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Facebook, YouTube, blogs, hjemmesider. Det er digitale 
medier, som de fleste museer anvender for at komme i  
kontakt med mange og nye brugere. Det giver samtidig 
mulighed for en meget hurtig formidling af nye fund,  
bevillinger og andre begivenheder. 

Det betyder imidlertid ikke, at vi nedprioriterer det talte ord 
og den gode folkelige formidling. Tværtimod har vi nu taget 
flere initiativer til at styrke den del.

For det første holder museets medarbejdere et stort  
antal foredrag og som regel gratis. Vi har på Sydvestjyske  
Museer mange dygtige historikere og arkæologer, som har 
en stor viden, de gerne vil formidle. Og så er de faktisk  
meget dygtige til det. Formidlingen foregår også i  
forbindelse med afslutningen af en række af vore udgravninger, og som regel er der 
stor interesse for at høre nærmere om vores lokale fortid.

For det andet bliver det nu gratis for museumsforeningsmedlemmer at komme til de 
foredrag, som Historisk Samling fra Besættelsestiden afholder. Her er der endnu en 
god grund til at blive medlem.

For det tredje vil vi udbygge de guidede ture. I Ribe har vi et meget dygtigt  
guidekorps, som både tager sig af byrundvisninger, guidede ture på museet,  
GhostWalks og VikingWalks. Som noget nyt vil guiderne nu også tage gæster med 
på en tur i Ribe Plantage fire torsdag aftener i juli. Her vil man kunne komme på en 
hyggelig og spændende tur rundt i plantagen lige nord for Ribe. Her lå i gamle dage 
galgebakken, og her blev mange former for henrettelser foretaget - den sidste i 1841. 

I Esbjerg har vi ikke tradition for byrundture endnu. Dem tager Byhistorisk Arkiv sig 
af på fremragende vis. Vi er dog ved at udvikle et spændende initiativ sammen med 
nogle af de mange dygtige internationale tilflyttere. Nogle af disse er ved at udvikle 
guidede ture, som på engelsk skal give det stigende antal udenlandske ansatte en 
bedre forståelse af, hvad det er for en by, de er kommet til.

Det talte ord går aldrig af mode i formidlingen.

Flemming Just
Museumsdirektør
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udstillinger og aktiviteter 
 på Sydvestjyske Museer

esbjerg vandtårn 
1/6 - 15/9 og efterårsferien: 
tir-søn kl. 10-16 
16/9 - 31/10: lør-søn kl. 10-16
Nyd den storslåede udsigt over by 
og havn fra Esbjerg Vandtårns øverste etage. 
I godt vejr kan man se Domkirketårnet i Ribe. 

MODStAND
– esbjerg ribe Bramming 1940-45
Hele året
esbjerg Museum
Hvem var modstandsfolkene i Esbjerg, Ribe og 
Bramming under besættelsen – hvor kom de fra, hvad 
ville de, og hvad angreb de?
Særudstillingen fortæller om modstand og sabotage  
i Sydvestjylland fra den spæde start med drengegrup-
per og kommunister over Danmarks første bystrejke 

i Esbjerg august 
1943 til jern-
banesabotager 
og likvideringer 
i krigens slutfase.
Udstillingen er 
på den måde den 
første, som favner 
hele kommunens 
modstandshistorie.

Foto: Torben Meyer
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Aktivitetsudstilling: Dagmar og valdemar 
Hele året 
Museet ribes vikinger
Historien om Dronning Dagmar og hverdagslivet 
blandt middelalderens fornemme folk fortælles i aktivitets-
udstillingen. Her kan børn og barnlige sjæle klæde sig ud 
i middelalderdragter, opleve Dagmars værelse, kaste sig 
ud i en drabelig ridderdyst eller gå på opdagelse i alskens 
lægende urter i Sanseteket.

De kristne vikinger
Hele året
Museet ribes vikinger
Kristendommen kom til Danmark 
allerede i midten af 800-tallet og slog 
rod i Ribe som et af de første steder. Her 
levede kristne vikinger side om side med 
hedenske vikinger, og de kunne blive 
begravet på en indviet kirkegård – en af 
de allerførste i Danmarkshistorien. 
Udstillingen sætter fokus på helt nye udgravningsresultater, fund og forskning, der viser tiden 
som en overgangsperiode med blandede religiøse symboler og traditioner. 
Vi skildrer de to meget forskellige trosverdener og viser begyndelsen på Danmarks første store 
trosskifte. 

Kristen grav

Hedensk kammergrav
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Sommer

På jagt efter ribes skatte
13/6 - 13/9
Museet ribes vikinger
Skatte er ikke kun sølv eller guld. En gammel 
bog kan være en guldgrube af viden, og for en 
arkæolog kan en håndfuld potteskår være de 
rene diamanter.
Tag familien med på jagt efter Ribes skatte i 
sommerferien og fi nd ud af mere om byens 
værdifulde historie, mens I har en hyggelig 
eftermiddag.

13/6 - 12/7 ribes skatte og de kristne vikinger
13/7 - 9/8  ribes skatte fra middelalderen
10/8 - 13/9  ribes skatte fra vikingetiden

Det første togt. er du en rigtig viking?
Hele året
Museet ribes vikinger
Gør dig klar til vikingetogt. Træf de klogeste valg og gør din 
læremester stolt. Du skal handle med vikingetidens varer, 
vælge de rigtige våben, skabe alliancer og ofre til guderne. 
Til slut rejser du ud i verden og må beslutte, om du vil plyndre 
eller handle med byer, markeder og klostre.
Spillet, der er udviklet af Nationalmuseet, forbinder leg og 
læring og fortæller om vikingernes liv og bedrifter.

Lydknust Festival
17/6 - 21/6
esbjerg vandtårn
Esbjerg Vandtårn danner rammen om en af fl ere events 
inden for LydKnust Festivalen, som arrangeres af studerende 
ved Syddansk Musikkonservatorium. 
Studerende fra uddannelsen Elektronisk Musik og Lydkunst 
udvikler i begyndelsen af juni særlige installationer til netop 
Esbjerg Vandtårn, og fra midten af juni kan tårnets gæster få 
fornøjelsen af en garanteret helt særlig oplevelse.
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Halfdan for sjov?
1/7 - 30/8 (mandag lukket)
esbjerg Museum
Vi kender alle Halfdan Rasmussen og hans  
vidunderlige sjove og finurlige digte for børn. 
Halfdan Rasmussen ville være fyldt hundrede år i 
år og var en ung mand under anden verdenskrig. 
Da skrev han også. Tag hele familien med på jagt 
efter Halfdans rim og remser både fra dengang og  
senere.

GhostWalk
Onsdage i juli og august kl. 21-22
Start: Museet ribes vikinger
Hør om nogle af Ribes dramatiske begivenheder, 
bl.a. kongemord og heksebrænding, fortalt af en af 
museets engagerede ghostwalkere. 
En GhostWalk tager dig med på en tur med  
spændende og uhyggelige fortællinger om Ribe.
Billetter hentes eller købes inden afgang i museets 
forhal. Gratis for medlemmer af Det antikvariske 
Selskab og Esbjerg og Omegns Museumsforening.
Pris for ikke-medlemmer: 
Voksne 50 kr., børn under 14 år gratis.

Plantagen og Galgebakken
torsdag d. 9., 16., 23. & 30. juli kl. 19.30-21
Afgang fra ribe Campings reception
Tag med på guidet vandring i Ribe Plantage, hvor  
Ribes galgebakke ligger. Plantagen har været rammen om 
mange spændende historier.  Hør om heksebrænding, 
halshugning, stormflod, drab ved vådeskud, fattiggård og 
dans i Tyrolerpavillonen. Historierne bliver fortalt netop 
dér, hvor begivenhederne fandt sted.
Billetter hentes eller købes inden afgang i Ribe Campings reception. 
Pris for ikke-medlemmer: Voksne 50 kr., børn under 14 år gratis.

Ribe Galgebakke
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”tårntoner”
tirsdag d. 11/8 kl. 13.30 og kl. 15
esbjerg vandtårn
I anledning af Esbjerg Festuge har Esbjerg 
og Omegns Museumsforening arrangeret 
”Tårntoner”. Operasanger Boris Jensen og cellist 
Peter Christiansen vil musicere på øverste etage i 
Vandtårnet i Havnegade. Der er to koncerter, som 
hver varer ca. tre kvarter. 
Der er gratis adgang til Esbjerg Vandtårn i 
forbindelse med koncerterne.

Aktiviteter 
 på Sydvestjyske Museer

englandsbåden 1875 - 2014
26/9 - 21/2 2016
esbjerg Museum
Englandsbåden mellem Esbjerg og Harwich har siden 1875 
sejlet generationer af danskere til England og tonsvis af 
dansk bacon og smør til de britiske morgenborde. Skibe som 
PARKESTON, KRONPRINS FREDERIK, ENGLAND, 
WINSTON CHURCHILL og DANA ANGLIA har dannet 
rammen om samvær, måltider og shopping – og intens 
søsyge, når Nordsøen viste tænder. 
Vi har føjet lidt Esbjerg-historie til udstillingen, som 
oprindeligt er skabt af M/S Museet for Søfart, og 
inviterer publikum på rejse med Englandsbåden og 
gennem et kapitel i den danske søfartshistorie. 

Velkomst på Englandskajen, 1968, privatfoto

kulturnat i esbjerg
Fredag d. 2/10 
tobakken, Gasværksgade
I år fl ytter Esbjerg Museum ind til vores gode venner 
på Tobakken, hvor vi sætter fokus på besættelsestiden 
med sjove og hyggelige aktiviteter.
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efterårsferie: knæk koden …---…
10/10 - 18/10 (mandag lukket)
esbjerg Museum
Der blev sendt masser af hemmelige bud- 
skaber under den tyske besættelse i 1940-45. 
Lær hemmelige alfabeter, afkod beskeden og 
find de skjulte steder.

efterårsferie

kulturnat ribe
Søndag d. 11/10
Museet ribes vikinger
Ribe holder hvert år kulturnat under et fælles tema. I år samles alle om temaet ”Ribes  
Industrialisering”. Museet Ribes Vikinger har til huse i det gamle elværk, så selvom vikinger og  
middelalder ikke lig-
ger inden for temaets  
periode i 1800-tallet, 
bidrager vi naturligvis 
med sjove aktiviteter og 
oplevelser for både store 
og små.

efterårsferie: Mord på museet
10/10 - 25/10
Museet ribes vikinger
Vikingen Knud er blevet myrdet! Kan du finde morderen?  
Efterårsferien byder på mordmysterier, spændende historier og leg. 
Vi har brug for jeres hjælp til at finde ledetrådene til opklaringen  
af mordet på Knud i særudstillingen ”De Kristne Vikinger”. 
Kom og vær med og modtag et diplom for din indsats.

 2014 bød på gøgl og 
marionetdukker
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julehjørne: I denne søde 
juletid
December
Museet ribes vikinger
Julen er noget helt særligt 
med sine fortællinger og  
traditioner. Og så både smager 
og dufter julen helt specielt.  
I år fylder vi julehjørnet med 
historier om kager og konfekt,  
krydderier og eksotiske lande.

Sammen med skoler og dags-
institutioner vil museets egen 
nissemor sørge for at julens 
dufte breder sig.

julekalender: Besættelsen i hverdagen
December
esbjerg Museum
Anden verdenskrig betød besættelse af Danmark og mange forandringer i hverdagen. Kaffen blev 
brygget på korn, man kunne ikke købe det man ville, rødspætteskind kunne bruges til både sko 
og handsker, og den lykkelige brud kunne blive gift i en kjole syet af faldskærmsstof. 
Julekalenderen 
fortæller både 
om hverdagen i 
1940’erne og de 
mærkværdighe-
der, besættelsen 
skabte.
Esbjergs skoler 
bliver som altid 
inviteret til sær-
lig julekalender-
åbning med en 
af museets med-
arbejdere.

jul
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erindring og glemsel i europa 
Professor emeritus Claus Bryld
Onsdag d. 4/11 kl. 19.30
esbjerg Museum, indgang via 
Nørregade 25
Forelæsningen kommer ind 
på nogle af de store historiske 
debatter i Europa siden 1945 og 
især fra slutningen af 1970’erne: 
Debatten om Holocaust og den 
tyske Vergangenheitsbewältigung, 
debatten om stalinismen og tota-
litarismen efter 1989 mv. Hvilken 
indfl ydelse har disse debatter haft 
på nationalstaternes identitet og på 
den europæiske identitet? 

Forelæser Claus Bryld har skrevet en række værker om Socialdemokratiet og socialismens 
historie og har med baggrund i egne erindringer skrevet om besættelsestiden og retsopgøret 
- senest i essaysamlingen ”Min besættelse. 50 års livtag med historien”. 
Gratis for medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening og Det antikvariske Selskab, 
50 kr. for ikke-medlemmer.

Besættelsen, historien og fi lmens fortællinger
Ph.d. Lars-Martin Sørensen, Det Danske Filminstitut 
Onsdag d. 25/11 kl. 19.30
esbjerg Museum, indgang via Nørregade 25
Besættelsestiden er et af dansk fi lms 
store emner. Men hvad fortæller 
danske fi lm om besættelsestiden, 
og hvordan står fi lmfortællingerne 
i forhold til det, vi ved fra historie-
skrivningen om perioden? Og hvor-
ledes forandrer den filmfortalte 
besættelseshistorie sig som tiden 
går? Det er emnerne for denne 
forelæsning af fi lmhistorikeren og 
forfatteren Lars-Martin Sørensen, 
som også tager en pejling på, hvor-
dan den fi lmfortalte besættelses-
historie påvirker publikums 
erindring om Danmark under 
besættelsen. Gratis for medlemmer 
af Esbjerg og Omegns Museums-
forening og Det antikvariske Selskab, 50 kr. for ikke-medlemmer.

Foredrag fra Historisk Samling fra Besættelsestiden

Sovjetiske og amerikanske tropper mødes ved Elben 25. april 
1945, foto: National Archives

Stillfoto fra fi lmen De røde Enge med Poul Reichhardt
 i centrum, 1945



Det antikvariske Selskab i ribe

Velkommen til Det antikvariske Selskabs efterårsprogram.  Vi begynder med en udflugt til 
den gamle danske havneby Tønning, hvor vi bliver guidet af Dan Møller, som har tilbragt 
sin barndom dér. I oktober vil vores nye kasserer Flemming Holm holde et foredrag om det 
armenske folkedrab, der fandt sted for 100 år siden, og som i øjeblikket optager medierne.  
I november vil Søren Sindbæk fortælle om den nyfundne 5. vikingeborg, Borgringen, ved  
Køge. Julearrangementet vil være et dobbeltforedrag: Lars Grundvad og Martin Egelund vil  
tale om bondestenalderen i Vestjylland og sammen kommentere stenalderfund, som nogle af jer  
forhåbentlig vil tage med. I aftenens andet foredrag vil Sarah Croix tale om nye tanker  
angående Ribes alder. Endelig slutter vi sæsonen med den traditionsrige Bogbazar i  
Toldboden. Vi takker Gammelt Præg, fordi vi igen i år må låne det centrale sted.          

udflugt til tønning
Lørdag d. 19/9  kl. 9-18                                                                                                                                             
Afgang fra Odins Plads                                                                                                                                            
Guide: Dan Møller, turledere: erik Henriksen og Lars Ilsøe
Tønning ligger ved mundingen af Ejderen, der er det danske riges gamle grænseflod til  
Romerriget.  På samme måde var Ribe kongerigets 
grænseby mod syd i en kort årrække fra 1864 til 
1920. 
Begge byer har jævnligt været hjemsøgt af  
stormfloder og krige.  Og som Ribe, har også  
Tønning tjent sine penge ved at være en vigtig  
handelsport mod vest. 
På denne byvandring gennem Tønning skal vi 
møde fortællingerne om både storhed og fald, for 
de to marskbyer har på mange måder delt skæbne. 
Tønning var engang de gottorpske hertugers hoved-
fæstningsby og er kendt for slottet, bygningen af havnen, den svenske general Magnus Stenbocks 
besættelse af byen under Den store nordiske Krig, anlæggelsen af Ejderkanalen i 1780’erne og 
anlæggelsen af en af Danmarks første jernbaner fra Flensborg til Tønning. Og selvom mange af 
fortidens spor naturligvis er slettet, vil vi forsøge at genopdage dem på en vandring gennem byen.                                                                                          
Vi ankommer efter et ophold ved Enge Kirke til Skipperhuset i Tønning ca. kl. 11.45, hvor vi  
indtager vores frokost. Medbring selv mad og drikkevarer. Kl. 12.30 - 14.30 vil vi med Dan Møller 
som guide gå rundt i Tønning og høre om byens historie. Vandreturen er på ca. 2,5 km. Derefter 
kører vi med vores bus til Roter Haubarg, en speciel nordfrisisk marskgård. Her vil vi fra ca. kl. 15 
til 15. 45 få kaffe og kage og besøge gårdens lille museum. Kl. 15.45 kører vi direkte hjem til Ribe.                                                                        
Praktiske forhold: Max. 50 deltagere. Husk madpakke og drikkevarer samt vandresko og  
påklædning, der passer til dagens vejr.
Tilmelding på telefon fra tirsdag den 1. september kl. 8 til lørdag den 12. september kl. 20 til Erik 
Henriksen på tlf. 51 25 42 68. Telefonsvarer kan ikke benyttes. 
Turens pris for bus, kaffe og kage for medlemmer af Det antikvariske Selskab, Esbjerg og Omegns 
Museumsforening og Museumsforeningen for Fiskeri-og Søfartsmuseet er 180 kr. 
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Tønning 1781, Pontoppidans Atlas
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Tønning 1781, Pontoppidans Atlas

Borgring - den nyfundne vikingeborg ved Køge

Det armenske folkedrab 1915 – baggrund, forløb og eftertid
Cand.mag. i mellemøststudier og lektor Flemming Holm, rybners Gymnasium
Onsdag d. 7/10 kl. 19.30
Museet ribes vikinger
Den tyrkiske stat blev grundlagt i 1923 på resterne af Det Osmanniske Rige. Forud var gået en 
række dramatiske begivenheder. Mest kendt er uden tvivl folkedrabet i 1915, rettet mod den 
kristne armenske minoritet i landet. Den tyrkiske stat har siden 
uden held søgt at lade folkedrabet gå i glemmebogen. De mange 
arrangementer uden for Tyrkiet i anledning af hundredåret for 
begivenheden vidner herom. 
Men hvad var baggrunden for folkedrabet, og hvordan blev det 
planlagt og gennemført? Foredragsholderen vil gøre rede herfor 
og vil desuden behandle det officielle Tyrkiets benægtelse af et 
folkedrab på den armenske befolkning. Hvordan er benægtelsen 
sammensat, og har dens indhold ændret sig over de sidste 100 år?                                                                                                                                              
Gratis for medlemmer af Det antikvariske Selskab og Esbjerg og 
Omegns Museumsforening, 50 kr. for ikke-medlemmer. 

Borgring, trelleborge og Harald Blåtands Danmark
Professor Søren M. Sindbæk, Institut for kultur og Samfund, Aarhus universitet 
tirsdag d. 3/11 kl. 19.30                                                                                                                                            
Museet ribes vikinger
De geometriske ringborge, trelleborgene, er centrale monumenter fra vikingetiden i Danmark og 
vigtige brikker i forståelsen af de kulturelle og politiske begivenheder, der i 900-årene udspillede 
sig i Nordeuropa. Samtidig er borgene en af de bedst kendte dele af vikingetidens kulturarv i  
nutiden. De fire mest kendte trelleborge er Trelleborg ved Slagelse, Fyrkat ved Hobro, Aggersborg 
ved Limfjorden og Nonnebakken ved Odense. 
I 2014 kunne forskere fra Aarhus Universitet og Danmarks Borgcenter offentliggøre  
resultaterne af de nye udgravninger, der påviste, at voldstedet Borgring ved Køge var en  
cirkulær ringborg fra 900-årene og sandsynligvis må regnes for endnu et anlæg af samme type 
som de kendte trelleborge. Aftenens foredrags- 
holder har i samarbejde med Nanna Holm fra 
Danmarks Borgcenter ledet undersøgelsen af 
Borgring. I aftenens foredrag fortæller han om, 
hvad de nye resultater betyder for forståelsen af 
trelleborgene og af vikingetiden.
Gratis for medlemmer af Det antikvariske  
Selskab og Esbjerg og Omegns Museums- 
forening, 50 kr. for ikke-medlemmer.

Flemming Holm, cand. mag. 
i mellemøststudier
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Dobbeltforedrag
Sydvestjylland i slutningen af Bondestenalderen
Nye tanker om ribes alder
torsdag d. 26/11 kl. 19.30
Museet ribes vikinger
Lars Grundvad og Martin Egelund Poulsen, arkæologer fra Museet på  Sønderskov 
og samarbejdspartnere med Sydvestjyske Museer, vil fortælle os om Bondestenalderen 
i Sydvestjylland. Hvor boede man i Bondestenalderen, og hvordan boede man? Hvad 
levede man af? Spiste man kun kød og nødder, som moderne kosteksperter påstår, eller var 
kosten mere varieret? Hvad skete der med de døde? Hvordan blev de behandlet? Alt dette har 
arkæologerne fra Museet på Sønderskov forsket i de seneste 10 år og vil forsøge at besvare 
spørgsmålene ud fra udgravningsresultaterne fra regionen. Der vil i forbindelse med foredraget være 
mulighed for at få bedømt fl intgenstande, som de fremmødte opfordres til at medbringe. 
                                                                                                                                     
I det andet foredrag vil post.doc. Sarah Croix fra Institut for Kultur og Samfund, Aarhus 
Universitet, fortælle om nogle nye tanker om Ribes alder. I 1972 satte Mogens Bencard gang i 
udgravninger på nordsiden af Ribe Å og kunne året efter påvise, at Ribe havde eksisteret langt før end 
tidligere antaget. Siden da har adskillige udgravninger i Sct. Nicolaigade udvidet vores viden om en 
markedsplads i Ribe så langt tilbage som begyndelsen af 700-tallet. Men hvornår kan vi tale om 

Ribe som en by? 
I foredraget vil Sarah Croix præsentere resultaterne 
af en ny analyse af fund fra markedspladsen og 
af fund af begravelser ved Rosen Allé i 2014-2015. 
Disse viser en forskelligartet og permanent 
befolkning i Ribe i 700-tallet. I lyset af diskussioner om 
urbanisering i Nordeuropa vil foredragsholderen give et 
bud på Ribes fødselsdato som Skandinaviens første by.                                                                                                                                              
Gratis for medlemmer af Det antikvariske Selskab 
og Esbjerg og Omegns Museumsforening, 50 kr. for 
ikke-medlemmer.

Bogbazar i toldboden
Lørdag d. 5/12 kl. 10-17
Søndag d. 6/12 kl. 12-16                                                                                                                                            
toldboden, Overdammen i ribe
Traditionen tro afholder Det antikvariske Selskab 
juleudsalg af indleverede bøger i Toldboden. 
Her kan man for billige penge anskaffe sig bøger, hvis
indhold er historisk, lokalt, etnografi sk, arkæologisk, 
kulturhistorisk, biografi sk, litterært og meget andet. 
Det kan være, der er en bog, man har savnet, eller 
man har lyst til at læse i juleferien. Kom selv og se efter!

Bøger til julens bogbazar
Hvis nogen har gamle eller nyere 
bøger, som de kunne tænke sig at 
give til bogbazaren, modtager vi 
dem gerne. Det kan være bøger med 
historisk, lokalt, arkæologisk, kultur-
historisk, biografisk, litterært eller 
politisk indhold. Men også bøger med 
andet indhold er velkomne.
Kontakt Lars Ilsøe på tlf. 75 42 38 05 
eller Erik Henriksen på tlf. 51 25 42 68 
om afhentning.

Hvornår var Ribe ikke bare en markedsplads, men en by? Akvarel, Flemming Bau, SJM

?



15

Oplysninger om Det antikvariske Selskab i ribe

Det antikvariske Selskab er en museumsforening i Ribe stiftet i 1887 med det formål at  
støtte formidlingen af det lokale arkæologiske, historiske og kulturhistoriske museale arbejde 
gennem foredrag, ture og andre arrangementer.
Medlemskortet er personligt. Bortkommer medlemskortet, kan det erstattes ved henvendelse 
til kassereren mod betaling af et gebyr på 25 kr. 
På medlemskortet er anført, hvad det giver adgang til, herunder Sydvestjyske Museers  
udstillinger og arrangementer.  Årbogen Levende Viden er gratis for medlemmer og udsen-
des i december. Fagtidsskriftet By, Marsk og Geest kan afhentes gratis af medlemmer fra  
december i informationen på Museet Ribes Vikinger eller rekvireres hos kassereren  
mod betaling af 25 kr. i porto.
Se flere oplysninger på www.antikvariskselskab.dk

Årligt kontingent pr. 1/1 2015:
Enkelt medlemskab 140 kr.
Medlemskab for par (på samme adresse) 200 kr.
Kontingentperioden er 1/1 til 31/12
Husk at indbetale kontingent inden 1/2
Adresseændring meddeles direkte til kassereren

Det antikvariske Selskabs bestyrelse
Formand Lars Ilsøe  tlf. 75 42 38 05   e-mail: ilsoeribe@gmail.com   
Næstformand Dan Møller  tlf. 75 42 49 31   e-mail: danfraribe@gmail.com  
Kasserer
Flemming Bechgaard Holm tlf. 75 42 22 42  e-mail: holm.ribe@stofanet.dk                    
Sekretær og PR-medarbejder 
Erik Henriksen   tlf. 51 25 42 68   e-mail: le.bellis@c.dk
Hans Beksgaard   tlf. 75 42 42 99  e-mail: hans.beksgaard@skolekom.dk 
Anni Møller-Christensen  tlf. 76 88 80 82  e-mail: amc@skovmark.dk 
Suppleant Jacob Bastholm  tlf. 75 42 07 08  e-mail: JB@ribekatedralskole.dk 
Suppleant 
Jørgen Baungaard Hansen tlf. 75 42 40 91  e-mail: Baungaard@rocketmail.com 
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esbjerg og Omegns Museumsforening

Nymindegablejren, foto: Flyvevåbnets fototjeneste

kør-selv tur til Hjemmeværnsskolen/Nymindegablejren
Onsdag d. 9/9 kl. 15
Mødested: vesterhavsvej 302, Nørre Nebel
I anledning af 75-året for Danmarks besættelse og 70-året for befrielsen arrangerer vi en kør-selv 
tur til Nymindegablejren, hvor vi bliver modtaget af den erfarne og meget vidende lokalhistoriker 
Torben Vinge Christensen, som vil fortælle om lejrens og områdets historie.
Ved anden verdenskrigs udbrud og den tyske besættelse af Danmark fik området omkring  
Nymindegab stor strategisk betydning, idet det kom til at indgå i det kystforsvar, som tyskerne lod 
opbygge langs den jyske vestkyst.
Nymindegablejren blev etableret i årene 1941-43 i forbindelse med opbygningen af  
kystforsvaret, og lejren blev anvendt af de tyske tropper som fagligt støtteområde for det imponerende  
forsvarsværk og som luftværnsartilleriskole.
Udbygningen af fæstningsværket i og omkring Nymindegab fortsatte frem til foråret 1945. 
En del af de gamle bunkere er nu ved at blive taget af Vesterhavet, men inde omkring  
Hjemmeværnsskolen ligger stadig utallige bunkere skjult i terrænet.
Umiddelbart syd for vejen til Nymindegab Strand lå et 105 mm kystbatteri, bemandet med  
kystartillerister. I samme område var placeret en avanceret radarstation. I lejrens vestlige ende var 
der indrettet kommandostation og en optisk pejlestation, der bl.a. udnyttedes af kystbatteriet. Det 
passive forsvar af området bestod af minefelter og pansergrave.
Nymindegablejren blev efter krigen anvendt som uddannelsessted for danske soldater, og i 1949 
blev den hjemsted for Hjemmeværnsskolen. Siden 1970 har hjemmeværnet helt overtaget lejren 
og administrerer og driver i dag terrænet, som med skyde- og øvelsesterræn i alt udgør ca. 296 ha.
Grundet sin specielle arkitektur fra krigens tid er lejren bevaringsværdig. Vi får mulighed for at gå 
rundt i lejren og i den nærliggende natur, så tag fornuftigt fodtøj på.
Arrangementet forventes at slutte ca. kl. 17. 
Gratis for medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening, Det antikvariske Selskab og  
Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet. Ikke-medlemmer betaler 25 kr., som indsættes 
på konto 7712-1022420.

Tilmelding til Paul Holst på 
mail paulholst@privat.dk eller  
telefon 21 29 71 09 senest den 
7. september.
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De to berømte Jellingsten.
Foto: Nationalmuseet

kør-selv tur til kongernes jelling og omegn
Lørdag d. 3/10 kl. 9.30
Mødested: Museumspladsen, esbjerg
Vi mødes på Museumspladsen og fordeler os i bilerne, så der er fyldt op, og derefter går turen 
mod Jelling.
Arrangør og guide er lektor Bent Iversen fra Sydvestjysk Folkeuniversitet, og han er garanten for 
et højt fagligt udbytte af turen.
Efter afgang fra Esbjerg kører vi over Brørup, Egtved og Vork til Ravning, hvor vi ca. kl. 10.30 
gør holdt og ser Ravningbroen, det 760 meter lange broforløb over Vejle Å og ådalen, etableret 
omkring år 980. Her drikker vi vores medbragte kaffe, som man hver især selv sørger for.
Vi ankommer til museet Kongernes Jelling ca. kl. 12, hvor vi spiser en let frokostanretning 
i den smukke museumscafé med den fl otte udsigt. Ved 13-tiden går vi til det historiske 
og naturskønne område omkring Jelling Kirke, hvor de to berømte Jellingesten og to 
kæmpegravhøje ligger. Vikingekongerne Gorm den Gamle og Harald Blåtand skabte de første 
monumenter i området for mere end 1000 år siden. De satte hver især en runesten med 
skelsættende tekst, og netop den historie bliver levende fortalt i museets helt nye udstilling, 
der åbnede i juni i år. Kl. 13.30 er vi tilbage ved museet, hvor vi får mulighed for at se den 
nye udstilling.
Hvis vejret tillader det – og det sørger vi selvfølgelig for – går vi ca. kl. 14.30 en tur rundt 
i den enorme palisade, der for mere end 1000 år siden omgav Jelling. 
Man kan se den 350 meter lange skibssætning, der har nordhøjen placeret midt i skibet. 
Vi forlader Jelling og ca. kl. 15.30 gør vi ophold ved Robert Jacobsens skulpturpark i Tørskind, 
hvor vi drikker resten af den medbragte kaffe. Også her er det nødvendigt, at vejrguderne viser 
sig fra den positive side. Kl. 16 kører vi gennem Randbøl Hede, over Vorbasse og Hovborg 
til Holsted, og vi forventer at være tilbage i Esbjerg ca. kl. 17.15. Man medbringer sin egen 
picnickurv med kaffe og evt. brød. Og er klædt på, så det passer til årstiden. For medlemmer 
af Esbjerg og Omegns Museumsforening, Det antikvariske Selskab og Museumsforeningen for 
Fiskeri- og Søfartsmuseet koster det 125 kr. at deltage, men så er alle udgifter også afholdt 
af museumsforeningen, inkl. frokosten og en øl eller vand. 
For ikke-medlemmer er prisen 165 kr. Betaling sker på konto 7712-1022420 i forbindelse med 
tilmeldingen. Tilmelding til Paul Holst på mail paulholst@privat.dk eller telefon 21 29 71 09 
senest den 30. september.  
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Medlemsaften 
– mød esbjergs grønne pionerer!
Onsdag d. 18/11 kl. 19
esbjerg Museum, indgang fra Nørregade 25
I begyndelsen af forrige århundrede var driftige personer som møller H. C. Hansen, sagfører 
E. M. Hansen og konsul Ditlev Lauritzen kendte og respekterede borgere på hver deres felt.  
Men én ting havde de til fælles. De brændte for plantningssagen og ønsket om at rejse skov 
på de dengang som oftest øde og golde områder omkring Esbjerg. Esbjergs grønne bælte, som  
omslutter byen og rækker helt ind til bymidten, er enestående, og i dag har vi svært ved at  
forestille os, hvordan her ville have været uden Nørreskoven, Guldager Plantage, Marbæk 
Plantage og Solbjerg Plantage.
Disse store, rekreative områder i nærmiljøet er imidlertid ikke kommet af sig selv. Historien 
herom og personerne bag, vil arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen fortælle om på vores 
medlemsaften. Men forinden skal vi have et godt måltid mad med drikke til og senere på aftenen 
en kop kaffe. Alt dette koster ingenting, hvis man er medlem af Esbjerg og Omegns Museums-
forening. Det er årets arrangement, hvor vi helt alene kan sidde og hygge os, spise godt og lytte 
til et spændende foredrag. Fuld valuta for dit medlemskontingent.
Kun adgang for medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening. Dørene åbnes kl. 18.30.
Tilmelding til Paul Holst på mail paulholst@privat.dk eller telefon 21 29 71 09 senest den 15. 
november. 

Mindesten i Marbæk Plantage for sagfører 
E.M. Hansen, foto: Myrthue
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Oplysninger om esbjerg  
og Omegns Museumsforening

Det er foreningens formål at bakke op om den 
selvejende institution Sydvestjyske Museer  
i dennes virke i Esbjerg Kommune over for  
offentlighed og myndigheder, at deltage i  
museets bestyrelsesarbejde og at medvirke til at  
udbrede kendskabet til de kulturhistoriske  
museers betydning for samfundets samlede  
kulturudbud.
Formålet søges opnået ved oplysning om 
museets arbejde og ved kulturhistorisk  
formidling i øvrigt i form af foredrag,  
forelæsninger, studiekredsarbejde, udflugter, 
udstillinger og publikationsvirksomhed.
I dette nummer af ”Det Sker” kan I læse  
om efterårets udflugter og foredrag, og vi  
håber, at vore medlemmer møder flittigt frem til  
arrangementerne.
Bemærk at man som medlem af Esbjerg  
og Omegns Museumsforening også har  
adgang til de arrangementer, som tilbydes af  
Det antikvariske Selskab i Ribe og til samme  
priser (eller gratis) som gælder for denne  
forenings medlemmer. Endvidere har vi siden  
årsskiftet etableret et samarbejde med  
Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfarts-
museet, som nu også kan deltage i vore  
arrangementer til medlemspris. 
Tilsvarende kan vi efter aftale også deltage  
i arrangementer, som vores nye samarbejds- 
partner tilbyder.
Det er et samarbejde til gensidig glæde  
for alle de samarbejdende foreningers 
medlemmer. Der er også et meget positivt  
samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet 

om historiske forelæsninger og udflugter.
Husk at få fornyet dit kontingent, og fortæl  
om os til familie, venner og bekendte.  
Foreningens styrke er dens medlemmer, så 
vi har brug for enhver, der interesserer sig for  
byens og egnens historie.
Medlemskortet er personligt og giver  
adgang til begge foreningers arrangemen-
ter samt fri adgang til Sydvestjyske Museers  
udstillinger og arrangementer på Esbjerg  
Museum, i Esbjerg Vandtårn og på Museet  
Ribes Vikinger.
Der vil med mellemrum blive udsendt  
nyhedsbreve og indbydelser til receptioner 
og åbninger af udstillinger til de medlem-
mer, som har oplyst en mailadresse, men også  
for at spare på udgifterne til porto er vi  
interesseret i at få oplyst eventuel mailadresse. 
Giv besked herom til Paul Holst.
Henvendelser vedr. medlemskab af for-
eningen eller tilmelding til arrangementer  
bedes rettet til Paul Holst på mailadressen 
paulholst@privat.dk eller tlf. 75 12 79 13.

Årligt kontingent
Enkelt medlemskab 140 kr.
Medlemskab for par (på samme adresse)  
200 kr.
Kontingentperioden er 1/1 til 31/12.
Husk at indbetale næste års kontingent  
inden 1/2
Betaling sker på konto 7712-1022420

Bestyrelsen for esbjerg  
og Omegns Museumsforening
Formand Paul Holst tlf. 75 12 79 13  e-mail: paulholst@privat.dk 
Næstformand Kjeld Balslev Jespersen  tlf. 75 46 10 14
Sekretær Poul Larsen  tlf. 75 16 74 00
Arrangementskoordinator Hanna Iversen  tlf. 75 17 57 45
Verner Blom  tlf. 75 12 04 48 
Suppleant Peter Hundebøll  tlf. 29 44 39 99 
Suppleant Eigil Johansen  tlf. 75 13 78 63 



Åbningstider på 
Sydvestjyske Museer

Museet ribes vikinger
Odins Plads 1, 6760 Ribe, tlf. 76 16 39 60
ribesvikinger.dk
1/4 - 30/6: kl. 10-16
1/7 - 31/8: kl. 10-18, onsdage: kl. 10-21
1/9 - 31/10: kl. 10-16
1/11 - 31/3: kl. 10-16, mandag lukket
Museet er lukket d. 24/12 og d. 25/12, samt d. 31/12 og d. 1/1

rådhussamlingen på Det gamle rådhus i ribe
Von Støckens Plads, 6760 Ribe, tlf. 76 16 88 10
detgamleraadhusiribe.dk
15/5 - 31/5: man-fre kl. 13-15
1/6 - 31/8: man-søn kl. 13-15 
1/9 - 15/9: man-fre kl. 13-15
Sep-maj: onsdage kl. 11-13

ribe Domkirke Museum
Torvet, 6760 Ribe, tlf. 75 42 06 19
ribe-domkirke.dk
Åbningstiderne følger Domkirkens åbningstider.

esbjerg Museum
Torvegade 45, 6700 Esbjerg, tlf. 76 16 39 39
esbjergmuseum.dk
Hele året: tir-søn  kl. 10-16, mandag lukket
Museet er lukket d. 24/12, d. 25/12 og d. 26/12, samt d. 31/12 og d. 1/1

esbjerg vandtårn
Havnegade 22, 6700 Esbjerg, tlf. 76 16 39 39
esbjergmuseum.dk
1/6 - 15/9 samt skolernes efterårsferie: tir-søn  kl. 10-16, mandag lukket
16/9 - 31/10 og 1/4 - 31/5: lør-søn kl. 10-16
Skærtorsdag og Langfredag: kl. 10-16
Uden for de nævnte perioder kun åbent efter aftale


