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1. Ledelsesberetning 
 
Organisation 
Der har været en enkelt udskiftning i bestyrelsen, idet næstformanden, Paul Holst, trådte 
tilbage som formand for Esbjerg og Omegns Museumsforening, og foreningen udpegede i 
stedet den nye formand, tidligere ejendomschef Poul Larsen, til medlem af Sydvestjyske 
Museers bestyrelse. Samtidig blev Dan Møller valgt til ny næstformand. Bestyrelsens 
sammensætning er derfor således: 
 
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 
Poul Larsen, fmd., Esbjerg og Omegns Museumsfor.  Udpeget af EOM-s 
Dan Møller, næstfmd., Det Antikvariske Selskab, Ribe Udpeget af ASR 
Sarah Qvistgaard, museumsinspektør       Medarbejderrepræsentant 
Jørgen Ulrik Jensen har siden 2012 været formand. 
 
Museets øverste ledelse består af museumsdirektør Flemming Just og administrationschef 
Henrik Hedegaard Kristensen. Ledergruppen består herudover af lederen af Arkæologi, 
Morten Søvsø, lederen af Historie, Lulu Anne Hansen, og lederen af Formidling, Anne-Sofie 
Lundtofte. 
 
Som led i Kulturstyrelsens, nu Slots- og Kulturstyrelsens, bestræbelse på at reducere antallet 
af ansvarshavende gravende museer har Sydvestjyske Museer og Museet på Sønderskov 
indgået en samarbejdsaftale i 2014 med virkning fra 1. januar 2015. Samarbejdet, der 
formelt kaldes Arkæologi Sydvestjylland, indebærer, at SJM formelt set skal have det 
overordnede forskningsmæssige ansvar samt stå for en sammenføring af økonomien på det 
arkæologiske område, således at der afleveres et samlet regnskab herfor. I praksis har 
arkæologerne på Sønderskov stadig det fulde daglige ansvar i forhold til Vejen Kommune.   
Samarbejdet har udviklet sig meget positivt og konstruktivt, hvor arkæologerne trækker på 
hinandens fagligheder, publicerer sammen og holder fælles faglige og sociale 
arrangementer.  
 
I løbet af året indgik SJM en formel samarbejdsaftale med Ribe Domsogns menighedsråd om 
Domkirkemuseet. De to parter har været sammen om at udvikle og etablere det succesrige 
museum i domkirkens søndre galleri. Domkirkemuseet ledes af en fondsbestyrelse, hvor 
menighedsrådet har formandsposten og SJM næstformandsposten. 
 
SJM indgik også en associeringsaftale med Ribelund Museet, der formelt hører under 
Udviklingscenter Ribe, den tidligere åndsvageanstalt. Det lille museum er drevet af frivillige 
og har åbent en dag om ugen og har i øvrigt rundvisninger efter aftale. SJM har i aftalen 
forpligtet sig til at hjælpe med at registrere genstande og sætte skiftende folk i seniorjobs 
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ind i registreringssystemet, ligesom museet på anden vis giver faglig støtte. Museet afspejler 
en betydningsfuld institution og dens virke igennem de seneste godt hundrede år. 
 
I forbindelse med Esbjerg Byråds budgetvedtagelse i oktober 2015 besluttede byrådet, at det 
foreningsdrevne Bramming Egnsmuseum fra 2016 skulle lægges ind under SJM. De to 
institutioner har ført konstruktive drøftelser i slutningen af året, som sikrer, at egnsmuseet 
får en status på linje med Historisk Samling fra Besættelsestiden (HSB), der blev en del af 
SJM i 2013. Det betyder, at egnsmuseet i det store hele fortsætter som hidtil, og at 
museumsinspektør Mogens Hansen fortsætter som daglig leder og med direkte reference til 
direktøren.  
 
Økonomi 
De seneste år har været præget af en betydelig reduktion i de offentlige basistilskud. 
Hovedbidragyderen er Esbjerg Kommune, som siden 2014 har reduceret budgettet for de 
selvejende institutioner med årlige procentbesparelser og fra 2016 med ikke mindre end 
10%. 
 
De statslige bevillinger er også blevet beskåret. I 2015 inddrog Kulturministeriet 1% med 
henvisning til lønudviklingen. I forbindelse med finanslovsvedtagelsen i december 2015 
vedtog et flertal i Folketinget at indføre et såkaldt omprioriteringsbidrag på 4 x 2% for de fire 
budgetår 2016-19. 
 
Samlet set betyder det, at SJM vil have mistet næsten to millioner i nutidskroner, når vi er 
fremme ved 2019, eller godt hver sjette krone. I de foregående år har museet løbende 
tilpasset driften, og allerede i september 2015, hvor de kommende omfattende besparelser 
blev meldt ud, gik museet i gang med en spareplan. Da bestyrelsen i december vedtog 
budgettet for 2016 var der skåret næsten tre årsværk væk samt en række mindre poster. 
Beklageligvis har museet måttet afskedige butikslederen ved Esbjerg Museum samtidig med, 
at museet lukkes midlertidigt i halvandet år, medens der bygges nye udstillinger op. En 
planlagt markedsføringsstilling er bortfaldet, og museet har også sagt farvel til en bogholder.   
 
Reduktionerne betyder, at museet for de kommende fire år kan budgettere med et overskud 
på omkring en kvart million hvert af årene. Der skal i den forbindelse erindres om, at når 
Esbjerg Museum åbnes igen, vil det kræve personaleressourcer. Desuden vil der i takt med 
realiseringen af de mange udstillingsplaner være et stigende og presserende behov for en 
dedikeret markedsføringsindsats.   
 
Mht. konserveringsarbejdet har 2014-15 budt på specielle økonomiske udfordringer. I 
forbindelse med museumslovens vedtagelse i 2013 besluttede Folketinget, at de hidtidige 
konserveringscentre ikke længere skulle modtage tilskud fra staten, men at beløbet til 
konservering skulle tildeles museerne direkte. Siden 1979 har de statsanerkendte museer i 
hvad der svarer til det tidligere Ribe og Ringkøbing amter fået foretaget hovedparten af 
deres konserveringsydelser gennem det fælles konserveringscenter i Ølgod. Centeret har 
modtaget fire millioner årligt fra staten, og museerne har herudover fået foretaget en ikke 
ubetydelig konservering i forbindelse med de bygherrefinansierede udgravninger.  
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De femten statsanerkendte museer knyttet til Ølgod har som konsekvens af loven besluttet, 
at det hidtidige statstilskud i hovedsagen skal fordeles efter de seneste trettens års fordeling 
af den såkaldte tjenestetid. SJM får dermed den største andel, ca. 15%, svarende til 590.000 
kr. årligt, som fra 2016 vil komme som en forøgelse af det statslige tilskud. De femten 
museer har indgået en foreløbig tre-årig aftale om, at alle midlerne i den periode kanaliseres 
videre til konserveringscenteret. Samtidig er der indledt fusionsdrøftelser med andre 
konserveringscentre og her først og fremmest Vejle.  
 
Hele processen er desværre blevet kompliceret af, at Folketinget i forbindelse med 
beslutningen overså, at museernes køb af konserveringsopgaver er at betragte som køb af 
en serviceydelse og dermed momsbelagt. Det betyder, at museernes konserveringsydelser 
bliver reduceret med 20%, og konserveringscentrene står i en meget alvorlig 
personalemæssig situation. Folketingets partier og kulturministeren erkender, at der er tale 
om en fejl, men har for nærværende ikke været i stand til at finde midler til at kompensere. 
 
Ekstern finansiering 
Med de faldende offentlige bevillinger bliver evnen til at tiltrække eksterne midler ekstra 
vigtig. Basisbevillingerne dækker den daglige drift, medens der er behov for ekstern 
finansiering af nye udstillinger, publikationer, særlige forskningstiltag samt naturligvis til de 
mange udviklingsprojekter, som museet har lanceret. Alene og sammen med andre søgte vi i 
2015 for over 46 mio. kr. og fik bevilget næsten 12 mio. kr. En væsentlig del vedrører 
fondsstøtte til det kommende heksemuseum, men det lykkedes også at opnå en række 
bevillinger til forskning og formidling og publikationer.  
 
Kapitel 8-arbejdet 
SJM varetager det arkæologiske ansvar og bygherrefinansierede undersøgelser i Esbjerg, 
Fanø og Billund kommuner og har som ovenfor nævnt et overordnet ansvar i forhold til 
Vejen Kommune. På nyere tids-området har SJM ansvaret i Esbjerg og Fanø kommuner. 
Museet har et særdeles tæt og konstruktivt samarbejde med Esbjerg Kommune om kap. 8-
arbejdet og mødes to gange årligt med centrale embedsmænd for at drøfte igangværende 
og kommende sager og mere generelle spørgsmål. Museet modtager hvert år fra kommunen 
22-2400 byggesager, som screenes. Fra Billund Kommune modtages omkring 5-700 sager 
årligt. Af afsnit 2.1 fremgår det detaljeret, hvilke sager der har ført til forundersøgelser. Et 
mindre antal har senere ført til egentlige udgravninger. 
 
SJM er et af ti såkaldte tilsynsmuseer, hvilket vil sige museer, der på vegne af Slots- og 
Kulturstyrelsen foretager tilsyn med fredede fortidsminder såsom gravhøje med mere. I 
2015 gennemførte styrelsen en mindre rokering af ansvarsområdet, således at SJM ud over 
kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Billund og Vejle nu også fører tilsyn i Fredericia. 
 
Forskning 
I Kulturstyrelsens kvalitetsvurderingsrapport blev den arkæologiske forskning ved museet 
karakteriseret som værende af høj kvalitet og inden for vikingetidsområdet for at være i 
toppen i Danmark. Anbefalingen var, at museet skulle fastholde det høje niveau inden for 
det arkæologiske område.  
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I sin strategi vil museet ikke kun fastholde men udbygge forskningen kvalitativt og 
kvantitativt. Der er blevet ansat en museumsinspektør, Niels Algreen Møller, med en ph.d.-
grad i jernalderens bebyggelseshistorie, og lederen af enheden, Morten Søvsø, er ved at 
færdiggøre en ph.d.-afhandling inden for vikingetidsområdet. Et udtryk for enhedens 
kvalitative styrke er, at den opnåede to bevillinger fra Kulturministeriets Forskningsudvalg og 
er med i et tredje bevilget projekt. I alt blev der kun givet midler til 14 projekter i hele landet 
inden for alle museumsområder.  
 
I kvalitetsvurderingsrapporten blev der formuleret et krav om, at historie/nyere tid skulle 
styrkes betydeligt. Dette er siden sket på flere områder. I 2013 fusionerede museet med 
Historisk Samling fra Besættelsestiden (HSB) og fik med arkivleder Henrik Lundtofte tilført en 
anerkendt besættelsestidsforsker. Han og en stab af projektansatte og frivillige har siden 
publiceret en lind strøm af videnskabelige og populærvidenskabelige artikler og bøger, alene 
i 2015 tre monografier. I 2013 blev ph.d. Lulu Anne Hansen ansat som leder af Historie-
enheden og har siden publiceret og tiltrukket forskningsmidler, ligesom der har været basis 
for projektansættelser.  
 
Blandt museets egne generelle virkemidler til at styrke forskningen skal nævnes den interne 
forskningspulje, som især er beregnet til yngre medarbejdere uden fast bevilling. Puljen er 
på 125.000 kr. og muliggør typisk omkring fire mindre projekter, f.eks. publicering af et 
udgravningsresultat eller projektforberedelse.  
Et andet virkemiddel er en forholdsvis stor bevilling til konferencedeltagelse, herunder til 
international deltagelse.  
 
I tabel 1 ses udviklingen i de seneste fem års forskningspublicering. Som det fremgår, er det 
lykkedes at fastholde et højt niveau, både kvantitativt og kvalitativt, gennem de seneste tre 
år.  
 
Tabel 1. Forskningspublicering 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Monografier/antologier/ph.d.-afh. 2 1 1 3 6 

Dansksprogede artikler/kapitler/anm. 7 14 17 26 48 

Fremmedsprogede artikler/kapitler 1 1 2 9 1 

Fagfællebedømte bøger og artikler  6 9 12 17 11 

Forskningsformidlende art. og kapitler 2 7 16 20 34 

Liljebjerget 1 2 5 4 5 

 
Medarbejderne er også flittige til at formidle deres forskningsresultater, både i 
videnskabelige fora og som populærvidenskabelige foredrag. Det stigende antal 
videnskabelige og fremmedsprogede oplæg vil senere give sig udslag i et større antal artikler 
i udenlandske tidsskrifter og bøger. 
 
Det skal understreges, at forskningsformidling også finder sted på mange andre områder, 
f.eks. på nettet gennem en arkæologiblog, gennem udstillinger, undervisning, guidning og 
læringstilbud. 
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Tabel 2. Forskningsformidling 
 

Type 2011 2012 2013 2014 2015 

Forskningsformidlende  13 49 52 48 52 

Videnskabelige 11 16 25 18 28 

- heraf fremmedsprogede 0 4 13 7 14 

I alt 24 65 77 66 80 

 
I 2014 vedtog museet en ambitiøs forskningsstrategi med i alt syv temaer. Arkæologi på 
Sønderskov er en del af strategien og har et særligt ansvar for det første tema om de ældste 
tider. Hvert år vil SJM foretage en evaluering af, hvilke fremskridt der er gjort inden for de 
forskellige temaer. Tabel 3 indeholder en oversigt over publicering. Tallene i parentes er det 
antal publikationer, som ansatte ved Sønderskov har skrevet. 
 
Tabel 3. Status på forskningsstrategien 
 

Forskningstema Viden-
skabelige 
artikler 

Viden- 
skabelige 

bøger 

Populærvid 
Artikler 

Populærvid 
bøger 

A. Bebyggelsesudviklingen fra sen yngre 
stenalder til bronzealderens slutning 
(2800-500 f.Kr.) 
 

(4)  (8)  

B. Jernalderen i Vestjylland – 
bebyggelser, begravelser og samfund  
 

6 
(1) 

1 4 
(4) 

 

C. Vadehavsregionens kultur- og 
erhvervshistorie, herunder 
turismeudvikling 
 

1  3 1 

D. Centerdannelse og byudvikling i 
Sydvestjylland i et nordeuropæisk 
perspektiv 
 

2  5 1 

E. Visuel kulturhistorie 
 

    

F. Kulturarvsformidling og –ledelse 
 

1  3  

G. Modstand og modstandsbekæmpelse, 
1940-45 
 

 2 19 1 
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Det skal bemærkes, at Kulturstyrelsen har fastsat nogle publiceringsmål over en femårig 
periode for de arkæologiske museer. Med den omfattende publicering fra Arkæologi 
Sydvestjylland opfyldes dette mål allerede efter det første år. 
 
Formidling 
Som det fremgår af afsnit 4 har museet mange og forskelligartede formidlingsformer og på 
mange platforme: Udstillinger, foredrag, sociale medier, blogs, guidede ture, læringstilbud 
m.m. Centralt står hjemmesiden, som blev radikalt ændret i 2015. 
 
I lighed med de øvrige museer i Esbjerg Kommune indgår SJM i den centrale 
partnerskabsaftale, som byrådet har vedtaget for skolevæsnet omkring den åbne skole. 
Aftalen skal nu udfyldes af en række decentrale aftaler med de syv skoledistrikter. Museet 
har et særdeles tæt samarbejde med Esbjerg Kommunes skoletjeneste, Myrthue – Natur, 
Kultur & Læring. Ud over det formaliserede samarbejde på Quedens Gaard i form af en 
fælles enhed arbejder SJM og Myrthue meget tæt sammen om en række nye 
formidlingstiltag.  
 
En helt særlig begivenhed på formidlingsområdet var åbningen af udstillingen Dragons of 
The Northern Seas – The Viking Age of Denmark på Suzhou Museum i Kina. I 2013 indgik SJM 
og Suzhou Museum en samarbejdsaftale, hvor vi bl.a. forpligtede hinanden til at sætte en 
udstilling op hos hinanden. Suzhou er Esbjergs venskabsby og har seks millioner indbyggere. 
Museet i byen er særdeles smukt og velfungerende, og samarbejdet om udstillingen forløb 
meget tilfredsstillende. For at kunne løfte den store opgave indgik SJM en aftale med 
Nationalmuseet og Vikingeskibsmuseet samt professor Søren Sindbæk, Arkæologi på Aarhus 
Universitet. Dette konsortium arbejdede intenst i en lang periode med at planlægge og 
senere sætte udstillingen op, udgive en bog på engelsk og kinesisk, lave en film på engelsk og 
kinesisk samt skabe en række formidlingsaktiviteter. Udstillingen blev vist i perioden 27.3. – 
30.6. og blev set af omkring en kvart million besøgende. 
 
Udstillingsprojekter 
Museet har i de seneste par år formuleret en række meget ambitiøse udstillingsprojekter, 
som i 2015 er kommet ind i en ansøgnings- og realiseringsfase. 
 
I 2013 udviklede museet i samarbejde med Jørgen Overbys Tegnestue en masterplan for den 
karré, som museet ejer i midten af Ribe ved Overdammen/SortebrødregadeI , og som ikke 
har været anvendt til museumsformål i en årrække. Der skal skabes en samlet 
museumskarré bestående af købmandsgården Quedens Gaard inklusiv Rosenhaven, et 
museum for Danmarks mest betydningsfulde udvandrer Jacob A. Riis i hans barndomshjem i 
Sortebrødregade 3, samt et heksemuseum i renæssancebygningen i Sortebrødregade 5. 
Samlet vil de tre dele koste omkring 85 mio. kr. Der er søgt midler til alle tre dele, og i 2015 
lykkedes det at opnå bevilling fra fire fonde til heksemuseet, i alt 8,6 mio. kr. Der forventes 
afklaring på en række store ansøgninger i løbet af 2016. 
 
Esbjerg Museum har udstillingsmæssigt ikke ændret sig siden omkring 1990, og besøgstallet 
har været utilfredsstillende. I 2014 blev der derfor formuleret en fuldstændig nytænkning af 
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museet med titlen Pionermuseet. Et første led er en satsning på besættelsestiden i 
fortsættelse af fusionen med HSB.  
Et særligt pædagogisk initiativ er udviklet i et tæt samarbejde mellem Myrthue og HSB og 
bærer titlen Læringscenter for Holocaust og Folkedrab. De ældste elever skal gennem 
billeder og lyd og dilemmaer arbejde med holocaust i to rum på museet. Der er i den 
forbindelse indgået en samarbejdsaftale mellem på en den ene side SJM og Myrthue og på 
den anden side Historielab, Nationalt Netværk af Skoletjenester, UC Syddanmark og Dansk 
Institut for Internationale Studier.  Historielab har været med til at finansiere projektorer og 
it, og der er i 2015 afviklet testforløb. Disse fortsætter i 2016, inden der søges midler til 
endelig indretning. 
 
I et integreret samarbejde mellem museet og Myrthue og udstillingsarkitekt Mikael Thorsted 
er der udviklet forslag til en helt ny form for formidling, som er en kombination af 
museumsudstilling og historisk værksted. Temaet er besættelsestiden, hvor nogle af de 
bedste elementer fra et eksisterende historisk værksted integreres med en udstilling. Et 
prospektmateriale blev færdiggjort i slutningen af året, og fondssøgning er indledt.  
 
Samlingen og magasiner 
Samlingen er museets rygrad og omfatter ud over alle genstandene også bibliotek, arkiv og 
registreringssystemer. Det er helt afgørende, at museet har velordnede og brugervenlige 
samlinger. Et stort skridt blev taget med udviklingen af sagsstyrings- og 
registreringssystemet SJM SYS, som siden igangsætningen i 2014 har vist sin store værdi. 
 
I 2015 fik vi tilendebragt en meget stor flytteopgave, idet hele den arkæologiske samling i 
kælderen under Esbjerg Museum er blevet overflyttet til magasinet på Ørstedsvej i Ribe. I alt 
er der flyttet 19 tons genstande, heraf 2815 flamingokasser fyldt med arkæologiske fund, 
utallige paller med sten med mere. Sideløbende med flytningen er hele oldsagssamlingen fra 
Esbjerg digitaliseret. Inden genstandene kan sættes på plads i selve magasinet skal de 
rengøres, og det skal tjekkes, om de fysiske genstande svarer til den digitale registrering.  
 
Smertensbarnet er stadig magasinet for nyere tids genstande på Tobakken i Esbjerg. I 
kvalitetsvurderingsrapporten betegnede Kulturstyrelsen opbevaringsforholdene som 
utilfredsstillende. Vi har derfor hvert år indsendt ansøgning til kommunens 
budgetforhandlinger om midler til en magasinbygning ved siden af det eksisterende på 
Ørstedsvej, således at vi også kan skabe de mest rationelle arbejdsgange. I 2015 gik SJM 
sammen med en række andre parter (Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg Kunstmuseum, Ribe 
Kunstmuseum, Museet på Sønderskov og Byhistorisk Arkiv) for at få skabt et fællesmagasin. 
Dette vil være den helt rigtige faglige og økonomiske løsning. Desværre kunne Esbjerg 
Kommune i den pressede økonomiske situation ikke finde midler, men vi vil i de kommende 
år arbejde intenst på at skabe et fællesmagasin.   
 
I 2015 er de forskellige arkiver blev samlet og systematiseret på Tangevej, hvilket igen 
betyder en arbejdslettelse og et hurtigere overblik. Selv om næsten alt nyt materiale nu 
foreligger elektronisk eller omsættes til elektronisk form, er der stadig brug for papirarkivet, 
da museets arbejde selvsagt hviler på skuldrene af tidligere generationers indsats.  
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Biblioteket har siden flytningen til Tangevej været et smertensbarn, idet bibliotekslokalet er 
alt for lille til at rumme den meget omfattende samling. Da der ikke har været råd til at leje 
mere, har vi med brandmyndighedernes godkendelse inddraget den meget brede gang på 
Tangevej til biblioteksformål med over 50 reoler langs væggene. Bøger fra tre forskellige 
steder i Quedens Gaard er nu samlet og ordnet sammen med det eksisterende bibliotek, og 
der er samtidig blevet kasseret en del værker. Det samlede bibliotek, herunder HSB’s, er 
registreret i forskellige systemer. Vi håber nu på at kunne indgå aftale med Syddansk 
Universitetsbibliotek om adgang til benyttelse af deres forskningsbibliotekssystem.  
 
Resultatet for 2015 
Sydvestjyske Museer realiserede i 2015 et overskud på kr. 95.536 før disponering. 
Overskuddet foreslås disponeret som følger: 
 
Bramming Egsmuseum – IT og hjemmeside, kr. 35.000 
Udvikling af billeddatabase, kr. 55.000 
Overført resultat, kr. 5.536 
 
Budget 2016 – overslag 2017-2019 
Overordnet viser det budgetterede resultatet for 2016 et overskud på t.kr. 78 
For overslagsårene 2017-2019 forventes et resultat som flg.: 
2017 (tkr.): 269 
2018 (tkr.): 243 
2019 (tkr.): 245 
 
Besøgstal og omsætning 
Nedenstående tabel viser samtlige besøgende på udstillingsstederne på Sydvestjyske 
Museer. Øvrige museumsaktiviteter omfatter kulturnat, Marbækdag, Peters Jul, Quedens 
Gaard og andre aktiviteter uden for museumsudstillingerne. 
 

       

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Museet Ribes Vikinger 38.067 37.666 32.299 35.201 38.962 45.156 

Esbjerg Museum 8.460 8.110 10.703 7.756 9.150 11.253 

Rådhussamlingen 2.779 2.185 1.724 1.656 1.720 2.054 

Domkirkemuseet 59.792 59.718 55.792    

Museet på Ribelund 690      

Esbjerg Vandtårn 4.423 4.038 3.837 5.530 5.028 6.198 

Øvrige museums- 
aktiviteter, Ribe 11.861 13.775 12.437 10.644 12.330 14.478 

Øvrige museums- 
aktiviteter, Esbjerg 4.975 5.210 5.110 4.800 4.800 5.800 

  131.047 130.702 121.902 65.587 71.990 84.939 

 
For at skabe en større tilstrømning af gæster har museet involveret sig en del i 
turismeudvikling. En række større aktører inden for turistområdet i Vadehavskommunerne 
er gået sammen om at etablere markedsføringsorganisationen Vadehavskysten med et mål 
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om at samle medlemsbidrag på i første omgang en million kroner. Sydvestjyske Museer har 
været medinitiativtager og sidder med i bestyrelsen. Det er forventningen, at en 
professionalisering og et øget samarbejde på tværs af geografi og sektorer vil bidrage til at 
tiltrække flere gæster. Region Syddanmark bevilgede i efteråret 2015 en million kroner til 
Vadehavskysten.  
Igennem mange år har museer og overnatningssteder i samarbejde med turistkontoret i Ribe 
haft et godt samarbejde i Ribe Fællesmarkedsføring, hvor de enkelte medlemmer har puljet 
sammenlagt 350.000 kr. til fælles markedsføringstiltag. En del af disse midler vil fremover 
blive kanaliseret til Vadehavskysten, men der vil stadig være behov for fælles tiltag lokalt 
inden for markedsføring og fælles udvikling. I 2015 blev det derfor besluttet at rekonstruere 
samarbejdet, hvilket har vist sig at være en positiv udvikling. 
 
Sammenfattende 
Med de omfattende besparelser har museet skåret ind til benet. Ikke desto mindre har vi i 
2015 fået løst omfattende opgaver både i forhold til undersøgelser, registreringer, 
formidling, forskning og mange nye initiativer.  
I forhold til kvalitetsvurderingsrapporten har vi to udeståender. Vi har endnu ikke fået løst 
magasinproblemet for de genstande, der befinder sig i Tobakken i Esbjerg, og vi er ikke helt i 
mål med beretningsefterslæbet på arkæologiske udgravninger foretaget i 1980’erne og 
90’erne.  
Som helhed ser vi fortrøstningsfuldt på 2016. Årets store udfordring er at komme i mål med 
finansieringen af de mange udviklingsprojekter. 
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2. Beretning fra de faglige enheder 
 

2.1 Arkæologi 
 

Udgravningsaktivitet 
I 2015 udførte Sydvestjyske Museer i alt 30 arkæologiske undersøgelser fordelt over Esbjerg, 
Billund og Fanø kommuner. De tre kommuner har et samlet areal på 1281 km2 – det er ca. 3 
% af Danmarks areal – og udgør tilsammen museets arkæologiske ansvarsområde og 
jagtmark. To af undersøgelserne var forskningsudgravninger, mens de resterende 28 var 
såkaldte nødudgravninger forud for kommende anlægsarbejder. De fordeler sig således i 
2015 sammenlignet med de foregående tre år: 
 

Udgravninger SJM  2012 2013 2014 2015 

Mindre forundersøgelser betalt af SJM 16 29  13 8 

Større forundersøgelser betalt af bygherre 18 18  15 11 

Slutundersøgelser betalt af bygherre 8 4  5 9 

Forskningsudgravninger 0 3  3 2 

I alt 42 54 36 30 

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

Kommune 2012 2013 2014 2015 

Esbjerg 32 46  29 23 

Billund 10 7  6 7 

Fanø 0 1  1 0 

I alt 42 54 36 30 

 
Omsætningen i den arkæologiske afdeling var i 2015 på 5.052.418 kr. inkl. moms. En lille 
stigning i forhold til 2014 formodentlig som en afspejling af et generelt svagt stigende 
aktivitetsniveau inden for byggeri og anlæg.  
 
Året har budt på flere bemærkelsesværdige udgravninger. I Andrup har vi udgravet tredje 
etape af udstykningen Nørregårdsparken (SJM 166, se afsnit 3.1). På skråningen ligger en 
landsby i mange faser igennem ældre germansk jernalder (ca. 375-550 e. Kr.) og måske også 
den foregående periode, yngre romersk jernalder (ca. 200-375 e. Kr.). Flere af gårdene er 
kolossalt store med hovedbygninger på næsten 50 meters længde beliggende på særdeles 
velvoksne tofter. Det er de største gårde fra denne periode, vi indtil nu har udgravet. 
Udgravningsholdet har under svære forhold i efterår og vinter 2015 lavet et meget fint 
feltarbejde, som lover godt for den kommende bearbejdning og udvælgelse af materiale til 
datering. De samlede udgravninger i Andrup vil blive en nøglelokalitet til belysning af 
landsbyernes struktur og arkitektur i denne periode. 
  
En anden væsentlig opdagelse stod detektormanden Dan Christensen for. På en mark vest 
for Sneum Kirke fik han et kraftigt signal. Da han gravede ned, fremkom randen af en kedel 
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af kobberlegering, og klogeligt indstillede Dan arbejdet og kontaktede museet. Den 
efterfølgende udgravning (SJM 455) kunne afdække en højstatus-grav fra antagelig 2. årh. 
omgivet af en ringgrøft. I en stor kedel var begravet de brændte rester af en stormand med 
våben, guldfingerring m.m. Kedlen er i øjeblikket under udgravning på Nationalmuseets 
bevaringsafdeling i Brede.  
 
På Rosen Allé i Ribe fortsattes uddannelsesudgravningen for studerende i Middelalder- og 
Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet, i 2015 med hele årgangen bestående af 22 
studerende (SJM 348). Fra universitetet deltog professor Søren Sindbæk og post doc. Sarah 
Croix, mens Maria Knudsen og i mindre omfang Morten Søvsø repræsenterede Sydvestjyske 
Museer. Udgravningen bød blandt meget andet på fundet af en smuk og helt intakt 
vinkande, antagelig et 700-tals importstykke fra Nordfrankrig. Den var nedsat i en grav og 
afventer fortsat at blive CT-scannet og udgravet.  Desuden fandtes både bebyggelse og grave 
fra yngre germansk jernalder og vikingetid, som bid for bid hjælper os til at forstå Ribes 
ældste gravplads, et stort og kulturelt mangfoldigt fortidsminde uden lige i Danmark.  
 
Ved Vadehavscenteret i Vester Vedsted er udgravet en interessant bebyggelse fra yngre 
germansk jernalder og vikingetid samt ældre middelalder (SJM 311). De ældste faser synes 
ikke at være en agrar landsby, men snarere en handelsplads eller storgård. En brønd på 
stedet kunne dendro-dateres til at være anlagt år 600 og vedligeholdt frem til midten af 700-
årene. Fundmaterialet rummer tydelige spor efter specialiseret håndværk og handel. Måske 
har vi her resterne af et Ribe før Ribe? I ældre middelalder opføres en række gårde på 
stedet, en brønd tilhørende denne fase er dendrodateret til 1080.  
 

 
Træet fra bundrammen i en af brøndene i Okholm blev dendrodateret til at være fældet  
i år 1080. De lyse årringe yderst er det såkaldte splintved, mens kernveddet er mørkt. 
 
Desuden er det lykkedes at få dateret Det Gamle Rådhus i Ribe. Tagværket er intakt og 
gennemgående nummereret, så det kan fastslås, at det er opsat på én gang. Dele af et 
oprindeligt spær blev udskiftet i 2014, og det lykkedes efterfølgende for arkitekt Steffen 
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Søndergaard og museet at opspore dette stykke og få det dendrokronologisk dateret til ca. 
1527, som altså er tidspunktet for den ombygning, hvor huset fik sit nuværende pyntelige 
udseende med udstrakt anvendelse af formsten med mere. Det kan man læse mere om i 
bogen Det Gamle Rådhus i Ribe, som udkom i 2015. 
 
Museets udgravninger kan desuden følges på arkæologernes blog, Arkæologi på 
Sydvestjyske Museer, www.sydvestjyskemuseer.wordpress.com. 
 
Museumsudredningen, samarbejdsaftalen med Museet på Sønderskov og arkæologiske 
kvalitetskrav 
I kølvandet på den internationale evaluering af dansk arkæologi, som gennemførtes i 2009, 
udkom i 2011 Kulturministeriets Udredning om fremtidens museumslandskab. 
Anbefalingerne heri var en af baggrundene for, at Sydvestjyske Museer i 2014 indgik en 
samarbejdsaftale med Museet på Sønderskov omhandlende varetagelsen af den 
arkæologiske virksomhed. Aftalen betød, at Sydvestjyske Museer bliver overordnet ansvarlig 
for begge museers arkæologiske arbejde. Morten Søvsø er udpeget til leder af den samlede 
arkæologiske enhed, som formelt bærer navnet Arkæologi Sydvestjylland.  
 
Samarbejdet forløber til begge parters tilfredshed. I praksis opretholdes begge arkæologiske 
enheder på Sønderskov hhv. Ribe, men der samarbejdes omkring faglige spørgsmål, udlån af 
arbejdskraft og uformelle sociale sammenkomster. 
 
En anden konsekvens af anbefalingerne i udredningen er, at Slots- og Kulturstyrelsen nu har 
formuleret en række kvalitetskrav, som arkæologiske museer skal leve op til, og således også 
Sydvestjyske Museer. I 2015 gennemførtes en første spørgerunde fra Kulturstyrelsen, og 
vores samarbejde med Sønderskov lever på alle punkter på nær ét meget fint op til 
Kulturstyrelsens krav. Kun hvad angår vores beretningsefterslæb er vi endnu ikke helt i mål.  
 
Databaser, digitalisering, registrering og flytning af Esbjerg Museums arkæologiske samling 
Efter to års drift er museets sagsstyrings- og genstandsdatabase, SJM SYS, fortsat et stabilt 
og nyttigt værktøj, som udgør rygraden i store dele af museets 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 967.706 genstande. Det tilsvarende tal fra sidste 
årsberetning var 866.186. I løbet af året er således registreret 101.520 genstande – en 
imponerende bedrift, som folkene på magasinet kan være stolte af. Tilvæksten skyldes for 
en mindre del nye fund fra udgravninger, hovedparten skyldes digitalisering af ældre analoge 
registreringer.  
 

Registrerede museumsgenstande i SJM SYS. 
Både arkæologi og nyere tid 

2013 2014 2015 

Antal 782.268 866.186 967.706 

 
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 
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indgang, selv om søgemulighederne i det statslige system ikke er ret gode. I løbet af 2016 vil 
Regin blive afløst af det nye system SARA. 
 
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 2015 har 
antropologerne og kemikerne ved SDU, som er samarbejdspartnere i projektet, udført 
prøver og analyser, og rapporterne afventes med spænding. 
Projektets afrapportering vil for store deles vedkommende blive i Ribe Studier vol. 2. 
Udgravninger ved Ribe Domkirke 2008-12. Vol. 1 var Claus Feveiles Det ældste Ribe fra 2006. 
Publikationen 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 2015 blev det til en sammenhængende 
arbejdsperiode på to uger. Arbejdet fortsætter i 2016. 
  
De dødes by 
Sarah Croix har modtaget midler fra Kulturministeriets Forskningsudvalg til at gennemføre 
projektet De dødes by omhandlende Ribes ældste gravplads. I området omkring jernbanen 
og Rosen Allé er ved flere lejligheder fundet både brand- og jordfæstegrave fra 7-, 8- og 900-
tallet. Dette meget varierede materiale afspejler det ældste Ribes kulturelle og etniske 
mangfoldighed, og bliver nu samlet undersøgt og analyseret. Sarah er i projektperioden 
ansat 40 % hos Sydvestjyske Museer og 60 % ved Aarhus Universitet. 
 
Søhale, Jernvedlund og de sydvestjyske tuegravpladser 
Niels Algreen Møller har modtaget midler fra Kulturministeriets Forskningsudvalg til at 
gennemføre et projekt om den førromerske jernalders tuegravpladser. Formålet er dels at 
undersøge om de jyske tuegrave afspejler et lokalsamfunds demografiske sammensætning 
og dels at undersøge udviklingen af den jyske tuegravskik. En udvikling som må ses i lyset af 
de stærke kulturelle bånd mod syd. 
Undersøgelserne foregår ved efterundersøgelse og registrering af tidligere udgravet 
materiale, CT-scanning af uudgravede urner på Sydvestjysk Sygehus, osteologiske analyser af 
de udgravede knogler fra brandgravene og mindre feltundersøgelser omkring udvalgte 
allerede udgravede tuegravpladser. 
 
Publikationsvirksomhed 
Museets arkæologer publicerede i 2015 en række artikler i både lokale og nationale 
tidsskrifter, som fremgår af afsnit 5.1.  
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Årets vægtigste udgivelse var colloquie-beretningen De dødes landskab. Grave fra tidlig 
jernalder. Beretning fra et colloquium redigeret af Pernille Foss fra KU og Niels Algreen 
Møller. Bogen indeholder desuden en række bidrag fra museets øvrige ansatte.   
Også årets udgave af både By, marsk og geest og Levende viden indeholder flere artikler af 
museets arkæologer.  
 
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 
• Negotiating social space in Danish Iron Age Settlements. Foredrag på den 21. EAA 
konference, Glasgow. 3.9.  
• Permanent posts, seasonal mobility? Foredrag på den 21. EAA konference, Glasgow.5.9. 
 
Morten Søvsø  
• Ribe in the Viking Period, paper på konference om Truso, Viking Globalization, i Elblag 
Polen. 19.05. 
• The Archaeology of Mission. Paper på konferencen: Mission, Empire and the North, The 
Archdiocese of Hamburg Bremen c. 830-c. 1200, University of Cambridge. 04.07. 
• Reassessing the Topograpy and Layout of 8. C. Ribe. Paper på sessionen Urban identities 
in the early-medieval towns of Europe: architecture, social space and sense of place 21. EAA-
meeting, Glasgow. 04.09. 
• Buried Votive Offerings in rural houses, popular traditions with deep roots. Paper på 
Ruralia XI konferencen, Luxembourg. 10.09. 
 
Tilsyn med fredede fortidsminder 
Sydvestjyske Museer er et af de ti museer i Danmark, som udfører tilsyn med fredede 
fortidsminder efter kontrakt med Slots- og Kulturstyrelsen. 
 
Tilsynet 2015 foregik for første gang på den nye måde, hvor årets periodiske tilsyn udmeldes 
i slutningen af det foregående år (der gik dog lige et par måneder af 2015, inden det var helt 
på plads), og vi fik, som lovet, 195 periodiske tilsyn. Ad hoc-tilsynene er bestillinger, der 
kommer løbende hen over året, og mængden kan variere fra år til år. I 2015 havde vi i alt 62 
ad hoc-tilsyn, hvoraf de 25 prismæssigt var indeholdt i det grundbeløb, vi får for at føre 
tilsyn, medens de sidste 37 hver gav 1350 kr.  
 
I år fik vi desuden to særopgaver samt gennemførte særopgaven fra 2014, der omhandlede 
at udarbejde en fredningstekst for engvandingskanalen i Sønder Omme.  
 
Den første særopgave er hulvejsregistrering, hvilket er den endelige afslutning på et projekt, 
som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1995. Her indsamlede man oplysninger fra de 
daværende museer, statsskovsdistrikter og amter om alt, hvad de måtte kende til af gamle 
vejspor, hulveje, broer med videre, og samlede al informationen i 5 ringbind. Hvor de så har 
stået frem til 2014, hvor to tilsynsmedarbejdere ved andre museer fik til opgave at registrere 
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hulvejene i deres tilsynsområder. I 2015 fik vi til opgave at registrere resten af landet, en 
opgave som tids- og pengemæssigt strækker sig ind i 2016. Ved afslutningen af 2015 var ca. 
halvdelen af de tildelte vejspor registreret. 
Den anden særopgave er udarbejdelse eller opdatering af fredningsbeskrivelse for 15 
udvalgte fortidsminder, der enten manglede eller havde en mangelfuld fredningsbeskrivelse. 
  
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. I de 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 danefæindlevering og den museale 
registrering. 
 
I 2015 indkom mange spændende detektorfund, hvoraf nogle skal fremhæves her. 
 
I begyndelsen af marts fremgravede Dan Christensen ved detektorafsøgning på en mark i 
nærheden af Sneum Kirke randen af et bronzekar. Han kontaktede straks museet, der 
rykkede ud og konstaterede, at der var tale om en intakt og sjælden stormandsgrav fra 
ældre romersk jernalder (0-200 e. Kr.). Den døde var brændt og resterne fra ligbålet var, 
sammen med muligt gravgods, lagt i en bronzegryde, en såkaldt østlandskedel, måske 
engang i det andet århundrede efter Kristi Fødsel. Ved den efterfølgende udgravning på 
stedet blev hele graven afdækket. Det viste sig, at anlægget bestod af en større ringgrøft – et 
definerende træk ved datidens rigeste grave – med den nedgravede Østlandskedel stående i 
midten. Kedlen blev optaget i præparat og CT scannet på Sydvestjysk Sygehus. Scanningen 
viste, at den ud over knoglerester fra den døde indeholder mindst en spore, en 
guldfingerring, en spydspids og muligvis mere. Kedlen er sendt til udgravning og 
danefæbehandling på Nationalmuseet, og vi, ikke mindst finderen, Dan Christensen, venter 
med spænding på at få flere informationer om dens indhold (se også omtale af udgravningen 
under 3.1. undersøgelser, SJM 455). 
 

 
   
1. Kedelranden fremgravet 
2. To glade detektorfolk, til venstre finderen, Dan Christensen.  
3. Niels Algreen Møller og Gerd Nebrich fra Konserveringscenter Vest i færd med at bygge 

en trækasse omkring graven, så den kan tages op i hel tilstand 
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Et andet meget spændende detektorfund fremkom i påsken. Et hold detektorfolk fra Thy-
Mors Detektorforening fandt ved Varming et øksedepot fra yngre bronzealder bestående af 
to helt bevarede skaftlapøkser samt fragmentet af en celt.  
 

 
Den ene af de to skaftlapøkser, samt den fragmenterede celt 
 
Også den nye detektorplads i Damhus, syd for Lustrupvej, gav fortsat mange fund fra sig i 
årets løb. Heriblandt 105 middelalderlige mønter samt andre middelalderlige genstande 
såsom en balancevægt, dele fra låse, dupsko samt bæltebeslag. Til de sidste hører et fint lille 
tungeformet remendebeslag af sølv med et fuglemotiv, sikkert fra et smalt bælte. De mange 
middelalderfund fra området tyder på, at man har kørt affald/opgravet jord fra 
middelalderbyen herud på et tidspunkt. 
 

  
Af andre fund kan fremhæves en lille sølvskat fra Christian IVs tid i form af syv eller otte 
sølvmønter fundet ved Tømmerby/Bramming, og et fragment af en dirhem, en arabisk 
sølvmønt fra vikingetiden, fundet ved Gammel Hviding.   
 
Nye detektorsager 
SJM 447: Detektorfund, Grene gl. kirkegård. Endnu ikke bestemt cirkulær genstand af 
kobberlegering. 
SJM 452: Detektorfund, Sneum Kirke. Heriblandt tenvægte og blyplomber samt et lille 
fragment af en messeklokke. Fundene daterer sig til middelalder og nyere tid. 
SJM 455: Detektorfund, Sneum Kirkevej. Urne fra ældre romersk jernalder. Såkaldt 
østlandskedel med indhold af knoglerester og gravgods. 
SJM 493: Detektorfund, Varming, nord for Haderslevvej. Øksedepot, yngre bronzealder. 
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2.2 Historie 
 

Det forgangne år har for historieenheden været præget af travhed og en stor variation i 
opgavetyper. Bl.a. er der i løbet af året opstået en række akutte opgaver i relation til 
museets større udviklingsprojekter, hvilket er faldet sammen med, at flere spændende 
dokumentations- og formidlingsprojekter blev igangsat. Det har skabt udfordring i forhold til 
at sikre kontinuitet i projekterne, særligt fordi flere var knyttet til løstansatte medarbejdere, 
som det ikke har været muligt at fastholde.  
 
Endvidere har overtagelsen af ansvaret for biblioteket og den følgende proces med 
samlingen af bøgerne på Tangevej kombineret med de øgede opgaver i relation til 
indsamlings- og registreringsarbejdet for nyere tid været ressourcekrævende. Disse 
ressourcemæssige udfordringer vil vi i 2016 arbejde med at finde holdbare løsninger på, da 
der forventes fortsat at skulle lægges en del tid i museets udviklingsplaner. 
 
Bemandingsmæssigt betød ophøret af Jannie Uhre Ejstruds projektansættelse tabet af en 
fagligt stærk ressource. Til gengæld har Historie haft stor glæde af det frivillige bidrag, som 
Nadia Fenn i kraft af sin museumsfaglige baggrund har tilført enheden i udviklingen af et 
konkret dokumentations- og udviklingsprojekt. Også frivillig Lilian Skønager har lagt et stort 
arbejde i ompakningen af Stenders postkortarkiv, så det efterhånden kan komme på 
magasinet i Ribe. I det kommende år vil enheden arbejde videre med mulighederne i 
samarbejder med frivillige, som både kan hjælpe med mindre opgaver, men også bidrage til 
at skabe større ekstern forankring af enhedens aktiviteter f.eks. hvad angår indsamling og 
dokumentation. I løbet af året har Historie endvidere haft glæde af fire løstansatte, hvoraf 
de to har bidraget til arbejdet med at samle SJMs bogsamling til ét bibliotek på Tangevej. 
 
Til trods for travlheden er det - til glæde for det videre arbejde med projektudvikling på 
museet - lykkedes museumsinspektør Mette Slyngborg at efteruddanne sig med et 
masterfag i facilitering, teori, praksis og refleksion, ligesom enhedens medarbejdere fortsat 
er synlige og aktive i en række faglige netværk og fora.  
 
Indsamling og registrering 
Historie bliver i perioder dagligt kontaktet vedrørende mulige donationer til museet, særligt i 
Esbjerg. I forhold til vores indsamlingsstrategi er det kendetegnende, at meget af det, vi får 
tilbudt, falder inden for museets ansvarsområde. I sådanne tilfælde vurderes fortsat 
genstandenes relation til eksisterende forskningsprojekter- og planer, men det er en løbende 
udfordring at balancere det lokale engagement, som tilbuddene er udtryk for, med det 
fremtidige indsamlingsarbejde i Historie, hvor vi stræber efter at arbejde med opsøgende 
dokumentationsprojekter og aktiv indsamling - som vi f.eks. har gjort det med udstillingen 
Pionér. Ofte vil de genstande, som er relevante, ikke umiddelbart være til rådighed for et 
egentligt indsamlingsarbejde. Museet må derfor arbejde med bl.a. fotografisk 
dokumentation.  
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I forbindelse med Pionér-udstillingen har Nadia Fenn gennemført et omfattende dokumenta-
tionsarbejde med internationale tilflyttere. Her fortæller hun om projektet på Mosaiken i 
Esbjerg. 
 
I forhold til selve registreringsarbejdet har tabet af en magasinforvalter i Esbjerg kunnet 
mærkes. Det er forhåbningen, at vi i det kommende år kan styrke effektiviteten i 
registreringsarbejdet ved at skabe et tæt samarbejde mellem en-to faste frivillige og det 
faglige personale. Rent ressourcemæssigt og i forhold til bevaring på lang sigt er det positivt, 
at magasinerne i Esbjerg og Ribe i 2015 blev lagt under én magasinansvarlig, og at flere af 
museets faste medarbejdere får en indføring i magasinets opbygning og procedurer. 
 
Dokumentation og forskning 
Historieenhedens arbejde har i det forgangne år været domineret af tre større projekter. Det 
første er vores involvering i kulturstyrelsens Culture Plus-program og heraf afledte projekter 
i relation til turisme og turismeudvikling. Det andet er vores engagement i projektet 
Kulturhistorien i planlægningen i samarbejde med bl.a. Esbjerg Kommune og finansieret af 
Kulturstyrelsen. Endelig har udstillingen Englandsbåden 1875-2014, på trods af at den var 
lånt fra et andet museum, krævet en større indsats både fagligt og organisatorisk for at 
kunne flyttes, tilpasses og realiseres på Esbjerg Museum. Det er forventningen, at arbejdet 
med netop disse projekter i de kommende år vil kaste flere videnskabelige publikationer af 
sig, som alle falder inden for museets forskningsstrategi, herunder særligt emnerne 
turismeudvikling og turismehistorie samt udvikling af en forskning med udgangspunkt i 
museets kapitel 8 arbejde.  
 
Kapitel 8 
Museet har fortsat et fint samarbejde med Esbjerg Kommune såvel i forhold til konkrete 
byggeprojekter som i forhold til mere overordnede planlægningsopgaver. Det gode 
samarbejde har bl.a. resulteret i projektet Kulturhistorien i planlægningen (SJM 325), som 
har været fagligt yderst frugtbart og har resulteret i et konkret produkt nemlig udviklingen af 
en ny metode til udpegning af bevaringsværdige kulturmiljøer. Det fine resultat må dog også 
ses i lyset af den arbejdsindsats, som projektet har krævet, og som på flere områder har ført 
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til afledte aktiviteter, således at netop arbejdet med den bevaringsværdige 
bygningskulturarv har optaget en stor del af Mette Slyngborgs arbejde i 2015. I forlængelse 
af netop dette projekt vil der være fokus på at omsætte den opbyggede viden i et nationalt 
seminar og en egentlig forskningsartikel i løbet af 2016.  
 

 
Projektet Kulturhistorien i planlægningen har været yderst frugtbart og Kulturstyrelsen 
ønsker resultaterne udbredt til andre museer. Her fortæller museumsinspektør Mette 
Slyngborg på museernes årsmøde i november om projektet 
 
Bibliotek 
Ansvaret for SJMs bogsamling er blevet lagt over i Historieenheden. Det er et periodevis 
ressourcekrævende arbejde, hvad angår den fysiske flytning og opstilling af bøgerne, som 
skrider langsomt frem. Heldigvis har museet periodevis haft en bibliotekar i løsansættelse 
tilknyttet, hvilket har været en stor hjælp i forhold til at få samlet museets bøger på 
Tangevej samt at få etableret en selvstændig tidsskriftsamling. I 2015 blev de resterende 
bøger fra Quedens Gaard bragt til Tangevej, hvor de nu er opstillet efter samme struktur 
som på Quedens Gaard. Samtidig er der igangsat et afdækningsarbejde, der skal munde ud i 
en beslutning om det fremtidige registreringssystem for museets bøger samt hvilke 
institutionsmæssige samarbejder, vi bør indgå i, hvad bogsamlingen angår. Særligt 
undersøges mulighederne i et samarbejde med Syddansk Universitetsbibliotek med henblik 
på at skabe en mere effektiv registrering af bøgerne, som vi selv kan varetage samt en tæt 
associering med og synlighed i forhold til universitetets ansatte og studerende.   
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2.3 Historisk Samling fra Besættelsestiden (HSB)  
 
Mere end noget andet var året på HSB præget af arbejdet med udstillingen MODSTAND, der 
åbnede i maj, og de mange afledte tiltag med bl.a. bogudgivelse, foredrag og omvisninger. 
Det er imidlertid ikke kun formidling, der har været dagsordensættende i 2015 – forsknings-
mæssigt har det også været et aktivt år, ligesom arkivet atter har modtaget nogle fine 
afleveringer og været ramme om mangeartede aktiviteter.   
 
Forskning  
I november udkom Palle Andersen og Mona Jensens værk Tyske krigsforbrydelser 1939-45 
og den danske illegale presse på Syddansk Universitetsforlag. Bogen er den første 
dansksprogede fremstilling, der på grundlag af international forskningslitteratur kortlægger 
Hitlerregimets krigsforbrydelser i det besatte Europa. Desuden udnytter bogen HSB’s store 
samling af illegale blade og bøger til at give indblik i den tilgængelige viden om 
forbrydelserne under krigen og demonstrerer dermed på en original måde arkivets 
potentiale. Bogen blev udgivet med støtte fra Den Hielmstierne Rosencroneske Stiftelse og 
Landsdommer V. Gieses Legat.  
 
I tilslutning til udstillingen MODSTAND udkom Mona Jensen og Henrik Lundtoftes bog 
Modstand. Træk af modstandskampen i Esbjerg, Ribe og Bramming. Bogen er søgt formidlet 
i en lettilgængelig og populær form, men bygger samtidig på primærstudier og danner 
således grundlag for yderligere forskning i den sydvestjyske modstand. Modstand blev 
udgivet med støtte fra Lida og Oskar Nielsens Fond samt fra KrogagerFonden.  
 
På forskningsfronten har Henrik Lundtofte desuden arbejdet videre med en række større 
bidrag til antologien Hitlers mænd, der redigeres af Det Kgl. Biblioteks forskningschef John T. 
Lauridsen og Henrik Lundtofte og efter planen skal udkomme sidst i 2016.  
 
Formidling  
HSB har i sine snart 30 år som offentligt tilgængelig arkivinstitution bestræbt sig på at favne 
bredt i formidlingen af besættelsestiden og Anden Verdenskrig, og her har arkivets fusion 
med SJM i 2013 været en meget markant styrkelse pga. museets mange formidlingsmuskler. 
Det demonstrerer særudstillingen MODSTAND, for efter publikums reaktioner at dømme 
lykkedes HSB og Formidlingsenhedens ambitioner om at nå både børn og voksne – både de 
legesyge og ”nørderne”, der gerne vil gå i dybden. Udstillingen har et skarpt fokus på 
modstandskampen, dens udvikling og hovedaktører i Sydvestjylland, den er 
forskningsbaseret og blev som nævnt fulgt af en bogudgivelse, men den rummer samtidig 
hands-on-aktiviteter for gæster i alle aldre og mulighed for at se pluk af HSB’s 
videointerviews med tidligere modstandsfolk. Udstillingen, der åbnede 3. maj ved et 
velbesøgt arrangement og fik flot forhåndsomtale i de lokale medier, blev støttet af 
Frihedsmuseets Venners Fond.  
 
HSB’s arrangerede fire forelæsninger, der bevægede sig fra det regionale til det store 
perspektiv. I foråret fungerede foredragene som optakt til udstillingsåbningen i maj: Således 
berettede Henrik Lundtofte om sabotagen i Sydvestjylland, mens Mona Jensen fortalte om 
modstanden i kulissen, dvs. de mange hjælpere, flugtrutenetværk etc. i regionen. Efterårets 
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foredrag kredsede om historieforvaltning. Professor emeritus Claus Bryld, RUC, forelæste om 
de store europæiske efterkrigsdebatter om krig og totalitarisme, mens ph.d. Lars-Martin 
Sørensen fra Det danske Filminstitut gjorde rede for danske spillefilm efter 1945 og deres 
billede af besættelsesårene. Forelæsningerne tiltrak gennemsnitligt godt 40 tilhørere og var 
som vanligt arrangeret i et godt samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet. 
 
Derudover har HSB bl.a. været besøgt af gymnasieelever fra EG, og ikke mindst har arkivets 
ansatte og tilknyttede fungeret som omvisere i modstandsudstillingen for en snes   grupper – 
fra folkeskoleklasser over en hel årgang HTX’ere fra Rybners til foreninger mfl.  
Hvad den netbaserede formidling angår, fører HSB’s hovedadresse www.hsb nu til SJM’s 
websted, hvor HSB er fuldt og flot integreret. Derudover tilbyder HSB stadig to websites, der 
begge har været flittigt frekventeret i 2015 med hhv. 34.000 besøg på www.besaettelse-
befrielse.dk og godt 30.000 på www.illegalpresse.dk.  
 
Arkivet udsendte i årets løb to trykte nyhedsbreve, der præsenterede nyt fra HSB og 
forskning. Både vinter- og efterårsnummeret udkom i oplag på små 700 stk. Der er endvidere 
fortsat en del forespørgsler til HSB med topppunkter omkring jubilæerne og 
udstillingsåbningen i maj og dertil mod årets slutning.  
 
Sammen med to bogudgivelser og et foredrag har Mona Jensen skrevet en boganmeldelse 
og i samarbejde med Formidlingsenheden og Esbjerg Kommune udarbejdet formidling af det 
store bunkeranlæg i Strandskoven. Palle Andersen har ud bogen om Tyske krigsforbrydelser 
1939-45 udgivet en introduktion til Holocaust samt skrevet en boganmeldelse.  
 
Foruden en række omvisninger i MODSTAND holdt Henrik Lundtofte i årets løb 11 foredrag 
og skrev to boganmeldelser. Desuden er han projektleder i etableringen af 
Besættelsesværksted- og udstilling på ESM 2. sal i tæt samarbejde med Formidlingsenheden 
og MYRTHUE og er engageret i Skoletjenestens udvikling af Læringscenter for Holocaust og 
Folkedrab. Endelig underviste Henrik Lundtofte i efterårsmånederne to dage om ugen på 
historiefaget på Aarhus Universitet. I hans fravær varetog Palle Andersen, Rasmus 
Therkelsen og Mona Jensen på skift besvarelse af forespørgsler, registreringsopgaver og 
digitalisering. Rasmus Therkelsen sørgede endvidere for at samle indekseringen af det 
illegale Information, der således kan tilgængeliggøres i 2016.  
 
HSB’s frivillige  
For en arkivenhed som HSB er frivillige en forudsætning for at kunne iværksætte aktiviteter. I 
forbindelse med opbygningen af særudstillingen løste arkivets frivillige mange forskellige 
opgaver: Leif H. Thomsen ydede en stor indsats i forbindelse med den fysiske etablering, 
Niels Lykke-Kjeldsen digitaliserede fotos og forærede desuden HSB det fotografi, der blev 
udstillingens signatur, Benneth Østergaard Petersen digitaliserede videointerview, mens 
Verner Blom og Lise Østergaard Petersen bl.a. har registreret omtale af begivenheder i 
Sydvestjylland i undergrundsmedier. Verner Blom bidrog desuden til Levende Viden 2015 
med en artikel om Spaniensfrivillig Aninus Madsen fra Esbjerg, der omkom under den 
såkaldte dødsmarch fra Stutthof i vinteren 1945.  
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Afleveringer  
HSB modtog i 2014 16 afleveringer af arkivalier og bøger. Det var bl.a. utrykte kopier af 
breve fra og til en dansk fange i Sachsenhausen, en større samling illegale blade og bøger fra 
Aalborg Universitet og en dagbog ført 1939-44 af en esbjergensisk husmor.  
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2.4 Formidling 
 
Formidlingsstrategi 
Museet ”Formidlingsstrategi 2015-2020” blev færdiggjort og vedtaget af bestyrelsen i 
midten af 2015. Sydvestjyske Museers formidlingsopgave består i at omsætte museets 
arkæologiske og historiske viden til kvalitetsfyldte og vedkommende fortællinger, der når ud 
til så mange som muligt ved at benytte de medier, som rammer målgruppen bedst.  
 
Strategien tager afsæt i denne opgavedefinition og har otte fokusområder: 
 
1. Styrkelse af forbindelsen mellem forskning og formidling 
2. Styrkelse af Sydvestjyske Museers tilstedeværelse på internettet og den eksterne 

kommunikation 
3. Styrkelse af ”Det levende ord” 
4. Fortsat udvikling af museets tilbud til uddannelsesinstitutioner og 

daginstitutionsområdet 
5. Fortsat udvikling af museets arbejde med inklusion og evne til at inddrage borgere og 

eksterne samarbejdspartnere i formidlingsprojekter 
6. Fortsat styrkelse af samarbejdet med ikke-statsanerkendte museer i Esbjerg og Fanø 

kommuner 
7. Nyindretning af udstillingsbygninger: Ribe 
8. Nyindretning af udstillingsbygninger: Esbjerg 
 
Arbejdet med strategien gav en kærkommen mulighed for at sætte ord på museets 
eksisterende praksis og anledning til igen at danne sig et overblik over de mange forskellige 
planer, hvorpå vi arbejder med formidling af museets store viden.  
Museet har prioriteret at have en selvstændig formidlingsenhed, og med formuleringen af 
formidlingsstrategien fik vi endnu en gang understreget, at historiefortællingen indtager en 
central plads i museets arbejde. 
 
Hjemmesider og Facebook 
Museets tre nye hjemmesider gik i luften i januar, og i løbet af året blev arbejdet med 
løbende at indholdsberige siderne en integreret del af Formidlingsenhedens arbejde.  
Fokus for arbejdet med hjemmesiderne i 2015 blev dels at sikre, at så mange oplysninger 
som muligt om Sydvestjyske Museers organisation og arbejde var tilgængelige på 
sydvestjyskemuseer.dk, dels at hjemmesiderne for Museet Ribes Vikinger og Esbjerg 
Museum løbende blev holdt opdateret med information om publikumsrettede aktiviteter.  
 
Det lykkedes derudover at skabe en god fødekæde mellem museets interne nyhedsbrev, 
hjemmesiderne og Sydvestjyske Museers Facebookside, som siden den blev lanceret i 2014 
har opnået knap 750 følgere – hvoraf kun ca. 1% er faldet fra igen. 
 
Det har vist sig, at det i en så dynamisk organisation som Sydvestjyske Museer er en ganske 
omfattende opgave at holde alle hjemmesider konstant opdateret, så en del af 
udviklingsarbejdet i forbindelse med hjemmesiderne vil fremadrettet bestå i at finde en 
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praksis, hvor alle omtaler af igangværende projekter på museets organisationsside 
sydvestjyskemuseer.dk holdes systematisk opdateret.  
 

   
De tre hjemmesider hænger grafisk tæt sammen, ligesom det er nemt at navige- 
re i mellem dem. 
 
Den åbne skole – en ny dynamo 
Kommunens skoler har som konsekvens af folkeskolereformen siden efteråret 2014 arbejdet 
med ”Den åbne skole”; en arbejdsform, som åbner skolerne mod omverdenen ved at 
etablere meningsfulde samarbejder med eksterne partnere for derigennem at sikre en mere 
varieret skoledag for eleverne. 
 
”Den åbne skole” er en gave til Sydvestjyske Museer, hvor vi gennem partnerskabet med 
Myrthue - Natur Kultur & Læring om Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe gennem flere 
år har opbygget og styrket Formidlingsenhedens kompetencer inden for læring i grundskolen 
og har udviklet en lang række læringstilbud. Folkeskolens nye fokus på at bringe undervis-
ningen uden for skolens matrikel giver os mulighed for at sætte vores mange tilbud i spil.  
I 2015 havde Sydvestjyske Museer 16 læringstilbud til grundskolen, mens udviklingen af seks 
nye blev sat i gang. Tilbuddene er af varierende omfang, nogle følges af et egentlig 
undervisningsmateriale, nogle foregår på museets matrikler, mens andre foregår i fx Ribe By. 
Fælles for stort set alle er dog, at de i løbet af 2015 blev beskrevet efter principperne for 
målstyret undervisning og læring, så det er let for underviserne at indpasse vores tilbud i 
deres undervisning. 
 
Læreruddannelserne har også fået mere fokus på at introducere de studerende til de 
muligheder, museet og ikke mindst vores arbejde med historiske værksteder byder på, og vi 
har således gennem 2015 haft adskillige grupper på besøg både fra den lokale 
læreruddannelse og fra Metropol i København. Det vil danne baggrund for et mere 
formaliseret arbejde. 
 
Kort før jul bevilligede Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling midler til 
gennemførslen af det treårige projekt ”Styrkede kompetencer gennem alliancer”, som er 
formuleret af kommunens fire statsanerkendte museer og Myrthue-Natur Kultur & Læring. 
Projektet vil skabe rammerne for at museerne og kommunens skoler kan indgå 
partnerskaber med afsæt i de eksisterende tilbud. Når projektet er afsluttet er det håbet, at 
der kan sikres økonomi til, at skolernes systematiske brug af museernes læringstilbud bliver 
lagt ind i både skolernes og museernes arbejdsplaner.  
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Markedsføring 
I første halvdel af 2015 havde museet en markedsføringsmedarbejder til rådighed, som det 
lykkedes at nå at opdatere en lang række af vores basismaterialer til brug for markedsføring, 
ligesom hendes indsigt i grafisk arbejde og kommunikationsplanlægning kom flere af 
formidlingsprojekterne til gode. Der blev udarbejdet en markedsføringsoversigt, ligesom 
markedsføringsarbejdet blev beskrevet med et årshjul, som har givet et bedre overblik over 
genkommende opgaver. Det blev igen meget tydeligt, hvor vigtig denne medarbejder-
ressource er, da vi ikke kunne forlænge ansættelsen efter sommerferien og derfor enten 
måtte lade muligheder gå vores næse forbi eller løse opgaverne efter bedste evne.  

 
 
 
 
Museet Ribes Vikinger nåede 
at få sit eget logovand i 2015 

 
”12 kristne vikinger” & ”Englandsbåden 1875-2014” 
Den 1. juni i begyndelsen af højsæsonen blev særudstillingen ”De Kristne Vikinger” 
revitaliseret med bannerudstillingen ”12 kristne vikinger”, som giver gæsten mulighed for at 
se endnu flere af de 80 skeletter fra udgravningerne ved Ribe Domkirke. Bannerne blev 
produceret i æstetisk sammenhæng med ”De Kristne Vikinger” og udvider på den måde 
udstillingens stemning, formidling og oplevelse til flere kvadratmeter. 
Sidst på året blev det af ressourcehensyn besluttet at forlænge ”De Kristne Vikinger” og ”12 
kristne vikinger” til foråret 2017. 
Med velvilje fra M/S Museet for Søfart og god fondsstøtte reetablerede vi 26. september 
udstillingen ”Englandsbåden 1875-2014” på Esbjerg Museum i efteråret efter den havde 
været vist i Helsingør i foråret. Den oprindelige udstilling var produceret fra et dansk 
perspektiv. I forbindelse med flytningen til Esbjerg lagde vi et ekstra lag med den helt lokale 
historie ind i udstillingen, så den herigennem i endnu højre grad kunne vække genkendelse 
og skabe grundlag for udveksling af minder hos de besøgende.  
 

 
I forbindelse med udstillingen om Englandsbåden rykkede syv store skibsmodeller ind på 
Esbjerg Museum. Det var hårdt arbejde at få dem på plads. 
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”MODSTAND Esbjerg Ribe Bramming 1940-45”  
Særudstillingen MODSTAND Esbjerg Ribe Bramming 1940-45 åbnede 3. maj på Esbjerg 
Museum efter et intenst arbejde gennem årets første måneder med at realisere projektets 
ambitiøse mål. 
Med økonomisk støtte fra velvillige fonde lykkedes det at skabe en udstilling af høj æstetisk 
kvalitet om en kompliceret periode i lokal og national historie, som er blevet en succes både 
for de forudsætningsløse og for de vidende. Udstillingen benytter sig af mange forskellige 
fortælleformer og integrerer både tekst, genstande, arkivalier, lydeffekter, filmklip, 
interiører og hands-on aktiviteter. Flere steder giver udstillingsflowet slip på styringen af 
hvilke elementer, der skal opleves først og understøtter på den måde lysten til at gå på 
opdagelse. De mange forskellige formidlingsgreb skaber mulighed for at opleve udstillingen 
på mange måder, hvilket har givet mange positive reaktioner – også fra 
børnefamiliemålgruppen, som udviklingen af særudstillingen ellers ikke tilgodeså særskilt.  
”MODSTAND Esbjerg Ribe Bramming 1940-45” er blevet besøgt af mange gæster på egen 
hånd men også af mange grupper, som har taget imod tilbuddet om rundvisninger. 
 

    
 
 
Drejebog for ny basisudstilling på Esbjerg Museum 
Arbejdet med ”MODSTAND Esbjerg Ribe Bramming 1940-45” skabte også grundlag for den 
næste store opgave inden for museets formidling af besættelsestiden, nemlig beskrivelsen 
en kommende besættelsesudstilling integreret med historiske værksteder i form af en 
konkret drejebog.  
Sydvestjyske Museer har før arbejdet med udvikling af nye basisudstillinger i både Esbjerg og 
Ribe, men i dette projekt er en del af arbejdsprocessen vendt om, idet prospektet for den 
nye basisudstilling på Esbjerg Museum bygger på den konkrete drejebog og ikke omvendt.  
Museets opgave i anden halvdel af 2015 bestod i – i et tæt samarbejde med Myrthue – 
Natur, Kultur & Læring, at beskrive rammerne for en fremtidig formidling af historien om 
besættelsestiden på Esbjerg Museum, hvor skolebørn og museumsgæster forlader den nye 
basisudstilling med håndgribelige indtryk af en tid og dens lugte, valg og virkelighed og med 
en oplevelse af en broget og dilemmafyldt besættelse.  
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2.5 Samling og magasiner 
 
Status på magasinprojektet og samlingsgennemgangen 
I 2005 stod museets nye magasin på Ørstedsvej i industrikvarteret i Ribe færdigt. Et 
omfattende arbejde gik i gang med at få flyttet samlingerne ind på plads i magasinet, som 
dengang udelukkende omfattede Den antikvariske Samlings genstande. Projektet var 
ambitiøst, idet det ikke blot omfattede flytning, rengøring og ompakning af genstandene. 
Den digitale registrering skulle ved samme lejlighed tjekkes, og der skulle tages fotos i et 
omfang, så meget af arbejdet med samlingen i fremtiden skulle kunne klares ved opslag i 
databasen. På den måde bliver håndtering af genstandene minimeret, hvilket er 
hensigtsmæssigt både ud fra et bevaringsmæssigt og ressourcemæssigt perspektiv. Man 
lagde en plan der gik ud fra et tidsforbrug på ca. 10 minutter pr. genstand (samlingen 
omfattede på dette tidspunkt ca. 490.000 genstande), alt inklusiv, et forløb, der ville strække 
sig over en lang årrække. Projektet blev igangsat i sommeren 2006, og siden har vi, med en 
bemanding på to halvtidsansatte museumsassistenter og en museumsinspektør (med den 
tid der var til rådighed ved siden af andre arbejdsopgaver) kløet på med at løse opgaven. 
 
Siden er samlingen vokset betragteligt, ikke blot efter fusionen med Esbjerg Museum, men 
også som følge af de omfattende arkæologiske udgravninger omkring Domkirken fra 2008-
2012. Langt det meste er på nuværende tidspunkt digitaliseret, og databasen rummer nu i 
alt 966.677 genstande. Af dem er omkring 350.000 genstande gennemgået indtil nu. Den 
forbrugte tid sammenholdt med antal genstande, der er gennemgået, viser, at vi har brugt 
ca. 4 minutter pr. genstand (inklusiv nedpakning, flytning, udpakning, rengøring, 
registreringsgennemgang, foto, nedpakning og påpladssætning).  
 
Der efterstår altså stadig et større arbejde med at gennemgå resten, samt det som er 
tilkommet til samlingen siden magasinet stod færdigt, men efter nogle års arbejde har vi et 
godt billede af tidsforbruget i forhold til et sådant projekt, og hvor lang tid man skal beregne 
pr. genstand.  Et godt bud på, hvor lang tid det vil tage at gennemgå oldsagssamlingen fra 
Esbjerg Museums med ca. 100.000 genstande, er således ca. 4 årsværk.  
 
Undervejs i processen er flere arbejdsprocesser gjort lettere. Et stort skridt var at få søsat 
vores nye database, SJM SYS, som er hurtig og nem at arbejde i. Fra sidste halvår af 2015 har 
vi fået ansat en museumsassistent, som er en meget dygtig fotograf, og som har optimeret 
processen med at tilknytte fotos. I løbet af 2015 blev der således tilknyttet ca. 15.000 
billeder til genstandsposter i databasen. At dette store arbejde lønner sig, viser sig ved alle 
sider af samlingsarbejdet, i det daglige arbejde, ved forespørgsler og forskning internt og 
eksternt såvel som i forbindelse med f.eks. årlig revision. 
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3. Undersøgelser og projekter 
3.1 Arkæologi 
 
SJM 166 Nørregårdsparken III, Andrup, Esbjerg Jorder 
Slutundersøgelse med fund af omfattende bebyggelse fra ældre germansk jernalder. I 
skrivende stund er fundet 34 huskonstruktioner med tilhørende hegn. Konstruktionerne 
tilhører overvejende store sammenhængende gårdsenheder i op til tre faser. Gårdene indgår 
i samme samlede bebyggelsessystem som fandtes på ESM 2676 Nørregårdsparken I + II og 
danner en stor samlet jernalderlandsby. Udstrækning af den udgravede bebyggelse og den 
gode bevaring giver et sjældent godt indblik i jernaldersamfundet. 
Udgravningsleder: Bente Grundvad 
Undersøgelsestidspunkt: September 2015- 
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 
 
SJM 179 Ankelbovej II, Plovslund By, Grene Sogn 
Fortsættelse af udgravningen fra 2014. Slutundersøgelse af et større areal forud for 
parcelhusudstykning førte til udgravning af yderligere fem neolitiske langhuse samt en 
række mindre konstruktioner som udhuse og mindre skjul. Af de mindre strukturer dateres 
flere formentlig til bronzealderen. C14-dateringer af strukturerne er undervejs. 
Udgravningsleder: Hemming Zaramella Hansen 
Undersøgelsestidspunkt: Maj-juli 2015 
Undersøgelsen blev betalt af: Billund Kommune 
 
SJM 248 Horns Rev 3, Esbjerg Kommune 
Igangværende undersøgelse af godt 10 kilometer langt tracé igennem Esbjerg Kommune. 
Arbejdet foregår forud for nedlægning af et højspændingskabel fra havvindmølleparken 
Horns Rev 3 til Station Endrup og videre ind i Vejen Kommune. 
Ved den igangværende undersøgelse er der i Esbjerg Kommune fundet et bronzealderhus, 
spredte ardspor, en enkelt brønd og spor efter dyreklove i et lavtliggende fossilt muldlag.  
Udgravningsleder: Bente Grundvad Nielsen/Hemming Zaramella Hansen 
Undersøgelsestidspunkt: Maj-oktober 2015 
Undersøgelsen blev betalt af: Energinet 
 
SJM 311 Vadehavscenteret, Okholm, Vester Vedsted 
Udgravning forud for opførelse af ny bygning ved Vadehavscenteret. Det indtil nu 
afdækkede areal har indeholdt bebyggelse i form af både spinkle langhuse og grubehuse fra 
yngre germansk jernalder og vikingetid, som ikke synes at tilhøre en agrar bebyggelse, men 
snarere en handelsplads eller storgård. En brønd er dateret til at være anlagt år 600 og 
holdtes ved lige frem til midten af 700-årene. I grubehusenes fyld er fremkommet en række 
spændende fund, heriblandt en frisisk sceatta af typen Continental Runic, antagelig slået i 
Dorestad o. år 700. Desuden et par gårde og en brønd fra ældre middelalder. Brønden er 
dateret til 1080. Pladsen er meget vindskadet og rummer både afblæsningsflader og 
fygesandslag, hvilket udgør en særlig udfordring. Udgravningerne fortsættes i 2016. 
Udgravningsleder: Maria Knudsen 
Undersøgelsestidspunkt: Marts-juni 2015 
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 
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SJM 345 Gl. Tingvej, Sadderup, Esbjerg Jorder 
Ved forundersøgelsen fandtes rester af en tidligere registreret overpløjet gravhøj (sb. nr. 
190510-176). Den fundne rest af gravhøjen kunne slutundersøges under forundersøgelsen. 
Undersøgelsen viste, at kun et geologisk aftryk i undergrunden var bevaret af højen, som 
ellers befandt sig præcis hvor tidligere optegnelser placerede den.  
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: Februar 2015 
Undersøgelsen blev betalt af: Stürup A/S - Anlæg 
 
SJM 348 Rosen Allé II, Ribe 
Uddannelsesudgravning for studerende ved Middelalder- og Renæssancearkæologi på 
Aarhus Universitet. Fortsættelse mod syd af undersøgelsen i 2014. Denne gang er afdækket 
785 m2, som indeholdt både dele af et 5 m bredt stolpebygget langhus, nærmest af 
germansk jernaldertype, samt et nydeligt, rektangulært grubehus med væggrøft, som ud fra 
fundet af to dirhem-fragmenter i fylden antagelig hører hjemme i yngre vikingetid, men 
nærmere dateringer af mønterne afventes. Desuden en række brand- og jordfæstegrave fra 
8.-9. årh. Mest opsigt vakte i første omgang en intakt frankisk vinkande. Som en yderligere 
overraskelse fandtes i én grav både en spinkel, særpræget remende samt en sceatta. Det er 
første gang denne mønttype er fundet som gravgods. 
Udgravningsleder: Sarah Croix, Søren Sindbæk og Morten Søvsø 
Undersøgelsestidspunkt: Maj-juni 2015 
Undersøgelsen blev betalt af: Aarhus Universitet og Sydvestjyske Museer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosen Allé.  
En glad studerende og vinkanden fra 700-årene. 

 
SJM 382 Fordelingsstation Veldbæk, Veldbæk, Esbjerg Jorder 
Undersøgelse af arealer til tilkørsel, strømforsyning og strømfordelingsstation i forbindelse 
med elektrificering af jernbanen Lunderskov. Der blev ved undersøgelsen afdækket og 
udgravet dele af hegn, huse og grubehuse fra flere gårdsanlæg fra en landsby fra yngre 
romersk/ældre germansk jernalder samt adskillige spredtliggende huse og gruber fra ældre 
jernalder. Endelig fremkom dele af en pansergrav fra 2. Verdenskrigs befæstning omkring 
Esbjerg. 
Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard                           
Udgravningsperiode: Januar-marts 2015           
Undersøgelsen betalt af: BaneDanmark 
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SJM 383 Myrtueparken II, Hjerting By, Guldager, Hjerting 
Større forundersøgelse som påviste minimum seks huse fra henholdsvis senneolitikum, 
ældre bronzealder og førromersk jernalder. I den nordligste del af forundersøgelsesområdet 
fandtes en overpløjet langhøj fra tidlig-neolitikum. Langhøjen havde bevaret højfyld med 
fund af brændt flint og neolitisk keramik samt en mulig jordgrav i form af en koncentration 
af marksten. 
Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: November-december 2015 
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 
 
SJM 385 Ravnsbjerg Bakke, Ravnsbjerg By, Guldager 
Slutundersøgelse forud for udstykning. Der blev udgravet tre huse fra senneolitikum og fire 
huse fra middelalder og renæssance. 
Udgravningsleder: Maria Knudsen 
Undersøgelsestidspunkt: Februar 2015 
Undersøgelsen blev betalt af: Svend B. Thomsen A/S 
 
SJM 416 Dendrokronologisk undersøgelse af Det Gamle Rådhus’ tagværk, Ribe 
Dendrokronologisk undersøgelse af et stykke udskiftet spærtræ fra Det Gamle Rådhus’ 
tagværk. Træet havde splint og blev dendrokronologisk dateret til ca. 1527.   
Ansvarlig: Morten Søvsø 
Undersøgelsestidspunkt: Marts 2015 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer  
 
SJM 429 Station Endrup, Vester Nykirke Sogn 
Undersøgelse i flere etaper forud for udvidelse af transformerstationen i Endrup. Der blev 
ved undersøgelsen fundet spor efter et gårdsanlæg med hegn og huse fra yngre jernalder, 
med tilhørende aktivitetsområder med jernudvindingsovn, en anden ovn, en brønd og 
materialetagningsgruber.   
Udgravningsleder: Bente Grundvad Nielsen 
Undersøgelsestidspunkt: December 2014-juni 2015 
Undersøgelsen blev betalt af: Energinet.dk 
 
SJM 432 Skagerrakvej, Gesing By, Bryndum 
Slutundersøgelse med fund af rester af en rundhøj fra enkeltgravskultur, et muligt kammer 
fra en neolitisk langhøj, samt min. to fladmarksgrave fra neolitikum (kan også være 
højrester). To fundne stolpehulsrækker relaterer sig muligvis til gravene. Der blev yderligere 
udgravet to neolitiske hustomter, det ene med et husoffer i form af et keramikka, samt to 
huskonstruktioner formodentlig fra bronzealderen. Der var fund af keramik fra neolitikum, 
et fragment af en bjergartsøkse og flintafslag. 
Udgravningsleder: Hemming Zaramella Hansen 
Undersøgelsestidspunkt: Januar-februar 2015 
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 
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SJM 437 Billund Aqua, Sdr. Elkær, Grene Sogn  
Udvidet forundersøgelse af 16760 kvadratmeter i forbindelse med udstykning til 
fabriksbyggeri, hvorved der fandtes to langhuse, hvoraf det ene typologisk kunne dateres til 
ældre bronzealder. 
Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: December 2014-januar 2015 
Undersøgelsen blev betalt af: Billund Kommune 
 
SJM 438 Grindsted-Billund Kloak, Grindsted og Grene sogne  
Udvidet forundersøgelse af 15 km kloakledningstrace mellem Grindsted og Billund 
rensningsanlæg. Der fandtes ved undersøgelsen enkelte spor efter oldtidsbebyggelse 
(sandsynligvis sten- eller bronzealder), en stor grube fra stenalderen af ukendt funktion, men 
som har paralleller i Vejen-området, samt et aktivitetsområde i nærheden af en 
bondeteglovn fra 1800-tallet.  
Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: Januar-marts 2015 
Undersøgelsen blev betalt af: Billund Vand 
 
SJM 441 Hølgård, Billund By, Grene Sogn  
Større forundersøgelse forud for anlæggelsen af et outletcenter. Der fandtes en 1800-tals 
bondeteglovn, som blev undersøgt nærmere, inden området blev frigivet til byggeri.  
Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 
Undersøgelsestidspunkt:  Januar-marts 2015 
Undersøgelsen blev betalt af: Lalandia Billund A/S 
 
SJM 455 Sneum Kirkevej, Sneum Hovedgård, Sneum Sogn  
Amatørarkæolog Dan Christensen fandt med detektor en intakt kedelgrav fra ældre romersk 
jernalder. Han indstillede gravearbejdet og efterfølgende kunne i præparat optages en im-
portgrav fra ældre romersk jernalder samt foretages efterundersøgelse af området umiddel-
bart omkring denne. Importgraven var anlagt inden for en større ringgrøft. Den begravede 
var brændt og de begravede rester nedlagt i en bronzekedel formentlig fremstillet i de ro-
merske provinser. Importgraven er endnu ikke færdigudgravet, men skanninger viser, at den 
ud over den romerske bronzekedel indeholder våben, ryttersporer, guldfingerring m.m. 
Omkring den rige importgrav fremkom ved undersøgelsen flere brandgrave. Den ene af disse 
indeholdt våbenudstyr og et stort lerkarsæt. Derudover fremkom der i området omkring 
gravpladsen spor af en større bebyggelse fra ældre romersk jernalder, yngre jernalder, vikin-
getid, middelalder og renæssance.  
Udgravningsleder: Niels Algreen Møller 
Undersøgelsestidspunkt: Marts 2015 
Undersøgelsen blev betalt af: Kulturstyrelsen 
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SJM 461 Sallingsundvej, Gjesing By, Bryndum 
Mindre forundersøgelse og slutundersøgelse forud for salg af erhvervsgrund. Der blev 
udgravet otte huse fra førromersk jernalder og ældre germansk jernalder.  
Udgravningsleder: Maria Knudsen 
Undersøgelsestidspunkt: April 2015 
Undersøgelserne blev betalt af: Sydvestjyske Museer og Esbjerg Kommune.   
 
SJM 476 Degnevej, Jerne 
Større forundersøgelse forud for etableringen af et idræts- og læringsanlæg ved Degnevej. 
Der blev fundet en jordgrav med en tilhørende tyndnakket flintøkse fra tragtbægerkulturen. 
Graven blev udgravet i forundersøgelsen.   
Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: Juni 2015 
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 
 
SJM 480 Ll. Darumvej 4, Ll. Darum By, Darum 
Der blev ved forundersøgelsen fundet en mulig nord-syd gående række stenspor fra 
syldsten. Der kunne dog ikke findes en parallel række til stensporene, så en huskonstruktion 
kunne ikke påvises. Det vurderes, at der ikke var spor af væsentlige fortidsminder.  
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: Juli 2015 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 484 Sønderris Haveforening, Sønderris, Guldager 
Ved en besigtigelse af et mindre kabeltracé fandtes hvad der formodentlig var bevarede 
kulturlag med rest af brolægning eller et større grubekompleks i bunden af den smalle grøft. 
Keramik fra lagene stammer sandsynligvis fra ældre jernalder (tidlig førromersk jernalder). 
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: Juli 2015 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 496 Sdr. Elkærvej, Sdr. Elkær, Grene Sogn  
Ved forundersøgelse af 9463 m2 vejtracé forud for vejbyggeri blev der fundet tre 
kogestensgruber samt en række stolpehuller, der ikke lå i nogen form for system. Området 
blev frigivet efter forundersøgelsen.  
Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: September 2015 
Undersøgelsen blev betalt af: Billund Kommune 
 
SJM 499 Krogsgårdsvej 30, Krogsgårds Hdg., Tjæreborg 
Besigtigelse i forbindelse med etablering af minkfarm. Der blev fundet enkelte stolpehuller 
og kogestensgruber. Disse blev ikke vurderet som værende væsentlige fortidsminder.  
Besigtiger: Troels Bo Jensen og Michael Alrø Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: September-oktober 2015 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer  
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SJM 501 Tvedgade, Ribe 
Besigtigelse i forbindelse med udskiftning af stikledning. Der blev observeret kulturlag 
(formodentlig fra middelalderen) umiddelbart under den moderne vejbelægning, hvorved 
den samlede kulturlagstykkelse i gaden kan beregnes til 2,5 meter.      
Besigtiger: Troels Bo Jensen og Michael Alrø Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: September 2015 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 506 Sønderskiftevej 19, Vilslev By, Vilslev 
Mindre forundersøgelse forud for byggeri af enfamilieshus med tilhørende jordvarmeanlæg. 
Fund af bebyggelse fra 1300 til 1700 e.Kr. Kulturstyrelsen vil yde et betydeligt tilskud til 
slutundersøgelsen.   
Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: Oktober 2015 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
 
SJM 510 Den Hemmelige Skov, Kærsing Gde., Bryndum  
Mindre forundersøgelse og slutundersøgelse forud for etablering af råvandsledning ved Den 
Hemmelige Skov. Der blev fundet flere tuegrave fra førromersk jernalder, hvoraf en blev 
udgravet i sin helhed.  
Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: December 2015 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer og DIN Forsyning A/S.  
 
SJM 511 Urup Hede, Urup by, Grindsted  
Forundersøgelse i forbindelse med skovrejsning. Der fandtes ved forundersøgelsen kun 
enkelte anlæg fra nyere tid, hvorfor området blev frigivet til dybdepløjning. 
Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: November 2015 
Undersøgelsen blev betalt af: Kulturstyrelsen  
 
SJM 516 Lego P-hus, Billund By, Grene Sogn  
Mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af parkeringshus på et par hidtil ubebyggede 
parceller i det centrale Billund. Ved forundersøgelsen fremkom der kun moderne anlæg fra 
de sidste 100 års byggeaktiviteter i området. 
Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 
Undersøgelsestidspunkt: December 2015 
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
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3.2 Historie 
Den følgende gennemgang af museumssager afspejler udelukkende de sager, som har 

medført en betydelig arbejdsindsats i 2015, mens den daglige sagsgang af rutinemæssig 

karakter ikke er medtaget. 

 

SJM 285 - Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet 

Efter den succesfulde gennemførelse af del 1 og 2 af projektet om bevaring og formidling af 

bygningskulturarven i Nationalpark Vadehavet, måtte vi desværre sige farvel til 

projektmedarbejder Jannie Uhre Ejstrud, som fik andet arbejde. Det betød også, at der ikke 

umiddelbart var ressourcer til at gennemføre en større fondssøgning i samarbejde med 

Nationalpark Vadehavet eller de øvrige vadehavsmuseer, som ellers skulle danne grundlag 

for projektets 3. del. I stedet valgte vi i samarbejde med Nationalparken at fokusere på to 

mindre projekter. Det første havde nationalparken som tovholder og er realiseret. Det 

omhandlede et undervisningsforløb for håndværkere i Vadehavsområdets 

bygningskulturarv.  Forløbet hed ”Restaureringshåndværker” og blev udbudt af Syddansk 

Erhvervsskole, Center for bygningsrestaurering i samarbejde med Nationalpark Vadehavet. 

SJM bidrog med to hele undervisningsdage om hhv. Esbjerg, Fanø og Ribe, mens Museum 

Sønderjylland bidrog med en dag længere sydpå.  

 

SJM 298 - Esbjerg Havn 

Esbjerg Havn har finansieret en jubilæumsbog, som skal udkomme i 2018. Den forfattes i et 

samarbejde mellem Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Fiskeri og Søfartsmuseet og SJM. De tre 

institutioner er alle repræsenteret i redaktionen, men SJM leverer med Lulu Anne Hansen 

det overordnede redaktionelle ansvar. Ved udgangen af 2015 blev de første bidrag fra 

forfatterne indhentet forud for en forfatterworkshop i januar 2016. Det tegner lovende for 

en anderledes type af jubilæumsudgivelse, der både ser på historie og historiebrug i forhold 

til havnen og byen. SJM bidrager med fire ud af ti artikler til bogen. 

 

SJM 325 - Kulturhistorien i planlægningen 

I 2015 er arbejdet afsluttet med at registrere 80 kulturmiljøer i Esbjerg Kommune, hvoraf 69 

er udpeget og implementeret i kommuneplanen med udgangspunkt i en ny interdisciplinær 

metode. Resultaterne er blevet fremlagt for Kulturstyrelsen, som har ønsket metoden 

udfoldet, så den kan bruges i hele landet. Projektet afsluttes i 2016 med færdiggørelsen af 

en håndbog i den nyudviklede metode i samarbejde med Kulturstyrelsen. Der vil i 2016 være 

et større formidlingsarbejde knyttet til projektet og dets resultater. Bl.a. skal der afholdes et 

større seminar i samarbejde med Kulturstyrelsen, ligesom museet fortsat skal bidrage til 

udbredelsen af metoden til resten af landet.  

 

SJM 428 - Englandsbåden 

Fra september 2015 viste vi på Esbjerg Museum udstillingen ”Englandsbåden 1875-1914”. 

Udstillingen var lånt af M/S Museet for Søfart, og Historie bidrog til projektet med fagligt 

indhold til en Esbjerg-vinkel på Historien, der ellers havde et nationalt perspektiv. Via fem 
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bannere, der hver især pegede på aspekter af rutens særlige symbolske betydning på Esbjerg 

fik udstillingen et lokalt islæt, som samtidig bidrog med nogle nye perspektiver. Samtidig 

stod Historie for fondssøgningen, og det lykkedes at skaffe 50.000 kr. til udstillingen gennem 

Lauritzen Fonden og Danske Bank Fonden i Esbjerg. 

  

SJM 439 – Culture Plus 

I 2015 gennemførte SJM i regi af Kulturstyrelsens Culture Plus-program en undersøgelse af 

markedsføringen af Danmark i historisk perspektiv samt af de fortællinger, som 

internationale turister deler om Danmark og dansk kulturliv i dag. Det har i 2015 ledt til et 

omfattende dokumentationsarbejde og indlevering af en opsummerende rapport, men 

projektet er, som følge af en række uforudsete opgaver, blevet forsinket noget, og den 

uddybende rapport kan derfor først færdiggøres primo 2016. Herudover er SJM involveret i 

en række andre Culture Plus-projekter bl.a. om fødevarer og vestkystturisme. Disse dog 

primært konsultativt. 

 

SJM 440 - Esther Bubley 

Historie har igennem længere tid arbejdet med at skaffe midler til realisering af en udstilling 

om verdensfotografen Esther Bubleys besøg på Mandø i 1954. Projektet rummer nogle 

enestående perspektiver i forhold til at forankre et udstillingsprojekt lokalt gennem et tæt 

samarbejde med Mandøboerne. Projektet var tænkt gennemført ved en af museets 

løstansatte, men hun fik i mellemtiden arbejde, hvorfor vi har været nødt til at udskyde selve 

udstillingsåbningen til foråret 2016. Der er dog allerede gennemført en del 

dokumentationsarbejde til udstillingen. 

 

SJM 444 - Registrering af Ribelund Samling 

I forlængelse af, at museet har indgået en samarbejdsaftale med Ribelund Museum har 

museumsinspektør Mette Slyngborg været frikøbt til at lave en serie interviews med 

museets faste guider for at dokumentere de konkrete genstande, der findes i museets 

samling. Det er der kommet en omfattende rapport ud af, som ikke mindst vil være nyttig i 

det fremtidige arbejde med at registrere Ribelund Museets genstande – et arbejde, der 

superviseres af SJMs magasinansvarlige Mette Søvsø.  

 

SJM 448 - Pionér 

En af museets frivillige medarbejdere, Nadia Fenn, har på eget initiativ og med sparring fra 

Historie og Formidling udviklet sit projekt om Esbjerg som tilflytterby. Der er tilvejebragt et 

omfattende interview- og dokumentationsmateriale med internatioanle nytilkommere i 

Esbjerg. Materialet dokumenterer både tilflytternes historie og vej til Esbjerg samt deres 

oplevelse af at bo i Esbjerg i dag. Projektet skal munde ud i en udstilling, som – eftersom 

Esbjerg Museum er lukket i 2016 – vises på Hovedbiblioteket i Esbjerg i efteråret 2016. 

Sprogskolen Lær Dansk vil bidrage til projektet og agter at bruge en række af de historier, 

som dokumentationsarbejdet har tilvejebragt i en lærebog. 
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SJM 450 – heksemuseum 

I 2015 har der været særligt fokus på at realisere planerne for Heksemuseet i Quedens 

Gaard-karréen. Ud over det oplæg til tematisk og formidlingsmæssigt indhold på museet, 

som projektansat Jannie Uhre Ejstrud stod i spidsen for, er der indgået en aftale om 

samarbejde med lektor Louise Nyholm Kallestrup fra Syddansk Universitet. Aftalen går ud 

på, at studerende igennem deres forløb og opgaveskrivning bidrager til det faglige indhold 

på museet f.eks. ved at fordybe sig i Ribe og historien om hekseri og trolddom. Omvendt 

leverer Historie gæsteforelæsninger om det faglige museumsarbejde og om de konkrete 

tiltag med heksemuseet. 

 

SJM 474 – Stender 

Det lykkedes i 2015 at indgå en aftale med Dansk Postkortsamler Forening og Pictura A/S om 

den store postkort og billedsamling efter Stenders Forlag. Postkortene kan i fremtiden 

anvendes frit af Sydvestjyske Museer mod kreditering af såvel museum som postkortklub. 

Samtidig opbevares postkortene på museets magasin, hvor de for øjeblikket gennemgår en 

ompakning, så de kan stilles ordentligt op på magasinet. Dette arbejde foregår etapevist alt 

efter, hvornår der er tid og ressourcer til det. I dette arbejde har frivillig Lilian Skønager 

været en stor hjælp. Der vil i det nye år blive arbejdet videre med postkortenes digitale 

tilgængelighed. 

 

SJM 479 -  Kulturarvsformidling og kystturisme 

SJM blev i 2015 bevilget midler til under Kulturstyrelsens udviklingspulje at undersøge 

turisternes opfattelse af kulturarvsformidlingen i Vestjylland. Projektet var et samarbejde 

mellem Museum Sønderjylland, Museet for Varde By og Omegn og Ringkøbing Skjern 

Museum med SJM som tovholder. I 2015 blev projektets første del gennemført. En 

studentermedhjælper, Barbora Gulisova, blev ansat og gennemførte over 70 kvalitative 

interviews med turister langs Vestkysten. Dette materiale bearbejdes nu i forbindelse med 

Barboras speciale, og resultaterne af specialet vil ligeledes blive inddraget i den endelige 

rapport. Projektet afsluttes ultimo 2016. 

 

SJM 498 - Jacob A. Riis prospekt 

I forbindelse med åbningen af Jacob A. Riis-udstillingen i New York blev der fremstillet et 

prospekt, som skulle præsentere idéerne til det faglige og formidlingsmæssige indhold i et 

Jacob A. Riis museum i Quedens Gaard. Prospektet, som blev publiceret i en dansk og en 

engelsk udgave, blev forfattet af Mette Slyngborg med sparring fra en arbejdsgruppe med 

repræsentanter fra både Historie og Formidling. Prospektet vil være udgangspunkt for det 

videre arbejde med realisering af projektet.  

 

SJM 509 og SJM 550 - Opmåling af bygninger  

I samarbejde med Erhvervsakademi Sydvest fik museet opmålt flere bygninger med 

assistance fra de studerende på bygningskonstruktøruddannelsen. I foråret blev to større 

bygninger opmålt på Torvet i Esbjerg, nemlig Ting- og arrestbygningen og det gamle posthus. 
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Sideløbende var et hold på Fanø og opmålte Fanø Museum i Nordby. I efteråret opmålte de 

Sortebrødregade 5 i Ribe, hvor heksemuseet skal være. De kommende år vil nye hold 

fortsætte arbejdet med at opmåle de øvrige bygninger i karréen.   

 

SJM 552 - Esbjerg Kommunes Byfond 40 års jubilæum 

I 2016 afholdes 40 års jubilæum for oprettelsen af Esbjerg Kommunes Byfond. I den 

forbindelse iværksættes flere initiativer bl.a. udgivelsen af en jubilæumsbog, en 

jubilæumsplakat, postkort samt udviklingen af en ny grafisk identitet. Samtidig planlægges 

flere events for at markere jubilæet i 2016. Dette arbejde har Historie været involveret i 

2015 pga. museets bestyrelsespost, herunder deltagelse i byfondens arbejdsgruppe omkring 

jubilæet. Arbejdet omkring jubilæet fortsættes i 2016 bl.a. med rollen som faglig redaktør af 

udgivelsen af jubilæumsbogen. 

 

SJM  553 – I krig, konflikt og forbrødring 

En større ansøgning blev sendt til Carlsbergfondet i efteråret 2015. Projektet havde titlen I 

krig konflikt og forbrødring og skulle undersøge dansk-tysk turisme i historisk perspektiv 

med fokus på at udforske forholdet mellem nationale konflikter og turisme. Der vil blive 

arbejdet videre med temaet, og forskningsprojektet vil blive søgt realiseret i en anden form. 

 

SJM 554 – LIBEREUROPE 

Lulu Hansens invitation til at deltage i en europæisk forskningsevent i Tallinn udmøntede sig 

i indsendelsen af en større projektansøgning til det Europæiske Forskningsnetværk HERA, 

som uddeler midler hvert 4. år. Projektet handlede om at undersøge, hvordan fortællingen 

om 2. Verdenskrig og særligt krigsslutningen i 1945 tidligere er blevet og bliver formidlet på 

europæiske museer. I projektet skulle historikere og forskere med fokus på digital 

formidling, interaktionsdesign og nye sociale medier samarbejde om at kortlægge både den 

materielle og immaterielle kulturarv fra 2. Verdenskrig og de fortællinger, der omgiver den. I 

ansøgningen deltog også museer fra Italien, Holland, Tyskland og Storbritannien. Desværre 

gik ansøgningen ikke videre til næste runde, men den blev i bedømmelsen vurderet til at 

være relevant og med potentiale.   
 

 
 
 
 
 
Mette Slyngborg forfattede med 
sparring fra en arbejdsgruppe et 
prospekt til brug for fondssøgning til 
det kommende Jacob A. Riis Museum 
(SJM 498).  
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4. Formidlingsaktiviteter 
 
4.1 Udstillinger 
De Kristne Vikinger, Museet Ribes Vikinger, 1. januar-31. december 
Metaldetektiverne, Museet Ribes Vikinger, 1. januar-31.december 
Det Elektroniske Lydmuseum, Esbjerg Museum, 24. januar- 1. februar 
MODSTAND Esbjerg Ribe Bramming 1940-45, Esbjerg Museum, 3. maj-31. december 
12 kristne vikinger, Museet Ribes Vikinger, 1. juni-31.december 
Lydknust Festival, Esbjerg Vandtårn, 17.-26. juni 
Englandsbåden 1875 – 2014, Esbjerg Museum, 26. september-31.december 
 

4.2 Børn og unge  
Dagmar og Valdemar, aktivitetsudstilling, Museet Ribes Vikinger, 1. januar-31. december 
Vikingerne og dig, vinterferieaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 7.-22. februar 
Leg under krigen, vinterferieaktivitet, Esbjerg Museum, 10.–15. februar 
Påskeægjagt, Museet Ribes Vikinger, 28. marts-6. april 
Dekorer påskeæg, Museet Ribes Vikinger, 31. marts, 1. april 2. april 
Påskeægjagt i Vandtårnet, Esbjerg Vandtårn, 2.-3. april 
Ribes skatte og de kristne vikinger, sommeraktivitet, Museet Ribes Vikinger, 13. juni-12.juli 
Ribes skatte fra middelalderen, sommeraktivitet, Museet Ribes Vikinger, 13. juli – 9. august 
Ribes skatte fra vikingetiden, sommeraktivitet, Museet Ribes Vikinger,  

10. august-13. september 
Halfdan for sjov?, sommeraktivitet, Esbjerg Museum, 1. juli-30. august 
Knæk koden …---…, efterårsferieaktivitet, Esbjerg Museum, 10.-18. oktober 
Mord på museet, efterårsferieaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 10.-25. oktober 
I denne søde juletid, julefortællehjørne og juleudstilling, Museet Ribes Vikinger,  

1.-31. december 
Besættelsen i hverdagen, julekalender, Esbjerg Museum, 1.-31. december 
 
Hertil kommer de bestilte undervisningsforløb på Museet Ribes Vikinger, Esbjerg Museum og 
Skoletjenesten på Quedens Gaard 
 

4.3 Øvrige aktiviteter 
Ny markedsføringsbrochure til Museet Ribes Vikinger, februar  
Ny markedsføringsbrochure til Esbjerg Museum, marts 
Gamle urner og ny teknologi, Pecha Kucha-foredrag ifm. Forskningens Døgn, 23. apri 
Bunkers – historie, landskab og attraktioner, Pecha Kucha-foredrag ifm.  

Forskningens Døgn, 23. april 
Ny plakat til markedsføring af sommeraktiviteter på Museet Ribes Vikinger, maj  
Vandflaske med logo til Museet Ribes Vikinger, maj  
Marbækdag, 31. maj 
Arrangement for Dagplejen, Esbjerg kommune, Quedens Gaard, 28. maj  
Ghostwalks, aftenbyvandringer, Ribe, alle onsdage juli og august 
Plantagen og Galgebakken, aftenbyvandringer, Ribe Plantage, 9., 16., 23. & 30. juli  
Dekorer dit eget kors, sommeraktivitet, Ribe Byferie, 17. juli og 4. august 
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Nabokaffe, Quedens Gaard, 25. august 
Besættelsestidsaktiviteter ifm. Kulturnat i Esbjerg, Tobakken, 2. oktober 
Arrangement for 2. årgang historie-lærerstuderende UC Syd, Quedens Gaard og  

Museet Ribes Vikinger, 5. oktober 
IndustRibe, kulturnataktiviteter, Museet Ribes Vikinger, 11. oktober 
Arrangement for de tre Nationalparker: Mols, Thy og Vadehavet,Quedens Gaard,  

6. november 
”Forskellige læringsrum i Ribes historie” for 1. årgang læreruddannelsen UC syd,  

Quedens Gaard, 1. december 
 
Hertil føjer sig en lang række bestilte byvandringer, GhostWalks, VikingWalks og rundvisnin-
ger på Museet Ribes Vikinger, Domkirkemuseet og i Ribe. 
 

4.4 Nye undervisningsmaterialer og tilbud 
Krigere og Bønder ved Vadehavet, læremiddel til mellemtrinnet, udlånes via CfU - Center for 
undervisningsmidler 
MODSTAND, undervisningsinspiration til udskolingen 
 

4.5 Foredrag arrangeret af Historisk Samling fra Besættelsestiden 
Sabotagen i Sydvestjylland, arkivleder Henrik Lundtofte, Esbjerg Museum, 25. februar  
Modstand i kulissen, cand. mag. Mona Jensen, Esbjerg Museum, 18. marts 
Erindring og glemsel i Europa, professor emeritus Claus Bryld, Esbjerg Museum, 4. november 
Besættelsen, historien og filmens fortællinger, ph.d. Lars-Martin Sørensen, Det Danske  
 Filminstitut, Esbjerg Museum, 25. november 
 

4.6 Foredrag og ture arrangeret af museumsforeningerne 
Det tabte land, rejse arrangeret af Det antikvariske Selskab i Ribe, Historisk Samfund for Ribe 
Amt, Esbjerg og Omegns Museumsforening, Lokalhistorisk Forening for Brammingegnen og  
 Sydvestjysk Folkeuniversitet, 6.-13. juni 
Alken Enge – en hærs endeligt ved Mossø, museumsinspektør Ejvind Hertz Skanderborg  
 Museum, ASR, 13. januar 
Fastelavnsfest i Quedens Gaard, ASR 15. februar 
Kulturhistoriske værdier og potentialer i Esbjerg Kommune, museumsinspektør Mette  
 Slyngborg, 24. februar 
Inden for murene: Esbjerg Banegård, EOM, 26. februar  
De allerseneste udgravninger på Lindegården, museumsinspektør Troels Bo Jensen, ASR, 19.  
 marts 
Spændende detektorfund, museumsinspektør Mette Søvsø, ASR, 19. marts  
Uddannelsesudgravningen på Rosen Allé, leder af arkæologi Morten Søvsø, ASR, 19. marts 
Gestapo, Håndlangerne og status på vores viden samarbejde i årene 1940-45, arkivleder  
 Henrik Lundtofte, EOM, 26. marts 
Den hemmelige skov i Kjersing, museumsinspektør Steen Frydenlund Jensen, EOM, 23. april  
Guld og grønne skove – københavnerplantagerne i Jylland, byplanlægger Jørgen Henneke,  
 ASR 29. april 
Tur til det nye Moesgård Museum i Århus – et moderne elverhøj, ASR, 30. maj 
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Sommertur til Christiansfeld, EOM, 17. juni  
Tårntoner i Esbjerg Vandtårn, EOM, 11. august 
Kør-selv tur til Hjemmeværnsskolen/Nymindegablejren, EOM, 9. september 
Udflugt til Tønning, ASR, 19. september 
Kør-selv tur til Kongernes Jelling og omegn, EOM, 3. oktober 
Det armenske folkedrab 1915 – baggrund, forløb og eftertid, lektor Flemming Holm, Rybners  
 Gymnasium, ASR, 7. oktober 
Borgring, trelleborge og Harald Blåtands Danmark, professor Søren M. Sindbæk, Aarhus  
 Universitet, ASR, 3. november 
Medlemsaften – mød Esbjergs grønne pionerer!, arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen,  
 EOM, 18. november 
Bondestenalderen i Sydvestjylland, museumsinspektør Lars Grundvad og museumsinspektør  
 Martin Egelund Poulsen, Museet på Sønderskov, ASR, 26. november 
Nye tanker om Ribes alder, post doc. Sarah Croix, Aarhus Universitet, ASR, 26. november  
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5. De ansattes aktiviteter inden for forskning og formidling 
 

5.1 Publikationer 
Andersen, Palle: Holocaust – Forfølgelse og udryddelse af jøderne 1933-1945. Ellekær.  
Andersen, Palle og Henrik Lundtofte: Den illegale presse og strejkevåbnet, in Mona Jensen 

og Henrik Lundtofte (red.): Modstand – træk af modstandskampen i Esbjerg, Ribe og 
Bramming, 97-104. 

Andersen, Palle: Anm. af Jacob Halvas Bjerre: Udsigt til forfølgelse. Det danske udenrigs 
inisterium og de europæiske jødeforfølgelser 1938-1945. Historie-Online. 

Brander, Trine Wittorff: Læseteater i Ribe, Byrummet levendegøres sammen med børn, in  
”Til højre ser I et Arkengaf”. Om at lave guidede ture i Nationalpark Vadehavets 
bygningskulturarv. Udgivet af Nationalpark Vadehavet, Vadehavets Formidlerforum og 
Sydvestjyske Museer, 37-42. 

Ejstrud, Jannie Uhre: Et førsterangs Nordsøbad. Det tyske borgerskabs bygningskultur og  
 Fanøs tidlige Vadehavsturisme, Levende Viden 3, 22-31. 
Ejstrud, Jannie Uhre: At guide i bygningskulturarven ved Vadehavet, in ”Til højre ser I et  

Arkengaf”. Om at lave guidede ture i Nationalpark Vadehavets bygningskulturarv. Udgivet 
af Nationalpark Vadehavet, Vadehavets Formidlerforum og Sydvestjyske Museer, 3-5. 

Foss, P. & N.A. Møller (red.): De dødes landskab. Grav og gravskik i ældre jernalder i  
 Danmark. Arkæologiske Skrifter 13. Selskabet Arkæologiske Studier. København, 320 s. 
Grundvad, Bente: Sydvestjyske bådgrave fra jernalder og vikingetid- religiøs betydning og  
 teknologisk udvikling. By, Marsk og Geest 27, 37-58. 
Grundvad, Bente: Gammelbygravene. En sen førromersk gravplads med urner og tidlige  

jordfæstegrave. De dødes landskab. Grav og gravskik i ældre jernalder i Danmark. 
Arkæologiske Skrifter 13, 123-129.  

Grundvad, Bente og Niels Algreen Møller: Tuegravpladsen ved Søhale - CT-skanning af 2500 
år gamle urner. Levende Viden 3, 48-55.  

Grundvad, Bente & Lars Grundvad & Martin Egelund Poulsen: Lille udgravning- stort resultat.  
 Levende Viden 3, 118-127.  
Grundvad, Bente: Krigslæge og kultanlæg fra Måde Industri. Fra Ribe Amt 2015, 7-15 
Grundvad, Bente & Niels Algreen Møller. Gamle grave ny teknik. Skalk 3, 3-6. 
Hansen, H. Z. 2015: Sig Syd – Detektorfund, netværk og kulturel identitet. Arkæologi i Slesvig  
 – Archäologie in Schleswig, 15, 179-190. 
Hansen, Lulu Anne: ”Og så kommer kongen til byen”, Levende Viden, 3, 32-47. 
Hansen, Lulu Anne og Flemming Just: Fødevarer og regionalitet, Mad og regionalitet. Dansk  
 Madhistorie, 16, 10-33. 
Hansen, Lulu Anne & Henrik Lundtofte: Frants Gertsen, SOE og ventegrupperne, in Mona  

Jensen og Henrik Lundtofte (red.): Modstand – træk af modstandskampen i Esbjerg, Ribe 
og Bramming, 75-83. 

Jensen, Michael Alrø: Det Gamle Rådhus og andre middelalderlige boder i Stenbo(de)gade.  
 Det Gamle Rådhus i Ribe, 15-22.  
Jensen, Mona: Frit Danmark-gruppen i Esbjerg, in Mona Jensen og Henrik Lundtofte (red.):  
 Modstand – træk af modstandskampen i Esbjerg, Ribe og Bramming, 31-38. 
Jensen, Mona: Hans Peter Poulsen, in Mona Jensen og Henrik Lundtofte (red.): Modstand –  
 træk af modstandskampen i Esbjerg, Ribe og Bramming, 53-60. 
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Jensen, Mona: August 1943 i Esbjerg, in Mona Jensen og Henrik Lundtofte (red.): Modstand  
 – træk af modstandskampen i Esbjerg, Ribe og Bramming, 61-68. 
Jensen, Mona: Bramming-gruppen. Helge, Hans og Thue, in Mona Jensen og Henrik  

Lundtofte (red.): Modstand – træk af modstandskampen i Esbjerg, Ribe og Bramming, 91-
95. 

Jensen, Mona: Modstand i kulissen, in Mona Jensen og Henrik Lundtofte (red.): Modstand –  
 træk af modstandskampen i Esbjerg, Ribe og Bramming, 105-114. 
Jensen, Mona: Likvideringer i Esbjerg, in Mona Jensen og Henrik Lundtofte (red.): Modstand  
 – træk af modstandskampen i Esbjerg, Ribe og Bramming, 115-120. 
Jensen, Mona: Sprængningen af Højskolehjemmet, in Mona Jensen og Henrik Lundtofte  
 (red.): Modstand – træk af modstandskampen i Esbjerg, Ribe og Bramming, 129-132. 
Jensen, Mona: Anm. af Claus Bryld: Min besættelse. 50 års livtag med historien. Essays 1965- 
 2015 Historie-Online, maj 2015.  
Jensen, Mona og Henrik Lundtofte: Modstand. Træk af modstandskampen i Esbjerg, Ribe og  
 Bramming. 
Jensen, Mona og Henrik Lundtofte: Træk af sabotagen i Sydvestjylland 1944-45, in Mona  
 Jensen og Henrik Lundtofte (red.): Modstand – træk af modstandskampen i Esbjerg, Ribe 
og Bramming, 83-89. 
Jensen, Mona og Henrik Lundtofte: Efterretningsarbejde og radiokontakt, in Mona Jensen og  

Henrik Lundtofte (red.): Modstand – træk af modstandskampen i Esbjerg, Ribe og 
Bramming, 125-128. 

Jensen, Mona og Palle Andersen: Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale  
 presse. Syddansk Universitetsforlag, 370 s. 
Jensen, Steen Thrane Frydenlund: Krusborg – enkeltgårde med central gravplads fra ældre  

jernalder. I:  Pernille Voss & Niels Algreen Møller (red.): De dødes landskab - Grav og 
gravskik i ældre jernalder i Danmark. Arkæologiske Skrifter vol. 13, Selskabet 
Arkæologiske Studier. Danmarks Universitetsforlag, København, s 131-143. 

Just, Flemming: CSR and Museums. Social Responsibility and Its Many Faces at Museums (på 
kinesisk), i: Lai Ying-ying, ed., The Social Impact of Museums in 21st Century. Taipei, 122-

135. 
Just, Flemming og Michael Alrø Jensen, red., Det Gamle Rådhus i Ribe. Forlaget Liljebjerget,  
 Ribe, 79 s.  
Lundtofte, Henrik: Besat, in Mona Jensen  og Henrik Lundtofte (red.): Modstand – træk af  
 modstandskampen i Esbjerg, Ribe og Bramming, 7-10. 
Lundtofte, Henrik: Hærværk, slagsmål og antinazisme 1940-42, in Mona Jensen og Henrik  

Lundtofte (red.): Modstand – træk af modstandskampen i Esbjerg, Ribe og Bramming, 11-
20. 

Lundtofte, Henrik: Kommunisterne – modstandens pionerer i Sydvestjylland, in Mona Jensen  
 og Henrik Lundtofte (red.): Modstand – træk af modstandskampen i Esbjerg, Ribe og  
 Bramming, 21-30. 
Lundtofte, Henrik: Storsabotage i Ribe, in Mona Jensen og Henrik Lundtofte (red.): Modstand  
 – træk af modstandskampen i Esbjerg, Ribe og Bramming, 39-44. 
Lundtofte, Henrik: Esbjergs svar på Churchill-klubben, in Mona Jensen og Henrik Lundtofte  
 (red.): Modstand – træk af modstandskampen i Esbjerg, Ribe og Bramming, 45-52. 
Lundtofte, Henrik: Gestapo i aktion i Sydvestjylland, in Mona Jensen og Henrik Lundtofte  
 (red.): Modstand – træk af modstandskampen i Esbjerg, Ribe og Bramming, 69-74. 
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Lundtofte, Henrik: Strejke og Taifun over Esbjerg, in Mona Jensen og Henrik Lundtofte (red.):  
 Modstand – træk af modstandskampen i Esbjerg, Ribe og Bramming, 121-124. 
Lundtofte, Henrik: Forår 1945, in Mona Jensen og Henrik Lundtofte (red.): Modstand – træk  
 af modstandskampen i Esbjerg, Ribe og Bramming, 133-138. 
Lundtofte, Henrik: Anm. af Claus Bundgård Christensen, Niels Bo Poulsen og Peter Scharff  
 Smith: Waffen-SS, Weekendavisen, 04.12. 
Lundtofte, Henrik: Anm. af Henning N. Larsen: Benådet. Sønderjyske Årbøger 2015, 269-270.  
Mulvad, Søren, Karen Jermiin Nielsen og Flemming Just, red., Ind i Ribe. 19 erindringer fra 

 1900-tallets Ribe. Forlaget Liljebjerget, Ribe, 204 s. 
Møller, N.A. 2015. Anmeldelse af: Jørgensen, A. N. & H.C. Andersen (red.): Die  

Kriegsbeuteopfer im Morr von Ejsbøl aus dem späten 1. jh.v.Chr. bis zum frühen 5. 
Jh.n.Chr. Sønderjysk Månedsskrift, 4s 

Møller, N.A. 2015. Døde i de levendes verden. Ældre jernalders grave i kontekst. In: Foss, P.  
& N.A. Møller (eds.) 2014. De dødes landskab. Grave fra tidlig jernalder. Beretning fra et 
colloquium. Arkæologiske Skrifter 13. Selskabet Arkæologiske Studier. København: 215-
236. 

Møller, N. A. & P.O. Rindel 2015. Ældre jernalders gravfund anno 2015 – en introduktion. I  
Foss, P. & N.A. Møller (red.) 2015. De dødes landskab. Grav og gravskik i ældre jernalder i 
Danmark. Arkæologiske Skrifter 13. Selskabet Arkæologiske Studier. København, 7-12. 

Nielsen, Mikkel Kirkedahl: "... Og en lille Hvil trænger disse Mennesker ...": om russerlejren i  
 Ribe, Levende Viden 3, 98-117. 
Nielsen, Mikkel Kirkedahl, red.: Levende Viden, 3. 
Qvistgaard, Sarah Skytte: Fra Odindyrkelse til Mariatilbedelse – en tur gennem Ribes  
 Vikingetid. Levende Viden 3, 84-97. 
Siggaard, Anna Louise: Arkiv og museum i MODSTAND og forening – fortællingen om en  
 udstillings tilblivelse, Journalen 3, 19-27.  
Siggaard, Anna Louise: Trolddomsforfølgelsernes tid: Bodil Harchisdatters skæbne som  
 troldkvinde i Ribe, Levende Viden 3, 6-21.  
Søvsø, Mette, red.: By, marsk og geest, 27. 
Søvsø, Mette Højmark,  Anne Juul Jensen og Michael Neiß: Støbeforme af sten fra  

middelalderen – massefremstilling af metalgenstande til verdslig og religiøs brug i Ribe. 
Kuml 2015, s. 201-238. 

Søvsø, Mette Højmark & Maria Lind Heel: Nyt om en gammel vante. Levende viden 3, 56-61. 
Søvsø, Morten: Byerne og deres styre i vikingetid og ældre middelalder (700-1200), i: F. Just  
 og M. Alrø Jensen (red.), Det Gamle Rådhus i Ribe. Forlaget Liljebjerget, Ribe, 7-14. 
Søvsø, Morten: Riber Ulfs Borg. Arkæologi i Slesvig 15, 2014, 191-203. 
 

5.2 Foredrag og oplæg ved museets medarbejdere 
 
Anna Louise Siggaard 
De Kristne Vikinger. Foredrag i Grundtvig Kirke, Esbjerg, 27.10. 
De Kristne Vikinger. Foredrag for tirsdagsklubben ved Sct. Catherinæ Kirke, Ribe, 17.02. 
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Bente Grundvad 
Vikingetidens skibe og både. Foredrag i Antikvarisk Samling, 19.02. 
Udgravningerne i Grindsted og Horsbøl. Foredrag i Grindsted og Omegns Slægts- og  
 Lokalhistoriske Forening, 18.3. 
Gamle urner og ny teknologi. Pecha Kucha foredrag til Forskningens Døgn, 30.04. 
Medieval Burial Customs from Lindegården in Ribe. MCH seminar, Aarhus Universitet.  
 
Flemming Just 
Landbrug og samfund. Folkeuniversitetet Odder, 14.01. 
Kultur og udvikling. Rotary Ribe, 17.02. 
Esbjerg 2020. Seniorakademiet, Esbjerg Hovedbibliotek, 04.03. 
Andelsbevægelsens udvikling. Folkeuniversitetet Lemvig, 05.03. 
Storytelling og institutionsudvikling. Oplæg for bestyrelsen for Erhvervsakademi Sydvest,  

04.05. 
Demokratiets tilstand. Grundlovstale Darum Præstegård og Skibelund Krat, 05.06. 
Opponentindlæg ved ph.d.-præforsvar. Syddansk Universitet, 18.06. 
Ribe – marskens hovedstad. Rødding Højskole, 06.07. 
Strategiprocesser. Vendsyssel Historiske Museer, Åbybro, 20.10. 
Seks på stribe i Esbjerg og Ribe. ODM’s faglige årsmøde, Kolding, 17.11. 
Jacob A. Riis. Rybners, Esbjerg, 09.12. 
 
Henrik Lundtofte 
Introduktion til HSB og Esbjerg under besættelsen. Foredrag for 1F fra EG, ESM, 03.02. 
Sabotage i Sydvestjylland. HSB og Sydvestjysk Folkeuniversitets forelæsningsrække, 25.02. 
Gestapo og Hipo. Foredrag for Esbjerg og Omegns Museumsforening, ESM, 26.03.  
Hipokorpset – mennesker, myter og modstandsbekæmpelse. Foredrag Vejen Business  
 College, 27.03.   
Besættelsen og befrielsen – 70 år efter. Foredrag i Treenighedskirken, Esbjerg, 04.05. 
Modstand i Sydvestjylland. Pecha Kucha-oplæg, ESM, 05.05  
Hipokorpset – mennesker, myter og modstandsbekæmpelse. Foredrag Gentofte 

 Hovedbibliotek, 06.05.  
Modstand i Sydvestjylland. Odd Fellow, Ribe, 12.05.  
Modstand i Sydvestjylland. Østerbycentret, Esbjerg, 27.05. 
Hipokorpset – mennesker, myter og modstandsbekæmpelse. Foredrag Folkeuniversitetet,  
 Ølgod, 23.09. 
Hipokorpset – mennesker, myter og modstandsbekæmpelse. Foredrag Greve Hovedbibliotek,  
 27.10. 
 
Lulu Anne Hansen 
Turister, kultur og fortælling - som historie(r), meningsfulde oplevelser og co-creation, oplæg 

 Culture Plus, Miniworkshop, Kulturstyrelsen 17.03. 
Bunkers – historie, landskab og attraktioner, Oplæg Forskningens Døgn, 23.04.  
Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet, oplæg på Nationalpark Vadehavets  
 forskningsdag, 15.04. 
”En hel Epidemi” – tyske soldater og unge danske kvinder 1940-45, oplæg Pecha Kucha, 

 befrielsesjubilæum, 05.05. 
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A “beautiful” experience  – interpreting WW2 heritage along the North Sea coast,  
 konferencepræsentation, Second postdisciplinary conference, CBS, 23.06. 
”Tyskerpiger” – som historie og forskningstema, Gæsteforelæsning Århus Universitet, 16.09. 
Nature’s services and cultural history – a museum perspective, foredrag COST Action  
 TObeWELL Training School, Syddansk Universitet, 19.09. 
Englandsbåden og Esbjerg, interview TV-Glad, 02.10. 
Heksemuseum på vej, Foredrag for Historiestuderende fra SDU, 09.11. 
Kulturturisme og turismens kulturhistorie, foredrag ODMs Årsmøde, 17.11. 
 
Maria Knudsen 
En bispegård fra 1100-tallet i Lustrup ved Ribe. ODM’s faglige årsmøde, Kolding, 17.11. 
 
Mette Højmark Søvsø  
Materiality and religious practice in medieval Denmark. MCH Seminar, Aarhus University.  
 21.09. 
Støbeforme fra højmiddelalderens Ribe. ODM møde, 16-17.11. 
Religiøst liv i middelalderens Ribe, belyst ud fra arkæologiske fund. To foredrag i ældresagen:  
 Oktober 2015. 
 
Michael Alrø Jensen 
Rekonstruktion af det udrænede kulturlandskab. Foredrag i Landsbypuljen, Odense, 17.09. 
 
Mikkel Kirkedahl Nielsen 
Audio-visual media at museums, præsentation af paper, DLI seminar, 18.09.  
 
Mona Jensen 
Jensen, Mona:  Modstand i kulissen. HSB og Sydvestjysk Folkeuniversitets 

 forelæsningsrække, 18.03. 
 
Morten Søvsø 
Fra stolpehul til Ribe Vikingecenter. Vadehavets Formidlerforum, Museet Ribes Vikinger,  
 15.01. 
Runesten og vikinger ved Ribe Domkirke. Forskerseminar, Lunds Universitet. 26.01. 
Byens gulv – Byrummets udvikling og layout igennem vikingetid og middelalder, især i Ribe. 

 Byens rum konference i Nyborg, 28.01. 
De første 500 år af Ribe bys historie, 700-1200. Tirsdagsklubben, Sct. Catharinæ Kirke, 03.02. 
Runesten og vikinger ved Ribe Domkirke. Ældresagen, Ribelund. 05.02. 
Runesten og vikinger ved Ribe Domkirke. Ældresagen, Ribelund. 12.02. 
Runesten og vikinger ved Ribe Domkirke, Folkeuniversitetet, Kbh., 17.02. 
Runesten og vikinger ved Ribe Domkirke, Tværpilen, Taastrup, 23.02. 
Vester Vedsteds arkæologiske lyksaligheder. Vester Vedsted gl. skole, 22.04. 
Riber Ulfsborg – en motte fra 1148/49. Borgforskerforum, Helsingborg, 27.04. 
Ribe in the Viking Period, paper på international konference om Truso, Viking Globalization, i  
 Elblag Polen. 19.05. 
Danefæ på Sydvestjyske Museer, dialogmøde om Danefæ-sagsbehandling, Nationalmuseet,  
 17.06 
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The Archaeology of Mission. Paper på konferencen: Mission, Empire and the North, The  
 Archdiocese of Hamburg-Bremen c. 830-c. 1200, University of Cambridge, 04.07. 
Reassessing the topography and layout of 8. C. Ribe. Paper på sessionen Urban identities in  
 the early-medieval towns of Europe: architecture, social space and sense of place, EAA- 
 meeting, Glasgow, 03.09. 
Buried Votive Offerings in rural houses, popular traditions with deep roots. Paper på Ruralia  
 XI, konferencen, Luxembourg, 11.09. 
The Archaeology of Mission. Paper på MCH-seminaret Materiality and Religious Practice in  
 Medieval Denmark, Moesgaard, 21.09. 
Runesten og vikinger ved Ribe Domkirke. Foreningen Harja, Odense, 30.09. 
Sygdomme i middelalderens Ribe, Pens. Lægeklub, Sælhunden, 20.10. 
De første 500 år af Ribes historie, guidekursus, Tangevej 6, 20.10. 
Runesten og vikinger ved Ribe Domkirke. Aalborg Historiske Museum, 25.11. 
 
Niels Algreen Møller 
Session organizer s.m. Brian Durham, Sabrina Pietrobono: Good fences make good  
 neighbours? Boundaries within landscapes and settlements as evidence of shared identity,  
 Session på den 21. EAA konference, Glasgow, 3.9. 
Negotiating social space in Danish Iron Age Settlements. Foredrag på den 21. EAA  
 konference, Glasgow. 3.9.  
Permanent posts, seasonal mobility? Foredrag på den 21. EAA konference, Glasgow.5.9. 
Importgrav fra Sneum. ODMs faglige årsmøde, Kolding, 17.10. 
 
Sarah Skytte Qvistgaard 
Førromersk jernaldergård fra Spangsbjerg.  Indlæg ved ODM, 17.11. 
 
Steen Thrane Frydenlund Jensen 
Højene i den hemmelige skov. Foredrag og vandretur for Esbjerg og Omegns 

 Museumsforening, 23.04. 
Udgravningerne i Sønderris fra 1970’erne til i dag. Foredrag og vandretur for medarbejdere  
 ved Myrthue, 11.12. 
 
Trine Wittorff Brander 
Identitet og læseteater, Workshop på Historisk værkstedstræf i Vingsted 29.01 
Læseteater – levende historieundervisning, Pech kucha oplæg på Syddansk  
 Musikkonservatorium 26.02 
 
Troels Bo Jensen 
Lindegaarden – Tidlig Kristendom i sene vikingetidsbegravelser. Oksbøl Menighedshus. 26.2. 
Tidlig Kristendom og udgravningerne i Ribe. Foredrag og rundvisning for konfirmander ved  
 Rødding Kirke. Museum Ribes Vikinger. 18.3. 
Ribes vikingtid og de kristne vikinger. Foredrag og rundvisning for Andante Travel v. Brian  
 Ayers. Ribe. 14.7. 
Bunkevis af støbeforme – et tidligmiddelalderligt bronzestøberi ved Ribe domkirke, ODM’s  
 faglige årsmøde, Kolding, 16.11. 
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Lindegaarden – Tidlig Kristendom i sene vikingetidsbegravelser. Museumsforeningen for  
 Varde By og Omegn. Varde Museum. 5.9. 
Tidlig Kristendom og udgravningerne i Ribe. Foredrag og rundvisning for konfirmander ved  
 Rødding Kirke. Museum Ribes Vikinger. 25.11. 
Østertoften – fosfatkartering af en jernaldergård i Store Darum. Fosfatseminar, Museum  
 Sønderjylland, 2.12. 
 

5.3 Deltagelse i udviklings- og formidlingsprojekter 
 
SJM 220 Nyt Esbjerg Museum 
Mette Slyngborg, projektleder 
Flemming Just  
Lulu Anne Hansen 
 
SJM 222 Dragons of the Northern Seas i Suzhou 
Flemming Just, projektleder 
Mikkel Kirkedahl Nielsen 
Sarah Qvistgaard 
Morten Søvsø 
Mette Søvsø 
 
SJM 234 På opdagelse i 1800-tallet, læringstilbud til specialklasser og indskoling 
Trine Wittorff Brander 
Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe, partnerskab med Myrthue – Natur, Kultur & Læring 
 
SJM 234 Arbejdstitel: Skriveværksted, læringstilbud til mellemtrinnet 
Trine Wittorff Brander 
Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe, partnerskab med Myrthue – Natur, Kultur & Læring 
 
SJM 234 Arbejdstitel: Jacob A. Riis, læringstilbud til indskoling, mellemtrin & udskoling 
Trine Wittorff Brander 
Mette Slyngborg 
Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe, partnerskab med Myrthue – Natur, Kultur & Læring 
i samarbejde med andre kulturinstitutioner i Ribe 
 
SJM 235 Nørdehjørnet 
Trine Wittorff Brander 
Sarah Qvistgaard 
i samarbejde med Esbjerg Kommunes Biblioteker 
 
SJM 235 ”Når pengene i kisten klinger….”, læringstilbud 
Trine Wittorff Brander 
Anne-Sofie Lundtofte 
i samarbejde med UC Syd 
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SJM 235 Flugten over grænsen, læringstilbud 
Trine Wittorff Brander 
i samarbejde med Ribe byhistoriske arkiv, Vadehavsskolen og Ungdomshøjskolen i Ribe 
 
SJM 235 Krigere og Bønder ved Vadehavet, læremiddel til mellemtrinnet 
Trine Wittorff Brander 
i samarbejde med Museet for Varde By og Omegn og Center for undervisningsmidler UC Syd 
 
SJM 237 Marbækdag 
Sarah Skytte Qvistgaard 
 
SJM 292 Esbjerg Havn jubilæumsbog 
Lulu Anne Hansen, redaktør 
Flemming Just 
Mette Slyngborg 
 
SJM 326 Fidihvaffornoget – blivende tilbud 
Trine Wittorff Brander 
i samarbejde med Esbjerg Kommunes Biblioteker 
 
SJM 324 Udvikling af Museet Ribes Vikinger gennem partnerskaber 
Mette Søvsø, projektleder 
Maria Knudsen 
Anne-Sofie Lundtofte 
Anna Louise Siggaard 
Flemming Just 
 
SJM 330 Paraplytema Sydvestjylland besat 
Anna Louise Siggaard, projektleder 
Trine Wittorff Brander 
Henrik Lundtofte 
Mona Jensen 
Patricia Have 
Anne-Sofie Lundtofte 
 
SJM 332 Nye hjemmesider til Sydvestjyske Museer, Museet Ribes Vikinger og Esbjerg 
Museum 
Anne-Sofie Lundtofte, projektleder 
Flemming Just 
Patricia Have 
 
SJM 338 Hedenskab og kristendom – 12 kristne vikinger 
Anna Louise Siggaard, projektleder 
Patricia Have 
Troels Bo Jensen 
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SJM 409 MODSTAND Esbjerg Ribe Bramming 1940-45 
Henrik Lundtofte, projektleder 
Anna Louise Siggaard 
Trine Wittorff Brander 
Mona Jensen 
Patricia Have 
Anne-Sofie Lundtofte 
 
SJM 414 Undervisningsmateriale til vikingetiden basisudstillingen Museet Ribes Vikinger 
Trine Wittorff Brander 
Anna Louise Siggaard  
 
SJM 423 Realisering af Pionermuseet, 2. sal – besættelsesetage 
Henrik Lundtofte, projektleder 
Anna Louise Siggaard 
Flemming Just 
Lulu Anne Hansen 
Anne-Sofie Lundtofte 
Henrik Hedegaard Kristensen 
Henning Pedersen (Myrthue – Natur, Kultur & Læring) 
Charlotte Bruun (Myrthue – Natur, Kultur & Læring) 
Klaus Lund (Myrthue – Natur, Kultur & Læring) 
Jens Futtrup (Myrthue – Natur, Kultur & Læring) 
 
SJM 428 Englandsbåden 1875-2014 
Lulu Anne Hansen 
Anne-Sofie Lundtofte 
 
SJM 430 Dragons of the Northern Seas i Ribe 2016 
Mette Søvsø, projektleder 
Flemming Just 
Anne-Sofie Lundtofte 
 
SJM 434 Ribe Middelaldermarked 
Ida Andersen 
Flemming Just 
 
SJM 439 Culture Plus 
Lulu Anne Hansen 
 
SJM 440  Esther Bubley 
Lulu Anne Hansen 
 
SJM 448 Pionér - mobilitet, forankring og fællesskab 
Lulu Anne Hansen 
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SJM 450 Heksemuseet 
Flemming Just, projektleder 
Jannie Uhre Ejstrud 
Anna Louise Siggaard 
Mikkel Kirkedahl 
 
SJM 472 Bella Esbjerg 
Lulu Anne Hansen 
Anne-Sofie Lundtofte 
 
SJM 474: Stendersamlingen 
Lulu Anne Hansen 
 
SJM 479: Kulturarvsformidling og kystturisme 
Lulu Anne Hansen 
 
SJM 495 Formidling af bunkers i Strandskoven Esbjerg 
Anne-Sofie Lundtofte 
 
SJM 497 Etablering af formidlingssamling 
Anna Louise Siggaard, projektleder 
Trine Wittorff Brander 
Line Hyldegaard Dall 
 
SJM 498 Jacob A. Riis prospekt - Quedens Gaard 
Mette Slyngborg, projektleder 
Flemming Just 
Anna Louise Siggaard 
Trine Wittorff Brander 
Mikkel Kirkedahl 
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5.4 Medlemskab af bestyrelser, råd, udvalg o.a. 
 
Anne-Sofie Lundtofte 
Redaktionsmedlem, Levende Viden 
Medlem af bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Biblioteker 
 
Anna Louise Siggaard 
Formand for personaleforeningen ved Sydvestjyske Museer. 
Medlem af Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening.  
 
Bente Grundvad 
Næstformand i personaleforeningen 
 
Flemming Just 
2015-16 Sammenlægningsbestyrelsen for Business Region Esbjerg (Fanø, Varde, Esbjerg) 
2015-  Næstformand, Esbjerg Erhvervsudvikling 
2015-  Bestyrelsen for Vadehavskysten 
2015-  Kulturforum, Esbjerg Kommune (formand) 
2015-  Styregruppen for Esehave-projektet, Esbjerg Kommune 
2014-  Styregruppen for Kulturturisme, nedsat af Kulturstyrelsen 
2014-  Bestyrelsen for Ribe VikingeCenter 
2014-15 Ribe Byhøjskole, formand 
2014-15 Ribes fremtid, strategigruppe nedsat af Esbjerg Erhvervsudvikling 
2014-15 Arbejdsgruppen vedrørende bosætningspolitik, nedsat af Esbjerg Kommune og  
   Esbjerg Erhvervsudvikling. 
2013-  Styregruppen for Vikingebuen, nationalt netværk af vikingeattraktioner 
2013-  Advisory Board, Historisk Samling fra Besættelsestiden 
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-  Bestyrelsen for Ribe Fælles Markedsføring 
2011-  Fondsbestyrelsen for Domkirkemuseet (næstformand) 
2011-  Redaktionsmedlem By, marsk og geest 
2011-  Direktør for forlaget Liljebjerget 
2010-  Esbjerg Havns bestyrelse 
2006-  Esbjerg Gymnasium (formand) 
2005-  Erhvervsrådet Jylland Syd, Danske Bank 
2004-  VL 29 (virksomhedsledernetværk) 
1991-  Sydvestjysk Folkeuniversitet 
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Henrik Lundtofte  
Medlem af Besættelsestidsnetværket  
Medlem af Selskabet for Samtidshistorisk Forskning 
 
Kim Fabricius Pedersen 
Medlem af bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening for Bramming-Egnen  
Medlem af Bramming Byhistoriske Arkivs bestyrelse 
 
Lulu Anne Hansen 
Medlem af Besættelseshistorisk Netværk 
Medlem af Censorkorpset for Erhvervskommunikation og –sprog 
Medlem af Dansk Netværk for Nazisme og Holocaust Studier 
Medlem af Nordisk Nettverk for Turismehistorie 
Medlem af studienetværk ved SDU ”History, visuality and the image” 
Medlem af Turismeforskere i Danmark 
 
Mikkel Kirkedahl Nielsen 
Medlem af komiteen for Ribes Kulturnat. 
Redaktionsmedlem, Fra Viborgegnen. 
Redaktør, Levende Viden. 
 
Mona Jensen 
Medlem af Besættelsestidsnetværket  
 
Morten Søvsø 
Kulturstyrelsens Museumsfaglige råd for Kulturhistorie 
Arkæologisk Arbejdsgruppe under Kulturstyrelsen 
Editorial Board for Danish Journal of Archaeology. 
Censor ved Afdeling for Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet. 
Koordinator for middelalder på ODM’s faglige orienteringsmøde. 
Arrangør, Byarkæologisk Møde i Ribe 
Forfatter, klosterbeskrivelser, Trap Danmark 6. udg. 
 
Niels Algreen Møller 
Medlem af Saxo-Instituttets aftagerpanel 
Formand for det faglige panel til forskerbedømmelse inden for arkæologi, Kulturstyrelsen. 
Medlem af Kulturstyrelsens arbejdsgruppe til udarbejdning af en arkæologisk strategi for 
undersøgelsen af ældre jernalder. 
Redaktionsmedlem af By, marsk og geest. 
 
Sarah Skytte Qvistgaard 
2009- Medlem af netværket Worked Bone Research Group 
2012- menigt medlem af ICAZ, International Council for ArcheoZoology 
2012- medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem på Sydvestjyske Museer 
2015- medlem af personaleforeningen på Sydvestjyske Museer 
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Steen Thrane Frydenlund Jensen 
Medlem af Det grønne råd i Esbjerg Kommune 
Redaktionsmedlem af Levende Viden. 
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6. Personale 2015 
 
Ledelse 
Flemming Just, direktør, dr.phil.  
Henrik H. Kristensen, administrationschef, MBA 
 
Arkæologi 
 
Fastansatte 
Morten Søvsø, museumsinspektør, leder af Arkæologi 
Palle Siemen, museumsinspektør 
Steen Frydenlund Jensen, museumsinspektør 
Niels Algreen Møller, ph.d., musemsinspektør  
Sarah Skytte Qvistgaard, museumsinspektør 
Troels Bo Jensen, museumsinspektør 
Michael Alrø Jensen, museumsinspektør 
Bente Grundvad, museumsinspektør 
Tove Marie Beck, museumsassistent  
 
Ikke-fastansatte 
Maria Knudsen, arkæolog 
Hemming Zaramella Hansen, arkæolog 
Anders Olesen, arkæolog 
Malene Aagreen Nielsen, arkæolog 
Sarah Croix, arkæolog 
 
Historie 
Lulu A. Hansen, ph.d., leder af Historie 
Mette Slyngborg, museumsinspektør 
Jannie Uhre Ejstrud, ph.d. historie (projektansat) 
Barbora Gulisova (projektansat) 
Nadia Fenn, MA (projektansat) 
 
Historisk Samling fra Besættelsestiden, HSB 
Henrik Lundtofte, cand.mag., leder af HSB 
Mona Jensen, cand.mag.   (projektansat ) 
Palle Andersen, cand.mag.  (projektansat) 
Rasmus Therkelsen, cand.mag. (projektansat) 
 
Formidling 
Anne-Sofie Bjørnø Lundtofte, museumsinspektør, leder af formidling 
Trine W. Brander, museumsformidler  
Anna Louise Siggaard, museumsinspektør 
Patricia Have, cand.mag. (projektansat) 
Jamie Vonk, praktikant Museologi Aarhus Universitet 
Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen, museumsinspektør (orlov), ph.d.-studerende  
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Line Hyldgård Dall, cand.mag. (løntilskud) 
 
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 
Dorte Løwe (løntilskud) 
Elzbieta Rashid (løntilskud) 
 
Administration 
Bente Clausen, bogholder 
Dorthe Lund Ebbesen, bogholder 
Anna Maria Ravn, museumsassistent 
Aase Bondegaard, kontorassistent 
Lisbeth Nordberg, tegner 
Ida Marie Andersen, cand.mag., (løntilskud) 
Lea Louise Kjær Adelhardt (løntilskud)  
Kristian Andersen (løntilskud) 
 
Samling/magasiner 
Mette Højmark Søvsø, museumsinspektør, leder af magasinet  
Preben H. Nielsen, museumsassistent  
Kim F. Pedersen, museumsassistent 
Sine Kristensen, museumsmedhjælper   
Henrik Brinch Christiansen  
 
Service 
Carsten Mølleskov Pedersen, håndværker 
Henrik Majenborg Kristiansen, håndværker 
Anna Østergaard, rengøringsassistent 
Maiken Westergaard, rengøringsafløser 
Anders Klingenberg Kristensen, havemand 
 
Ikke-faste og ferieafløsere  
Irene Jensen, museumsvært 
Sofie Hollænder Kristensen, museumsvært  
Marie Hollænder Kristensen, museumsvært  
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Anne Hollænder Kristensen, museumsvært 
Søren Mangels Hansen, museumsvært  
Laura Victoria Højer, museumsvært  
Arbrije Kadriu, museumsvært  
Kjerstine Breintoft Kristensen, museumsvært  
Jamie Vonk, 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 
Bente Brund  
Etly Fønss  
Margit Lindesø 
Gudmund Tolbøll Mouritsen 
Trygve Marthinsen  
Søren Muldvad  
Verner Blom 
Søren Mangels Hansen 
 
Frivillige 
Nadia Fenn 
Angela Dolan 
Lilian Skønager 
Else Benete Lei 
Verner Hansen 
Flemming Gadgaard 
Inge Rüsch 
Marie Hagedorn 
Lone Kahr Nielsen 
Lis Duelund 
Benneth Østergaard Petersen 
Leif H. Thomsen 
Lise Østergaard Petersen 
Niels Lykke-Kjeldsen 
Verner Blom 
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7. Regnskab 2015 
 
  Regnskab  Årsregnskab  Årsregnskab  Årsregnskab 

  2012  2013  2014  2015 

         
Personale   -11.039  -11.363  -12.012  -11.679 

Lokaler – ejendomme, friarealer    -1.806  -1.836  -1.933  -2.037 

Samlingens forvaltning m.v.    -62  -130  -174  -268 

Undersøgelser og erhvervelser    1.007  -366  98  378 

Konservering               

Udstillinger    -1.192  -534  -521  -693 

Anden formidlingsvirksomhed    -57  -73  -76  -110 

Administration    -416  -703  -570  -348 

Entre    1.531  1.519  1.740  1.783 

Betalinger for undersøgelser i henhold til 
kap. 8             

Husleje, prioritetsrenter og –afdrag               

Andre renter    17  -60  -16  -11 

Kiosk- og cafeteriavirksomhed    513  616  592  594 

          
I alt konto 22 til 82    -11.504  -12.930  -12.872  -12.391 

         
Tilskud fra kommuner    8.632  9.367  9.320  8.993 

Ikke-offentlige tilskud     737  756  990  542 

Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd               

Tilskud fra amtskommuner               

         
I alt konto 90 til 94    9.369  10.123  10.310  -2.856 

         
Statstilskud   2.593  2.749  2.635  2.952 

               
Ekstraordinær indtægt ved salg af 
ejendom   12          

         
         
Resultat (indtægter – udgifter)    470  -58  73  96 

 


