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1. Ledelsesberetning
Overordnet udvikling
På flere områder har 2014 været et overgangsår. Vi har fået afsluttet store opgaver, som har
ventet på en løsning i mange år; vi har taget skridt til markante udviklingsinitiativer; og vi har
måttet foretage en større personalereduktion som følge af offentlige besparelser. Samtidig
har året vist, at vi er i stand til at løfte store opgaver, og at vi har en robust organisation med
engagerede og kompetente medarbejdere.

Organisation
I bestyrelsen er der sket en enkelt ændring, idet Knud Jager Andersen forlod politik med
udgangen af 2013. Han blev erstattet af den nye kulturudvalgsformand, Jakob Lose, således
at bestyrelsen siden 1. april 2014 har haft følgende sammensætning:
Jørgen Ulrik Jensen, adm.dir. , Pluss Leadership
Udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling
Per Kristian Madsen, dir. for Nationalmuseet
Udpeget af museumsforeningerne
Dorte Kiilerich, dir., Living Concept
Udpeget af museumsforeningerne
Jakob Lose, kulturudvalgsformand
Udpeget af Esbjerg byråd
Paul Holst, fmd., Esbjerg og Omegns Museumsforening Udpeget af EOM
Dan Møller, næstfmd., Det Antikvariske Selskab, Ribe Udpeget af ASR
Sarah Qvistgaard, museumsinspektør
Medarbejderrepræsentant
Jørgen Ulrik Jensen er valgt til formand og Paul Holst til næstformand.
Museets ledelse består af:
Flemming Just, direktør
Henrik Hedegaard Kristensen, administrationschef
Morten Søvsø, leder af Arkæologi
Lulu Anne Hansen, leder af Historie
Anne-Sofie Lundtofte, leder af Formidling
På det arkæologiske område har Kulturstyrelsen ønsket en reduktion i antallet af
selvstændige, gravende museer. Gennem fusioner og samarbejdsaftaler er antallet
reduceret fra 42 til 27 museer med arkæologisk ansvar. I 2013 indgik Sydvestjyske Museer og
Museet på Sønderskov en aftale, der indebar, at vi skulle have ansvaret for
forskningsområdet. Kulturstyrelsen har senere ønsket, at Sydvestjyske Museer formelt set
skulle have ansvaret for alle fem opgaver i henhold til museumsloven, dvs. indsamling,
registrering, bevaring, forskning og formidling. I slutningen af 2014 indgik de to museer en
aftale herom, som afventer styrelsens endelige godkendelse. Aftalen indebærer, at der
dannes en fælles enhed, Arkæologi Sydvestjylland, med Morten Søvsø i spidsen.
Sydvestjyske Museer får formelt set det samlede økonomiske og fagligeansvar. I praksis
betyder aftalen, at Sønderskov stadig selv står for sagsbehandling og kontakt til Vejen
Kommune og selv står for udgravninger og efterfølgende håndtering.
I samarbejdets gode ånd låner vi allerede medarbejdere hos hinanden, og begge parter ser
store perspektiver i et forstærket samarbejde.

3

Efterslæb
I forbindelse med arkæologiske forundersøgelser og udgravninger skal der udarbejdes en
beretning. Desværre har Sydvestjyske Museer og stort set alle andre arkæologiske museer
haft et stort beretningsefterslæb. Kulturstyrelsen påbød i 2013, at museerne skulle få
efterslæbet fjernet. I vores tilfælde afsatte bestyrelsen 1 mio. kr. til at løse opgaven, som
især bestod i beretninger for udgravninger helt tilbage fra 1980’erne og 90’erne, bl.a. fra de
store udgravninger i forbindelse med motorvejsanlægget. I løbet af 2014 har betydelige
medarbejderressourcer været bundet til at løse opgaven, og med udgangen af året er vi i
mål med størstedelen.
Et andet efterslæb har været det arkæologiske materiale, som har befundet sig i magasinet
under Esbjerg Museum. Med en ekstrabevilling fra Esbjerg Kommune har vi i løbet af året
fået løst første del af den ikke ubetydelige opgave. Over 16 tons arkæologisk materiale er
hentet fra kælderen og med flyttebil kørt til museets magasin i Ribe. Her er materialet i
første omgang blevet placeret på det såkaldte fjernmagasin og vil i de kommende år, når der
er tid og ressourcer, blive håndteret på samme systematiske måde som det eksisterende
Ribe-materiale i form af rengøring, registrering, inddatering og fotografering.
Et tredje efterslæb handler om museets magasinforhold på Tobakken i Esbjerg, hvor nyere
tids genstande fra gl. Esbjerg Kommune opbevares. Det har flere gange være påpeget,
senest i en rapport fra Rigsrevisionen i 2014, at forholdene er uacceptable. Siden 2012 har
museet søgt byrådet om midler til bygning af et magasin i tilknytning til det eksisterende
lavenergimagasin på Ørstedsvej i Ribe, men ønsket har endnu ikke fundet nåde ved
budgetforhandlingerne. Der er nu konstateret et behov hos en række museer for mere
magasinplads. Vi arbejder derfor videre med at få skaffet finansiering til et fællesmagasin og
få skabt ordentlige opbevaringsforhold for den del af kulturarven.

Udviklingsprojekter
Museers udstillingssteder har brug for stadig fornyelse, ikke mindst fordi nye
formidlingsformer og publikums forventninger har ændret sig meget i de senere år. De faste
udstillinger på Esbjerg Museum har stået i 20-25 år, og Museet Ribes Vikinger og dets
permanente vikinge- og middelalderudstillinger har netop rundet de tyve år. Vi har derfor i
2014 gennemført to store udviklingsinitiativer, begge med økonomisk støtte fra SVUF
(Sydvestjysk Udviklingsforum).
I Esbjerg er der med forslaget om Pionermuseet udviklet et helt nyt koncept for museet. Det
skal bidrage til at give museet en stærkere profil i byen og samtidig skabe et interessant
tilbud også til turister. Kommunens skoletjeneste, Myrthue, er en integreret del, idet den
eksisterende besættelsessamling under Spangsbjergskolen tænkes flyttet og nyopstillet på
Esbjerg Museum og stadig med særligt fokus på skolebørn. Sammen med skoletjenesten
udvikler vi, og det vil primært sige HSB (Historisk Samling fra Besættelsestiden), også et nyt
initiativ, Læringscenter for Holocaust og Folkedrab, som med nye didaktiske midler skal få
skolebørn til at reflektere over og debattere forfølgelser.
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I Ribe er der med udviklingsforslaget Ribe Museum. Vikingetid og middelalder tænkt i at
integrere vikingetid og middelalder mere og lave en helt ny basisudstilling. Samtidig ønskes
udenomsarealerne ned mod åen inddraget for at trække museum og by tættere sammen.
Begge forslag er afhængige af ekstern finansiering.
Det samme er det store forslag vedrørende renovering af Quedens Gaard-bygningerne og
indretning af museumsudstillinger. Et samlet prospekt blev præsenteret allerede i 2013. Der
er nu indsendt ansøgninger på midler til etape 1, selve Quedens Gaard, samtidig med at vi
arbejder på at skaffe ekstern finansiering til de øvrige etaper (Jacob A. Riis-museum i
Sortebrødregade 3) og et heksemuseum (Sortebrødregade 5). Kulturstyrelsen har allerede
bakket op om projektet ved at blåstemple behovet for visse bygningsændringer og ved at
bevilge en halv million kroner til tag og vinduer. Samtidig har Esbjerg Kommune indvilget i at
påtage sig udvendig vedligeholdelse, når projektet til sin tid står færdigt.

Oplevelsesøkonomi, læring og dannelse
Selv om ordene i overskriften kan have noget buzzword-agtigt over sig, er
oplevelsesøkonomi og fokus på læring kommet for at blive, og vi tror på, at dannelse bliver
moderne.
Museer verden over spiller en mere og mere central rolle i oplevelsesøkonomien og i
byernes tiltrækningskraft. Ovenstående udviklingsprojekter er et led i, at Sydvestjyske
Museers udstillingssteder er i stand til at tiltrække flere besøgende og give dem en god og
lærerig oplevelse. Det handler ikke kun om turister, men også om at skabe spændende
steder for læring og dannelse for lokalbefolkningen, børn og voksne, ufaglærte og
højtuddannede, danskere og indvandrere.
Folkeskolereformen har meget fokus på læring og samspillet med det omgivende samfund.
Sydvestjyske Museer har i den forbindelse et hav af tilbud til folkeskolen, enten alene eller i
samarbejde med kommunens skoletjeneste. Museet er også centralt repræsenteret i Esbjerg
Kommunes tværgående arbejde med udvikling af Den åbne Skole. Samtidig har museet
været aktiv i dannelsen af Nationalt Netværk af Skoletjenester, der er forankret hos
Skoletjenesten i København og med koordinatorer placeret fire steder i landet. Den første af
disse, Dorte Vind, er delvist ansat i Skoletjenesten på Quedens Gaard og delvist hos
Myrthue, Esbjerg Kommunes skoletjeneste.
Dannelse handler om museernes bidrag til at skabe identitet, læring og refleksion over for
alle målgrupper. I forhold til den lokale befolkning skal museerne også være øjeåbnere og
være med til at skabe forståelse for den sydvestjyske udvikling set i et større perspektiv.
Derfor forsøger vi også til stadighed at komme i kontakt med nye målgrupper, bl.a. med
afholdelse af særlige erhvervs- og sponsorarrangementer. Vi har bl.a. indgået en aftale med
Ribe-Esbjerg Herre Håndbold, der spiller i håndboldens superliga. Det betyder, at en række
foredrag og arrangementer foregår på udstillingsstederne. Således var der 80 deltagere til
foredrag og spisning ved et aftenarrangement for erhvervskvinder i Esbjerg.

5

Museet er også centralt placeret i arbejdet med at udvikle turismen i både Esbjerg Kommune
og i Vadehavsområdet. Eksempler herpå er, at museet er medinitiativtager til at samle
turistaktører i et nyt markedsføringssamarbejde, Vadehavskysten. Nationalt er der også
forståelse for, at samarbejde og større fælles initiativer er vejen frem, såfremt man vil skabe
virkningsfuld markedsføring. Et eksempel er Vikingebuen, hvor samtlige vikingeattraktioner
med Nationalmuseet i spidsen er gået sammen om at søge at øge synligheden nationalt og
internationalt. Med Sydvestjyske Museer som ansøger er det også lykkedes at få en mindre
bevilling fra Kulturstyrelsen til at fremme udvikling af området. Museet er også blevet
placeret i styregruppen for kulturturisme under ledelse af Kulturstyrelsen og med midler fra
Erhvervs- og Økonomiministeriet.

Forskning
På trods af at mange af de akademiske medarbejderressourcer har været bundet til
løsningen af store opgaver, har forskningsproduktionen været på et fortsat meget højt
niveau. Der er dog i en række tilfælde tale om, at der er tæret på gammel ’kapital’.
Museumsinspektører ansat på museets driftsmidler har i princippet 2/7 forskningstid, og der
vil være fokus på fremadrettet, at flere medarbejdere får den fornødne tid hertil. For
medarbejdere ansat for projektmidler er det værdsat, at museet på trods af nedskæringer
fastholder en årlig forskningspulje på 128.000 kr., som er forbeholdt denne
medarbejdergruppe, så de har mulighed for at meritere sig.
På arkæologiområdet skrider det store VELUX-finansierede projekt 1000 års mennesker,
hvor Morten Søvsø står i spidsen for den arkæologiske del, planmæssigt fremad. Med Niels
Algreen Møller i spidsen fik vi af Kulturministeriets Forskningsudvalg bevilget
projektmodningsmidler til et projekt om Vadehavets bebyggelseshistorie i et 2500-årigt
perspektiv (ca. 800 f.Kr. – 1700 e.Kr.) i et samarbejde med flere universiteter og museer og
involverende både arkæologer og geologer. Det er dog endnu ikke lykkedes at skaffe
finansiering til det meget ambitiøse og perspektivrige projekt.
På historiefronten kom der to store bogudgivelser. Lederen af Historisk Samling fra
Besættelsestiden, Henrik Lundtofte, udsendte på Politikens Forlag den anmelderroste bog
Håndlangerne om Hipokorpset og Schalburgkorpsets Efterretningstjeneste. Med Lulu Anne
Hansen i spidsen udgav Syddansk Universitetsforlag en omfattende antologi om
Atlantvolden. Lulu var samtidig med til at redigere og skrive en engelsksproget metodebog
om turismeforskning på CBS’ forlag.

Publicering og forskningsformidling
Sydvestjyske Museer har en ambition om at være et af de mest forskningstunge danske
museer. Samtidig lægger vi vægt på fortsat at levere gode forskningsformidlende artikler.
Samlet set har publiceringen haft følgende omfang og sammensætning de seneste fire år:

6

2011
2
7
1
6
2
1

Monografier/antologier/ph.d.-afhandliger
Dansksprogede artikler/kapitler/anmeldelser
Fremmedsprogede artikler/kapitler/papers
Fagfællebedømte bøger og artikler
Forskningsformidlende artikler/kapitler/anm.
Liljebjerget

2012
1
14
1
9
7
2

2013
1
17
2
12
16
5

2014
3
25
8
15
19
4

Museets medarbejdere holder et stort antal foredrag, både forskningsformidlende og mere
videnskabelige i form af indlæg og præsentationer på konferencer og seminarer.
Nedenstående tabel viser fordeling og udvikling i antal foredrag og præsentationer i de
seneste fire år:
Type
Forskningsformidlende
Videnskabelige
- heraf engelsksprogede
I alt

2011
13
11
0
24

2012
49
16
4
65

2013
52
25
13
77

2014
44
16
7
60

Udstillinger og formidlingsaktiviteter
I afsnit 4 er der redegjort nærmere for de omfattende formidlingsaktiviteter. Her skal særligt
fremhæves, at årets nye særudstilling, De kristne vikinger, der blev åbnet af biskop Elisabeth
Dons Christensen og borgmester Johnny Søtrup, er blevet godt modtaget af publikum.
Udstillingen er samtidig et godt eksempel på en hurtig formidling af de nye indsigter, som
udgravningerne ved domkirken har givet om den tidligste kristning i Danmark.
Læringstilbud og aktiviteter for børn og unge spiller fortsat en stor rolle. Det er yderligere
blevet understreget med koblingen til det tidligere nævnte Nationalt Netværk af
Skoletjenester, som er etableret for en foreløbig tre-årig periode med midler fra
Kulturministeriet og Undervisningsministeriet.
En aktivitet, som i årets løb har bundet mange medarbejderressourcer, har været
forberedelserne til en stor udstilling på museets søstermuseum i Suzhou. Udstillingen, der
åbner 27. marts 2015, har titlen Dragons of the Northern Seas og bliver til i et tæt samspil
mellem konsortiedeltagerne fra Nationalmuseet, Vikingeskibsmuseet, Sydvestjyske Museer
og Aarhus Universitet og med Sydvestjyske Museer som ledende part. Udstillingen er et led i
det dansk-kinesiske kulturår og har som led heri opnået betydelig støtte fra Kulturstyrelsen
og A.P. Møller Fonden.
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Konservering
Siden 1979 har museerne i Ribe og Ringkøbing amter samarbejdet om Konserveringscenter
Vest i Ølgod. Konserveringsarbejdet er væsentligt for museernes varetagelse af kulturarven
og et godt eksempel på en opgave, som bedst løses i fællesskab. Som led i omkalfatringen af
museumslandskabet sker der også ændringer på konserveringsområdet. Fra 2016 bliver
statstilskuddet til konservering givet direkte til museerne. I vort tilfælde betyder det, at vi vil
få næsten 600.000 kr. årligt til konserveringsopgaven. Beløbet er baseret på den fordeling af
såkaldt tjenestetid, som Konserveringscenter Vest i de seneste tretten år har anvendt på de
enkelte museer. Sydvestjyske Museer har med godt 15 % af tjenestetiden været den største
modtager. De femten medlemsmuseer har indgået aftaler om at fortsætte samarbejdet i de
næste år og lægger dermed hele det tilførte statstilskud tilbage i konserveringscentret. En
stærk bekymring er, at tilskuddet reelt forringes med 20 %, idet udførelsen af
konserveringsarbejdet skatteteknisk vil blive betragtet som køb af en tjenesteydelse, som
derfor skal belægges med 25 % moms. Fra Organisation af Danske Museers side arbejdes der
på at skabe politisk opbakning til at kompensere museerne.
I 2014 har Sydvestjyske Museer fået udført 2325 timers tjenestetid. Hertil kommer næsten
1000 timers konservering, der er betalt gennem de bygherrefinansierede udgravninger. Der
er altovervejende tale om den store konserveringsopgave som et resultat af udgravningerne
ved Lindegården og Ribe Domkirke.
Sydvestjyske Museer sidder med i bestyrelsen for konserveringscentret og har arbejdet
aktivt for, at der skal ske en samling af flere konserveringscentre for at skabe større kritisk
masse. Der føres derfor forhandlinger med de tilsvarende centre i Vejle og Give. Medio 2015
forventes en afklaring af, om der er basis for at to eller flere centre går sammen.

Økonomisk opbremsning
Som anført i indledningen har året også budt på personalereduktioner som følge af primært
kommunale besparelser. Allerede i foråret så vi os nødsaget til at opsige en mangeårig ansat
museumsforvalter. I efteråret kom turen til arkæologiområdet, hvor det kunne konstateres,
at der ikke længere var råd til tre fastansatte sagsbehandlende arkæologer. Ud over
opsigelse af en mangeårigt ansat inspektør blev to museumsinspektører på faste kontrakter
opsagt. Det har været smertefuldt at sige farvel til gode medarbejdere, men vi må naturligvis
tilpasse os til den økonomiske virkelighed. Det har til gengæld betydet, at bestyrelsen i
december 2014 kunne vedtage et budget, som regner med et overskud i 2015 og i de tre
følgende overslagsår.

Resultatet for 2014
Museet realiserede i 2014 et overskud på tkr. 73 mod et budgetteret overskud på tkr. 30.
Der har været et merforbrug på lønninger der dels kan henføres til sygdom og dels kan
henføres til projektansatte der for sidstnævntes vedkommende modsvares at indtægter i
form af projektmidler.
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Aktivitetsniveauet på udgravninger har svaret til det budgetterede.
Målt på antal gæster steg dette i 2014 med ca. 2.800 på de to hovedudstillingssteder Museet
Ribe Vikinger og Esbjerg Museum. Tallet dækker dog over en stigning på førstnævnte på
5.400 og nedgang på Esbjerg Museum ca. 2.600. Hertil skal dog lægges 60.000 gæster, som i
2014 har besøgt Domkirkemuseet, 2.2 som har besøgt Rådhussamlingen og 4.000 som har
besøgt Esbjerg Vandtårn. Sydvestjyske Museer modtager ikke entréindtægten for besøgende
i Domkirkemuseet, men har det faglige ansvar.

Besøgstal og omsætning
Museet Ribes Vikinger
Det fremgår af nedenstående fig. 1, at Museet Ribes Vikinger igennem 2014 i flere af årets
måneder har haft besøgstal på niveau eller over i forhold til tilsvarende måneder i 2012 0g
2013. Det samlede besøgstal end da også med at blive bedre end såvel tallet for 2012 0g
2013. Dette svarer også til den tendens der har været i en bedre belægning for sommerhuse
og vandrerhjem langs den jyske vestkyst.
Fig. 1. Antal besøgende pr. måned på MRV i perioden 2009 – 2014 (2009 = 100)
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Besøgstallene for 2009 til 2014 er som flg.:
2009
2010
2011
2012
2013
2014

45.389
45.156
38.962
35.201
32.299
37.705

I forhold til 2013 er der tale om en fremgang på 16,6%.
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Sydvestjyske Museer gennemførte i 2013 en regulering af entrépriserne. Sammen med det
stigende besøgstal giver dette de højeste entreindtægter i perioden 2009 – 2014:
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1.387.521
1.435.374
1.263.726
1.246.081
1.205.601
1.437.257

Fig. 2. Entreindtægt pr. måned på MRV i perioden 2009 – 2013 (2009 = 100)
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Butiksomsætning på Museet Ribes Vikinger viser i lighed med entreen en stigende tendens
med 2014 som det næstbedste siden 2009. Som med entreindtægten er det omkring
juni/juli at butiksomsætningen udvikler sig til at blive det næstbedste år i perioden.
2009
2010
2011
2012
2013
2014

998.157
1.092.837
930.277
886.146
943.321
1.061.057

Fig. 3. Butiksomsætning pr. måned på MRV i perioden 2009 – 2014 (2009 = 100)
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Esbjerg Museum
Udstillingen Rock i Esbjerg og den samtidige åbning af Esbjerg Kulturnat i 2013 betød pæne
besøgstal for hele 2013. Det har ikke været muligt at fastholde dette i 2014, som ikke har
budt på store udstillinger. Det samlede besøgstal i 2014 blev det næstdårligste i perioden
2009 til 2014.
2009
2010
2011
2012
2013
2014

10.165
11.253
9.720
7.756
10.703
8.110

Fig. 4. Antal besøgende pr. måned på ESM i perioden 2009 – 2014 (2009= 100)
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Entréindtægten for Esbjerg Museum blev den højeste i perioden 2009 til 2013. Dette kan
henføres til primært to forhold: En generel prisstigning på entréprisen samt at museet
modtog tkr. 10 fra Esbjerg Kommune mod, at det var gratis at besøge museet i forbindelse
med DGI’s landsstævne. Tilskuddet blev indtægtsført ifb. med faktureringen i april jf. fig. 5.
De samlede tal for entréindtægten for Esbjerg Museum fremgår af nedenstående:
2009
2010
2011
2012
2013

78.028
83.660
72.180
73.670
89.710
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Fig. 5. Entreindtægt pr. måned på ESM i perioden 2009 – 2014 (2009 = 100)
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Omsætningen i Butikken på Esbjerg Museum fortsatte med at falde i 2014, der således fik
den laveste butiksomsætning i perioden 2009 – 2014. Det lave besøgstal slog således også
igennem på butiksomsætningen. December måned, der traditionelt er en stor
omsætningsmåned, fik i 2014 det næstdårligste salg i perioden 2009 - 2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014

304.810
257.164
287.918
289.185
253.039
224.353

Museet laver en særskilt opgørelse over besøgende, der kun kommer for at handle i
butikken. En nærmere analyse af tallene viser, at der igen i 2014 er tale om en nedgang i 4.
kvt., der traditionelt er en god periode for museet, hvor der sælges kvalitets julepynt. Der er
ingen umiddelbar forklaring på denne nedgang.
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2.389
1.926
1.760
1.895
1.450
1.302
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Fig. 6. Butiksomsætning pr. måned på ESM i perioden 2009 – 2014 (2009 = 100)
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2. Beretning fra de faglige enheder
2.1 Arkæologi
Udgravningsaktivitet
I 2014 udførte Sydvestjyske Museer i alt 36 arkæologiske undersøgelser fordelt over Esbjerg,
Billund og Fanø Kommuner. De tre kommuner har et samlet areal på 1281 km 2 – det er ca. 3
% af Danmarks areal – og udgør tilsammen museets arkæologiske ansvarsområde og
jagtmark. Undersøgelserne var med tre nedenfor omtalte undtagelser såkaldte
nødudgravninger forud for kommende anlægsarbejder. De fordeler sig således i 2014
sammenlignet med de foregående tre år:
2011
20
10
17
0
47

Udgravninger SJM
Mindre forundersøgelser betalt af SJM
Større forundersøgelser betalt af bygherre
Slutundersøgelser betalt af bygherre
Forskningsudgravninger
I alt

2012
16
18
8
0
42

2013
29
18
4
3
54

2014
13
15
5
3
36

Undersøgelserne har over de seneste fire år fordelt sig således på de tre kommuner:
Kommune
2011
2012
2013
2014
Esbjerg
39
32
46
29
Billund
7
10
7
6
Fanø
1
0
1
1
I alt
47
42
54
36
Omsætningen i den arkæologiske afdeling var i 2014 på 3.647.241 kr. ex moms. En
fordobling i forhold til sidste år, men stadig betragteligt under niveauet i de første år efter
fusionen i 2008.
Beskæring af Sydvestjyske Museers driftstilskud fra Esbjerg Kommune i kombination med en
fortsat beskeden omsætning inden for den bygherrebetalte arkæologi betød, at i alt fire
fastansatte arkæologer måtte siges op i 2014. I alle tilfælde var der tale om erfarne
medarbejdere, og den smertefulde proces har selvsagt kastet en skygge over årets arbejde.
Årets væsentligste undersøgelse var en selvvalgt forskningsudgravning på Rosen Allé i Ribe
(SJM 348). Her gennemførte Aarhus Universitet og Sydvestjyske Museer en
uddannelsesudgravning for 12 studerende i Middelalder- og renæssancearkæologi, SJM 348.
Fra universitetet deltog professor Søren Sindbæk og post doc. Sarah Croix, mens Morten
Søvsø repræsenterede museet. Undervejs måtte vi også have hjælp fra Bente Grundvad og
Michael Alrø Jensen. Det viste sig nemlig, at udgravningsområdet på 800 m 2, mod
forventning, ikke var ødelagt af yngre aktiviteter, men endnu rummede et væld af
arkæologiske anlæg. Det blev til fire travle ugers udgravning. En oversigt over resultaterne
fremgår af listen over undersøgelser i denne årsberetning.
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For midler bevilget af Kulturstyrelsen færdiggjordes en anden forskningsudgravning af det
overpløjede voldsted, Riber Ulfsborg. De fine resultater er kortfattet omtalt i listen over
undersøgelser (SJM 200).
Den bygherrefinansierede arkæologi i 2014 tegnes af to større udgravninger i Billund (SJM
179) og Sjelborg (SJM 358) samt en længere række af mindre undersøgelser, som spreder sig
vidt i tid, men hver især har givet os væsentlig ny viden om liv og livsvilkår i Sydvestjylland
igennem oldtid, middelalder og nyere tid.
Sydvest for Billund er et stort område ved Ankelbovej under udstykning. Museet har
forundersøgt i alt 22 ha, som førte til udvælgelse af forskellige områder til udgravning. Ved
slutundersøgelsen fandtes to neolitiske langhuse, to langhuse fra bronzealderen, et
gårdsanlæg fra tidlig middelalder samt en række mindre anlæg som hegn, folde, udhuse og
mindre skjul.
I Sjelborg er parcelhuskvarteret Kløvholmparken under udstykning. Forud er gået
arkæologiske undersøgelser, hvor vi har udgravet sjældne og velbevarede huse fra sten- og
bronzealder. Imellem husene er fundet offernedsættelser af lerkar fra flere perioder, blandt
andet smukt dekorerede lerkar fra tragtbægerkulturen. Fra husene er udtaget en større
mængde jordprøver, som er under analyse. De vil forhåbentlig kunne levere materiale til
C14-dateringer af husene samt muligvis også rumme nok materiale til at belyse det liv, som
levedes i og omkring husene for mellem tre og fem tusind år siden.
Ved Jedsted Mølle, som ligger ved Kongeåen i Vilslev Sogn foretog museet en
forundersøgelse i den gamle mølledæmning, hvor der skal foretages en gennembrydning, en
såkaldt faunapassage, undersøgelsen SJM 365. Mølledæmningens opbygning af tørv, jord og
tømmer kunne dokumenteres, og fra én af de ældre faser dendro-dateredes en egestolpe til
vinterhalvåret 1547/48. Selve udgravningen er planlagt til 2015.

Tre fine små huse fra tidlig førromersk jernalder. SJM 396
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På Oddesundvej nord for Kjersing Ringvej i Gesing undersøgtes et erhvervsareal og tre fine
små huse fra tidlig førromersk jernalder blev udgravet, SJM 396. Der må være tale om den
samme gård, som gennem tre faser eller generationer lå på stedet engang mellem år 500 og
300 f. Kr. Kommende C14-dateringer vil nok kunne datere husene nærmere.
I 2014 blev der nedgravet nye store kloakker på Seminarievej i Ribe. Området øst for
jernbanen hen til Simon Hansens Vej blev udgravet forinden, udgravningen SJM 401, og
museets arkæologer fik mulighed for at grave et snit igennem Ribes store middelalderlige
voldgrav mod øst, den såkaldte voldgrav C. Fra bunden af graven er udtaget prøver til
datering, som formentlig vil kunne af- eller bekræfte vores formodning om, at denne
befæstningslinje kun var i funktion mellem 1201 og 1268.
Vores samarbejdspartnere på Ribe Vikingecenter planlægger at indrette en vikingehavn i
Haulund Bæk, som gennemstrømmer centerets område. Det gav museet mulighed for at
færdiggøre undersøgelsen af Ribebispens storgård, som lå på stedet i 11- og 1200-årene,
udgravningen SJM 424. Der blev udgravet et stort, næsten 9 m bredt hovedhus fra midten af
1100-årene.
Museets udgravninger kan desuden følges på arkæologernes blog, Arkæologi på
Sydvestjyske Museer, www.sydvestjyskemuseer.wordpress.com
Samarbejdsaftale med Museet på Sønderskov
I 2014 indgik Museet på Sønderskov og Sydvestjyske Museer en samarbejdsaftale
omhandlende varetagelsen af den arkæologiske virksomhed på baggrund af et ønske fra
Kulturstyrelsen om at reducere antallet af arkæologiske enheder. Aftalen betyder, at
Sydvestjyske Museer bliver overordnet ansvarlig for begge museers arkæologiske arbejde.
Morten Søvsø er udpeget til leder af den samlede arkæologiske enhed.
I praksis opretholdes den arkæologiske bemanding på Sønderskov, som fortsat varetager
arkæologien i Vejen Kommune, mens SJM fortsat varetager arkæologien i Esbjerg, Billund og
Fanø kommuner. Der er udarbejdet en fælles forsknings- samt indsamlings- registrerings- og
bevaringsstrategi for samarbejdet. Den arkæologiske sagsbehandling vil komme til at forløbe
efter de gældende retningslinjer på SJM, og der vil blive etableret et fælles IT-miljø, som
sikrer samarbejdets arkæologer adgang til hinandens udgravningsdata. På sigt vil Museet på
Sønderskovs arkæologiske samling blive overflyttet til magasinet på Ørstedsvej. Samtidig vil
begge museer låne hinandens medarbejdere efter behov, en ordning som vi med stor succes
kunne starte op ved årets udgravning i Sjelborg, hvor Martin Egelund Povlsen og Lars
Grundvad fra Sønderskov var en stor hjælp og godt selskab.
Beretningsefterslæb
I det forgangne år er der blevet arbejdet ihærdigt med at nedbringe museets
beretningsefterslæb, og langt størstedelen af de manglende beretninger er nu blevet
udarbejdet.
Databaser, digitalisering, registrering og flytning af Esbjerg Museums arkæologiske samling
Efter ét års drift kan vi konstatere, at museets sagsstyrings- og genstandsdatabase, SJM SYS,
har vist sig at være et stabilt og nyttigt værktøj, som udgør rygraden i store dele af museets
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faglige arbejde. Samtlige museets sager og genstande er nu oprettet i systemet på baggrund
af de gamle, analoge registreringer på blåkort, protokoller, fundlister m.m., og i skrivende
stund udgøres Sydvestjyske Museers samling af 866.186 genstande. Det tilsvarende tal fra
sidste årsberetning var 782.268, og i løbet af året er således registreret 83.918 genstande.
Tilvæksten skyldes for en mindre del nye fund fra udgravninger, hovedparten skyldes
digitalisering af ældre analoge registreringer. Størstedelen af dette vigtige arbejde udføres
på magasinet.
Registreringerne i SJM SYS overføres via web-services til det nationale register
Regin/Museernes Samlinger, og den samlede overførsel blev udført i december 2014. Hele
Sydvestjyske Museers samling er således tilgængelig for offentligheden gennem denne
indgang, selv om søgemulighederne i det statslige system ikke er ret gode.
I løbet af 2014 er det også lykkedes at digitalisere langt størstedelen af det tidligere Esbjerg
Museums arkæologi-sager, så disse nu er søgbare i SJM SYS. Samtidig pågår en
gennemgribende og meget omfattende digitalisering af de ældre udgravninger, som løbende
bliver tilgængeliggjorte i vores fælles GIS-systemer.
Digitaliseringen af ESM-arkæologien er et led i hele overflytningen af ESMs arkæologiske
samling fra kælderen under Esbjerg Museum til magasinet på Ørstedsvej. Anført af Bente
Grundvad er dette vigtige arbejde udført i 2014, og hele ESM-arkæologi-samlingen står nu i
det eksterne magasinrum på Ørstedsvej, hvorfra det løbende vil blive gennemgået,
ompakket og registreringstjekket, før det kommer endeligt på plads i magasinet. Dette
omfattende arbejde vil strække sig over de kommende år.
Forskning
1000 års mennesker
Det af VELUX Fonden finansierede projekt omhandler liv og livsvilkår for de mennesker, som
igennem en 1000-årig periode fra midten af det 9. årh. til bykirkegårdenes lukning i 1805
blev begravet på Ribes kirkegårde. Fokus ligger på udgravningen af gråbrødreklosterets kirke
og kirkegård i 1993 samt de omfattende udgravninger omkring Ribe Domkirke. I 2014 har
antropologerne og kemikerne udført deres indledende arbejder, som har ført frem til en
endelig udvælgelse af hvilke skeletter, der skal undersøges på den ene eller anden måde. Vi
afventer spændt resultaterne.
Projektets afrapportering vil for store deles vedkommende ske i Ribe Studier vol. 2,
udgravninger ved Ribe Domkirke 2008-12. Vol. 1 var Claus Feveiles Det ældste Ribe fra 2006.
Den planlagte publikation bliver på engelsk og er planlagt i 2-3 bind. Det første kommer til at
omhandle vikingetidskirkegården, og de indledende arbejder med kataloget er undervejs.
Der er indgået aftale med Jysk Arkæologisk Selskab om udgivelsen.
Fra Vicus til Civitas
Morten Søvsø arbejder på en ph.d.-afhandling om Ribe, kristningsprocessen og kirkens
betydning for de ældste danske byers layout. I 2014 blev det til en sammenhængende
arbejdsperiode på omtrent én måned. Arbejdet fortsætter i 2015.
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Publikationsvirksomhed
Museets arkæologer publicerede i 2014 en række artikler i både lokale og nationale
tidsskrifter, som fremgår af oversigten under de enkelte medarbejdere.
Årets udgave af By, marsk og geest indeholder flere artikler af museets arkæologer: Vores
kommende samarbejdspartnere på Sønderskov, Lars Grundvad og Martin Egelund Poulsen,
skriver om en gravplads fra enkeltgravskulturen ved Nørre Holsted, Morten Søvsø
fremlægger en række eksempler på jyske storgårde fra ældre middelalder, mens Troels Bo
Jensens artikel omhandler et stort fund af pottemageraffald fra 1300-tallet i Enderup,
Hviding Sogn.
Konferencedeltagelse
Museets arkæologer holder sig fagligt opdaterede ved aktiv deltagelse i en bred vifte af
seminarer, primært nationale, som det fremgår af beretningens punkt 5.2. På den
internationale scene deltog arkæologer fra Sydvestjyske Museer i følgende konferencer:
Niels Algreen Møller: EAA’s 20. årlige konference, Istanbul. 10.-14.9.
Morten Søvsø: The Rebirth of Ribe in the 11. C. Paper presented at From Viking to Hanse,
international workshop, Schloss Gottorf., 28.-30.10.14.
Morten Søvsø: From Emporium to Civitas. Ribe’s first 500 years. Paper presented at Lübecker
Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum X. Stadtgründung. 17-20.11.14.
Morten Søvsø: Christian Vikings buried at Ribe Cathedral. Paper presented at Buried
Identities Workshop, Nationalmuseet. 11.-12.12.14.
Detektorfund og danefæ
Museet har gennem mange år haft et rigtig godt samarbejde med en gruppe detektorfolk,
som årligt leverer mange spændende fund til museet. Den hårde kerne er Jens Lau,
Flemming Gadgaard, Gunnar Larsen og Henrik Brinch Christiansen, men i det seneste par år
har også Dan Lønborg og Dan Christensen været flittige detektorbrugere. Aftalen mellem
detektorfolkene og museet er, at de indmåler alle fund med GPS og afleverer dem til
museet, som så foretager sagsgangen i forhold til danefæ-indlevering og den museale
registrering.
Også i 2014 har detektorfolkene være flittige og gjort gode fund. Fremhæves kan fundet af
to middelalderlige seglstamper og et større antal middelaldermønter ved Damhus lige sydøst
for Ribe. De mange fund kan bedst forklares som affald kørt ud fra byen.
En anden og meget lovende lokalitet er ved marknavnet Oster Mattel i Solbjerg ejerlav øst
for Esbjerg. Her er fundet en del sølvklip fra (nok) ældre germansk jernalder, en flot bevaret
næbfibel fra yngre germansk jernalder samt en vikingetids skivefibel . På samme mark er der
fotograferet interessante afgrødespor også.
Fra Tømmerby stammer et meget sjældent fund i form af en lille sceatta (lille sølvmønt fra
7.-8. årh.) af typen Continental Runic.
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Årets måske bedste fund blev gjort af Jens Lau, som ved Råhede i Hviding Sogn fandt en flot
sværdpommel (den øverste del af grebet på et sværd) i bronze. Formen og ornamentikken
viser, at der er tale om et meget fornemt sværd fra 10. årh. Det sjældne fund passer ind i
mønsteret af aristokratiske fund fra Vester Vedsted og Hviding sogne.
Årets detektorsager:
ASR 2327 Damhus. I løbet af året indkom 161 genstande fra området, heraf 76 mønter,
hovedsageligt fra middelalderen, samt to middelalderlige seglstamper.
SJM 354 Oster Mattel, Solbjerg: Brudsølv, Næbfibel, Ornamenteret skivefibel m.m.
SJM 357, u. proveniens. Fragment af middelalderligt ringspænde.
SJM 359 Donslund, Hejnsvig: Jernskaft med støbt dragehoved, sen vikingetid, ældre
middelalder.
SJM 381, Bjerrumgård, Ribe: Blykugler (ammunition), blyterning, dragtpynt.
SJM 384, Seem: Malmgrydeben.
SJM 405, Gammeltoft, Sønderho, Fanø: Diverse nyere tids genstande, bl.a. legetøj, mønter,
keramik, fingerbøl.
SJM 406, Kirketoft, Rindby, Fanø: Diverse nyere tids genstande, bl.a. sølvspænde og
officerspænde med løvehoved.
SJM 420, Nyhede, syd for Koldingvej, Ribe Nørremark: Diverse nyere tids genstande, bl.a.
blyplomber og smykker.

Detektorfund, ASR 2327 Damhus
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2.2 Historie
Projektudvikling og realisering
I Historieenheden har vi i det forgangne år lagt særligt mange ressourcer i projektudvikling.
Med formuleringen af museets forskningsstrategi har det været vigtigt at lægge en plan for,
hvordan vi i den kommende strategiperiode tilrettelægger projekter, projektansøgninger og
fagligt indhold til formidling, der samlet set bidrager til realiseringen af vores
forskningsstrategi og dermed til skærpelse af den faglige profil for nyere tid på museet.
Pionérbyen
Udviklingen af planerne for Nyt Esbjerg Museum – eller Pionermuseet – har også i 2015 stået
centralt. Inspektør Mette slyngborg har været projektleder på arbejdet, der i september
resulterede i, at et nyt prospekt lå klar, bl.a. med nye visioner for formidlingen af Esbjergs
spændende historie. Mens HSB tager sig af udviklingen af det faglige indhold til
besættelsesudstillingen og Læringscenter for Holocaust og Folkedrab, vil Historieenheden i
de kommende år særligt koncentrere sig om at få samlet det faglige indhold til de udvalgte
temaer for Esbjerg bys historie. I 2014 er planerne lagt for realisering af i det ene tema, som
har fået titlen Esbjergs Chicago. At valget netop er faldet på dette tema, skyldes bl.a., at
Historieenheden har fået tilknyttet en gruppe frivillige internationale kvinder, hvoraf den
ene har en særlig museumsfaglig baggrund og derfor har arbejdet meget målrettet med at
udvikle et projekt om Esbjerg som tilflytterby før og nu. Arbejdet har indtil nu resulteret i en
spændende projektbeskrivelse, hvor en undersøgelse af motiverne og oplevelserne af at
flytte til Esbjerg i pioner-tiden kobles sammen med erfaringerne fra internationale tilflyttere
i dag.
Vadehavets bygningskultur
I 2014 har også et andet element i museets forskningsstrategi stået centralt. Det drejer sig
om Vadehavets kulturhistorie, hvor særligt samarbejdet med Nationalpark Vadehavet har
været frugtbart. En ansøgning til nationalparken om gennemførelse af endnu en fase af det
af Jannie Uhre Ejstrud udførte projekt omhandlende bevaringsværdige bygninger blev
imødekommet. Projektets anden del har handlet om at formidle den bevaringsværdige
bygningskultur i nationalparken. Det har bl.a. resulteret i to guidemanuskripter til
sommerhusområderne Lakolk på Rømø og Fanø Bad på Fanø. Begge manuskripter gøres frit
tilgængelige for alle, som måtte ønske at gøre brug af dem, ligesom projektet har
afstedkommet en række populærvidenskabelige artikler og en stor interesse fra
offentligheden. Projektet har været en stor succes, og akademisk medarbejder Jannie Uhre
Ejstrud og projektleder Mette Slyngborg har fået stor positiv feedback. Derfor arbejdes der
for øjeblikket videre på udviklingen af en ansøgning til del tre af projektet.
Kulturhistorisk planlægning
Det er et mål, at museets meget succesfulde kapitel 8-arbejde i fremtiden skal resultere i
egentlige forskningspublikationer. Særligt samarbejdet med Esbjerg Kommune, hvor
inspektør Mette Slyngborg har deltaget i registrering og vurdering af 72 kulturmiljøer i
kommunen, har rejst spændende spørgsmål, som museet i de kommende år vil grave dybere
ned i. Projektet udspringer af en bevilling fra Kulturstyrelsen til en projektansøgning
formuleret af museet og Kroppedal Museum. Første del af projektet er nu næsten afsluttet,
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og i 2015 vil det handle om at beskrive den udviklede metode, så den kan anvendes
tværfagligt – og tværorganisatorisk kommune og museum imellem.
Visuel kultur
Inden for visuel kulturhistorie har Lulu Anne Hansen og Jannie Uhre Ejstrud udviklet et
projekt, der tager udgangspunkt i den verdenskendte fotograf Esther Bubleys besøg på
Mandø i 1950’erne. Vi ønsker at skabe lokalt medejerskab til de fortællinger, vi arbejder
med, og vi har haft et meget fint samarbejde med bl.a. Mandøhuset og Mandø Event om
udviklingen af netop dette projekt, der ud over at fortælle en spændende historie også
handler om co-creative forskningstilgange og vil kunne bidrage til diskussionen om
fotografier som historiske kilder. I 2015 er det forventningen, at vi skal skabe det egentlige
indhold til et formidlingstilbud på Mandø, som vil kunne realiseres i 2016.
Forskning og formidling
Historieenhedens medarbejdere har i det forgangne år bidraget med en publikationer og
formidlingsaktiviteter særligt i relation til bygningskulturarv og turisme. Ud over en række
populærvidenskabelige udgivelser om Vadehavets bygningskulturarv og kulturmiljøer i
området, er det også blevet til flere fagfællebedømt udgivelser bl.a. om de tyske bunkers
langs vestkysten, turismestudier og om fotografi og kildekritik. Ligeledes har enhedens
medarbejdere været flittigt ude at fortælle om museets forskningsprojekter og aktiviteter.
Kapitel 8
I løbet af 2014 har SJM skrevet bemærkninger til flere ansøgninger om nedrivninger af
bevaringsværdige huse. Vi har fortsat haft et fint samarbejde med Esbjerg Kommune,
ligesom vi har påbegyndt samarbejdet med Fanø Kommune.
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2.3 Historisk Samling fra Besættelsestiden (HSB)
Da fusionen mellem HSB og SJM administrativt trådte i kraft for nu to år siden, den 1. januar
2013, og arkivets indflytning i Torvegade løb af stablen i december samme år, blev 2014
året, hvor HSB kom under SJM’s tag og for alvor blev en del af museets daglige liv og virke.
Processen har i det store og hele været ganske uproblematisk, og både HSB’s fasttilknyttede
og frivillige er faldet godt til blandt nye kolleger og i nye rammer på Esbjerg Museum.
Fusionen blev markeret ved et vellykket arrangement 5. februar, hvor 160 gæster fra nær og
fjern deltog og havde mulighed for at bese arkivets nye faciliteter. Der var taler ved HSB’s
tidligere bestyrelsesformand Preben Schmidt, direktør Flemming Just og
kulturudvalgsformand Jakob Lose samt tre korte festforelæsninger ved hhv.
museumsoverinspektør Henrik Skov Kristensen, Frøslevmuseet, lektor Niels Wium Olesen,
Aarhus Universitet og arkivleder Henrik Lundtofte, HSB/SJM.
Netop Niels Wium Olesen og Henrik Skov Kristensen repræsenterer hhv. universitets- og
museumsverdenen i HSB’s nyoprettede rådgivende organ, der desuden har deltagelse af
Preben Schmidt og Erling Schmidt, sønner af HSB’s grundlægger Palle Schmidt. Flemming
Just og Henrik Lundtofte udgør den øvrige besætning i boardet, der holdt sit første møde i
efteråret.
Året har derudover været præget af igangsætningen af flere store samarbejdsprojekter, en
bogudgivelse, forsknings- og formidlingsaktiviteter og ikke mindst af påbegyndelsen af
arbejdet på en stor særudstilling, MODSTAND, som HSB og Formidlingsenheden slår dørene
op for den 3. maj 2015.
Forskning
I september udkom Henrik Lundtoftes bog Håndlangerne på Politikens Forlag. Bogen fik stor
forhåndsomtale med indslag i bl.a. P1 og Weekendavisen og hentede flotte anmeldelser i
Politiken, Berlingske Tidende, JyllandsPosten og Weekendavisen samt på Historie-Online. Det
er nu ambitionen at bearbejde bogen og indlevere den som ph.d.-afhandling.
Mona Jensen og Palle Andersens færdiggjorde deres bogmanuskript om
undergrundspressens formidling af og vidensniveau om tyske krigsforbrydelser og har
modtaget tilsagn om fondsstøtte samt indgået en udgivelsesaftale med Syddansk
Universitetsforlag. Således udkommer bogen efter planen i april 2015.
Mona Jensen og Henrik Lundtofte begyndte undersøgelser af modstandsgrupper og illegale
aktiviteter i Sydvestjylland med henblik på at skabe det faghistoriske grundlag for den
kommende særudstilling MODSTAND, der endvidere omfatter en bog.
Endelig var HSB den 20. juni vært for et forskningsseminar med deltagelse af en række
historikere, der bidrager til antologien Hitlers mænd under redaktion af forskningschef John
T. Lauridsen og Henrik Lundtofte.
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Formidling
HSB satte et solidt præg på Levende Viden 2014. Rasmus Therkelsen, hvis ansættelse med
løntilskud fortsatte ind i 2014, bidrog med en artikel om den nazistiske ledelse i Esbjerg,
frivillig Verner Blom skrev om Alsangs-fænomenet lokalt, mens Henrik Lundtofte beskrev
områdets første sabotagegruppe.
HSB’s forelæsningsrækker vinter og efterår var som vanligt arrangeret i et fint samarbejde
med Sydvestjysk Folkeuniversitet og foregik lige så traditionelt i folkeuniversitets ånd, nemlig
ved at præsentere ny forskning på en forståelig facon. I marts fortalte museumsinspektør
John Jensen, Varde Museum, om de tyske flygtninge 1945-49, mens forskningschef John T.
Lauridsen, Det Kgl. Bibliotek, gav indblik i tysk besættelsespolitik. I efterårets forelæsninger
satte ph.d. Niels Bo Poulsen, Forsvarsakademiet, fokus på de store allierede offensiver i
1944, mens lektor Michael Kjeldsen, RUC, fremdrog nye perspektiver på den københavnske
folkestrejke, og Henrik Lundtofte gav indblik i strejkebølgerne i Sydvestjylland i 1944.
Forårets forelæsninger lå med 55 tilhørere i snit højere end efterårets med gennemsnitligt
små 30 tilhørere. I maj havde HSB to hold lærerstuderende til introduktion til historisk
metode og mulighederne på arkivet.
HSB’s tre websites blev kun nødtørftigt opdateret pga. den kommende nye hjemmeside
under SJM, men fastholdt besøgstallene med fx små 20.000 gæster på www.illegalpresse.dk.
HSB’s nyhedsbrev udkom atter i et vinter- og efterårsnummer i oplag på små 700 stk. hver.
Det har i enkelte tilfælde været vanskeligt for brugere og interesserede at finde frem til
HSB’s rette adresse, men det var forhåbentlig børnesygdomme, vi nu er kureret for, og der
har hver uge været henvendelser om oplysninger og/eller arkivmateriale.
Mona Jensen har holdt ét foredrag, skrevet to anmeldelser og udgivet en større artikel i et
værk om bunkers på Vestkysten, hvortil også Henrik Lundtofte bidrog. Han holdt desuden ni
foredrag/oplæg og deltog i en række interviews i landsdækkende radio og dagblade i
forbindelse med udgivelsen af Håndlangerne. Palle Andersen har skrevet én anmeldelse til
Historie-online.
HSB spiller en vigtig rolle i udviklingen af Holocaustlæringscenteret og etableringen af
Besættelsesværksted- og udstilling på ESM 2. sal.
I den anledning var en del af Skoletjenestefolkene samt Trine W. Brander fra
Formidlingsenheden og Henrik Lundtofte i november i Amsterdam for at se det færdige
Verzetsmuseum Junior, som arbejdsgruppen besøgte året før, da det var under opbygning –
det var en kort, men uhyre inspirerende tur til Nederlandenes svar på Frihedsmuseet med
den spritnye afdeling henvendt til større børn. Turen bragte også deltagerne til Bullenhuser
Damm i Hamborg.
Mod årets slutning kom Palle Andersen i ansættelses med løntilskud. Ud over at yde bidrag
til særudstillingen MODSTAND har han fundet materiale til Holocaust-læringscenteret.
Henrik Lundtofte er projektleder for opbygningen af Holocaustlæringscenteret og
Besættelsesværksted- og udstilling på ESM 2. sal.
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HSB’s frivillige
I årets løb afsluttede Hilda Pedersen sit virke for HSB – Hilda blev i sin tid ”rekrutteret af”
samlingens grundlægger Palle Schmidt og har i mange år ydet en engageret og
samvittighedsfuld indsats for samlingen, som hun takkes varmt for. Også Knud Andreasen
stoppede og takkes ligeledes for det store arbejde, han har præsteret for HSB med bl.a. en
række opslag til internetleksikon.
Niels Lykke-Kjeldsen, Lise Østergaard Petersen, Benneth Østergaard Petersen, Leif
Houmøller Thomsen og Verner Blom har hver med deres projekter ydet en indsats med at få
HSB på plads i de nye rammer, digitalisere kilder, overspille video-interviews med
modstandsfolk og finde materiale til den kommende særudstilling.
Afleveringer
HSB modtog i 2014 tyve afleveringer af arkivalier, bånd, film og bøger. Ikke mindst seks bind
tætskrevne daglige notater af journalisten Aage Dich om udviklingen i Danmark og krigens
gang udgør et meget fint og bevaringsværdigt materiale.
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2.4 Formidling
Organisation
Formidlingsenheden har i 2014 haft færre korttidsansatte medarbejdere end i de forgangne
år. Det har på den ene side givet færre hænder men på den anden sikret større kontinuitet
og nedsat den nødvendige ledelsestid og tid brugt på ”sidemandsoplæring”.
Formidlingsenheden har haft gavn af en markedsføringsmedarbejder på deltid, som har
kunnet løse de løbende markedsføringsopgaver og bidrage med forskellige
synliggørelsesmaterialer, som vi længe har manglet.
Enhedens arbejde tog udgangspunkt i en handlingsplan, som med et afledt budget sikrede
en struktureret tilgang til arbejdet, hvilket i højere grad end tidligere forhindrede, at
enkeltmedarbejdere blev overbebyrdet. Det viste sig dog fortsat som en udfordring at
håndtere og realisere de mange gode ideer, som opstod både i enheden, i resten af
Sydvestjyske Museers organisation, hos vores samarbejdspartnere og i museets
lokalområder. Ud over de meget synlige aktiviteter har Formidlingsenhedens medarbejdere
lagt mange kræfter i de to store udviklingsprojekter ”Nyt Esbjerg Museum” og ” Udvikling af
Museet Ribes Vikinger gennem partnerskaber”.
”Hedenskab og kristendom” og ”De kristne Vikinger”
Paraplytemaets hovedaktivitet særudstillingen ”De Kristne Vikinger” åbnede 12. april på
Museet Ribes Vikinger. Det arkæologifaglige grundlag blev tilvejebragt i sidste halvdel af
2013, så en stor del af arbejdet i 2014 blev centreret om at omsætte denne viden til de
forskellige formidlingsformer, der endte med at indgå i udstillingen.
Der er arbejdet intenst med at sikre, at udstillingens tekster formidler fortællingen på flere
niveauer, så gæsten selv bestemmer, hvor mange detaljer, der skal med, uden at det
dermed betyder, at grundfortællingen forsvinder, eller gæsten bliver hægtet af undervejs.
Udstillingen fik en klar narrativ struktur bygget op om det simple modsætningspar
”Hedenskab – Kristendom” og benytter sig ud over klassisk planchetekst af både afvekslende
rumindretning, interiører, grafiske fremstillinger, genstande, røre-gøre-aktiviteter samt hhv.
fortællende og stemningsskabende filmsekvenser.
Gæster og guider har taget utrolig godt i mod udstillingen med udsagn som ”Æstetisk
gribende – en oplevelse i sig selv” og ” Egner sig rigtig godt til mange målgrupper”.
Evalueringen i styregruppe og arbejdsgruppe viste, at projektarbejdsformen og klar
kompetencefordeling i arbejdsgruppen sammen med medarbejdernes store engagement har
været med til at skabe de gode resultater.
Vi har fortsat udfordringer med at finde medarbejderressourcer til at sikre, at vores
særudstillinger følges af en udgivelse, der er knyttet direkte til udstillingen. I tilfældet ”De
Kristne Vikinger” fandtes i forvejen en udgivelse, som kunne tilpasses udstillingen.

25

”De Kristne Vikinger” på Museet Ribes Vikinger fik et gennemarbejdet grafisk udtryk
”Sydvestjylland besat”
Arbejdet med 2015s paraplytema på Esbjerg Museum blev igangsat midt på året og blev
struktureret som et tæt samarbejde mellem Formidlingsenheden og Historisk Samling fra
Besættelsestiden.
Kommissoriet lægger vægt på, at projektets kerneaktivitet, særudstillingen ”MODSTAND Esbjerg Ribe Bramming”, skal fungere som afprøvningssted for en række af de
formidlingstiltag, som er indtænkt i den permanente udstilling om besættelsestiden i
projektet ”Nyt Esbjerg Museum”. Således vil udstillingen fx benytte sig af interiører, formidle
gennem dilemmaer og medtænke gæstens før- og efteroplevelse. Det tætte bånd til
besættelsesdelen af ”Nyt Esbjerg Museum” betød også, at kommissoriet lægger op til
inddragelse af medarbejdere fra Myrthue – natur, kultur, læring, i det omfang, det er muligt.
Projektet har givet anledning til at rette op på noget af den kritik, ”Hedenskab og
Kristendom” modtog, for at have for mange styringslag. Der er således ikke nedsat en særlig
styregruppe, rollen varetages i stedet af ledergruppen.
Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe og Nationalt netværk af skoletjenester
Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe er samlingspunkt for en lang række aktører og
fungerer som et krydsfelt, hvor mange forskellige kompetencer mødes i det fælles ønske om
at fortælle kulturhistorie til elever i folkeskolen.
I 2014 blev koordinatoren for Sydvest- og Sønderjylland fra SkoletjenesteNetværk placeret
hos Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe, og det viser, at det er lykkedes at skabe det
kraftcenter for formidling i Ribe, vi ønskede os, da samarbejdet mellem Sydvestjyske Museer
og Myrthue - natur, kultur, læring blev etableret i sin tid.
26

Vores samarbejde skaber hele tiden læring for Esbjerg Kommunes skoleklasser, men de
medarbejdere, som på den ene eller anden måde har deres gang i huset, deler også ud af
deres viden og erfaring i alle mulige fora og netværk, ligesom den fysiske placering i samme
hus betyder, at der ikke er langt fra tanke til handling.

Læringstilbuddet ”Peters Jul” fra Skoletjenesten på Quedens Gaard blev et tilløbsstykke
Hjemmeside
Arbejdet med hjemmesiderne har foregået som en række sideløbende processer, hvor det
grafiske udtryk var på plads ved året begyndelse, mens en række grundlæggende
funktionaliteter blev løbende tilrettet, efterhånden som opbygningen af sidernes arkitektur
afslørede fejl og mangler.
Det, der fremstår som en række forskellige hjemmesider, er i CMSsystemet i realiteten én
samlet side med en række undersider, som bygger på den samme overordnede grafiske
identitet. Siderne er dertil indbyrdes forbundne via de tværgående ”Hvad leder du efter”temaer, som findes øverst på samtlige sider. Siderne skal på den ene side signalere én
organisation, mens det på den anden side er vigtigt, at hvert udstillingssted har sit eget
udtryk. Vi skelner således mellem en organisationsside og sider til hvert udstillingssted. Vi
ønsker på den måde at imødekomme de forskellige brugergruppers behov og at synliggøre
Sydvestjyske Museer som moderorganisation.
Udstillingsstedernes sider adskiller sig fra Sydvestjyske Museers side dels via farven dels via
forsidens indhold. Udstillingsstedernes hjemmesider gør det på tre sprog nemt for gæster at
danne sig et overblik over, hvilke oplevelser stedet tilbyder, ligesom det er hér relevante
undervisningsmaterialer er tilgængelige og her, det er muligt at booke en guide.
Organisationssiden kommunikerer ikke oplevelse men viden og forskning, så den
understøtter Sydvestjyske Museers identitet som forskningsinstitution. Derfor er forsiden og
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arkitekturen en smule anderledes end udstillingsstedernes sider, ligesom
organisationshjemmesiden er væsentlig mere indholds- og teksttung end de øvrige. Det er
her så meget af museets viden som muligt gøres tilgængeligt, det er her, man kan finde råd
og vejledning om museets kapitel 8 arbejde, ligesom det er her, medarbejdernes
kompetencer kan synliggøres.
Det lykkedes ikke at bringe Sydvestjyske Museers -, Museet Ribes Vikingers - og Esbjerg
Museum nye hjemmeside i luften i 2014, da opgaven viste sig væsentligt større end først
antaget.
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2.5 Samling og magasiner
Samlingsvaretagelse
Historieenheden har i det forgangne år sammen med magasinet søsat arbejdet med at få
registreret flere eksterne samlinger, hvis forvaltere har ønsket museets hjælp til at få
registreringen sat i system. Udviklingen af SJM-SYS har gjort det nemmere at sætte folk, der
ikke tidligere har arbejdet med registrering, ind i arbejdet. I 2014 er registreringen af
Ribelund Museums samlinger søsat i samarbejde mellem museet og Esbjerg Kommune,
ligesom grunden er lagt for registreringen af Myrthues besættelsessamling på
Spangsbjergskolen. Endelig er det store postkortarkiv fra Stenders Forlag nu rykket på
magasinet på Ørstedvej, og det gennemgås i øjeblikket med hjælp fra frivillig Lilian Skønager,
således at dets bevaring for eftertiden sikres.
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3. Undersøgelser
3.1 Arkæologi
SJM 179 Ankelbovej, Plougslund By, Grene Sogn
Forundersøgelse af et i alt 22 ha stort areal forud for parcelhusudstykning førte til
udgravning af to neolitiske langhuse, to langhuse fra bronzealderen, et gårdsanlæg fra tidlig
middelalder samt en række mindre anlæg som hegn, folde, udhuse og mindre skjul. Af de
mindre anlæg kan ét dateres til neolitikum eller bronzealder og et til yngre jernalder, mens
resten endnu er udaterede.
Udgravningsleder: Hemming Zaramella/ Niels Algreen Møller
Undersøgelsestidspunkt: januar-juli 2014
Undersøgelsen blev betalt af: Billund Kommune
SJM 200, Riber Ulfsborg, Tange, Ribe Sct. Katharinæ
Slutundersøgelse af cirkulært, tørveopbygget voldsted i fortsættelse af udgravning fra 2013.
Den østlige halvdel blev udgravet, og tørveopbygningen registreret i stor skala ved
dronefotografering. Ved voldstedets fod fandtes en bevaret overflade med mange kastesten
fra det slag, hvor borgen ødelagdes. Desuden påvistes vejen ind til borgen i form af et par
nedrammede stolper og liggende tømmer på eng-overfladen. Som et kuriøst fund fra senere
tider udgravedes et nedgravet lerkar fra 13-1400-årene, som var gravet ned ved bankens
sydlige fod, måske et offer til de underjordiske.
Udgravningsleder: Maria Knudsen
Undersøgelsestidspunkt: Oktober-november 2014
Undersøgelsen blev betalt af: Kulturstyrelsen

SJM 200, Riber Ulfsborg, Tange, Ribe Sct. Katharinæ
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SJM 217 Grindsted Varmeværk, Sønderby By, Grindsted Sogn
Større forundersøgelse forud for anlæggelsen af et nyt varmeværk med tilkørselsveje. Der
blev ikke gjort fund ved forundersøgelsen.
Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen
Undersøgelsestidspunkt: februar 2014
Undersøgelsen blev betalt af: GEV Varme A/S
SJM 306 Krogsgårdsvej, Krogsgård Hgd., Tjæreborg Sogn
To separate udgravninger på samme matrikel. Der blev ved undersøgelserne udgravet
bebyggelse fra yngre romersk og ældre germansk jernalder. I to af langhusene var en grav
dateret til yngre jernalder placeret i husets beboelsesende efter dettes nedrivning.
Udgravningens væsentligste fund bestod af en grube med slagteaffald og store mængder
muslingeskaller fra yngre jernalder placeret i tæt forbindelse med det ene langhus og tre
lerkar fra tragtbægerkultur nedsat i en mindre grube.
Udgravningsleder: Niels Algreen Møller
Undersøgelsestidspunkt: Oktober 2013-juni 2014
Undersøgelserne blev betalt af: Banedanmark og NCC
SJM 340, Råstofindvinding, Ølufgård V. Nebel, Vester Nebel
Større forundersøgelse i forbindelse med anlægning af grusgrav. Fund af tre hustomter fra
overgangen mellem BA og ÆFRJA. To af husene var velbevaret med vægstolper/væggrøft og
ildsteder. Sidste tredjedel af området skal forundersøges på et senere tidspunkt.
Udgravningsleder: Bente Grundvad
Undersøgelsestidspunkt: Februar 2014
Undersøgelsen blev betalt af: Billum Vognmandsforretning ApS
SJM 346, Villebølgård, Villebøl By, Kalvslund
Mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af minkhaller. Fund af to udaterbare
stolpehuller. Fundene vurderes ikke som væsentlige fortidsminder.
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Februar 2014
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
SJM 348, Rosen Allé II, Ribe
Uddannelsesudgravning for 12 studerende i Middelalder- og renæssancearkæologi ved
Aarhus Universitet i samarbejde med professor Søren Sindbæk og post doc. Sarah Croix. Fra
SJM deltog Morten Søvsø. I alt 800 m2 undersøgtes. Der fandtes brand- og jordfæstegrave
fra 8.-9. årh. deriblandt en hest begravet med sadel og seletøj samt en 3½ m lang udspændt
stammebåd anvendt som kiste i en nord-sydorienteret jordfæstegrav. Fra senere i
vikingetiden afdækkedes Ribes bygrøft fra 9. årh. samt syd herfor bebyggelse i form af et
stort grubehus og et 6 m bredt langhus med jordgravede stolper. Mod nord udgravedes et
stort parti af den såkaldte voldgrav B, i hvis fyldlag fandtes et stort keramisk materiale, som
sammen med møntfund og C14-dateringer synes at vise, at denne voldgrav og dens
tilhørende vold må placeres sent i vikingetiden, antagelig anden halvdel af 10. årh. med
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sløjfning og opfyldning i første halvdel af 11. årh. Desuden en brønd i hvis bund fandtes en
genanvendt egetræstønde, som kunne dendrodateres til ca. 1175-85 samt et stolpebygget
langhus på 12 x 4 m fra middelalderen.
Udgravningsleder: Sarah Croix, Søren Sindbæk og Morten Søvsø
Undersøgelsestidspunkt: Maj-juni 2014
Undersøgelsen blev betalt af: Aarhus Universitet og Sydvestjyske Museer

Uddannelsesudgravning for 12 studerende i Middelalder- og renæssancearkæologi ved
Aarhus Universitet. SJM 348, Rosen Allé II, Ribe
SJM 352 Tinghusgade, Sønderby By, Grindsted Sogn
Mindre forundersøgelse af areal forud for udvidelse af ungdomsuddannelsescenteret. Der
blev ved forundersøgelsen kun gjort fund af spor efter en tennisbane fra nyere tid. Arealet
blev efter endt forundersøgelse frigivet til anlægsarbejde.
Udgravningsleder: Niels Algreen Møller
Undersøgelsestidspunkt: Januar 2014
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
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SJM 356 Bendiksensvej, Tømmerby By, Bramming Sogn
Større forundersøgelse af areal forud for omlægning af Bendiksensvej. Der blev ved
forundersøgelsen påtruffet spor af flere hegnsforløb fra nyere tid samt fundet klovspor i et
fossilt, tilsandet, vækstlag. Området blev efter endt forundersøgelse frigivet til
anlægsarbejde.
Udgravningsleder: Niels Algreen Møller
Undersøgelsestidspunkt: Maj 2014
Undersøgelsen blev betalt af: Banedanmark
SJM 358, Sjelborg Strandvej 20, Sjælborg By, Hostrup, Hjerting
Mindre forundersøgelse af et 3,5 hektar stort areal i forbindelse med byggemodning af det
tidligere område for Esbjerg og Omegns Rideskole. Fund af enkelte anlæg, der antageligt er
af forhistorisk oprindelse, samt flere moderne recente anlæg. Ingen væsentlige
fortidsminder.
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Februar 2014
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
SJM 362 Østermosevej, Vorbasse By, Vorbasse Sogn
Overvågning af arbejdet i forbindelse med etableringen af søer i nærheden af fredede
gravhøje. Der blev ikke gjort fund i forbindelse med arbejdet.
Udgravningsleder: Niels Algreen Møller
Undersøgelsestidspunkt: Marts 2014
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
SJM 365, Jedsted Mølle, Vilslev By, Vilslev
Større forundersøgelse forud for anlæggelse af faunapassage ved Jedsted Mølle. Ved
forundersøgelsen blev der fundet væsentlige fortidsminder i form af den ældste
mølledæmning på stedet. Mølledæmningen blev foreløbigt dateret til vinteren 1547/1548.
Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen
Undersøgelsestidspunkt: August 2014
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune
SJM 373, Lustrupvej 39, Lustrup By, Sankt Katharine
Mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme. Der blev fundet fortidsminder på
en del af arealet i form af bebyggelse fra middelalderen og renæssancen. Det var muligt at
omplacere jordvarmeanlægget, så at fortidsminderne blev bevaret.
Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Marts 2014
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
SJM 374, Campus Esbjerg, Spangsbjerg, Esbjerg
Større forundersøgelse i forbindelse med etablering af p-pladser og rekreative områder ved
Campus Esbjerg. Der blev fundet væsentlige fortidsminder på en del af området i form af et
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enkelt hus fra ældre jernalder, en hulvej og mulige rester af en gård fra renæssancen eller
nyere tid. Fortidsminderne blev bevaret.
Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen
Undersøgelsestidspunkt: April 2014
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune
SJM 376, Vestervangskolen, Gesing By, Bryndum
Mindre overvågning i forbindelse med tilbygning. Området kraftigt forstyrret. Ingen fund af
væsentlige fortidsminder.
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Marts 2014
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
SJM 377, Fund af dyreknogler, Holmevej, Søndermarken, Ribe Jorder, Ribe Domsogn
Fund af dyreknogler og fajance ved ledningsarbejde på Holmevej i Ribe. Knoglerne
stammede fra en 1700-tals mødding, der har ligget på stedet.
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
Undersøgelsestidspunkt: April 2014
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
SJM 379, Havemur v. Det gamle Apotek, Ribe Bygrunde, Ribe Domsogn
Besigtigelse af fundamentsgrøft i forbindelse med nedrivningen og genanlæggelsen af
havemur. Fund af kulturlag fra renæssance-nyere tid.
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
Undersøgelsestidspunkt: April 2014
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
SJM 382 Fordelingsstation Veldbæk, Veldbæk, Esbjerg Jorder
Større forundersøgelse forud for etablering af en el-fordelingsstation i forbindelse med
elektrificeringen af jernbanen mellem Lunderskov og Esbjerg. Der blev ved forundersøgelsen
funder spor efter bebyggelse fra førromersk/ældre romersk jernalder samt fra yngre
romersk/ældre germansk jernalder. Arealet er under udgravning.
Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard
Undersøgelsestidspunkt: September 2014
Undersøgelsen blev betalt af: Banedanmark
SJM 383, Sjelborgparken II, Hjerting By, Guldager, Hjerting
Større forundersøgelse og slutundersøgelse forud for byggemodning af Kløvholmparken,
Sjelborg 2. etape. Fund af hustomter og karnedsættelser fra senneolitikum, samt
huskonstruktioner og gruber fra ældre bronzealder.
Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard
Undersøgelsestidspunkt: August-december 2014
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune
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SJM 386, Cykelsti mellem Damhus og Lustrup, Ribe Jorder, Sankt Katharine
Overvågning af afgravning af cykelstitracé. Fund af ildbuk fra ældre jernalder nedsat i
vådområde, samt opfyld fra renæssance-nyere tid.
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
Undersøgelsestidspunkt: August 2014
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune
SJM 387/HAM 5443-46, Affaldsøer, Tønder By
Udlån af personale til Museum Sønderjylland i forbindelse med overvågning af anlæggelse af
fire nedgravede affaldscontainere i Tønder by. Fund af opfyldslag fra renæssance og nyere
tid, samt bebyggelsesspor fra middelalder og muligvis vikingetid.
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Juni - August 2014
Undersøgelsen blev betalt af: Tønder Kommune
SJM 392, Storegade 107, Rørkær, Esbjerg
Mindre forundersøgelse forud for grundsalg med henblik på opførelse af boligbyggeri. Der
blev fundet mulige spor af en oldtidsvej i form af enkelte hjulspor. Disse blev ikke vurderet
som væsentlige fortidsminder.
Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Juli 2014
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
SJM 393, Tradsborgvej 34, Tjæreborg By, Tjæreborg
Større forundersøgelse forud for udvidelse af råstofindvinding. Der blev ikke fundet
væsentlige fortidsminder.
Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Oktober 2014
Undersøgelsen blev betalt af: Søren Spedsbjerg
SJM 394, Lykkesvej, Kjersing Gde., Bryndum
Større forundersøgelse forud for grundsalg til opførelse af vandværk. Der blev ikke fundet
væsentlige fortidsminder.
Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Oktober 2014
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune
SJM 396, Oddesundvej, Gesing By, Bryndum
Større forundersøgelse og slutundersøgelse i forbindelse med salg af erhvervsgrund. Der
blev udgravet tre velbevarede huse fra førromersk jernalder.
Udgravningsleder: Maria Knudsen
Undersøgelsestidspunkt: August 2014
Undersøgelse blev betalt af: Esbjerg Kommune
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SJM 399, Østermosevej 2, Vorbasse By, Vorbasse
Mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af ca. 1000 m2 sø. Ingen fund af væsentlige
fortidsminder.
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
Undersøgelsestidspunkt: September 2014
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
SJM 401, Seminarievej, Ribe Bygrunde, Sankt Katharine
Undersøgelse i forbindelse med kloakseparering på Seminarievej. Der blev gjort fund af
voldgrav C fra 1200-tallet foruden spor af urban bebyggelse fra 12- og 1300-tallet.
Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen
Undersøgelsestidspunkt: September 2014
Undersøgelse blev betalt af: Esbjerg Forsyning
SJM 403, Hovedgade 87, Rindby By, Nordby
Besigtigelse i forbindelse med opførelse af ny SuperBrugsen. Det var ikke muligt at
konstatere væsentlige fortidsminder på byggepladsen.
Besigtiger: Morten Søvsø
Undersøgelsestidspunkt: August 2014
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
SJM 417, Jem & Fix Vardevej, Bramming, Tømmerby By, Bramming
Mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af byggemarked på Vardevej i Bramming.
Ingen fund af væsentlige fortidsminder.
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Oktober 2014
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
SJM 421 Efterundersøgelse af plyndrede høje, Billund Kommune
Efterundersøgelser i 4 høje som for nyligt har været udsat for plyndring. Ved
efterundersøgelsen kunne det konstateres, at gravrøverne har ramt en grav i mindst to af
højene. Udover enkelte mindre flintafslag var de eneste et fund cigaretskod og smadret
lygteglas fra gravrøverne.
Udgravningsleder: Niels Algreen Møller
Udgravningstidspunkt: oktober-november 2014
Undersøgelsen blev betalt af: Kulturstyrelsen
SJM 424, Ribe Vikingecenter, Lustrupholm, Ribe S. Katharine
Slutundersøgelse af området ned mod Haulund Bæk, hvor Vikingecenteret vil anlægge havn.
Der udgravedes et stort stolpebygget langhus, næsten 9 m bredt, som ved midten af 1100årene var hovedbygning på Ribebispens gård i Lustrup.
Udgravningsleder: Maria Knudsen
Undersøgelsestidspunkt: November 2014
Undersøgelsen blev betalt af: Ribe Vikingecenter
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SJM 425, Hedemarksvej, Bramming Hgd, Bramming
Mindre forundersøgelse i forbindelse med salg af erhvervsgrund. Undergrund meget våd.
Ingen fund af væsentlige fortidsminder.
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
Undersøgelsestidspunkt: November 2014
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
SJM 429 Station Endrup, Endrupholm Hgd., Vester Nykirke Sogn
Forundersøgelse forud for udvidelsen af transformatorstation ved Endrup. Forundersøgelsen
afdækkede spor efter bebyggelse fra yngre jernalder og gruber fra bronzealder eller ældre
jernalder. Arealet afventer udgravning.
Udgravningsleder: Bente Grundvad Nielsen
Undersøgelsestidspunkt: December 2014
Undersøgelsen blev betalt af: EnerginetDK
SJM 432 Skagerrakvej, Gjesing By, Bryndum Sogn
Påbegyndt forundersøgelse af et 3,3 ha. stort areal forud for erhvervsbyggeri.
Forundersøgelsen afslørede spor efter gravhøje, bebyggelse fra neolitikum eller bronzealder
samt spredte anlæg i forbindelse med en tuegravplads. Afventer udgravning.
Udgravningsleder: Niels Algreen Møller
Undersøgelsestidspunkt: december 2014-januar 2015
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune
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3.2 Historie
SJM 1, Registrering af Ribelundsamlingen
Samlingen på Ribelund Museum er af enestående kulturhistorisk betydning, og museet vil
gerne bidrage til, at samlingen bevares for eftertiden. Samlingen rummer nu omkring 2000
genstande, som det vil være nødvendigt systematisk at gennemgå for at sikre en
tilfredsstillende dokumentation, registrering og bevaring, så genstandene også i fremtiden
kan formidles og bruges til kulturhistoriske undersøgelser og forskning.
SJM 2, Besættelsessamlingen fra Spangsbjergskolen
Registrering af Skoletjenestens samling fra besættelsestiden i forbindelse med overflytning
til Esbjerg Museum. Besættelsessamlingen på Spangsbjergskolen er omfattende og rummer
mange unikke genstande. Der har dog indtil nu ikke været ført registrer over genstandene,
og det er derfor af stor betydning at få dem registreret, således at den viden, der endnu
findes om deres ophav kan dokumenteres. Samtidig ordnes samlingen, så den kan indgå i de
nye udstillinger.
SJM 220 Nyt Esbjerg Museum
Ideudvikling af konceptet bag et nyt Esbjerg Museum efter udbudsrunde med valg af
eksterne samarbejdspartnere; AART arkitects, Expology og Rambøl. Afholdelse af workshops
med inddragelse af interessenter og samarbejdspartnere, studietur til Oslo, møder i
projektgruppe og styregruppe samt udarbejdelse af prospekt til brug for søgning af fonde til
finansiering. Det nye museum skal rumme både Esbjergs rolle som pionerby, med titlen
Pionermuseet Esbjerg – og temaet besættelsestiden i samarbejde med skoletjenesten og
andre.
SJM 223 Bygningsopmåling + SJM - 361 Bygningsopmåling
I samarbejde med Erhvervsakademi Sydvest opmålte eleverne bygninger for museet i forårsog efterårssemestret: Fabriksbygningen Aurora i Vesterhavsgade på Esbjerg Havn,
Fiskehusene i Vesterhavsgade 121-129 på havnen, som er bevaringsværdige samt en
stråtækt gård på Manø, Manø Byvej 15, og Esbjerg Posthus, tegnet af Ulrik Plesner i 1907.
Posthusets indre er udført af Thorvald Bindesbøll. Både museum og erhvervsakademiet har
fordele af bygningsopmålingerne – eleverne får en opgave, som kan bruges for eftertiden, og
museet får opmålinger af bevaringsværdige og kulturhistoriske bygninger.
SJM 254 Stier i Nordby
Bevaringsfonden for Fanø ønskede en brochure om Nordbys stier set i et kulturhistorisk
perspektiv, med fokus på deres betydning og struktur i Nordbys ældste del. Der blev udført
en kulturhistorisk undersøgelse for at beskrive byens og øens historie, stiernes infrastruktur
og udformet en pjece for borgere og turister. Målet var at få synliggjort stisystemet og byens
kulturhistoriske steder.
SJM 285 Bevaringsværdige bygninger i NPV, del 2
Nationalpark Vadehavet bevilligede museet midler til at iværksætte projektdel 2 om
bevaringsværdige bygninger i NPV. Jannie Uhre Ejstrud blev projektansat bl.a. til formidle
undersøgelsen om bevaringsværdige bygninger i NPV i både artikler og ved workshops og
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informationsmøder, og til at udvikle formidlingsforløb for sommerhusområderne Lakolk og
Fanø Bad. SJM har herigennem opbygget ny viden om status for bevaringspraksis i
kommunerne og fået et overblik over nationalparkens de bygningsmæssige
bevaringsværdier og de udfordringer det giver i forhold til fremtidig bevaring.
SJM 304 Indsamlings- og kassationspolitik
Museet har afslutte arbejdet med at formulere en samlet indsamlings- og kassationspolitik.
Politikken tager hensyn til de af Kulturstyrelsen udarbejdede retningslinjer og sætter fokus
på den aktive indsamling, der er direkte relateret til undersøgelser og forskningsprojekter.
SJM 307 Fanø Skibsfarts- og dragtsamling
Efter en gennemgribende renovering af bygningen, hvor Fanø Skibsfarts – og dragtsamling
holder til, ydede inspektør Mette Slyngborg konsulent hjælp til ideudvikling af fremtidige
udstillinger. Ideerne blev realiseret i form af nyopstilling af udstillingerne med en
åbningsreception for det nyistandsatte museum. SJM fik tildelt en bestyrelsespost i
foreningens bestyrelse.
SJM 325 Kulturhistorisk planlægning
Arbejdet med registrering af 71 kulturmiljøer, beskrivelser, besigtigelser, afgrænsning og
samtidig udvikling af en ny metode til det tværfaglige samarbejde mellem museum og
kommune fortsatte i 2014. Arbejdet har betydet store arbejdsressourcer i historieenheden,
og fortsætter i 2015. Resultatet skal dels udmunde i afgræsninger for nuværende og nye
kulturmiljøer i den kommende kommuneplan, dels være et redskab for sagsbehandlere i
kommunen. Museet har i perioden opbygget stor merviden om hele kommunens landsbyer
og bevaringsværdige helheder.
SJM 327 Steder med sjæl
Inspektør Mette Slyngborg udarbejdede tekster om de lokale bevaringsværdier og
kulturmiljøer i forbindelse med, at vandreudstillingen om bygningskultur blev vist på Esbjerg
Museum, Bramming bibliotek og Fanø bibliotek.
SJM 350 Past Present and Future of Vulnerable Coastal Heritages
I foråret deltog museet i en ansøgning til EU’s Culture + - program sammen med
samarbejdspartnere fra England og Holland. Projektet skulle bl.a. belyse de særlige
udfordringer, der er i omgange med kystkulturarv i tidevandsområder. På trods af, at
ansøgningen fik en fin vurdering af bedømmelsesudvalget lykkedes det dog ikke at komme
videre til den endelige ansøgningsrunde.
SJM 378 Lokal Historie, internationale fortællinger
Udvikling af projektansøgning til Kulturstyrelsen om et projekt, der skal få internationale
newcomers til at fortolke lokalhistorien i samarbejde med lokalbefolkningen. Projektidéen
er, at internationale newcomers dokumenterer et lokalområde visuelt, stiller spørgsmål til
det, de ser og i samarbejde med lokalbefolkningen finder svar på den undren, de rejser.
Projektet blev ikke imødekommet.
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SJM 390 Arresten i Nordby
I forbindelse med ansøgning om nedrivning af den gamle arrestbygning sendte museet et
høringssvar der argumenterede imod nedrivning. Fanø Kommune har ikke save-registreret
kommunens bygninger, og bygningen blev nedrevet. Før nedrivningen blev bygningen
fotodokumenteret indefra og udefra.
SJM 389 Bymidtesamarbejdet fællesforum (studietur)
Museet deltager i Ribe Byforum, og bymidtesamarbejdet arrangerede en studietur til
Flensborg, hvor temaet var planlægning og bevaringspolitik, samt in-fill i bybilledet. Den
stedlige stadsarkitekt viste rundt i Flensborg og fortalte om udviklingen i byplansarbejdet og
bevaringsbestræbelser.
SJM 408 Tovværkets Børnegård
Tovværkets børnegård vil på længere sigt flytte i nye lokaler. Den særlige historie bag
børnehaven gør den særlig interessant for byen og museet. Det er planene, at vi vil følge
udviklingen og løbende hjemtage genstande, der bidrager til belysningen af institutionens
historie. Foreløbigt har museet hjemtaget tre krybber fra 1970’erne, og vi afventer
yderligere dokumentation af børnehavens interiør samt personale i de kommende år.
SJM 433 Hekse post.doc-ansøgning
Heks. En undersøgelse af sammenhængene mellem kvindesyn og visuelle fremstillinger af
heksen som metamorfoseret kvindeskikkelse fra 1400-tallet til nutiden. Postdoc-ansøgning
til Ny Carlsbergfondet med ansøgningsfrist 1. december 2014. Ansøgning om midler til
postdoc delt mellem Jannie Uhre Ejstrud, Sydvestjyske Museer, og Bente Bramming, Ribe
Kunstmuseum. Ansøgningen blev ikke imødekommet, men der søges andre fonde i 2015.
SJM 435 Associeringsaftaler
Museet har modtaget flere henvendelser om bistand til registrering af private og eksterne
samlinger. Der er udarbejdet notat på baggrund af samarbejde med kulturstyrelsen, og der
skal nu laves en standardaftale, som kan indgås med denne type af samarbejdspartnere.
SJM 439 Kulturstyrelsen CulturePlus
SJMs bidrag til Kulturstyrelsens Culture Plus satsning i form af projektansøgning
omhandlende markedsføringen af Danmark i historisk perspektiv samt oplevelsen af dansk
kultur og historie hos turister i dag. Projektet realiseres i løbet af 2015.
SJM 440 Esther Bubley
Olien, danskerne og det gode liv - verdensfotografen Esther Bubleys Danmarksbilleder fra
1950'erne. Forsknings og formidlingsprojekt om Esther Bubelys ophold i Danmark - særligt
på Mandø i 1950'erne. Udstillingen skal først vise Bubleys billeder af Mandø på Mandø og
siden Danmarksbillederne på Esbjerg Museum. Inden da undersøges Bubleys arkiver og der
skrives en videnskabelig artikel. Eksterne fonde er søgt.
SJM 445 Leeuwarden
Projektbeskrivelse vedr muligt samarbejde mellem SJM og Leeuwarden i forbindelse med
byens udnævnelse til Kulturhovedstad 2018. Projektforslaget tager udgangspunkt i emnet
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”Farlige Kvider” og kobler kystkulturens traditionelle feminine symboler med de for museet
relevante forskningstemaer omhandlende kvinde og køn, bl.a. hekse, tyskerpiger og
kvindelige spioner.
SJM 448 Pionér - mobilitet, forankring og fællesskab
Forsknings- og formidlingsprojekt om Esbjergs tidlige historie set i relation til byens samtid.
Projekt udviklet af Historieenhedens frivillige internationale kvinder og er tænkt som
samarbejde med bl.a. LaerDansk Esbjerg. Museets faste stab leverer fagligt input til
Pionerbyens historie, mens internationale nytilkommere fortæller egne historier om deres
vej til byen.
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3.3 Tilsyn med fredede fortidsminder
I efteråret 2014 opsagde Kulturstyrelsen den femårige kontrakt, som de i 2013 indgik med
Sydvestjyske Museer. Grunden til opsigelsen, der også ramte de 9 andre tilsynsmuseer var
besparelser i økonomien på tilsynene, og man ønskede derfor en anden tilsynsmodel og
indkaldte til nye kontraktforhandlinger, der fandt sted i efteråret 2014 og afsluttedes i januar
2015. Kontrakten gælder for de næste tre år.
De 8 temaer man indførte i 2013 er væk igen. I stedet har man indført et grundbeløb på
40.000 kr., der ca. skal dække en månedsløn af en museumsmedarbejder, og giver
Kulturstyrelsen ret til 25 gratis ad hoc tilsyn (hvor man frit kan sende medarbejderen ud til
specifikke fortidsminder).
De periodiske tilsyn fortsætter dog, men i reduceret form, således at det for eftertiden kun
er 7,5% af alle fredede fortidsminder, der tilses om året. Desuden er tilsynsområderne
ændret, således at de i højere grad følger de kulturhistoriske museers ansvarsområde. Det
betyder for Sydvestjyske Museers vedkommende, at vi nu også fører tilsyn med Fredericia
Kommune, da vi i forvejen tilser Vejle Kommune, der begge arkæologisk hører under
Vejlemuseerne.
Det var oprindeligt også meningen at vi skulle have yderligere en kommune, men dette
modsatte det pågældende tilsynsmuseum sig, og resultatet af de forhandlinger blev at de
beholdte deres område, og vi fik for 50.000 kr. særopgaver om året de næste tre år i stedet.
Særopgaver
Særopgaverne er et nyt tiltag fra Kulturstyrelsen, der påbegyndtes i 2014. Det kan dække
over meget fra sagsforberedende kontorarbejde til specielle besigtigelser i felten.
Vi fik fire af slagsen:
Digetilsyn af fjernede eller beskadigede diger i forbindelse med Kulturstyrelsens
sagsbehandling, herunder at undersøge digernes alder og oprindelige formål.
Da vi var ret hurtige med digetilsynene, og den tilsynsførende kom til at spørge
Kulturstyrelsen til en mere skematisk form for indberetning, fik vi også til opgave at
udarbejde et skema til brug ved digetilsyn.
Forberedelse af affredning af forsvundne fortidsminder. En del høje i tilsynsområdet er
gennem tiden blevet konstateret forsvundne, men til trods for at det i nogle tilfælde er over
60 år siden, at misgerningen har fundet sted, er det ikke alle, der er blevet enten affredet
eller påbudt genetableret. Ud fra de lister museet i sin tid udarbejdede for Ribe Amt, samt
hvad der er blevet konstateret i forbindelse med de sidste 7 års periodiske tilsyn, blev der
udarbejdet en liste over fjernede høje med angivelse af, hvornår de sidst er set (ud fra
beretninger eller luftfotos). Selve vurderingen af, hvilke der efterfølgende affredes, og hvilke
der påbydes reetableret, foretager Kulturstyrelsen.
Udarbejdelse af fredningsbeskrivelse for engvandingskanal ved Sdr. Omme.
Det periodiske tilsyn
Tilsynet foregik i år ligesom i 2013 i følgende 8 temaer:
Fortidsminder i privat skov
Fysisk nyfundne fortidsminder – herunder opmåling og nybeskrivelse af disse
Administrativt nyopdelte – herunder opmåling og nybeskrivelse af disse
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Ubehandlede § 29 e-sager (overtrædelser på selve fortidsmindet) fra tilsynet 2008-2012
Ubehandlede § 29 f-sager (overtrædelser af 2m dyrkningsfri bræmme) fra tilsynet 2008-2012
Fortidsminder med naturskabte skader
Fortidsminder i dyrket land
Særlige anlæg, opmåling (primært voldsteder uden fredningstekst)
Fordelt på temaer fik vi i 2014 tilset følgende:

Tema 1
Tema 2
Tema 3
Tema 4
Tema 5
Tema 6
Tema 7

Total 201317
602
27
17
83
26
50
542

Tilset 2013

Tilset 2014

Rest 2015-17

86
4
0
17
11
0
146

129
16
10
17
6
0
67

387
7
7
49
9
50
329

Plyndring af fredede høje
I oktober 2014 indløb der en meddelelse om, at fire høje på Grindstedkanten var blevet
plyndret. Da den tilsynsførende var på barsel, tog Niels Algreen Møller sagen og foretog på
vegne af Kulturstyrelsen efterundersøgelser i højene, hvorved han kunne konstatere, at
der inden for et kort tidsrum var gravet plyndringshuller i mindst fire høje på to lokaliteter
med en indbyrdes afstand på godt 7 km. Det er tydeligt, at nedgravningerne er foretaget for
at finde oldsager, hvilket udvidelserne af hullerne i de tre høje fra Ågerup Plantage viser. I
mindst en af højene er man med sikkerhed nået helt til bunden af højen, mens vi må frygte,
at udvidelserne i bunden af to af de andre plyndringshuller skyldes, at man her er nået ned
til en overgrav eller bundgrav.
Sammenligner man højene med plyndringshuller med de omkringliggende høje uden
plyndringshuller, er det tydeligt, at man er gået efter de høje, hvor det har været lettest at
foretage nedgravningen, det være sig lidt mindre høje og høje, hvor der ikke er træer i
nærheden af højmidten.
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4. Formidlingsaktiviteter
4.1 Udstillinger
Dronning Dagmar og hendes tid, Museet Ribes Vikinger, 1. januar–23. februar
ROCK i Esbjerg, Esbjerg Museum, 1. januar-14. september
Steder med sjæl, Esbjerg Museum, 4. april - 28. maj
De Kristne Vikinger, Museet Ribes Vikinger, 12. april - 31. december

4.2 Børn og unge
Dagmar og Valdemar, aktivitetsudstilling, Museet Ribes Vikinger, 1. januar-31. december
Dekorer dit eget kors, vinterferieaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 8.-23. februar
På ROCK-jagt, vinterferieaktivitet, Esbjerg Museum, 8.-16. februar
Påskeæggejagt i Vandtårnet, Esbjerg Vandtårn, 17.-18. april
Dekorer påskeæg, Museet Ribes Vikinger, 16., 17., 18. april
Alle mine kyllinger kom hjem, påskeaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 12.-27. april
Test din viden om de kristne vikinger, sommerkonkurrence, Museet Ribes Vikinger, 14. juni –
14. september
En tur tilbage til vikingetiden, børnerundvisninger, Museet Ribes Vikinger, mandag, tirsdag,
torsdag uge 27 og 28
Oplev middelalderen i Ribe, børnerundvisninger, Museet Ribes Vikinger, mandag, tirsdag,
torsdag uge 29 og 30
De Kristne Vikinger i børnehøjde, børnerundvisninger, Museet Ribes Vikinger, mandag,
tirsdag, torsdag uge 31 og 32
Lup dig gennem fortidens mysterier, sommeraktivitet, Museet Ribes Vikinger, 9.-24. august
Find vikingernes skatte, efterårsferieaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 11.-26. oktober
Kristne symboler, bemandet julekalender og juleudstilling, Museet Ribes Vikinger, 1.-31.
december
Julekonkurrence, Museet Ribes Vikinger, 1.-31. december
Esbjergs historie, bemandet julekalender, Esbjerg Museum, 1.-31. december
Hertil kommer de bestilte undervisningsforløb på Museet Ribes Vikinger, Esbjerg Museum og
Skoletjenesten på Quedens Gaard.
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Vinterferieaktiviteten ”Dekorer dit eget kors” på Museet Ribes Vikinger tog afsæt i
paraplytemaet ”Hedenskab og Kristendom”

4.3 Øvrige aktiviteter
Konfirmandtilbud, brochure, færdigredigeret marts
Hedenskab og Kristendom – Tro og menneske, brochure, færdigredigeret marts
Vikinger og Tapas, markedsføringssamarbejde, maj
Introduktion til HSB og kildekritisk metode, forløb for lærerstuderende (UC Syd), Esbjerg
Museum, 1. maj
Introduktion til HSB og kildekritisk metode, forløb for lærerstuderende (UC Syd), Esbjerg
Museum, 2. maj
Matematik på museet, Workshop for Udeskolenetværket i Esbjerg kommune, Esbjerg
Museum, 7. maj
Marbækdag, 25. maj
Læringstilbud, brochure, færdigredigeret juli
Lejrskoletilbud, brochure, færdigredigeret juli
Ghostwalks, aftenbyvandringer, Ribe, alle onsdage juli og august
16. møde i foreningen UdeskoleNet, Skoletjenesten på Quedens Gaard, 1.-2. oktober
Introduktion til HSB og ”Esbjerg besat”, forløb for lærerstuderende (Nr. Nissum), Esbjerg
Museum, 3. oktober
Røde Thorvald byder inden for, kulturnataktiviteter, Esbjerg Museum, 10. oktober
Pøbel – Psalmer – Parykker, kulturnataktiviteter, Museet Ribes Vikinger, 12. oktober
Jul på Quedens Gaard, Ribe, 6.-7. december
Medialogi i montren, samarbejdsprojekt med AAU, Museet Ribes Vikinger, fra december
Hertil føjer sig en lang række bestilte byvandringer, GhostWalks, VikingWalks og
rundvisninger især på Museet Ribes Vikinger og i Ribe.
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4.4 Nye undervisningsmaterialer og tilbud
Jernalderen og pigen Spurv, undervisningsforløb, Esbjerg Museum
På opdagelse i 1800 tallet, undervisningsforløb, Skoletjenesten på Quedens Gaard
Jul på Quedens Gaard, undervisningsforløb, Skoletjenesten på Quedens Gaard
Krambod, lejrskoletilbud på Quedens Gaard
I skole omkring år 1900, lejrskoletilbud på Quedens Gaard
Huse ved Vadehavet, fem forløb til undervisningsportalen Mit Vadehav

Læringsforløbet ”Jernalderen og pigen Spurv” hjælper de ældste børnehavebørn og de yngste
skolebørn helt ind i jernalderen på Esbjerg Museum. Forløbet er udviklet i samarbejde med
lærerstuderende fra UC Syddanmark.

4.5 Foredrag arrangeret af Historisk Samling fra Besættelsestiden
Åbningsarrangement med tre korte festforelæsninger, Esbjerg Museum 5. februar:
Én lejr – to grundfortællinger. Frøslev 1944-45, Fårhus 1945-49, overinspektør ph.d. Henrik
Skov Kristensen
Uhellige alliancer?, arkivleder Henrik Lundtofte
Besættelsen på film, lektor ph.d. Niels Wium Olesen
Tyske flygtninge i Danmark 1945-49, museumsinspektør John V. Jensen, Esbjerg Museum 5.
marts
Werner Best og tysk besættelsespolitik i Danmark, forskningschef dr. phil. John T. Lauridsen
Overlord og Bagration - de allieredes store sommeroperationer 1944, ph.d. Niels Bo Poulsen,
Esbjerg Museum, 29. oktober
Folkestrejken 1944, ekstern lektor Michael Kjeldsen, RUC, Esbjerg Museum 5. november
Sydvestjylland strejker, arkivleder Henrik Lundtofte, Esbjerg Museum 19.november
46

4.6 Foredrag og ture arrangeret af museumsforeningerne
Ripensiske jøder i 1800-tallet, forfatter og tidligere overlærer Søren Mulvad, ASR, 16. januar
Skibe og både fra vikingetiden, museumsinspektør Bente Grundvad, ASR, 19. februar
Fra hedenskabets til kristendommens gravskikke, museumsinspektør Troels Bo Jensen, ASR,
19. februar
Fastelavnsfest i Quedens Gaard, ASR, 2. marts
Inden for murene: Missionshuset, EOM, 5. marts
Tirpitz-stillingen, EOM, 20. marts
Sønderjylland under preussisk og tysk styre 1864-1918, lektor Bent Iversen, EOM, 8. april
Nordsøen under 1. verdenskrig, marinarkæolog Lars Froberg Mortensen, ASR, 9. april
Tur til Flensborg Skibsfartsmuseum, ASR, 10. maj
Det var ikke Thyra Danebod, som byggede Danevirke!, museumsinspektør Frauke Witte,
EOM, 13. maj
Kør-selv tur til Karensminde, EOM, 25. maj
En vild ekspedition til Afghanistan, etnobotaniker Jens Soelberg, ASR, 27. august
Udflugt: Sønderjylland i 150-året for slaget ved Dybbøl, lektor Bent Iversen, EOM, 13.
september
Udflugt: På sporet af Sicherheitsstellung Nord, ASR, 20. september
Kør-selv tur til Skads Herred, EOM, 30. september
Tyskerpiger og deres børn, museumsinspektør ph.d. Lulu Anne Hasen,ASR, 9. oktober
Palisaden og de seneste udgravninger i Jelling, Museumsinspektør Charlotta Lindblom, ASR,
12. november
Medlemsaften: Nyt Esbjerg Museum, direktør Flemming Just og museumsinspektør Mette
Slyngborg, EOM, 12. november
Vor Frue Kirkegård fra vikingetid til nyere tid, museumsinspektør Michael Alrø Jensen, ASR,
2. december
Riber Ulfsborg 1148 – ca. 1153, museumsinspektør Morten Søvsø, ASR, 2. december
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5. De ansattes aktiviteter inden for forskning og formidling
5.1 Publikationer
Andersen, Palle: Anm. af Dennis Larsen og Therkel Stræde: En skole i vold. Bobruisk 1941-44.
Frikorps Danmark og det tyske besættelsesherredømme i Hviderusland, Historie-online.
Ejstrud, Jannie Uhre: ”Subjektive vidner. Fotografier som dokumentation af historien”, i:
Kultur og Klasse. Nr. 117, 95-112.
Ejstrud, Jannie Uhre: Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet. Nationalpark
Vadehavet.
http://danmarksnationalparker.dk/media/nst/Attachments/BevaringsvrdigebygningeriNa
tionalparkVadedavet_RAP.pdf
Ejstrud, Jannie Uhre: ”Puslespil-metoden. Gruppefremlæggelser som vejen til læring inden
for historiefagets kildekritiske metodediscipliner”, i: Proceedings fra konference om
prøveformer, feedback og læring. Syddansk Universitet, Odense, 18. november 2013.
Syddansk Universitet, 68-72.
Ejstrud, Jannie Uhre: ”To SAVE or not to SAVE”, i: Byplan 3, 13-17.
Ejstrud, Jannie Uhre: “Ikke bare gamle huse. Nedslag i den bevaringsværdige
bygningskulturarv i Nationalpark Vadehavet”, i: Levende Viden 2, Forlaget Liljebjerget,
Sydvestjyske Museer, 84-95.
Hansen, Hemming Zaramella: Sig Syd – en port mod vest?, i: Lyngstrøm, H. & L. C. A. Sonne
(red.): Vikingetidens aristokratiske miljøer. Tekster fra et Seminar i seed-money netværket
Vikingetid i Danmark. Saxo-instituttet – Københavns Universitet, d. 29. november 2013, s.
77-81.
Hansen, Hemming Zaramella: Detektorarkæologi og forskning: metodiske problemstillinger
og kildekritiske overvejelser, Arkæologisk Forum, 30, s. 28-32.
Hansen, Hemming Zaramella: Guld er mere værd en bronze – eller hvad? At arbejde med
detektorfund, Fund og Fortid, 2, s. 4-8.
Hansen, Lulu Anne, Bodil Blichfeldt, Kristian Andersen Hvass og Jane Whitfeldt Meged:
Pushing the methodological barriers in tourism. Editors’ note, i Jane Whitfeldt Meged,
Bodil Blichfeldt, Lulu Anne Hansen og Kristian Anders Hvass (red.). Tourism Methodologies
- New Perspectives, Practices and Procedures. CBS Press. 1-6.
Hansen, Lulu Anne: “All is data” – the ontological status of empirical material in tourism, i
Jane Whitfeldt Meged, Bodil Blichfeldt, Lulu Anne Hansen og Kristian Anders Hvass (red.).
Tourism Methodologies - New Perspectives, Practices and Procedures. CBS Press. 7-18.
Hansen, Lulu Anne & Jane Whitfeldt Meged, Bodil Blichfeldt ogg Kristian Anders Hvass (red.),
Tourism Methodologies - New Perspectives, Practices and Procedures. CBS Press.
Hansen, Lulu Anne & Henrik Lundtofte: Vestkystens Klondyke – fortællinger om Esbjerg og
Vestkysten under besættelsen. I Lulu Anne Hansen & Martin Rheinheimer (red.) Bunkers –
Atlantvoldens perspektiver i Danmark. Syddansk Universitetsforlag. 153-212.
Hansen, Lulu Anne & Martin Rheinheimer (red.), Bunkers – Atlantvoldens perspektiver i
Danmark. Syddansk Universitetsforlag.
Hansen, Lulu Anne & Mette Bjerrum Jensen: ” Spræng dem eller bevar dem – bunkers fra
betonklodser til kulturarv”. I Lulu Anne Hansen & Martin Rheinheimer (red.) Bunkers –
Atlantvoldens perspektiver i Danmark. Syddansk Universitetsforlag. 261-318.
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Hansen, Lulu Anne: Hjerting – fra slidsomt arbejde til det gode liv, i Hjerting og Badehotellet
1914-2014. Historier fra HoBugt, Kleart, 29-41.
Jensen, Mona: ”Fall Erna” – invasionen, der aldrig kom. Det tyske forsvar af Esbjerg i Lulu
Anne Hansen og Martin Rheinheimer (red.), Bunkers. Atlantvoldens perspektiver i
Danmark. Syddansk Universitetsforlag, 27-69
Jensen, Mona: Anm. af Wendy Lower: Hitlers furier. Kvinderne i det nazistiske folkemord,
Historie-online.
Jensen, Mona: Anm. af Tim Panduro og Maya Schuster: De asociale. Kz-lejrenes glemte
danskere, Historie-online.
Jensen, Troels Bo: Pottemageren i Enderup – en analyse af affaldet fra en middelalderlig
pottemager i Sydvestjylland. By, Marsk og Geest 26, 2014, s. 39-55.
Just, Flemming: CSR and Museums. Social Responsibility and its many faces at museums.
Paper præsenteret ved INTERCOM 2014 Taipei Conference om ’The Social Impact of
Museums’, Taipei 1.-4. maj.
Just, Flemming: Interkulturel praksis på det kulturhistoriske museum, in: Museer. Viden,
demokrati og transformation, red. af Ida Brændholt Lundgaard og Jacob Torek Jensen.
Kulturstyrelsen, s. 138-146.
Just, Flemming: Intercultural practise in cultural history museums, in: Museums. Knowledge,
democracy, transformation, eds. Ida Brændholt Lundgaard and Jacob Torek Jensen.
Kulturstyrelsen, s. 138-146.
Just, Flemming: Regulering af fødevarer under krig og kriser, 1914-1950, Dansk Madhistorie.
Mad i krig og krise, s. 88-94. Udgivet af Dansk Landbrugsmuseum.
Just, Flemming: Derfra min verden går, i: Charlotte Locht m.fl. (red.), 13 fortællinger.
Livshistorie og lokalhistorie fra Grimstrup og Rousthøje sogne. Udgivet af Grimstrup
Sognearkiv, s. 137-155.
Lundtofte, Henrik: Håndlangerne. Schalburgkorpsets Efterretningstjeneste og Hipokorpset
1943-1945. Politikens Forlag. 451 s.
Lundtofte, Henrik: Politichef for retten, Nordisk Kriminalreportage, 2014.
Lundtofte, Henrik: Drengene, havregrynspakken og Kogebogen, Levende Viden, 2, 2014, 1021.
Lundtofte, Henrik og Lulu Anne Hansen: Vestkystens Klondyke, i Lulu Anne Hansen og Martin
Rheinheimer (red.), Bunkers. Atlantvoldens perspektiver i Danmark. Syddansk
Universitetsforlag, 153-212.
Nielsen, Mikkel Kirkedahl: The Modern Museum: A Space for Authentic Experiences? I: Nora
Berning; Philipp Schulte; Christine Schwanecke (red.) Experiencing Space - Spacing
Experience: Concepts, Practices, and Materialities. WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier, s.
129-144.
Nielsen, Mikkel Kirkedahl og Mette Guldberg: Sejlads, handel og skibe : Vadehavet som
transportvej, Nationalpark Magasin, vol. 1, s. 34-38.
Slyngborg, Mette: Stierne i Nordby, kulturhistorisk guide til Nordby, i samarbejde med
Bevaringsfonden for Fanø.
Søvsø, Mette Højmark og Flemming Just, Jacob A. Riis og den historiske sans, Levende Viden.
Søvsø, Morten: Jyske storgårde fra ældre middelalder. I: By, marsk og geest 26, s. 19-38.
Søvsø, Morten: Ansgars kirke(gård) i Ribe. I: Levende Viden Nr. 02 (M.K. Nielsen red.), s. 2233.
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Søvsø, Morten: Ansgars Kirche in Ribe. I: Mythos Hammaburg. Archäologische Entdeckungen
zu den Anfängen Hamburgs (Hrsg. Rainer-Maria Weiss & Anne Klammt) s. 245-254.
Søvsø, Morten: The monastic institutions of Ribe. I: Lübecker Kolloquium zur Archäologie im
Hanseraum IX. Die Klöster (Hrsg. Manfred Gläser). s. 717-734.

5.2 Foredrag og oplæg ved museets medarbejdere
Anna Louise Siggaard
De Kristne Vikinger. Foredrag for Farup Sogn, Farup Kirke. 25.09.14.
Flemming Just
Andelsbevægelsen og 1864. Folkeuniversitetet og Kolding Bibliotek, Kolding, 12.03.
Bosætningspolitik og attraktion. Esbjerg Kommunes bosætningspolitik, oplæg ved Esbjerg
Kommunes og Esbjerg Erhvervsudviklings workshop om Vækststrategi 2020.
CSR and Museums. Social Responsibility and its many faces at museums. Oplæg på
INTERCOM 2014 Taipei Conference on the Social Impact of Museums, Taipei 1.-4. maj.
Ledelse af et kulturhistorisk museum. Foredrag for historiestuderende fra SDU, Museet Ribes
Vikinger, 14.05.
Oplevelsesøkonomi i Vadehavsområdet. Tønder Handelsgymnasium, 20.05.
Intercultural practise at a cultural history museum. Kulturstyrelsens seminar Museums.
Knowledge, democracy and transformation, Kronborg, 26.-27. maj.
Højskolesangbogens sange om frihed og fællesskab, Domkirkepladsen, 21. juni.
Ribe – marskens hovedstad, Rødding Højskole, 30. juni.
Esbjerg Havn. Vittenbergskolen, Ribe, 25. august.
Kulturturisme. Kulturstyrelsens årsmøde, Nyborg Strand, 23. september.
Museernes samfundsmæssige rolle, temadag for Sammenslutningen af Museumsforeninger i
Danmark, Esbjerg, 25. september.
Turismen i Sydjylland, JydskeVestkystens temadag Tingstedet, Rødding Højskole, 6. oktober.
Bosætning og udvikling i Esbjerg Kommune, Ribe-Esbjerg HH’s business club, Esbjerg
Museum, 7. oktober.
Regulering af fødevarer under krige og kriser. Seminar om Mad i krig og krise, Dansk
Landbrugsmuseum, 25. november.
Hemming Zaramella Hansen
Sig Syd – aspekter af en detektorlokalitet. Arkæologi i Slesvig / Archäologie in Schleswig.
Symposium Jarplund. Jaruplund Højskole. Marts 2014.
Henrik Lundtofte
Modstand og modstandsbekæmpelse i Danmark 1940-45, Lokalhistorisk Forening for Skrave
og Københoved, 23.01.14.
Uhellige alliancer, Esbjerg Museum, fusions- og åbningsarrangement, 05.02.14.
Intro for lærerstuderende (UC Syd) til HSB og kildekritisk metode, Esbjerg Museum,
01.05.14.
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Intro for lærerstuderende (UC Syd) til HSB og kildekritisk metode, Esbjerg Museum,
02.05.14.
D-dag og Danmark, Folkeuniversitetet i Odense, SDU, 04.06.14.
Hitlers mænd – Pancke og Bovenseipen, seminar, HSB/Esbjerg Museum, 20.06.14.
Intro for lærerstuderende (Nr. Nissum) til HSB og Esbjerg besat, Esbjerg Museum, 03.10.14.
Interview om Håndlangerne, Bogforum, 07.11.14.
Da Sydvestjylland strejkede, Sydvestjysk Folkeuniversitet/HSB, Esbjerg Museum, 19.11.14.
Jannie Uhre Ejstrud
Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet, temadag: Bygningskultur langs
Vadehavet, Nationalpark Vadehavet, Klægager, 30.04.14.
Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet, Museum Sønderjylland, Arkæologi
Haderslev, 06.05.14.
Historisk bygningskultur ved Vadehavet, Sydvestjysk Folkeuniversitet, Ribe Bibliotek.
23.10.14.
Tættere på de gamle familiefotografier, Sydvestjysk Folkeuniversitet, Esbjerg Byhistoriske
Arkiv, 13.11.14.
Lulu Anne Hansen
Opdagelsen af Jylland. Esbjerg vokser frem, medvirken i TV-program, DR K, 3.12.14.
Bunkers – historie, landskab, attraktion, Pecha Kucha Esbjerg, Esbjerg 13.11.14.
Bunkers: forsvarsværker, forskningsobjekter og ferieattraktioner, Netværk for Nazisme og
Holocauststudier, Syddansk Universitet, Odense, 29.10.14.
Transformed by the Wind and the Sea– exploring visitor’s emotions towards war heritage
along the Danish West Coast, Nordic Symposium for Tourism and Hospitality, København,
2.-4.10.14.
Tyskerpigerne og deres børn – tyske soldater og unge danske kvinder 1940-45, Antikvarisk
Selskab, Ribe 9.10.14.
En sand epidemi – tyske soldater og unge danske kvinder 1940-45, Erhvervskvinder Esbjerg,
Esbjerg, 9.10.14.
Krigsturisme, Medvirken i Reporterne, Radio24syv, 2.7.14.
Englandsbåden siger farvel, bidrag til artikel, Kristeligt Dagblad, 29.9.14.
Mette Slyngborg
Kulturhistorien i planlægningen, oplæg, Seminar, Center for bygningsbevaring, Lyngby, 11.9.
Pionermuseet, foredrag, Esbjerg og Omegns museumsforening 12.11.
Hjem Is, oplæg på forskningsseminar, Center for industri og erhvervshistorie, Odense, 28.11
Mona Jensen
”Fall Erna” – invasionen, der aldrig kom. Det tyske forsvar af Esbjerg. Netværk for Nazisme
og Holocaust Studier, SDU, Odense. 29.10.14.
Morten Søvsø
Ribe Domkirke i vikingetid og middelalder. Realdania-klubben, Tårnborg. 23.02.14.
Middelalderens boligkultur i Ribe. Middelaldertræf 2014, Moesgaard. 04.04.14.
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Vikingetidens bebyggelse omkring Ribe – Udgravninger/detektorfund. Vikingesymposium,
Hedeby. 09.05.14.
Runesten og vikinger ved Ribe Domkirke. Processionsomgangen. Ribe domkirke. 10.05.14.
The Rebirth of Ribe in the 11. C. Paper på “From Viking to Hanse”, international workshop,
Schloss Gottorf. 30.10.14.
Runesten og vikinger ved Ribe domkirke. Processionsomgangen, Ribe domkirke arrangement.
05.11.14.
Hvad kan et museum bruge et universitet til? Indlæg på middelalder temasession, ODMs
faglige orienteringsmøde, Comwell Kolding. 12.11.14.
Udgravningen på Rosen Allé i Ribe, Indlæg på ODMs faglige orienteringsmøde, Comwell
Kolding. 12.11.14.
From Emporium to Civitas. Ribe’s first 500 years. Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie
im Hanseraum X. Stadtgründung. 17-20.11.14.
Christian Vikings buried at Ribe Cathedral. Buried Identities Workshop, Nationalmuseet. 11.12.12.14.
Niels Algreen Møller
Long term settlement development. Land use and settlement patterns between 1800 BC and
500 AD. 20.3.2014.
Spor af natur- og kulturhistorien i de sønderjyske landskaber. Løgumkloster Refugium.
Trine Wittorff Brander
Læseteater – Ribe byrum levendegøres sammen med børn, Inspirationsworkshop om
bygningskultur ved Vadehavet. 4.9.2014.
Troels Bo Jensen
Fra Valhalla mod Paradis – vikingetidens tidlig-kristne gravskik. Foredrag Antikvarisk Selskab
Ribe, Museum Ribes Vikinger. 19.2.2014.
Riber Ulfborg – spor af borgerkrig i Ribe. Foredrag Seem Menighed . Skallebækhus, Seem.
11.3.2014.
Lindegaarden – Early Christianity in late Viking Age burials. Foredrag Hjerting
Højskoleforening, Hjerting. 9.4.2014.
Domkirkeudgravningerne og andet nyt fra Ribe. Foredrag Løgumkloster Højskole. 18.6.2014.
Lindegårdsudgravningerne og Ribe Domkirke. Foredrag og rundvisning for Askov Højskole.
8.7.2014.
Lindegaarden – Tidlig kristendom i sene vikingetidsbegravelser. Foredrag Bork
Vikingemarked. Bork Vikingehavn. 8.7.2014.
Lindegaarden – Tidlig kristendom i sene vikingetidsbegravelser. Foredrag Ribe Rotary. Hotel
Dagmar. 4.11.2014.
Lindegaarden – Tidlig Kristendom i sene vikingetidsbegravelser. Foredrag Ribe Kulturklub.
Museum Ribes Vikinger. 9.11.2014.
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5.3 Deltagelse i udviklings- og formidlingsprojekter
SJM 220 Nyt Esbjerg Museum
Flemming Just, projektlejer
Mette Slyngborg, projektleder
Lulu Anne Hansen
Henrik Lundtofte
Anne-Sofie Lundtofte
Kamma Poulsen-Hansen
SJM 222 Dragons of the Northern Seas i Suzhou
Flemming Just, projektejer
Maria Knudsen
Mette Søvsø
Morten Søvsø
Mikkel Kirkedahl Nielsen
Anne-Sofie Lundtofte
SJM 235 Intrface – integration af etik
Anna Louise Siggaard, projektleder
Kamma Poulsen-Hansen
Bente Grundvad
SJM 235 Selvkørende oldtid for de yngste, Esbjerg Museum
Trine Wittorff Brander, projektleder
SJM 235 Lejrskoletilbud på Quedens Gaard i Ribe
Trine Wittorff Brander, projektleder
Anne-Sofie Lundtofte
SJM 235 Udvikling af Vikingekasse til CFU
Trine Wittorff Brander
SJM 236 Udvikling af vandring i plantagen
Anna Louise Siggaard, projektleder
Patricia Have
Anne-Sofie Lundtofte
SJM 323 Implementering af ”Det første togt” på Museet Ribes Vikinger
Mikkel Kirkedahl Nielsen
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SJM 324 Udvikling af Museet Ribes Vikinger gennem partnerskaber
Flemming Just, projektejer
Mette Søvsø, projektleder
Maria Knudsen
Anne-Sofie Lundtofte
Anna Louise Siggaard
SJM 326 Fidihvaffornoget – blivende tilbud
Trine Wittorff Brander
SJM 327: Steder med sjæl
Anne-Sofie Lundtofte
Mette Slyngborg
SJM 330 Paraplytema: Sydvestjylland besat
herunder SJM 409 MODSTAND, Esbjerg, Ribe, Bramming 1940-45
Anne-Sofie Lundtofte, projektejer
Henrik Lundtofte, projektleder
Mona Jensen
Trine Wittorff Brander
Anna Louise Siggaard
Patricia Have
SJM 331 Metaldetektiverne
Anna Louise Siggaard, projektleder
Bente Grundvad
SJM 332 Nye hjemmesider til Sydvestjyske Museer, Museet Ribes Vikinger og Esbjerg
Museum
Anne-Sofie Lundtofte
Flemming Just
SJM 338 Paraplytema: Hedenskab og Kristendom
herunder SJM 225 De Kristne Vikinger
Anne-Sofie Lundtofte, projektejer
Anna Louise Siggaard, projektleder
Trine Wittorff Brander
Mette Søvsø
Troels Bo Jensen
Michael Alrø Jensen
Patricia Have
SJM 414 Udvikling af undervisningsmateriale til basisudstillingerne på Museet Ribes
Vikinger - vikingetiden
Trine Wittorff Brander
Anna Louise Siggaard
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SJM 423 Realiseringen af Pionermuseet, 2. sal
Flemming Just, projektlejer
Henrik Lundtofte, projektleder
Lulu Anne Hansen
Anne-Sofie Lundtofte

Der var masser af inspiration at hente til paraplytemaet ”Sydvestjylland besat” (SJM 330), da
medarbejdere og frivillige fra Historisk Samling fra Besættelsestiden og Formidlingsenheden
tog på fælles tur til Fårhuslejren
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5.4 Medlemskab af bestyrelser, råd, udvalg o.a.
Anna Louise Siggaard
Bestyrelsesmedlem i personaleforeningen, SJM
Anne-Sofie Lundtofte
Medlem af Esbjerg Kommunes Biblioteker, udpeget af Esbjerg Kommunes Kultur &
fritidsområde
Redaktionsmedlem, Levende viden
Flemming Just
2014- Styregruppen for Kulturturisme, nedsat af Kulturstyrelsen
2014- Ribe Byhøjskole, formand
2014- Ribes fremtid, strategigruppe nedsat af Esbjerg Erhvervsudvikling
2014- Arbejdsgruppen vedrørende bosætningspolitik, nedsat af Esbjerg Kommune og
Esbjerg Erhvervsudvikling.
2013-14 Det strategiske Panel, Kulturstyrelsen, formand
2013- Strategiudvalget for Esbjerg Kommune og Esbjerg Erhvervsudvikling
2013- Medlem af Esbjerg Kommunes arbejdsgruppe vedr. Den åbne Skole
2013- Advisory Board, Akademiet for Talentfulde Unge, Region Syddanmark
2013- Repræsentantskabet, Syddansk Universitet
2012- Advisory Board, Turisme, Esbjerg Erhvervsudvikling
2012- Redaktionsmedlem Levende viden
2012- ODMs forskningsudvalg
2012- Advisory Board, Centre for Design, Innovation and Learning, Aalborg Universitet
2012- Aftagerpanelet for Sociologi og Kulturanalyse, Syddansk Universitet
2011- Bestyrelsen for Konserveringscenter Vest
2011- Ribe Fælles Markedsføring
2011- Fondsbestyrelsen for Domkirkemuseet (næstformand)
2011- Redaktionsmedlem By, marsk og geest
2010- Esbjerg Havns bestyrelse
2006- Esbjerg Gymnasium (formand)
2005- Erhvervsrådet Jylland Syd, Danske Bank
2004- VL 29 (virksomhedsledernetværk)
1991- Sydvestjysk Folkeuniversitet
Henrik Lundtofte
Medlem af Besættelsestidsnetværket
Medlem af Selskabet for Samtidshistorisk Forskning
Medlem af Netværk for Nazisme- og Holocauststudier
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Lulu Anne Hansen
Medlem af Center for Turisme, Innovation og Kultur (TIC), Syddansk Universitet, Esbjerg
Medlem af Turismeforskere i Danmark (TiD)
Medlem af netværk for Nazisme- og Holocaust Studier
Medlem af studiekreds History, visuality and the image, Syddansk Universitet, Odense
Mette Slyngborg
Medlem af Esbjerg Kommunes Byfond
Medlem af Ribe Byforum
Medlem af Bymidtesamarbejdet
Tillidsrepræsentant for akademikerne
Redaktionsmedlem, Levende viden
Medlem af bestyrelsen for Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling
Mikkel Kirkedahl Nielsen
Medlem af komiteen for Ribes Kulturnat
Redaktionsmedlem Fra Viborgegnen
Redaktør, Levende Viden
Mona Jensen
Medlem af Besættelsestidsnetværket
Morten Søvsø
Valgt til Museumsudvalget for kulturhistorie, Kulturstyrelsen
Udpeget til Arkæologisk Arbejdsgruppe, Kulturstyrelsen
Udpeget til forfattergruppen af Kulturstyrelsens strategi for byarkæologiske udgravninger
Medlem af Editorial Board, Danish Journal of Archaeology
Censor, Middelalder- og renæssancearkæologi, AU
Koordinator for middelalder, ODMs kultur-, naturhistoriske og kunstfaglige
orienteringsmøde
Niels Algreen Møller
Formand for det faglige panel til forskerbedømmelse indenfor arkæologi, Kulturstyrelsen.
Medlem af Kulturstyrelsens arbejdsgruppe til udarbejdning af en arkæologisk strategi for
undersøgelsen af ældre jernalder.
Redaktionsmedlem af By, marsk og geest.
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6. Personale 2014
Ledelse
Flemming Just, direktør
Henrik H. Kristensen, administrationschef
Arkæologi
Fastansatte
Morten Søvsø, museumsinspektør, leder af Arkæologi
Palle Siemen, museumsinspektør
Steen Frydenlund Jensen, museumsinspektør
Niels Algreen Møller, museumsinspektør
Sarah Skytte Qvistgaard, museumsinspektør
Kamma Marie Poulsen-Hansen, museumsinspektør
Troels Bo Jensen, museumsinspektør
Michael Alrø Jensen, museumsinspektør
Bente Grundvad, museumsinspektør
Lisbeth Norberg, tegner
Tove Marie Beck, museumsassistent
Ikke-fastansatte
Anders Olesen, arkæolog
Malene Aagreen Nielsen, arkæolog
Maria Knudsen, arkæolog
Niels Øjvind Flemming Gadgaard, detektor
Ingrid Stoumann Jensen, museumsinspektør, deltidsansat
Hemming Zaramella Hansen, arkæolog
Historie
Lulu A. Hansen, leder af Historie
Mette Slyngborg, museumsinspektør
Jannie Uhre Ejstrud, ph.d. historie, projektansat
HSB
Henrik Lundtofte, cand.mag. leder af HSB
Mona Jensen, cand.mag. (løntilskud og projektansat)
Palle Andersen, cand.mag. (løntilskud og projektansat)
Rasmus Therkelsen, cand.mag.(løntilskud)
Formidling
Anne-Sofie Bjørnø Lundtofte, museumsinspektør, leder af formidling
Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen, museumsinspektør (orlov), ph.d.-studerende fra 01.02.13
Trine W. Brander, museumsformidler
Anna Louise Siggaard, museumsinspektør
Aase Bondegaard, kontorassistent
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Rikke Bøgsted Knudsen, akademisk medarbejder (løntilskud)
Patricia Have (løntilskud og projektansat)
BASS (Butik, Administration, Samling, Service)
Butikker
Ulla Hollænder Kristensen, museumsvært, butiksleder
Lisbeth Karlsen, museumsvært, butiksleder
Inge Cederholm Ahrendsen, museumsvært
Laila Strandbygaard, museumsvært
Pia Greve Sørensen, museumsvært
Marianne Beck, museumsvært
Agnete Camilla Gelsing, museumsvært
Margaret Houborg, museumsvært
Inger Marie Paulus, museumsvært
Ulla Hauge Ehlers, museumsvært
Annamette Bast Buelund, museumsvært (løntilskud)
Ketty Ørnfeldt Jørgensen (løntilskud)
Jiahong Yang (løntilskud)
Charlotte Lindahl Lauridsen, museumsvært (løntilskud)
Administration
Bente Clausen, bogholder
Dorthe Lund Ebbesen, bogholder
Anna Maria Ravn, museumsassistent
Samling/magasiner
Mette Højmark Søvsø, museumsinspektør, leder af magasinet
Jens Egebjerg Hansen, samlingsforvalter (indtil 1.11.)
Preben H. Nielsen, museumsassistent
Kim F. Pedersen, museumsassistent
Sine Kristensen, museumsmedhjælper (seniorjob)
Brian Hornung Vildgaard museumsmedhjælper(løntilskud)
Henrik Brinch Christiansen (løntilskud)
Service
Carsten Mølleskov Pedersen, håndværker
Henrik Majenborg Kristiansen, håndværker
Anna Østergaard, rengøringsassistent
Lianna Lønborg Christensen, rengøringsassistent
Maiken Westergaard, rengøringsafløser
Anders Klingenberg Kristensen, havemand
Ikke-faste og ferieafløsere
Irene Jensen, museumsvært
Rita Karlsson, museumsvært
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Maren Lotte Otte, museumsvært
Caroline Pedersen, museumsvært
Cecille Brøndum Peetz, museumsvært
Sofie Hollænder Kristensen, museumsvært
Janni Jensen, museumsvært
Lasse Loklint Christensen, museumsvært
Sine Uhrskov, museumsvært
Anne Hollænder Kristensen, museumsvært
Bjarke Mølleskov Pedersen, museumsvært
Melanie Andersen, museumsvært
Mathilde Louise Andersen, museumsvært
Guider
Leif Graves Christensen
Anni Møller- Christensen
Kurt Juul
Richard Kværnø
Jens Ole Nielsen
Anna Margrethe Paludan
Svend Pedersen
Karsten Schmidt Eskildsen
Søren-Louis Edelberg Muldvad
Trygve Marthinsen
HSB frivillige
Benneth Østergaard Petersen
Hilda Pedersen
Leif H. Thomsen
Lise Østergaard Petersen
Niels Lykke-Kjeldsen
Verner Blom
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7. Regnskab 2014

22.
28.
32.
38.
44.
50.
54.
58.
60.
62.
70.
72.
82.

90.
91.
92.
94.

Regnskab

Årsregnskab

Budget

Årsregnskab

2012

2013

2014

2014

Personale
Lokaler – ejendomme, friarealer
Samlingens forvaltning m.v.
Undersøgelser og erhvervelser
Konservering
Udstillinger
Anden formidlingsvirksomhed
Administration
Entre
Betalinger for undersøgelser i henhold til kap. 8
Husleje, prioritetsrenter og –afdrag
Andre renter
Kiosk- og cafeteriavirksomhed

-11.039
-1.806
-62
1.007

-11.363
-1.836
-130
-366

-11.109
-684
-85
100

-12.012
-1.933
-174
98

-1.192
-57
-416
1.531

-534
-73
-703
1.519

-693
-87
-877
1.455

-521
-76
-570
1.740

17
513

-60
616

9
530

-16
592

I alt konto 22 til 82

-11.504

-12.930

-11.441

-12.872

Tilskud fra kommuner
Ikke-offentlige tilskud
Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd
Tilskud fra amtskommuner

8.632
737

9.367
756

8.233
743

9.320
990

I alt konto 90 til 94

9.369

10.123

8.976

10.310

Statstilskud

2.593

2.749

2.495

2.635

-58

30

73

Ekstraordinær indtægt ved salg af ejendom

12

Resultat (indtægter – udgifter)

470
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