen på Esbjerg Museum 
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I 2012 har museet været involveret i udviklingen af to nye udstillingssteder. I samarbejde 
med domkirken har museet haft et fagligt ansvar for skabelsen af et domkirkemuseum i 
Søndre Galleri (1. sal ud fra borgertårnet). Projektet er finansieret af Arbejdsmarkedets 
Feriefond, og museet ventes at kunne åbne medio 2013. 

Sydvestjyske Museer ejer en stor bygningsmasse i hjertet af Ribe, nemlig Quedens Gaard 
samt Sortebrødregade 1, 3 og 5. Med støtte fra Vadehavsprojektet (185.000 kr.) nedsatte 
museet en projektgruppe med museumsinspektør Mette Slyngborg i spidsen som i et meget 
tæt samarbejde med Jørgen Overbys Tegnestue, Gram, har skabt et særdeles spændende 
projekt, hvor bygningernes autencitet står centralt, og hvor der skal skabes en række nye 
museumstilbud, bl.a. et Jacob A. Riis-museum og et heksemuseum og en genskabelse af en 
historisk rosenhave. Desuden skal der skabes endnu bedre rammer for skoletjenestens 
arbejde med børn og unge, ligesom der skal skabes plads til frivillige grupper og til fortsatte 
kommercielle aktiviteter (café og butik). Efter aftale med foreningen Gammel Præg, som 
købte Toldbod-bygningerne i 2011 er disse bygninger integreret i renoverings- og 
udstillingsprojektet. Projektet blev igangsat med et brainstormingmøde i juni 2012 for 
medarbejdere ved museet, museumsforeningens bestyrelse samt frivillige og Café Quedens. 
Ved et borgermøde i november blev de næsten færdige ideer præsenteret og blev modtaget 
med udelt begejstring. Den omfattende projektbeskrivelse blev færdig primo januar 2013, og 
en væsentlig opgave bliver nu at finde finansiering på næsten 100 mio. kr. til de mange 
planer.  

 

 
Ridderturnering i børneafdelingen Dagmar og Valdemar på Museet Ribes Vikinger 
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2.4 Samlingen 
 

Magasinet på Ørstedsvej 

Arbejdet med en fuldstændig gennemgang af samlingen skrider godt frem. I øjeblikket 
arbejder vi med fund fra udgravningerne i 1980’erne af vikingetids markedspladsen i Ribe. 
Alt det, som er indkommet til museet fra 1855 og indtil da er gennemgået og sat på plads. 
Der findes nu fotos af 38.683 genstande i vores database. 
Ud over arbejdet med overflytningen har vi mange andre arbejdsopgaver. Vi besvarer mange 
forespørgsler og har løbende besøg af forskere, der kommer for at studere udvalgte 
genstande. 
I 2012 har 54 personer fået rundvisning på magasinet. 
 

 
 
Flere foreninger har i løbet af 2012 fået en rundvisning på magasinet på Ørstedsvej i Ribe. Her 
fortæller museumsinspektør Mette Søvsø om arbejdsgangene. 

 
Der har været og er en del arbejde forbundet med at finde genstande frem til udstillinger og 
lignende aktiviteter. Særudstillingen Hvorfor Ribe? blev taget ned i begyndelsen af 2012, og 
de udstillede genstande skulle på plads på magasinet. I stedet skulle der findes genstande til 
udstillingen om Dronning Dagmar, som åbnede i maj måned 2012. I forbindelse med det 
igangværende arbejde med udstillingen i Ribe Domkirke, som museet er involveret i, er der 
også fundet en del genstande frem som skal indgå i udstillingen.  
 
I efteråret 2012 havde museet tre udvekslingsstuderende fra Polen, og de arbejdede bl.a. på 
magasinet, hvor de hjalp os med rengøring og magasinering af arkæologiske fund. 

Samlingsgennemgang 
Museet fik godkendt sin ansøgning til Kulturstyrelsen om tre måneders frikøb af en 
medarbejder til at foretage en samlingsgennemgang med henblik på en efterfølgende 
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kassationsrunde af de nyere tids genstande, der gennem tiden er blevet indsamlet til Esbjerg 
Museum.  
 

I forbindelse med gennemgangen kunne i alt 4.305 genstande indstilles til kassation. Det var 
primært genstande, der var uden proveniens, i dårlig stand, eller ikke stammede fra vores 
ansvarsområde. Der er efterfølgende blevet sendt en liste over alle genstandene ud til vore 
statsanerkendte nabomuseer og deres nabomuseer, hvor de tilbydes at overtage 
genstandene. De genstande, der ikke bliver overtaget af andre statsanerkendte museer, vil vi 
anmode Kulturstyrelsen om lov til at udskille af samlingen – enten til formidlingsformål eller 
regulær kassation.  
 
I slutningen af 2012 fik vi bevilliget yderligere 3 måneders løn til en gennemgang af 
oldtidssamlingen ved Esbjerg Museum med afslutning i december 2013. Vi havde søgt 6 
måneder og regner derfor ikke med at blive helt færdige i 2013, men vi får i hvert fald 
påbegyndt projektet, som vi har valgt at kombinere med en overførsel af oldsager fra 
magasinet under Esbjerg Museum til magasinet på Ørstedsvej i Ribe og dertil hørende digital 
registrering af genstandene. 
 

Registreringssystem 

Udvikling af et registreringssystem led i andet halvår af 2012 et mindre afbræk grundet 
sygdom hos den leverandør, vi havde snakket med, hvorfor vi måtte ud og finde en ny 
leverandør, der kunne levere et system, der både lever op til Kulturstyrelsens krav om 
offentliggørelse af museets genstande på hjemmesiden Museernes Samlinger 
(https://www.kulturarv.dk/mussam/), og som også har de registreringstekniske fordele, som 
det nuværende ASR-sys har. Det lykkedes i starten af 2013 at finde en leverandør, og vi har 
fået en aftale på plads om levering af et nyt registreringssystem inden sommeren 2013.  
 
 

Biblioteksflytning og registrering 

Biblioteket fra Esbjerg Museum er næsten blevet færdigopstillet på Tangevej. Bøgerne fra 
ovenlyssalen står nu i bibliotekslokalet, og bøgerne fra reposen står i loftslokalet. Bøgerne 
fra gangen i kælderen afventer reoler, inden de kan blive opstillet. Registreringen af museets 
bøger i Esbjerg Kommunes Biblioteks søgebase (der blandt andet gør bøgerne søgbare på 
www.bibliotek.dk) fortsatte i 2012, men med meget lav hastighed grundet begrænsninger i 
Esbjerg Kommunes Bibliotekers bogregistreringssystem. En registrering af bøgerne fra de 
gamle Ribe-biblioteker, der stadigvæk befinder sig på Quedens Gaard og i Sortebrødregade, 
blev påbegyndt, men måtte afbrydes grundet sygdom. Det er dog vort håb, at vi i løbet af 
2013 kan få samlet alle bøgerne på Tangevej 6. Hvad angår dubletter blev det besluttet at 
overføre disse til ovenlyssalen på Esbjerg Museum, så vi også her har direkte adgang til 
faglitteraturen. I alt råder vi over ca. 35.000 bøger og tidsskrifter.  
 
 

 
 
 
 

file://ESBKOMM.DK/DATA/BK/SJM%20MUSEER/Fælles/Årsberetning/Årsberetning%202011/SJM%20Årsberetning%202011.%20Samlingen/Museernes%20Samlinger%20(https:/www.kulturarv.dk/mussam/)
file://ESBKOMM.DK/DATA/BK/SJM%20MUSEER/Fælles/Årsberetning/Årsberetning%202011/SJM%20Årsberetning%202011.%20Samlingen/Museernes%20Samlinger%20(https:/www.kulturarv.dk/mussam/)
http://www.bibliotek.dk/
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3. Undersøgelser 
 

3.1 Arkæologi 
 
ASR 13 II, Lindegården, Ribe 
2012-udgravningen omfattede tidligmiddelalderlige bebyggelseslag, som rakte fra o. år 1200 
og ned til o. år 1050 samt den underliggende vikingetidige kirkegård. Der er udgravet rester 
af træbyggede hustomter, et muligt metalværksted og talrige affaldsgruber, heraf anlæg 
som indeholdt affald fra metalstøbning, blandt andet adskillige hele digler. Under 
bebyggelseshorisonten undersøgtes den tidligkristne kirkegård fra vikingetiden. Inden for 
udgravningsfeltet er i alt udgravet 82 kristne grave fra vikingetiden. Analyse- og 
beretningsarbejdet pågår.   
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen/Morten Søvsø 
Undersøgelsestidspunkt: Indtil september 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Ribe Domsogns Menighedsråd, Veluxfonden, Kulturstyrelsen 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
          
 Registrering af fund og kulturlag ved 
 Lindegaarden

ASR 2374, Sønderports Bro, Ribe 
Som led i det store EU-finansierede snæbelprojekt fjernes opstemningen af 
Stampemøllestrømmen lige vest for Sønderports bro i Ribe. Opstemningen gav kraft til den 
lille elturbine, som opførtes 1939 og lå på samme sted som tidligere vandmøller, heriblandt 
også stampemøller. I stedet for opstemningen anlægges et langt stryg, som af hensyn til 
afstrømningen bliver delt i to af en langsgående spunsvæg. I den forbindelse har museet 
været involveret i sagen, da anlæggelsen af stryg og spunsvæg kunne tænkes at komme i 
berøring med både rester af tidligere vandmøller samt de broer, som siden 
Stampemøllestrømmens anlæggelse o. år 1200 har ført trafikken ind i byen. Ved 
gravearbejdet fremkom nedrammede stolper under broen, som med en enkelt undtagelse 
kunne efterlades urørte. Ved fjernelsen af vandkraftværket fremkom en del tømmer, både 
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nedrammet og løstliggende, heriblandt dele af møllehjulsaksler. Efter registrering sendes 
prøver til dendrokronologisk datering. Sandsynligvis stammer mølledelene fra 17- og 1800-
årene. 
Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard 
Undersøgelsestidspunkt: September-oktober 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Naturstyrelsen 
 
ASR 2391, Ribe Domkirkeplads, Ribe 
Omfattende undersøgelser i forbindelse med nyanlæggelse af Ribe Domkirkeplads. 
Rørudskiftninger har afsløret vikingetidige-tidligmiddelalderlige begravelser i stort tal spredt 
over hele det senere kendte kirkegårdsareal. Også et større antal murede grave af både tuf 
og tegl er påvist foruden en enkelt sandstenssarkofag, som stod tæt op ad den nordre 
tværskibsgavl. Fundamenterne til kirkens S. Nikolaj kapel lige syd for Mariatårnet er også 
undersøgt. Rundt langs kirkegårdens grænser er udgravet omfattende rester af 
randbebyggelser og kirkegårdsmure. Kirkegårdsmuren og dele af bebyggelsen går tilbage til 
1200-årene, og de fremgravede murrester har vist, at der har fundet talrige om- og 
tilbygninger sted. Størsteparten af de påviste ruiner har kunnet bevares på stedet og har 
givet et fascinerende indblik i et omfattende domkirkekompleks, som nåede sit 
bebyggelsesmæssige maksimum i senmiddelalder-renæssance. Analyse- og 
beretningsarbejdet pågår. 
Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen/Morten Søvsø 
Undersøgelsestidspunkt: Indtil december 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 
 

 
Blotlægning af middelalder- og renæssancehusene i Stenbogade ved domkirkeudgravningen 

 
 
ESM 2321-6, Peder Hedes Vej, Tjæreborg 
Udgravning af ca. 2300 m2. Der fandtes en vej fra middelalderen, et middelalderligt hus og et 
par stald/ladebygninger fra formentlig vikingetid.  
Udgravningsleder: Kamma M. Poulsen-Hansen 
Undersøgelsestidspunkt: April 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 
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ESM 2608-3, Morsbølvej 60-62,  Horsbøl Gde., Grindsted 
Mindre forundersøgelse på to nuværende gårdstomter, Morsbølvej 60-62, som forberedelse 
til byggemodning. Ved forundersøgelsen fandtes ingen bevarede spor af ældre bygninger på 
Morsbølvej 62. På nr. 60 var bevaringsforholdene lidt bedre, og her fandtes stolpehuller 
efter et muligt Ø-V vendt hus og et N-S vendt hus eller hegn, desværre foreløbig uden 
daterende materiale. Desuden blev der lagt et snit i et velbevaret jorddige mellem de to 
ejendomme. Et mindre areal på ca. 2500 m2 er indstillet til videre undersøgelse. 
Udgravningsleder: Ingrid Stoumann 
Undersøgelsestidspunkt: Januar 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
ESM 2607-5, Sønderris, Ravnsbjerg 
Udgravning af fire huse og fire gruber fra ældre jernalder. 
Udgravningsleder: Anders Olesen 
Undersøgelsestidspunkt: Marts 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 
 
ESM 2713-2, Tjæreborg Nord, Tjæreborg  
Fortsat udgravning af større udstykning. Årets kampagne omfattede 3,2 ha og afdækkede 
omfattende bebyggelse fra hovedsagelig ældre jernalder. 
Udgravningsleder: Anders Olesen 
Undersøgelsestidspunkt: Juli-september 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 
 
SJM 100, Gl. Koldingvej 38, Nørremarken, Ribe Domsogn  
Større forundersøgelse forud for skovrejsning på 5,9 ha. Der fandtes en udateret, lille 
bygning bestående af tre sæt tagbærende stolpehuller. Området blev frigivet efter 
undersøgelsen. 
Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard 
Undersøgelsestidspunkt: Januar 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Kulturstyrelsen 
 
SJM 101, Rejshøjvej 12, Fjersted, Spandet 
Større forundersøgelse forud for skovrejsning på 7,5 ha. Der eftersøgtes tre overpløjede 
gravhøje, SB. nr. 78-80. Det lykkedes at genfinde højene samt yderligere én grav lige vest for 
højrækken. Arealet omkring højene friholdtes for beplantning. 
Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard 
Undersøgelsestidspunkt: Januar 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Kulturstyrelsen 
 
SJM 105, Krogsgårdsvej 41, Krogsgård Hgd., Tjæreborg 
Mindre forundersøgelse forud for nedgravning af jordvarmeslanger. Ingen fund eller anlæg. 
Udgravningsleder: Kamma M. Poulsen-Hansen 
Undersøgelsestidspunkt: Januar 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
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SJM 106, Holdgårdsvej 142, Ll. Brande By, Sdr. Omme 
Mindre forundersøgelse forud for byggeri ved Sdr. Omme Statsfængsel. Ingen fund eller 
anlæg. 
Udgravningsleder: Anders Olesen 
Undersøgelsestidspunkt: Januar 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 111, Hermelintoften, Egebæk-Hviding, Vester Vedsted 
Større forundersøgelse af 1,8 ha forud for udstykning af byggegrunde. Som eneste spor efter 
kulturminder fandtes koncentrerede hjulspor fra den gamle drivvej, som forløb 
vest for den nuværende hovedvej 11 mod Tønder. 
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: Februar 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 
 
SJM 112, Granly, Øster Vedsted, Ribe 
Større forundersøgelse af 1,5 ha forud for udstykning af byggegrunde. Der fandtes 
udaterede ardspor samt flere naturligt tilvoksede gruber på arealet, men ingen væsentlige 
fortidsminder. 
Udgravningsleder: Bente Grundvad 
Undersøgelsestidspunkt: Marts 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 
 
SJM 113, Ribe Assistens Kirkegård, Østermade, Ribe Jorder 
Større forundersøgelse af 0,6 ha forud for udstykning af areal, som tidligere udgjorde den 
østlige, men ikke som kirkegård benyttede del af Ribe Assistens Kirkegård. Ingen fund eller 
anlæg. 
Udgravningsleder: Bente Grundvad 
Undersøgelsestidspunkt: Marts 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Ribe Assistens Kirkegård. 
 
SJM 115, Gilbjerggård, Gilbjerg, Hejnsvig 
Større forundersøgelse af 1,6 ha forud for opførelse af vindmøller. Der fandtes ingen 
væsentlige fortidsminder. 
Udgravningsleder: Ingrid Stoumann, Steen Frydenlund Jensen, Kamma M. Poulsen-Hansen 
Undersøgelsestidspunkt: Marts-juni 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Best Energy A/S 
 
SJM 117, Spangsbjerg Hospital, Gesing, Bryndum 
Større forundersøgelse af 0,8 ha og efterfølgende udgravning af 0,3 ha. Der undersøgtes et 
hus fra formentlig yngre bronzealder (Hus 1), en grube med fund af rav og keramik fra yngre 
bronzealder, et langhus typologisk dateret til yngre førromersk jernalder/ældre romertid 
(Hus 2), gårdsanlæg fra yngre førromersk jernalder/ældre romertid bestående af østvest-
orienteret langhus (Hus 3), med tilhørende økonomibygning (Hus 4). Hus 3 var med en 
særligt velbevaret væggrøft med stenpakning samt en usædvanlig grube i stalddelen, der 
også var stenpakket. Formentlig tilhørende gårdsanlægget fandtes to større 
grubekomplekser.  
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Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard 
Undersøgelsestidspunkt: Maj-juni 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Region Syddanmark 
 
SJM 118, Helsingborg, Søhalevej, Ølufgård, V. Nebel  
Større forundersøgelse af 2 ha forud for råstofindvinding. Der fandtes ingen væsentlige 
fortidsminder. 
Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard 
Undersøgelsestidspunkt: April 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Billum Vognmandsforretning Aps. 
 
SJM 119, Nollund Kirkevej, Jerrig, Grindsted 
Større forundersøgelse af 0,7 ha forud for opførelse af vindmøller. Der fandtes ikke 
væsentlige fortidsminder. 
Udgravningsleder: Anders Olesen 
Undersøgelsestidspunkt: Juni 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Best Energy A/S 
 
SJM 121, Jernvedvej 203, Jernved 
Mindre forundersøgelse forud for nedgravning af jordvarmeslanger. Ingen fund eller anlæg. 
Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard 
Undersøgelsestidspunkt: Marts 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 122, Riber Kærgård, Kærgård Hgd., Hunderup 
Mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af plansilo og pilerensningsanlæg. Der fandtes 
ikke væsentlige fortidsminder. 
Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard 
Undersøgelsestidspunkt: Marts 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 123, Ravlundvej, Filskov 
Større forundersøgelse af 0,8 ha forud for opførelse af vindmøller. 
Der fandtes rester af en ukendt gravhøj, ca. 8 m i diameter. Gravhøjen bestod af udvasket 
blegsand, der udgjorde selve højfylden, og en mørkere aftegning midt i gravhøjen, antagelig 
selve graven, som nok stammer fra yngre stenalders enkeltgravstid (2800-2400 f.Kr.).  
Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard 
Undersøgelsestidspunkt: November 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: European Energy A/S 
 
SJM 124, Sdr. Farupvej 9, Sdr. Farup 
Mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af plansiloer. Ingen fund eller anlæg. 
Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard 
Undersøgelsestidspunkt: Marts 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
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SJM 123, Filskov, hvor der i forbindelse med forundersøgelse forud for opførelse af  
vindmøller blev fundet en gravhøj fra yngre stenalder (2800-2400 f.Kr.) 

 
 
SJM 125, Strengevej 65, Lustrup 
Mindre forundersøgelse forud for opførelse af maskinhus. Ingen fund eller anlæg. 
Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard 
Undersøgelsestidspunkt: Marts 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 126, Riberhus’s tilløbskanal, Ribe 
Overvågning af udgravning til nyt kloaktracé løbende fra Albert Skeels Gade mod sydvest 
ned til Stampemøllestrømmen. Det lykkedes at påvise kanten af Riberhus’ tilløbskanal samt 
en kantsikring bestående af tætstillede nedrammede egestolper. To af disse er dateret til 
vinterhalvåret 1268/69 og angiver med stor sandsynlighed opførselstidspunktet for 
Riberhus. 
Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard 
Undersøgelsestidspunkt: Marts 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune  
 
SJM 129, Seminarievej 7, Ribe 
Større forundersøgelse og slutundersøgelse forud for opførelse af nyt Netto-supermarked. I 
alt udgravedes 653 m2. Der fandtes fire sikre samt én mulig jordfæstegrav, som ud 
fra gravformerne og i et enkelt tilfælde gravgods, kunne dateres til 8.-10.årh. Desuden svage, 
udaterede bebyggelsesspor i form af grøfter og gruber. Herudover afdækkedes tomten af 
den såkaldte ”Hellig Gravs Kirke” som viste sig at være en teglstensbygget kælder fra 
efterreformatorisk tid. Talrige forstyrrelser fra nyere tid. 
Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard 
Undersøgelsestidspunkt: April-maj 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Stender Entreprise A/S 
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SJM 131, Urup Hede, Urup, Grindsted 
Større forundersøgelse af ca. 2,1 ha forud for opførelse af vindmøller. Der fandtes ingen 
væsentlige fortidsminder. 
Udgravningsleder: Ingrid Stoumann 
Undersøgelsestidspunkt: Juli 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Best Energy A/S 
 
SJM 132, Museumsparken, Vorbasse 
Mindre forundersøgelse forud for byggemodning. Ved forundersøgelsen fandtes et enkelt 
hus, som dateres til sen middelalder eller renæssance. Huset bør forstås i sammenhæng 
med udgravningen foretaget i 1985 umiddelbart syd for huset. Her afdækkedes ti huse fra 
hhv. vikingetid og renæssance, tre brønde og en kampestensat kælder (ESM 1459 og VKH 
953). 
Udgravningsleder: Kamma M. Poulsen-Hansen 
Undersøgelsestidspunkt: Juli 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 143, Mukkerten i Tarp, Gesing, Bryndum 
Større forundersøgelse af ca. 1 ha. Der fremkom enkelte spor af antikvarisk interesse i form 
af kogegruber og enkelte stolpehuller. Dog var der ingen system i disse spor, så det skønnes, 
at der ikke har været beboelsesaktivitet på området i forhistorisk tid.  
Udgravningsleder: Kamma M. Poulsen-Hansen 
Undersøgelsestidspunkt: Maj 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 
 
SJM 145, Gilbjerggaard, Hejnsvig  
Større forundersøgelse af ca. 1,6 ha forud for opførelse af staldbygninger. Der fremkom ikke 
væsentlige fortidsminder. 
Udgravningsleder: Kamma M. Poulsen-Hansen 
Undersøgelsestidspunkt: Juni 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Trøllundgaard Aps 
 
SJM 146, Vandværksgrunden, Novrup 
Mindre forundersøgelse. Der fandtes ikke væsentlige fortidsminder. 
Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard 
Undersøgelsestidspunkt: Maj 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 147, John Tranums Vej, Skads 
Større forundersøgelse af ca. 0,5 ha. Området var præget af store jordarbejder i forbindelse 
med anlæggelsen af Esbjerg Lufthavn, og der fandtes ikke væsentlige fortidsminder. 
Udgravningsleder: Kamma M. Poulsen-Hansen 
Undersøgelsestidspunkt: Maj 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 
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SJM 155, Cykelsti, Vester Nebel-Bryndum 
Besigtigelsen af det afrømmede tracé til cykelstien resulterede i påvisningen af en sandsynlig 
hustomt fra bronzealderen. 
Udgravningsleder: Palle Siemen, Steen Frydenlund Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: August 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 
 
SJM 161, Sjelborg Strandvej 21, Hostrup 
Mindre forundersøgelse af ca. 2800 m2. Der påvistes en hustomt, formentlig fra 
middelalderen. 
Udgravningsleder: Kamma M. Poulsen-Hansen 
Undersøgelsestidspunkt: Juli 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 166, Andrup, Nørre Skast   
Større forundersøgelse af ca. 7 ha nord for det tidligere udgravede område ESM 2676. 
Forundersøgelsen afdækkede udstrakte bebyggelsesspor over en stor del af området 
rækkende i tid fra førromersk jernalder og frem til germansk jernalder. Heriblandt 
velbevarede dele af den omfattende landsby fra germansk jernalder, som er udgravet på 
arealerne mod syd.  
Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard 
Undersøgelsestidspunkt: Oktober 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Gunnar Rask Jensen 
 
SJM 170, højspændingsledning Kassø-Tjele, Sdr. Elkær, Grene 
I forbindelse med planlagt opførelse af master til en ny højspændingsledning gennem Billund 
Kommune blev der foretaget en større forundersøgelse ved placeringen af seks master. Der 
blev fundet rester efter en overpløjet gravhøj fra oldtiden ved mast 249, som imidlertid 
kunne bevares på stedet, da masten kunne flyttes seks meter mod syd. Ved de øvrige fem 
master fandtes ingen væsentlige kulturhistoriske spor. 
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: Oktober 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Energinet.dk 
 
SJM 171, Bjerndrupvej 2, Gørding 
Mindre forundersøgelse forud for nedgravning af jordvarmeslanger. Der fandtes rester fra 
en ældre gård på stedet, som kunne bevares urørte ved at flytte slangefeltet lidt. 
Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard 
Undersøgelsestidspunkt: November 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 172, Tovværksgrunden, Esbjerg 
Mindre forundersøgelse forud for kommunalt frasalg. Området, som ligger nordvest for 
biografen, har tidligere været svømmestadion. Området bar kraftigt præg af den tidligere 
anvendelse og rummede ikke bevarede fortidsminder. 
Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard 
Undersøgelsestidspunkt: Juli 2012 



 

 
25 

Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 173, Kragelundvej 16, Hunderup  
Mindre forundersøgelse forud for nedgravning af jordvarmeslanger. I søgegrøfterne 
fremkom en række udaterede stolpehuller stammende fra en bebyggelse på stedet. Ved at 
flytte slangefeltet kunne anvises et område uden fortidsminder. 
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: Oktober 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 176, Mandøvej 20, Vester Vedsted 
Mindre forundersøgelse forud for nedgravning af jordvarmeslanger. I søgegrøfterne 
fremkom en række tofteskel i form af grøfter samt en nord-syd-orienteret ladebygning, knap 
5 m bred og omkring 15 m lang konstrueret med jordgravede stolper. Den spinkle og lidt 
tilfældigt opførte bygning blev udgravet, før området kunne frigives. 
Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard 
Undersøgelsestidspunkt: November 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 180, Græsgårdsvej 23, Øster Vedsted 
Der blev ved forundersøgelsen fundet rester af en gårdstomt fra den tidligere gård på stedet 
stammende tilbage fra før 1794, samt bebyggelsesspor bestående af stolpehuller og grøfter 
fra jernalderen eller middelalderen.  
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: November 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 181, Roagervej 195, Roager 
Mindre forundersøgelse forud for opførelse af såkaldt goldkostald. Der fandtes ved 
forundersøgelsen ingen væsentlige fortidsminder. 
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: November 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 187, Skjoldbjergvej 24, Vorbasse 
Større forundersøgelse forud for skovrejsning på 7 ha. Der fandtes en markvej, formodentlig 
fra nyere tid. 
Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard 
Undersøgelsestidspunkt: December 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Kulturstyrelsen 
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3.2 Historie 
 
SJM 104, Grønlændere i Danmark – et kulturmøde 
To interviewundersøgelser af grønlændere i Esbjerg, hhv. voksne og børn/unge. 
Undersøgelserne har skullet vise, hvorledes integrationen er foregået i Esbjerg, og hvordan 
den grønlandske befolkning oplever kulturmødet. Resultatet er blevet to rapporter, og det er 
målet af de kan udgives som bog og danne baggrund for en vandreudstilling. 
Ansvarlig: Helle Hovmand-Olsen 
Undersøgelsen blev betalt af: Løntilskud og Sydvestjyske Museer  
 
SJM 130,  Bramming 
Registrering og undersøgelse af byens bevaringsværdier. Undersøgelsen tog udgangspunkt i 
en artikel og tidligere undersøgelse fra 1978 og sammenlignede de registreringer af 
bevaringsværdige bygninger, som blev foretaget dengang. Siden er en del bevaringsværdige 
bygninger nedrevet i Bramming midtby. Byen rummer stadig mange bevaringsværdier, som 
har potentiale til et bevaringsløft.   
Ansvarlig: Mette Slyngborg 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
 
 

 
 
 
 

 
 
I baggården til Nørregade 24, Bramming, 
ligger et fint og bevaringsværdigt baghus, som 
er oprindeligt i sit udtryk med røde sten og 
småsprossede vinduer.  

SJM 134-139, Landsbyplaner 
I 2012 indgik Sydvestjyske Museer i et samarbejde med Esbjerg Kommune om at udforme 
kulturhistoriske beskrivelser til seks landsbyplaner. De kulturhistoriske tekster om hver 
landsby og deres bærende kulturhistoriske træk, billeder fra lokalarkiver og billedtekster 
samt udsnit af historiske kort blev afleveret til Esbjerg Kommune april 2012. Museet deltog i 
styregruppen omkring landsbyplaner.  
SJM 134: Landsbyplan for Endrup.  
SJM 135: Landsbyplan for Skads-Andrup:  
SJM 136: Landsbyplan for Varming:  
SJM 137: Landsbyplan for Hostrup-Kokspang 
SJM 138: Landsbyplan for Spandet  
SJM 139: Landsbyplan for Øster Vedsted 
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Ansvarlige: Mette Slyngborg og Hans-Arne Hausted Niebuhr 
Beskrivelserne blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 140, Mellembyplan for Egebæk-Hvidding  
SJM leverede en kulturhistorisk beskrivelse af Egebæk-Hviddings historie til publikation i 
Esbjerg Kommunes mellembyplan. Planen skal give ideer til fremtidig byudvikling med 
udgangspunkt i stedets særegne historie. Museet deltog i styregruppen omkring 
mellembyplaner.  
Ansvarlige: Mette Slyngborg og Hans-Arne Hausted Niebuhr 
Beskrivelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 149,  Spangsbjerg Hospital 
Fotoregistrering før nedrivning af bygninger. Spangsbjergkomplekset med tidligere 
sanatorium og omliggende bygninger er et kulturmiljø, der er tilbygget og forandret gennem 
tiden. Spangsbjerg Hospital er i dag psykiatrisk sygehus, hvor man har ønsket at udvide med 
moderne faciliteter. Udvidelsen betyder, at tre utidssvarende funktionærbygninger fra 
1940’erne skulle nedrives. I den forbindelse blev bygningerne fotodokumenteret før 
nedrivning.  
Ansvarlig: Mette Slyngborg 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 150, Partshøring, Fanø Kunstmuseum  
SJM afgav udtalelse om ny tilbygning til kunstmuseet i Sønderhos bevaringsværdige 
kulturmiljø. Ansvarlig: Mette Slyngborg 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 152, Danish Crown, interviewundersøgelse i forbindelse med lukning 
Danish Crown lukkede for slagtning af svin på fabrikken i Esbjerg i 2012, og i den forbindelse 
blev medarbejdere og ledere interviewet omkring arbejdskultur, arbejdsmiljø, arbejds-
processer og organisation. Slagteriprocessen fra A-Z blev endvidere fotodokumenteret.  
Ansvarlig: Mette Slyngborg 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 209, Quedens Gaard – en unik karré i Ribe 
Et udviklingsprojekt, hvor formålet var at udvikle den fredede karré omkring Quedens Gaard 
til en levende attraktion i autentiske miljøer med bl.a. udstillinger og formidling. Produktion 
af et prospekt til fonde i samarbejde med Jørgen Overgaards Tegnestue.  
Projektledelse: Mette Slyngborg  
Projektperiode: Juni-December 2012 
Undersøgelsen blev betalt af: Vadehavsprojektet/SVUF og Sydvestjyske Museer. 
 
ESM 2560: Opmåling af den gamle toldbod ved Esbjerg Havn 
I samarbejde med studerende fra Erhvervsakademi Sydvest blev den gamle toldbod fra 1897 
ved Esbjerg Havn opmålt i 2012 med planer, facader og bygningsdetaljer.  
Ansvarlig: Mette Slyngborg 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer  
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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. 
 
Tilsynet med de fredede fortidsminder forløb rigtigt godt i 2012, selvom vi også i år havde 
150 ekstra tilsyn grundet stilstanden i tilsynet i 2009-2010, der skyldtes manglende 
softwareudvikling hos Kulturstyrelsen.  Inden udgangen af november havde vi gennemført 
samtlige de 651 periodiske tilsyn, vi var forpligtigede til. Hertil kom39 ad hoc tilsyn eller 
genbesigtigelser af høje, hvor der tidligere var konstateret overtrædelser, og hvor det skulle 
tjekkes, om der var blevet fulgt ordentligt op på overtrædelserne.  Ydermere foretog vi i 
løbet af året 33 KO (KrydsOverensstemmelses)-kontroller, der var kontroller af om den 2-
meter dyrkningsfri bræmme omkring højene blev overholdt på en række bedrifter, der var 
udtaget til kontrol af Fødevareerhverv. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En journalist fra Midtjysk Ugeavis er med ude 
på et tilsyn i Billund Kommune. Fortidsmindet 
er en langdysse, der ligger ud ad Bækkevej 
sydøst for Vorbasse.

Ud over det regulære tilsyn indgik museet i slutningen af 2011 en ekstra kontrakt med 
Kulturstyrelsen om nyberejsning af 23 fortidsminder, der var indstillet til fredning. Opgaven 
gik ud på at foretage en arkivalsk kontrol af fortidsminderne, undersøge dem i felten ved 
besigtigelse og prøvehuller for at se, om der var tale om reelle fortidsminder samt i 
bekræftende fald udarbejde udkast til fredningstekster. Af de 23 udtagne fortidsminder 
kunne to konstateres fjernet i gammel tid, tre var indlandsklitter og en var en del af et andet 
allerede fredet fortidsminde, men 16 gravhøje og en gravrøse blev beskrevet og foreslået 
indstillet til tinglysning. Den videre sagsbehandling står Kulturstyrelsen for.   
 
I forbindelse med de periodiske tilsyn blev der fundet 32 gravhøje, der eksisterede i 
landskabet, men som ikke var tinglyste. Disse blev indberettet til Kulturstyrelsen med forslag 
om tinglysning. 
 
Ansvarlig: Steen Frydenlund Jensen 
Tilsynet blev betalt af: Kulturstyrelsen 
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4. Formidlingsaktiviteter 
 
4.1. Udstillinger 
Gåsens historie, Esbjerg Museum, 24. november 2011-15. januar 2012 
Dronning Dagmar og hendes tid, Myte - Menneske - Middelalder, Museet Ribes Vikinger, 26. 

maj-31. december 
Mandømotiver, i samarbejde med Ribe Kunstforening, Museet Ribes Vikinger, 12. oktober-

15. december 
Cæsars Legioner, Esbjerg Museum, 12. oktober-31.december 
 
 

4.2. Børn og unge 
Kristine og Rolf, to børn fra middelalderen, aktivitetsudstilling, Museet Ribes Vikinger, 1. 

januar-25. maj  
Dagmar og Valdemar, aktivitetsudstilling, Museet Ribes Vikinger, 26. maj-31. december 
Rejs i tidsmaskinen med Heidi og Jonas, vinterferieaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 11.- 26. 

februar 
Mysteriet om den forsvundne indkøbsseddel, vinterferieaktivitet, Esbjerg Museum, 11.-19. 

februar 
Påskeæggejagt, påskeaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 31. marts-15. april 
Dekorér voksæg, påskeaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 5.-6. april  
Påskeæggejagt, påskeaktivitet, Esbjerg Vandtårn, 5.-6. april 
Forskningens Døgn, UC Vest, 20. april 
Lav vikingeperler på museet, sommeraktivitet, Museet Ribes Vikinger, alle tirsdage i juli 
Børnerundvisninger i Dagmar og Valdemar, sommeraktivitet, Museet Ribes Vikinger, alle 

torsdage i juli og august 
Den arkæologiske sandkasse er åben, sommeraktivitet, Museet Ribes Vikinger, juli og august 
På opdagelse i middelalderen med Dronning Dagmar, sommeraktivitet, Museet Ribes 

Vikinger, juni, juli, august og september 
Lav dit eget våbenskjold, efterårsferieaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 13.-28. oktober 
Titus og Octavia opdager Esbjerg, efterårsferieaktivitet, Esbjerg Museum, 13.-21. oktober 
Julekalender med minder i, skabt i samarbejde med 5.a fra Spangsbjergskolen, Esbjerg 

Museum, 1.-31. december 
Julefortælling om Gåsens Historie, læringstilbud, Museet Ribes Vikinger, 1.-31. december 

 
Hertil føjer sig en lang række rundvisninger på Esbjerg Museum og Museet Ribes Vikinger, 

samt byvandringer i både Esbjerg og Ribe i forbindelse med læringsforløb. 
 

4.3. Øvrige aktiviteter 
Museer i undervisningen: Underholdning eller undervisning? Kursusforløb for 

folkeskolelærere, i samarbejde med MUSKO og Pædagogisk udvikling, Esbjerg Kommune, 
Esbjerg Museum, 17. januar, 20. januar og 3. februar   

Matematik på museet, kursusdag for lærerstuderende, Esbjerg Museum, 27. februar 
Marbækdag, 13. maj 
Natur og Kulturvandringer i Ådalsområdet, i samarbejde med Skoletjenesten ved Esbjerg 

kommunale Skolevæsen, 24. april og 6. juni 
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Åbning af Den hemmelige skov i Kjersing, 24. maj 
Ghostwalks, aftenbyvandringer, Ribe, alle onsdage juli og august 
Romerne indtager Esbjerg, kulturnat, Esbjerg Museum og Esbjerg by, 12. oktober 
Skeletterne ud af skabet og koncert med Per Vers, kulturnat, Museet Ribes Vikinger, 14. 

oktober 
Jul på Quedens Gaard, Ribe, 8.-9. december 
 
Hertil føjer sig en lang række bestilte byvandringer, ghostwalks og rundvisninger især på 

Museet Ribes Vikinger og i Ribe. 

 
4.4. Foredrag og ture arrangeret af museumsforeningerne 
De prægtige hvælvfigurer i Domkirken, redaktør, cand. mag. Ebbe Nyborg, ASR, 9. februar 
Fastelavnsfest i Quedens Gaard, ASR, 19. februar 
Generalforsamling og nyt fra museet, ASR, 1. marts 
Byvandring og kirkebesøg i Hjerting, EOM, 10. marts 
Generalforsamling og arkæologi, EOM, 14. marts 
Byvandring i rækken Inden for murene, EOM, 3. april 
Dronning Dagmar på korstog, lektor Kurt Villads Jensen, ASR, 26. april 
Forårstur til danske og tyske erindringssteder, turleder: Lektor Bent Iversen, EOM i 

samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet, 28. april 
Ribe Jernstøberi i byens og dansk industris historie, lektor Mogens Rostgaard Nissen, ASR, 10. 

maj  
Kør-selv tur til Nørholm Gods, EOM, 19. maj 
Det tabte land, rejse til Skåne, Halland, Blekinge og Gotland, rejseleder: Lektor Bent Iversen, 

EOM og ASR i samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet, 2.-9. juni 
Tur til Føhr, turledere Bent Mortensen og Lars Ilsøe, ASR, 16. juni 
Erindringssteder og glemselssteder i Danmark, museumsinspektør Inge Adriansen, EOM i 

samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet, 28. august 
Kør-selv tur til Fanø Kunstmuseum, EOM, 9. september 
Jubilæumsarrangement, guitarist Christian Alvad og museumsinspektør Morten Søvsø, ASR, 

13. september 
Dronning Dagmar, Museumsinspektør Mikkel Kirkedahl, EOM, 23. september 
Sønderris og Guldager – bebyggelse fra bronzealderen til middelalderen, 

museumsinspektørerne Anders Olesen og Kamma Poulsen-Hansen, EOM, 3. oktober 
”Og danerne blev kristne….”, professor Brian McGuire, ASR, 6. oktober 
Byvandring i rækken Inden for murene, EOM, 22. oktober 
Besættelsestiden i Esbjerg, ph.d. Lulu Anne Hansen, EOM, 1. november 
Hvad er det?- gætteleg med museets inspektører, EOM, 14. november 
Dødehavsrullernes fundhistorie og datering, lektor, dr.scient. Kaare Lund Rasmussen, ASR, 8. 

november 
Tårnets skygge, forfatter og tidligere lektor Torkil Funder, 4. december 
Bogbazar i Toldboden, ASR, 8.-9. december 
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5. De ansattes aktiviteter inden for forskning og formidling 
 
5.1. Publikationer 
 
Just, Flemming og Mathias Strand: “Kål, køkken og kulturhistorie - om anvendelse af 

grønsager i det danske køkken cirka 1790-2010”, Landbohistorisk Tidsskrift, nr. 1, s. 9-53.  
Nielsen, Mikkel Kirkedahl: Dronning Dagmar: Historisk person og folkelig erindring, s. 5-29 i: 

Mikkel Kirkedahl Nielsen, John H. Lind & Karsten Eskildsen (red.): Dronning Dagmar – 
tradition, myter og virkelighed, Liljebjerget. 

Nielsen, Mikkel Kirkedahl, John H. Lind & Karsten Eskildsen (red.): Dronning Dagmar – 
tradition, myter og virkelighed, Liljebjerget. 

Nielsen, Mikkel Kirkedahl og Mette Guldberg: Sejlads, handel og skibe, artikel til 
Vadehavsprojektets artikeldatabase Oplevelsesøkonomien i og omkring Nationalpark 
Vadehavet. 

Poulsen-Hansen, Kamma M.: Om gammelt træ og nye dateringer – et dateret hus fra Sdr. 
Vejrup. By, marsk og geest, 24, s. 51-54. 

Siemen, Palle: Under Krogsgaard – arkæologiske undersøgelser 2002-2004, By, marsk og 
geest, 24, s. 55-77. 

Siemen, Palle: En molling fra Krogsgaard. By, marsk og geest, 24, s. 78-82. 
Siemen, Palle og Kamma M. Poulsen-Hansen: Derfor graver vi – at skabe medejerskab til 

historien, Arkæologisk forum, 26, 2012, s. 23-25. 
Slyngborg, Mette og Anne Marie Overgaard: Fra selvstændigt kvindesamfund til 

turistdestination – Livet på Vadehavsøerne. Artikel til Vadehavsprojektet artikeldatabase 
Oplevelsesøkonomien i og omkring Nationalpark Vadehavet. 

Slyngborg, Mette: Bevaringsværdier i Bramming, Lokalårbogen, 2012, Lokalhistorisk 
Forening for Bramming-egnen, s. 8-16. 

Søvsø, Mette: Bagte helgener og nipsgenstande – lerfigurer fra middelalder og nyere tid. I: 
Nationalmuseets Arbejdsmark, 2012, s. 116-127. 

Søvsø, Morten: Tidlig kristne begravelser ved Ribe Domkirke – Ansgars kirkegård? Beretning 
fra tredivte tværfaglige vikingesymposium,  red. Peder Gammeltoft og Niels Lund, s. 32-
54. Højbjerg 2012. 

Søvsø, Morten: Arkæologiske spor efter børn og unge, tidsfordriv og leg i middelalderens 
Ribe. By, marsk og geest, 24, s. 28-40. 

Søvsø, Morten: The archaeological traces of childhood and youth, play and games in 
Medieval Ribe. Lübecker Kolloquium zur Archäologie im Hanseraum VIII,  Hrsg. Manfred 
Gläser. 

Søvsø, Morten: Et udsnit af en landsby fra omkring år 500 e. Kr. Udgravet i St. Darum. Lokal-
årbogen 2012. Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Bramming-egnen, s. 38-46. 

Søvsø, Morten, Lisbeth Imer og Maria Knudsen: Runestenen i Ribe, Skalk, 2012:2, s. 24-30.  
Søvsø, Morten og Helene Agerskov Madsen: Anne, storrygeren, Skalk, 2012:3. 
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5.2. Foredrag og oplæg ved museets medarbejdere 
 
Anders Olesen 
Forhistorien på Esbjerg Bakkeø, foredrag på AAU, generalforsamling IDA, 29. februar, 

Esbjerg.  
Affald og affaldshåndtering i førromersk jernalder, eksempler fra Sønderris, Esbjerg og 

Omegns Museumsforening, 3. oktober.  
Udgravningerne ved Borggårdsvej, foredrag ved Tjæreborg-Sneum lokalråds 

generalforsamling, 21. november. 
 
Anna Louise Siggaard  
Anden Verdenskrig i Ribe, Ribe Byhistoriske Arkiv og Folkeuniversitetet, Det gamle Rådhus i 

Ribe, 12.03.12. 
 
Flemming Just 
Det skæve Danmark, Skovlund, 10.01.12  
Uddannelse, kultur og innovation, foredrag for Udvikling Haderslev, 25.01.12.. 
Mit Grimstrup, fortælledag, konfirmandstuen, Grimstrup, 06.03.12. 
Erhverv og kultur, foredrag, sognehuset, Viborg Domkirke, 12.03.12.  
Krydsfeltet mellem uddannelse, unge og erhverv, foredrag for Landsforeningen af 

Ungdomsskoleledere, Munkebjerg, 27.04.12.. 
Forskningen ved Sydvestjyske Museer, oplæg ved Kulturstyrelsens forskningsseminar, 

Odense, 04.09.12. 
Oplevelsesøkonomi i Vadehavsregionen, foredrag for gymnasierne i Vadehavsområdet, Ribe 

Katedralskole, 29.10.12. 
Uddannelse, erhverv og udvikling, foredrag for bestyrelsen for Campus Varde, Dokken 

Esbjerg, 29.10.12. 
Landsbyernes fremtid, Folkeuniversitetet, Museet på Sønderskov, 30.10.12. 
 
Helene Agerskov Madsen 
Liv og død i Ribe - hvad knoglerne kan fortælle os, guideaften på Museet Ribes Vikinger, 

21.03.12. 
Biologisk antropologi - en introduktion til analyse af humane skeletter fra en arkæologisk 

konteks, oplæg for 3.g biologi, Esbjerg Tekniske Gymnasium, 27.09.12.  
 
Malene Aagreen Nielsen  
Brammings dåbsattest, foredrag for Folkeuniversitetet på Bramming Egnsmuseum, 23.02.12. 
  
Mette Slyngborg 
Museer i undervisningen: Underholdning eller undervisning? Underviser i samarbejde med 

MUSKO og Pædagogisk udvikling, Esbjerg Kommune. Esbjerg Museum, 31.01.12. 
Organisationsforandringer – kursus for TR. Kursusleder og underviser sammen med 

facilitator Nina Tange, DTU. Arr. DM. Odense, 14.03.12.  
Brammings bevaringsværdier og Esbjerg Kommunes Byfond, oplæg på offentligt møde, 

Bramming Egnsmuseum d. 30.04.12. 
Livet på vestkysten fra fortid til nutid. Dansk og engelsk kulturhistorisk oplæg og quiz på 

international spejderlejr i Holstebro, sammen med arkæolog Kamma Poulsen-Hansen. 
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Quedens Gaard, oplæg på offentligt møde på Museet Ribes Vikinger, 27.11.12. 
Brammings bevaringsværdier, oplæg ved præsentation af Lokalårbogen 2012 ved 

udgivelsen, Lokalhistorisk Forening for Bramming-egnen, Bramming Egnsmuseum, 
30.11.12. 

 
Michael Alrø Jensen 
Ribes Markedsplads – afdækning af parcelstrukturer. Indlæg på symposium, Arkæologi i 

Slesvig, Jarup Højskole. 13.–14.04.12.     
Udgravningerne i Sct. Nicolaj Gade - Nyt om Ribes markedsplads i det 9. og 10. århundrede. 

Indlæg på ODM’s faglige orienteringsmøde på Hotel Comwell Kolding, fælles session, 8.–
9.11.12. 

Udgravningerne på Ribe Domkirkeplads. Indlæg på ODM’s faglige orienteringsmøde på Hotel 
Comwell Kolding, fælles session, 8.–9.11.12. 

 
Mikkel Kirkedahl Nielsen 
Dronning Dagmar – Myte, menneske, middelalder, MUSUND konference, Örenäs Slott 
03.10.12. 
Dagmar og Diget, forfatteraften, Seminariehuset, Ribe 28.11.12. 
Arkæologisk filmfremvisning i Lindegaarden-udgravningen, Ribes Kulturnat 14.10.12. 
 
Morten Søvsø 
Runesten og vikinger ved Ribe Domkirke. Foredrag, Vadehavscenteret 26.01.12. 
Runesten og vikinger ved Ribe Domkirke. Foredrag, Museet på Sønderskov, 31.01.12.   
Udgravningen på Lindegården. Foredrag, Høm forsamlingshus, 07.02.12.                             
Kristne grave fra 800-årene ved Ribe Domkirke. Foredrag for Folkeuniversitetet, 

Nationalmuseet, 09.02.12.                 
Runesten og vikinger ved Ribe Domkirke. Foredrag i Oldskriftselskabet, Nationalmuseet, 

14.02.12. 
Ribe Domkirke fra vikingetid til reformation. Onsdagsseminar, Afdeling for Middelalder- og 

Renæssancearkæologi, AU, 07.03.12. 
Runesten og vikinger ved Ribe Domkirke. Foredrag, Esbjerg og Omegns Museumsforening, 

14.03.12. 
En kristen kirkegård fra vikingetiden ved Ribe Domkirke. Indlæg, Jelling Workshop, 

Nationalmuseet, 30.03.12. 
Runesten og vikinger ved Ribe Domkirke. Foredrag for Historisk Samfund for Sønderjylland, 

Tønderkredsen, 12.04.12. 
ASR 1906 Kalvslund, en gård og dens udvikling fra germansk jernalder til vikingetid. Indlæg 

på seminaret Arkæologi i Slesvig 14.2012. Jaruplund Højskole, 13.-14.04.12.    
Ribe – status på udforskningen af Nordens ældste by. Indlæg på Byarkæologisk Møde i Ribe, 

14.-15.05.12. 
Gråbrødreklosteret I Ribe, Indlæg på Brødrenes huse, klosterseminar om aktuel forskning, 

AU, 15.06.12. 
The Cultural Connections between Ribe and Frisia, 8.-13. Centuries. Indlæg på International 

Medieval Congress, Leeds, 09.-12.07.12. 
Runesten og vikinger ved Ribe Domkirke. Foredrag på Brandbjerg Højskole, 29.08.12. 
Ribe Domkirke i 1000 år. Jubilæumsforedrag i Det Antikvariske Selskab, 13.09.12. 
Oplæg om fælles forskningsprojekter, Arkæologidag, Haderslev Museum, 17.09.12. 
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Rundvisning for Esbjerg og Omegns Museumsforening, Domkirkepladsen, 23.09.12. 
Ribe Domkirke i vikingetiden. Foredrag for Rødding Højskole, processionsgangen, 

9.10.12                        
Runesten og vikinger ved Ribe Domkirke. Foredrag for foreningen Plus four på Backhaus, 

10.10.12       
Ribe Domkirke I vikingetiden. Foredrag for Domkirkeværger I Danmark, processionsgangen. 
The Monasteries in Ribe. Indlæg på Lübecker Kolloquium zur Archäologie im Hanseraum IX. 

The monasteries, Lübeck, 05.-08.11.12             
Runesten og vikinger ved Ribe Domkirke. Foredrag, Haderslev Museum, 14.11.12.          
Ribes møntvæsen I vikingetid og middelalder. Foredrag for Esbjerg møntsamlerforening, 

15.11.12. 
Runesten og vikinger ved Ribe Domkirke, Foredrag for Vestslesvig Højskole, 

processionsgangen, 20.11.12. 
Ribe Domkirke I vikingetiden. Foredrag for konfirmander, processionsgangen, 28.11.12. 
Ribe Domkirke I Vikingetiden, foredrag for provsterne i Ribe stift, processionsgangen, 

07.12.12. 
Arkæologi i Ribe, indlæg på stiftende bynetværksmøde, AU, 13.12.12. 
 
Palle Siemen 
Two funery graves from Solbakkegård, Esbjerg. People who used beakers. Jutland finds with 

Corded Ware and Bell Beakers. Aarhus Universitet. 29. 03.12. 
Introduction to the Conference. Scientific Methods in Archaeology (SMIA) X. Aalborg 

Universitet Esbjerg, 17.09.12. 
Bebyggelser fra 4.-6. århundrede i Sydvestjylland. Forskerseminar Arkæologi.  Aarhus 

Universitet, 11.10.12. 
 
Steen Frydenlund Jensen 
Formidling af fortidsminderne i Kjersing på museets stand ved åbningen af ”Den hemmelige 

skov”, 23.05.12. 
Formidling af de fredede fortidsminder ved Bramming på en naturvandring arrangeret i 

samarbejde med Dansk Naturfredningsforening, 09.06.12. 
Naturvidenskabelige metoder indenfor arkæologien, foredrag for en gymnasieklasse i 

forbindelse med museets IntrFace-samarbejde, 13.09.12. 
 
Troels Bo Jensen 
Degnestien – Sydvestjyllands første hulbælte”. Foredrag på Antikvarisk Selskabs 

generalforsamling, 01.03.12. 
Lindegaarden – status marts 2012”. Foredrag til guideaften på Museum Ribes Vikinger, 

21.03.12. 
Lindegaarden – Resultater fra udgravningen syd for Ribe Domkirke, oplæg på ODM-møde 

2012, Kolding. 

Lindegaarden – Resultater fra udgravningen syd for Ribe Domkirke”. Foredrag til guideaften 

på Museum Ribes Vikinger, 13.11.12. 

Lindegaardsudgravningen, rundvisning og foredrag for lærere og elever fra Ribe 

Vikingecenter, 14.11.12. 
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5.3. Medlemskab af bestyrelser, råd, udvalg o.a. 
 
Flemming Just 
Ph.d.-bedømmelsesudvalget for Maja Rosenstock, CSR – hvor svært kan det være? 

Kulturanalytisk casestudie om udfordringer og dilemmaer med at forankre Coops CSR-
strategi. CBS, 1. november. 

Advisory Board, Turisme, Esbjerg Erhvervsudvikling 
Høringspanelet, Kannikegården (ved Ribe Domkirke) 
DLI Advisory Board, Centre for Design, Innovation and Learning, Aalborg Universitet 
Aftagerpanelet for Sociologi og Kulturanalyse, Syddansk Universitet 
Styregruppen for Dagmar800-festivallen (formand) 
Bestyrelsen for Konserveringscenter Vest 
Bestyrelsen for MUSKO (Center for Museumsundervisning i Region Syddanmark) 
Ribe Fælles Markedsføring 
Fondsbestyrelsen for Domkirkemuseet (næstformand) 
Medlem af fokusgruppen Tværfaglighed og synergi, vedrørende Esbjerg Kommunes 

kulturpolitik 
Esbjerg Gymnasium (formand) 
Esbjerg Havn  
Erhvervsrådet Jylland Syd, Danske Bank 
Taarnborg Fonden, Ribe 
VL 29 (virksomhedsledernetværk) 
Sydvestjysk Folkeuniversitet 
Initiativtager til Vestjysk Historikernetværk 
Føsu Academy (netværk vedrørende forskning i fødevarer og sundhed) 
Redaktionsmedlem By, marsk og geest 
 
Mette Slyngborg 
Medlem af Esbjerg Kommunes Byfond 
Edisondommer, Sædding centret, 08.11.12. 
Medlem af sekretariatet, Boligpuljen 
Tillidsrepræsentant 
 
Mette Søvsø 
Redaktør af By, marsk og geest 
 
Mikkel Kirkedahl Nielsen 
Styregruppemedlem Ribes Kulturnat 
Bestyrelsesmedlem Historisk Samfund for Viborgegnen 
Redaktionsmedlem Fra Viborgegnen 
Redaktionsmedlem By, marsk og geest 
 
Morten Søvsø 
Medlem af Det Arkæologiske Råd, Kulturstyrelsen 
Medlem af Ribe Byforum 
Medlem af Editorial Board, Danish Journal of Archaeology 
Censor, Middelalder- og renæssancearkæologi, AU 
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Koordinator for middelalder, ODMs kultur-, naturhistoriske og kunstfaglige 
orienteringsmøde. 
 
Palle Siemen 
Arrangør af 10. nordiske SMIA konference, Aalborg Universitet Esbjerg, 17.-19.10.12 
 
Sarah Qvistgaard 
Medlem af Sydvestjyske Museers bestyrelse 
 
Steen Frydenlund Jensen 
Medlem af Det Grønne Råd i Esbjerg Kommune 
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6. Personale 2012 
 
Ledelse 
Flemming Just, direktør  
Henrik H. Kristensen, administrationschef 
 
 
Arkæologi 
Fastansatte 
Morten Søvsø, museumsinspektør leder af arkæologi 
Palle Siemen, museumsinspektør 
Ingrid Stoumann Jensen, museumsinspektør, fratrådt 31.12.12 
Sarah Skytte Qvistgaard, museumsinspektør 
Kamma Marie Poulsen-Hansen, museumsinspektør 
Troels Bo Jensen, museumsinspektør 
Michael Alrø Jensen, museumsinspektør 
Bente Grundvad, museumsinspektør 
Tove Marie Beck, museumsassistent  
 
Ikke-fastansatte 
Helene Agerskov Madsen, arkæolog 
Malene Aagreen Nielsen, arkæolog 
Anders Olesen, arkæolog 
Caroline Visser, arkæolog 
Niels Øjvind Flemming Gadgaard, detektor 
Konstantinos Alexiou, arkæolog, fratrådt 01.09.12 
Mikael Manø Bjerregaard, arkæolog, fratrådt 01.09.12 
Allan D. Ø- Diederiksen, arkæolog, fratrådt 31.12.12 
Mattias Friis, arkæolog, fratrådt 01.08.12 
Jakob Fink, arkæolog, fratrådt 05.09.12 
Mette Hansen, arkæolog, fratrådt 31.03.12 
Stine Andersen Højbjerg, arkæolog, fratrådt 31.05.12 
David Bjarni Heidarson, arkæolog, fratrådt 07.09.12 
Helga Nattestad Kjærbæk, arkæolog, fratrådt 31.03.12 
Maria Knudsen, arkæolog, fratrådt 12.10.12 
Marion Ree, arkæolog, fratrådt 01.09.12 
Jonas Hasemann Sigurdson, arkæolog, fratrådt 30.11.12 
 
 
Historie 
Flemming Just, direktør, dr.phil., leder af Historie 
Mette Slyngborg, museumsinspektør 
Helle Hovmand-Olsen, projektansat (løntilskud) fratrådt 30.11.12 
 
 
Formidling 
Anne-Sofie Bjørnø Lundtofte, museumsinspektør leder af formidling 
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Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen, museumsinspektør 
Trine W. Brander, museumsformidler  
Anna Louise Siggaard, akademisk medarbejder (løntilskud) 
Christen Bonde, akademisk medarbejder (løntilskud) 
Karsten Eskildsen, projektmedarbejder, fratrådt 31.07.12 
Bjørn Refsgaard Eriksen, akademisk medarbejder (løntilskud) 
Hans Arne Hausted, projektansat (løntilskud) fratrådt 13.07.12 
Rikke Bøgsted Knudsen, akademisk medarbejder (løntilskud) 
Hanne Toftegaard Pedersen, akademisk medarbejder (løntilskud) fratrådt 14.06.12 
Sanne L. Pedersen, akademisk medarbejder (løntilskud), fratrådt 31.08.12 
 
 
Samlingen 
Steen Frydenlund Jensen, museumsinspektør, leder af samling 
Mette Højmark Søvsø, museumsinspektør  
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) 
 
 
BASS (Butik, administration, service, samlingen) 
Fastansatte 
Bente Clausen, bogholder 
Dorthe Lund Ebbesen, bogholder 
Aase Bondegaard, kontorassistent 
Anna Maria Ravn, museumsassistent 
Ulla Hollænder Kristensen, museumsvært, butiksleder  
Lisbeth Karlsen, museumsvært, butiksleder 
Inge Cederholm Ahrendsen, museumsvært  
Laila Strandbygaard, museumsvært 
Pia Greve Sørensen, museumsvært  
Marianne Beck, museumsvært 
Lianna Lønborg Christensen, museumsvært  
Agnete Camilla Gelsing, museumsvært 
Margaret Houborg, museumsvært  
Inger Marie Paulus, museumsvært 
Ulla Hauge Ehlers, museumsvært 
Inge Marie Nørgaard Kristiansen, museumsvært, fratrådt 30.09.12 
Carsten Mølleskov Pedersen, håndværker 
Henrik Majenborg Kristiansen, håndværker 
Lisbeth Norberg, tegner 
Lis Nissen, rengøringsassistent 
Lisbeth Sand, rengøringsassistent, fratrådt 30.09.12 
Anna Østergaard, rengøringsassistent 
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Ikke-faste og ferieafløsere  
Ingrid Juul Skovmose, museumsvært 
Helga Sørensen, museumsvært (løntilskud) fratrådt 31.07.12 
Sofie Andersen, museumsvært, fratrådt 30.09.12 
Line Eg Clausen, museumsvært  
Irene Jensen, museumsvært 
Rita Karlsson, museumsvært 
Birgit V. Kristensen, museumsvært, fratrådt 30.06.12 
Vibeke Strange Lund, museumsvært (løntilskud), fratrådt 30.09.12 
Klaus Nielsen, museumsvært 
Maren Lotte. Otte, museumsvært 
Caroline Pedersen, museumsvært 
Jacob Pallesen, museumsvært, fratrådt 31.08.12 
Rune Mølleskov Pedersen, museumsvært, fratrådt 31.08.12 
Marie Hollænder Kristensen, rengøringsassistent, fratrådt 31.07.12 
 
 
Guider 
Leif Graves Christensen 
Anni Møller- Christensen 
Katrin Lonsdale Egholm 
Lise Lykke Hansen 
Kurt Juul 
Richard Kværnø 
Børge Volf Lorenzen 
Jens Ole Nielsen 
Niels Krogh Nielsen 
Anna Margrethe Paludan 
Svend Pedersen 
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7. Regnskab 2012 

 

Museumsnr.:   56104    
SE/CVR nummer:  
63421715 

 Regnskab for 2012 
 

 
 

  UDGIFTER  INDTÆGTER 
22. Personale ............................................................  -16.166.197      5.127.701 

28. Lokaler – ejendomme, friarealer ........................  -2.114.051         308.455 

32. Samlingens forvaltning m.v. ................................  -61.987   

38. Undersøgelser og erhvervelser ...........................  -5.651.145      6.658.038 

44. Konservering .......................................................     

50. Udstillinger ..........................................................  -1.192.026   

54. Anden formidlingsvirksomhed ............................  -57.395   

58. Administration ....................................................  -415.805   

60. Entre ....................................................................        1.530.846 

62. Betalinger for undersøgelser i henhold til kap. 8     

70. Husleje, prioritetsrenter og –afdrag ...................     

72. Andre renter........................................................         -21.397          38.866 

82. Kiosk- og cafeteriavirksomhed ............................          512.573 

     
 I alt konto 22 til 82 ..............................................   25.680.003   14.176.479 

     
90. Tilskud fra kommuner .........................................       8.632.062 

91. Ikke-offentlige tilskud  ........................................          736.910 

92. Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd ................     

94. Tilskud fra amtskommuner .................................     

     
 I alt konto 90 til 94 ..............................................    9.368.972 

     
 Statstilskud ..........................................................        2.592.506 

     
 Ekstraordinær indtægt ved salg af ejendom   12.938 

     

 Totale udgifter og indtægter ...............................   25.680.003  26.150.895 

     
 Resultat (indtægter – udgifter) ...........................    470.892 

 
 

 

 


