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1. Ledelsesberetning
Organisation
Bestyrelsen er sammensat på følgende måde:
Jørgen Ulrik Jensen, formand, adm.dir., Pluss Leadership, udpeget af Esbjerg
Erhvervsudvikling
Dan Møller, næstformand, udpeget af Det Antikvariske Selskab, Ribe
Per Kristian Madsen, dir. for Nationalmuseet, udpeget af museumsforeningerne
Dorte Kiilerich, dir., Living Concept, udpeget af museumsforeningerne
Jakob Lose, kulturudvalgsformand, Esbjerg byråd
Poul Larsen, udpeget af Esbjerg og Omegns Museumsforening
Sarah Qvistgaard, museumsinspektør, udpeget af medarbejderne
Jørgen Ulrik Jensen har siden 2012 været formand. Dan Møller blev i 2015 udpeget til
næstformand.
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. For at styrke ledelsen og skabe en tættere kobling mellem økonomisk og
ledelsesmæssigt ansvar fik de tre enhedsledere fra 1. januar 2016 overdraget ansvar for
økonomi og personale i deres respektive enheder. Samtidig blev de alle tre udnævnt til
overinspektører.
I forbindelse med Esbjerg Byråds budgetvedtagelse i oktober 2015 besluttede man, at det
foreningsdrevne Bramming Egnsmuseum fra 2016 skulle lægges ind under SJM. Der har
efterfølgende været en meget positiv dialog, således at både Sydvestjyske Museer og
kredsen omkring egnsmuseet kan udtrykke stor tilfredshed med fusionen.
På det arkæologiske område indgik Sydvestjyske Museer og Museet på Sønderskov en
samarbejdsaftale med virkning fra 1. januar 2015, således at vi formelt set i forhold til Slotsog Kulturstyrelsen har det overordnede forskningsmæssige og økonomiske ansvar. I praksis
har arkæologerne på Sønderskov stadig det fulde daglige ansvar i forhold til Vejen
Kommune. Det tætte samarbejde betyder også, at vi kan leje medarbejdere hos hinanden. I
2016 har vi således haft Sønderskov-arkæologer ansat i hvad der svarer til et halvt årsværk.
I 2015 indgik SJM en formel samarbejdsaftale med Ribe Domsogns menighedsråd om
Domkirkemuseet, og der blev også indgået en associeringsaftale med Ribelund Museet. I
2016 har vi fortsat linjen med at indgå aftaler med mindre museer, idet vi har indgået en
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associeringsaftale med Mandø Museum. Mandøhuset – et skipperhjem fra 1800-tallet. Det er
et fint lille museum, der drives af Foreningen Mandøhuset, som også ejer redningsstationen
og lokalhistorisk arkiv. En vigtig del af SJM’s forskningsstrategi handler om Vadehavets
kulturhistorie, og her har Mandø selvsagt meget at byde ind med.
Museets Vision 2020 fra 2012 indeholder også en strategi for den første fireårsperiode 201316. Museet har derfor i et vekselspil mellem bestyrelse, daglig ledelse og medarbejdere i
løbet af 2016 udarbejdet en strategi for den næste periode, 2017-20. Den er i
hovedtrækkene en fortsættelse af de spor, der i de forløbne år er blevet lagt ud. Men hvor
den første strategiperiode har været kendetegnet ved formuleringen af store
udviklingsprojekter for udstillingsstederne i Ribe og Esbjerg, har den kommende
strategiperiode fokus på realiseringen af de mange planer både mht. finansiering og
opbygning af nye museer og udstillinger. Desuden skal der i de kommende fire år fokuseres
mere på markedsføring og øget indtjening. Forskningsmæssigt skal der lægges vægt på en
yderligere international orientering, herunder deltagelse i flere internationale netværk.
I 2016 etablerede museet en amerikansk fundraising organisation, American Friends of Jacob
A. Riis Museum, som lever op til alle krav i den amerikanske skatte- og revisionslovgivning. I
den forbindelse er der etableret et advisory board med fremtrædende personligheder, og
Prinsesse Benedikte har sagt ja til at være protektor for initiativet. Museet har udarbejdet et
amerikansk prospektmateriale og en engelsksproget hjemmeside,
www.jacobariismuseum.dk. Det er forhåbningen, at der gennem fondssøgning og
donorarrangementer i USA kan skaffes en ikke ringe medfinansiering, som kan være til at
styrke båndene mellem USA og Danmark og måske også bidrage til at gøre det kommende
museum til et turistmål for amerikanere.

Overordnet økonomi
De foregående års betydelige reduktion i de offentlige basistilskud er i 2016 bremset op,
således at museet kun er blevet ramt af det statslige omprioriteringsbidrag på 2% hvert af
årene i perioden 2016-19. Det svarer til et mindrebeløb på ca. 45.000 kr. i 2016 stigende til
ca. 175.000 kr. i 2019.
I forbindelse med museumslovens vedtagelse 2013 blev tilskuddet til konserveringscentrene
fjernet og i stedet givet som ekstratilskud til museerne til køb af konserveringsydelser. De
femten statsanerkendte museer knyttet til Konserveringscenter Vest i Ølgod besluttede i
2015, at det hidtidige statstilskud på samlet 4 mio. kr. i hovedsagen skulle fordeles efter de
seneste trettens års forbrug af den såkaldte tjenestetid. SJM fik dermed den største andel,
ca. 15%, svarende til ca. 580.000 kr. årligt i form af en forøgelse af det statslige tilskud. De
femten museer har indgået en aftale om, at alle midlerne i en treårig periode kanaliseres
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videre til konserveringscenteret. I 2016 var konserveringscentrene og museerne udfordret
af, at lovændringen ikke tog højde for, at museerne nu skulle betale moms af
konserveringsydelserne. Kulturminister Bertel Haarder fik i første omgang fundet midler til
en halv kompensation, og ved finansloven for 2017 blev det sikret, at museerne nu kan
anvende det fulde tilskud til konservering.
Allerede i 2015 blev der indledt fusionsdrøftelser med konserveringscenteret i Vejle. Begge
parter har nu besluttet, at fusionen skal ske fra 1. januar 2018. Det forventes, at alle
aktiviteter fra 2019 fysisk samles i Vejle.

Ekstern finansiering
Det er er grundvilkår for museer og andre kulturinstitutioner, at de må søge at hente ekstern
finansiering til nye udstillinger, publikationer, særlige forskningstiltag og ikke mindst
udviklings- og byggeprojekter. I 2016 søgte vi et stort antal fonde og Esbjerg Kommune om
samlet 84,4 mio. kr. og opnåede at få godt 16 mio. kr. i støtte. Det svarer til en
bevillingssucces på 19% målt på beløb og 70% på antal ansøgninger.
Blandt de store bevillinger i 2016 skal især nævnes 7 mio. kr. fra Augustinus Fonden til det
kommende Jacob A. Riis museum samt 3 mio. kr. fra Esbjerg Kommune og samlet 1 mio. kr.
fra fire fonde, som muliggjorde, at vi kunne komme i gang med en nyindretning af Esbjerg
Museum. I opgørelsen indgår ikke den store bevilling på næsten 16 mio. kr., som professor
Søren Sindbæk, AU, modtog fra Carlsbergfondet til en stor forskningsudgravning i Ribe, og
hvoraf det ventes, at museet vil modtage ca. 7 mio. kr. til udgravning og beretning i de
kommende år.

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. 2016 blev et særdeles travlt år for den arkæologiske afdeling. Antallet af
såkaldte nødudgravninger steg fra 28 til 40, og forskningsudgravningerne fra 2 til 3. Det gav
en samlet omsætning på 7,75 mio. kr. mod 5 mio. kr. i 2015.
På nyere tids-området har SJM ansvaret i Esbjerg og Fanø kommuner. Mest markant var her
afslutningen på et stort fælles projekt med Esbjerg Kommune og delvist finansieret af Slotsog Kulturstyrelsen. Projektet førte frem til udviklingen af en ny metode til vurdering og
udpegning af kulturmiljøer uden for de større byer.
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Museet har et meget 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 og diger. Det
sker i kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Billund, Vejle og Fredericia. I 2016 blev der
ligesom året før gennemført 195 tilsynsbesøg.
Forskning
Sydvestjyske Museer søger hele tiden at leve op til målsætningen om at være et af
provinsens mest forskningstunge museer. Kompetente og forskningsmindede medarbejdere
giver adgang til spændende samarbejder med andre museer og med universiteter og
bidrager til at udvikle og tiltrække den allernyeste viden. Desuden er dygtige forskere med til
løbende at tiltrække eksterne midler. Fødekæden stimuleres ved, at museet har prioriteret
at fastholde en intern forskningspulje og et fornødent stort budget til konferencedeltagelse.
I overensstemmelse med strategien for perioden 2017-20 søger museet at stimulere
medarbejdere til i endnu højere grad at deltage i internationale konferencer med papers og
skrive artikler i fagfællebedømte og internationale tidsskrifter. I øvrigt har museet flere store
engelsksprogede, arkæologiske monografier på vej. Sådanne udgivelser er så kostbare og de
arkæologiske resultater så interessante, at monografierne som hovedregel skal udgives
internationalt.
På det arkæologiske område har museet et meget tæt samarbejde med Aarhus Universitet.
Med professor Søren Sindbæk i spidsen fik universitetet i 2016 en bevilling på 15,7 mio. kr.
fra Carlsbergfondet til en unik udgravning i Ribe på det sted, hvor den allerførste bydannelse
fandt sted. Som udgravningsansvarligt museum skal vi i de kommende tre år stå for
udgravningen og medvirke i publiceringen af resultaterne sammen med en række danske og
udenlandske forskere.
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.
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Tabel 1. Forskningspublicering

Monografier/antologier/ph.d.-afh.
Dansksprogede artikler/kapitler/anmeld.
Fremmedsprogede artikler/kapitler
Fagfællebedømte bøger og artikler
Forskningsformidlende art. og kapitler
Liljebjerget

2012
1
14
1
9
7
2

2013
1
17
2
12
16
5

2014
3
26
9
17
20
4

2015
6
48
1
11
34
5

2016
2
15
4
11
7
3

Der har i 2016 været meget stor travlhed med udgravninger, færdiggørelse af projekter,
udvikling af udstillinger samt tre barselsorlover således, at der ikke har været tid til at
publicere så mange forskningsformidlende artikler. Den store nedgang i forhold til året før
skyldes også, at vi i 2015 udgav en antologi med 20 mindre kapitler om besættelsestiden.
I 2017 forventer museet, at fire medarbejdere – to fra Arkæologi (Morten Søvsø og Tobias
Torfing), en fra Historisk Samling fra Besættelsestiden (Henrik Lundtofte) og en fra
Formidling (Mikkel Kirkedahl Nielsen – forsvarer deres ph.d.-afhandlinger. Museet vil
herefter have seks ansatte med en ph.d.- eller doktorgrad.
En væsentlig forskningsformidling finder sted i form af foredrag og oplæg, se tabel 2.
Tabel 2. Forskningsformidling
Type
Forskningsformidlende
Videnskabelige
- heraf fremmedsprogede
I alt

2012
49
16
4
65

2013
52
25
13
77

2014
48
18
7
66

2015
52
28
14
80

2016
41
22
11
63

Forskningsformidlingen finder sted på mange andre områder end gennem foredrag, f.eks. på
nettet gennem en arkæologiblog, gennem udstillinger, undervisning, guidning og
læringstilbud.
I 2015 vedtog museet en ambitiøs forskningsstrategi med syv temaer, hvoraf det første om
yngre stenalder og bronzealderen især dækkes ind gennem samarbejdet med Museet på
Sønderskov. Tallene i parentes udgør bidragene fra Museet på Sønderskov.
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Tabel 3. Status på forskningsstrategien
Forskningstema
A. Bebyggelsesudviklingen fra sen
yngre stenalder til bronzealderens
slutning
B. Jernalderen i Vestjylland –
bebyggelser, begravelser og samfund
C. Vadehavsregionens kultur- og
erhvervshistorie
D. Centerdannelse og byudvikling i
Sydvestjylland
E. Visuel kulturhistorie

Videnskab.
artikler
2
(1)

Videnskab.
bøger

Populærvid Populærvid
Artikler
bøger
1

3

(3)

1

2
(3)

1

1
1

F. Kulturarvsformidling og –ledelse

2

G. Modstand og
modstandsbekæmpelse, 1940-45

1

2
1

1

Formidling
Museet har mange og forskelligartede formidlingsformer og på mange platforme:
Udstillinger, foredrag, hjemmeside, sociale medier, blogs, guidede ture, læringstilbud m.m.
I løbet af året har Sydvestjyske Museer vist 14 udstillinger. Det er betydeligt flere end
normalt og skyldes i høj Bramming Egnsmuseum, hvor der er tradition for at vise en række
udstillinger af lokale kunstnere og kunsthåndværkere. Det blev til seks sådanne udstillinger
samt museets egen udstilling, som var helliget den lokale Bramming-kunstner, Marius Skov
(1885-1964), og hans liv og produktion.
I september kunne kulturudvalgsformand Jakob Lose åbne udstillingen Pioner. Den skulle
egentlig have været vist på Esbjerg Museum, men det var i mellemtiden lukket pga.
ombygning, så udstillingen blev opstillet hos museets gode nabo, Hovedbiblioteket. Det
særlige ved udstillingen er i øvrigt, at den i et tæt samarbejde med museet er blevet udviklet
af internationale tilflyttere.
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
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formidlingstiltag på Esbjerg Museum. Hermed har vi reelt fælles enheder med Myrthue i
både Ribe og Esbjerg.

Udstillings- og museumsprojekter
Museet har siden 2013 formuleret en række større udstillings- og museumsprojekter, som i
2016 kom i en afgørende ansøgnings- og realiseringsfase.
For Esbjerg Museum blev der i 2014 formuleret en fuldstændig nytænkning med titlen
Pionermuseet. Et første fase har været en satsning på besættelsestiden i fortsættelse af
fusionen med HSB, Historisk Samling fra Besættelsestiden. I 2016 lykkedes det at få
finansieringen på plads for den kommende permanente udstilling, Besat – Esbjerg 1943.
Oldtidsudstillingen og ravudstillingen er pakket væk og skal i stedet på de to etager rumme
en nyopsætning af den besættelsessamling, som Myrthue har på Spangsbjergskolen.
Udstillingen er udviklet, så den giver lige del relevans for skolelæringsforløb om formiddagen
og almindelige museumsbesøg om eftermiddag. Fire fonde og Esbjerg Kommune har til
sammen givet 4 mio. kr. til udstillingen. Udstillingen vil åbne i januar 2018.
Et særligt pædagogisk initiativ er udviklet i et tæt samarbejde mellem Myrthue og HSB/SJM
og bærer titlen Holocaust UndervisningsCentret. 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. 9. klasser fra den lokale skole, Urban D (Danmarksgades Skole), har
fungeret som forsøgsklasser. Med en flot donation fra Johann Hoffmanns Fond er
finansieringen stort set på plads til at kunne foretage endelig indretning af biografrum (Det
hvide rum), undervisningslokale o.a. Læringscenteret vil blive indviet i slutningen af 2017.
Myrthue er også til stede på Esbjerg Museum med en tredje aktivitet, idet 1930’erskolestuen er blevet flyttet fra ungdomsskolen i Østergade og nyopsat på museet. Lokalet vil
blive indviet i slutningen af marts 2017.
I 2013 udviklede museet i samarbejde med Jørgen Overbys Tegnestue en masterplan for den
karré ved Quedens Gaard, som museet ejer i midten af Ribe ved
Overdammen/Sortebrødregade, og som ikke har været anvendt til museumsformål i en lang
årrække. Her skal skabes to internationalt orienterede museer, et heksemuseum samt et
museum for Danmarks mest betydningsfulde udvandrer, Jacob A. Riis, i hans barndomshjem
i Sortebrødregade 3. Det forventes, at finansieringen kan komme på plads for Riis-museet i
løbet af 2017.
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Samlingen og magasiner
Vi har nu rundet over en million genstande i sagsstyrings- og registreringssystemet SJM SYS,
som har vist sig at være guld værd for museet. I løbet af 2016 har Henrik Brinch og Mortens
Søvsø arbejdet med at udvikle og koble en billeddatabase på systemet. Arbejdet er stort set
færdiggjort og betyder en meget let adgang til de store mængder af fotos, som museets
medarbejdere selv har taget i forbindelse med de enkelte museumssager. Desuden skal
større fotosamlinger som Stendersamlingen og C.K. Olesens glaspladesamling i Bramming
også lægges ind.
I 2015 blev hele den arkæologiske samling i kælderen under Esbjerg Museum overflyttet til
magasinet på Ørstedsvej i Ribe, i alt over 2800 flamingokasser fyldt med arkæologiske fund.
Samlingen er blevet digitaliseret, men der udestår stadig et meget stort arbejde med at
rengøre, nummerere og ompakke det store antal genstande.
I mange år har der været et ekstra magasin i en lade i Tarp, hvor en række større genstande,
bl.a. to hestevogne og mange sten, har ligget. Alt det er nu flyttet til magasinet i Ribe, hvor
der skal foretages en vurdering af, hvor meget der skal bevares.
Dele af nyere tids magasinet på Tobakken i Esbjerg er blevet ordnet, og den analoge
registrering på såkaldte blåkort er nu ved at blive digitalt registreret, samtidig med at det
tjekkes, om de fysiske genstande svarer til den digitale registrering. Vi håber stadig på, at det
om nogle år må lykkes at skaffe finansiering til et nyt fællesmagasin for kommunens museer
ved siden af det eksisterende magasin på Ørstedsvej i Ribe.
Museets magasinansvarlige, Mette Søvsø, og arkæologiafdelingen har et tæt samarbejde
med de omkring otte detektorfolk, som fast går ture. Det er et område, som er blevet meget
populært, og i løbet af 2016 blev der blevet indleveret og registreret 635 detektorfund fra
Sydvestjyske Museers område. Heraf er 306 indsendt til danefævurdering på
Nationalmuseet. I 2015 blev registreret 502 detektorfundne genstande, og heraf blev 191
indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet.

I 2015 blev alle museets bibliotekssamlinger, bortset fra HSB’s samling på Esbjerg Museum,
samlet på Tangevej. Takket være bibliotekar Kristian Andersen er der nu kommet en klar
nyopsætning af hhv. tidsskrift- og bogsamlingen. Næste skridt er at få lagt alle bøger ind i et
søgesystem. Museet har gennem nogen tid forhandlet med Syddansk Universitetsbibliotek,
hvor HSB’s bogsamling allerede er registreret. Det er dog endt med, at vi har valgt at indgå
en aftale med Hovedbiblioteket i Esbjerg om en samlet katalogisering og registrering, da vi
med vores bibliotekar har fået en person, som kan løfte den store opgave.
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Resultatet for 2016
Sydvestjyske Museer realiserede i 2016 et overskud på kr. 167.616 før disponering.
Overskuddet foreslås disponeret som følger:
Første fase af nyt økonomi- og publikumssystem, kr. 100.000
Overført resultat, kr. 67.616
Budget 2017 – overslag 2018-2020
Overordnet viser det budgetterede resultatet for 2017 et overskud på t.kr. 55
For overslagsårene 2017-2019 forventes et resultat som flg.:
2018 (tkr.): -262
2019 (tkr.): -344
2020 (tkr.): -365
Museets bestyrelse vil bestræbe sig på at, at der hvert budgetår er overskud, når der skal
budgetteres konkret for det kommende år.
Besøgstal og omsætning
Nedenstående tabel viser samtlige besøgende på udstillingsstederne på Sydvestjyske
Museer. Nedgangen i besøgstallet er især relateret til den midlertidige lukning af Esbjerg
Museum. Øvrige museumsaktiviteter omfatter kulturnat, Marbækdag, Peters Jul, Quedens
Gaard og andre aktiviteter uden for museumsudstillingerne.
Tabel 4. Besøgstal 2010-16
2016
37.950
1.969
1.789
2.319
55.454
700
2.330
3.258

2015
38.067
8.460
2.779
59.792
690
4.423

2014
37.666
8.110
2.185
59.718
4.038

2013
32.299
10.703
1.724
55.792
3.837

Museet Ribes Vikinger
Esbjerg Museum
Bramming Egnsmuseum
Rådhussamlingen
Domkirkemuseet
Museet på Ribelund
Mandø Museum
Esbjerg Vandtårn
Øvrige museumsaktiviteter, Ribe
15.620 11.861 13.775 12.437
Øvrige museumsaktiviteter, Esbjerg
4.960
4.975
5.210
5.110
I alt
126.349 131.047 130.702 121.902
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2012
2011 2010
35.201 38.962 45.156
7.756 9.150 11.253
1.656 1.720 2.054
5.530 5.028 6.198
10.644 12.330 14.478
4.800 4.800 5.800
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
om at samle medlemsbidrag på i første omgang en million kroner. Sydvestjyske Museer har
været medinitiativtager og sidder med i styregruppen. 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.
Sammenfattende
2016 har været et meget travlt år i alle enheder. Vi har fundet midlerne til og er gået i gang
med opbygning af nye udstillinger på Esbjerg Museum. Vi har gennemført en succesrig
fusion med Bramming Egnsmuseum og indgået associeringsaftale med Mandø Museum.
Samtidig er der lagt spor til, at vi med stor fortrøstning kan se frem til 2017 både hvad angår
undersøgelser, udstillinger, forskningsprojekter og økonomi.
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2. Beretning fra de faglige enheder
2.1 Arkæologi
Udgravningsaktivitet
2016 var et travlt år, og Sydvestjyske Museer udførte i alt 43 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. Tre af undersøgelserne var forskningsudgravninger, mens de
resterende 40 var såkaldte nødudgravninger forud for kommende anlægsarbejder. De
fordeler sig således i 2016 sammenlignet med de foregående tre år:
Udgravninger SJM
Mindre forundersøgelser betalt af SJM
Større forundersøgelser betalt af
bygherre
Slutundersøgelser betalt af bygherre
Forskningsudgravninger
I alt

2013
29

2014
13

18

15

4
3
54

5
3
36

2015
8
11

2016
10
19

9
2
30

11
3
43

Undersøgelserne har over de seneste fire år fordelt sig således på de tre kommuner:
Kommune
Esbjerg
Billund
Fanø
I alt

2013
46
7
1
54

2014
29
6
1
36

2015
23
7
0
30

2016
33
8
2
43

Omsætningen i den arkæologiske afdeling var i 2016 på 7.750.000 kr. incl. moms. En
markant stigning i forhold til 2015, hvor omsætningen var cirka 5 mio. kr. Stigningen er
formodentlig en afspejling af et generelt stigende aktivitetsniveau inden for byggeri og
anlæg. Billund Kommune tegnede sig for en stor del af stigningen.
Igen i år har museets arkæologer gjort en lang række spændende opdagelser. Ved
udgravning forud for udstykning i Myrtueparken, Hjerting (SJM 383, se listen over
undersøgelser), udgravede Sarah Qvistgaard og co. resterne af en langdysse fra begyndelsen
af bondestenalderen, perioden TN II (3500-3300 f. Kr.).
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Den rektangulære langdysse udgør det lyse
parti i midten af billedet. Den målte 21 x 6 m
og var oprindeligt kantet af store sten. I
midten var et dyssekammer. I og omkring
dyssen fandtes rester af flere grave fra
bondestenalderen. Helt sensationelt var
fundet af en økse fra enkeltgravskulturen
fremstillet af flint fra øen Helgoland i
Syd for dyssen er udgravet en hel række hustomter fraNordsøen.
senere perioder af sten- og
bronzealder. Senere begravelser i langdyssen viste, at den også blev anvendt som gravplads i
senere perioder. Tilsammen udgør bebyggelsen og gravanlægget et lille minikosmos fra en
periode af oldtiden, hvor sporene ofte er vanskelige at erkende.
På Rosen Allé i Ribe afsluttedes udgravningskampagnen med endnu en
uddannelsesudgravning for studerende i Middelalder- og Renæssancearkæologi (SJM 348
Rosen Allé III). Som de foregående år fandtes flere af de sjældne brand- og jordfæstegrave
fra 8. og 9. årh. samt to grubehuse. Særligt det ene var stort og fundrigt og indeholdt en
større samling importerede perler samt den første karolingiske denar, som kendes fra Ribe.
Der er tale om en mønt slået af Ludvig den Fromme, og bagsiden viser en korsprydet
kirkebygning omgivet af indskriften CHRISTIANA RELIGIO, den kristne tro.
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En samling importerede glasperler samt en
Ludvig den Fromme denar slået i
tidsrummet 822-40 fundet i fyldlaget i et
grubehus på Rosen Allé.

Den anden af forskningningsudgravningerne var fortsættelsen af udgravningen omkring
stormandsgraven i Sneum for midler fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til udgravning af
dyrkningstruede lokaliteter (SJM 455). Udgravningen forløb som seminargravning for
arkæologistuderende fra Københavns Universitet og afdækkede både en række brand- og
jordfæstegrave fra romersk jernalder samt dele af en landsby fra middelalderen. Den tredje
forskningsudgravning var genåbningen af Mogens Bencards udgravning fra 1975 i
Kunstmuseets have, omtalt under forskning nedenfor.
I Billund Kommune er aktivitetsniveauet gået væsentligt op. Blandt flere udgravninger kan
fremhæves udstykningen på Dalagervej (SJM 556), som resulterede i fundet af et usædvanlig
velbevaret hus fra ældre bronzealder, hvor aftrykket af stolperne i de enkelte stolpehuller
var meget fint bevaret. Huset var 30 m langt og havde indvendig en række såkaldte
kogestensgruber, antagelig nedgravede ildsteder.

Det 30 m lange bronzealderhus fra Dalagervej i Vorbasse.
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Museets udgravninger kan desuden følges på arkæologernes blog, Arkæologi på
Sydvestjyske Museer, www.sydvestjyskemuseer.wordpress.com
Samarbejdsaftale med Museet på Sønderskov
Travlheden har medført et øget mandskabsbehov til museets udgravninger. I en række
tilfælde har vi trukket på vores samarbejdspartnere på HBV, Museet på Sønderskov. Alle
HBV-arkæologer har i vekslende omfang deltaget i SJM-udgravninger svarende samlet til lidt
over et halvt årsværk.
Beretningsefterslæb
2016 blev året, hvor Sydvestjyske Museer fik afviklet sit beretningsefterslæb. Det har krævet
en stor indsats fra en række medarbejdere, men ved fælles indsats er det lykkedes at
komme i mål.
Forskning
Northern Emporium
I løbet af året har Søren Sindbæk og Morten Søvsø planlagt næste års store udgravning
finansieret af Carlsbergfondet. Med ansættelsen af udgravningslederen har museet fået et
glædeligt gensyn med Claus Feveile. Han træder ind i den faste stilling, som blev ledig i
forbindelse med Niels Algreen Møllers skifte til Museum Thy. I november måned
gennemførtes en forundersøgelse, som bestod i en genåbning af en lille del af Mogens
Bencards felt i Kunstmuseets have fra 1975. Profilen viste sig at stå, som den blev forladt, og
det lykkedes at udtage en hel række jordprøver til mikromorfologi med mere. Resultaterne
fra analyserne af prøverne kommer til at give input til strategien for udgravningen. Desuden
er der gennemført udviklingsarbejde på museets database, SJM SYS, i form af en billeddatabase og et kontekst-registreringsmodul.
1000 års mennesker
Afrapporteringen af projektet er i fuld gang, og i løbet af 2016 erhvervede både Anne
Lauritsen og Dorthe D. Pedersen ph.d.-graden inden for henholdsvis den arkæokemiske og
antropologiske del af projektet.
Fra Vicus til Civitas
I 2016 har Morten Søvsø tilbragt 10 uger på Ørslevkloster arbejdsrefugium. Det har haft den
effekt, at afhandlingen er færdigskrevet og forventes afleveret i foråret 2017.
De dødes by
Sarah Croix’s projekt om Ribes ældste gravplads er godt undervejs. Der er gennemført
osteologiske analyser af det brændte knoglemateriale med flere spændende resultater. I
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øjeblikket afventes resultatet af en række C14-dateringer, og også isotop-analyser er
undervejs. Det store materiale sammenstilles i et katalog, som bliver et vægtigt bidrag til
vores viden om liv og død i 7- og 800-årenes Ribe.
Publikationsvirksomhed
Museets arkæologer publicerede i 2016 en række artikler i både lokale, nationale og
internationale sammenhænge, som fremgår af beretningens afsnit 5.1
Konferencedeltagelse
Museets arkæologer holder sig fagligt opdaterede ved aktiv deltagelse i en bred vifte af
seminarer, primært nationale, som det fremgår af beretningens punkt 5.2. På den
internationale scene deltog arkæologer fra Sydvestjyske Museer i følgende konferencer:
Niels Algreen Møller
 EAA’s 21. årlige konference, Vilnius
Morten Søvsø
 EAA’s 21. årlige konference, Vilnius
 Frühmittelalterliches Glas als Fernhandelsprodukt. Köln. Indlæg: Glass finds from Ribe.
 Waddenland. Outstanding Conference, Husum: Indlæg: Ribe and the Wadden Sea trade
networks.
Forskningssamarbejder
Sydvestjyske Museer har en lang tradition for samarbejde med eksterne forskere, og
løbende er der et stort træk på museets samlinger af arkæologiske genstande. På en række
områder rangerer vores samling blandt de bedste overhovedet, og det resulterer i løbende
henvendelser omkrig besøg, udlån og materialeundersøgelser. Et arbejde, som koster
museet en del ressourcer, men også sikrer en løbende genstandsbaseret forskning og
udbygger vores tætte netværk herhjemme og i udlandet.
Museet har et tæt samarbejde med UrbNet – centre for Urban Network Evolutions ved
Aarhus Universitet. Både forskningsudgravningen SJM 3, Northern Emporium og SJM 348,
uddannelsesudgravningerne på Rosen Allé, er direkte konsekvenser af dette samarbejde,
som i 2016 desuden blev udvidet med større materialebaserede projekter omkring læder
ved assistant professor Louise Ørsted Brandt, glas ved assistant professor Gry Barfod.
Desuden indgår museets middelalderlige møntfund fra Ribe i ph.d.-stipendiat Olav E.
Gundersens materiale.
Senior Lecturer Steve Ashby, University of York, bruger museets materiale i et igangværende
projekt omkring keramikanalyser, og fra samme universitet fik vi i 2016 besøg af post doc.
Alison Leonard, som anvender udtræk fra museets database i projektet Nested Negotiations:
landscape and portable material culture in Viking-Age England.
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Ph.d.-stipendiat Matthew Delvaux, Boston College, Massachusetts, har besøgt os og kigget
nærmere på vores store perlesamling i forbindelse med sit afhandlingsarbejde.
Også professor Dagfinn Skre, Oslo Universitet, og post doc. Irene Baug har sammen med
geologen Øystein Jansen, Universitetet i Bergen, besøgt os og udtaget et større antal prøver
af hvæssesten fra 8. og 9. årh. med henblik på at undersøge, hvilket skiferbrud de stammer
fra. De håber på Norge.
Ph.d. stipendiat Bente Majchczack, Niedersachsisches Institur für historiscke
Küstenforschung, Wilhelmshaven, skriver afhandling om de nordfrisiske øers handelspladser
fra vikingetiden og har aflagt os besøg og studeret vores store samling af glas fra yngre
jernalder og vikingetid. En afledt effekt af besøget var invitation til museet om at deltage i en
konference i Köln og senere Husum, og der arbejdes på at etablere endnu tættere bånd til
de tyske forskningsmiljøer.
Ingen af ovenstående samarbejder ville være praktisk gennemførlige uden den grundige
registrering af museets samling i vores database SJM SYS.
Tilsyn med fredede fortidsminder
Igen i 2016 fik vi udmeldt årets periodiske tilsyn i slutningen af det foregående år, og vi fik
atter engang 195 periodiske tilsyn, inklusive 8 nyberejsninger, hvor der skulle laves udkast til
fredningstekster. I 2015 havde vi i alt 48 ad hoc-tilsyn, hvoraf de 25 prismæssigt var
indeholdt i det grundbeløb vi får for at føre tilsyn, medens de sidste 23 hver gav 1363,50 kr.
Ad hoc-tilsynene er bestillinger fra Slots- og Kulturstyrelsen og kommer løbende hen over
året.
Særopgave
I år havde vi en enkelt særopgave, der var fortsættelsen af sidste års
hulvejsregistreringsopgave. Hulvejsregistreringen er den endelige afslutning på et projekt,
som den daværende Skov- og Naturstyrelse iværksatte tilbage i 1995. Her indsamlede man
oplysninger fra de daværende museer, statsskovsdistrikter og amter om alt, hvad de måtte
have af kendskab til af gamle vejspor, hulveje, broer med videre og samlede informationen i
5 ringbind. Her stod de så frem til 2014, hvor de tilsynsførende fra Holstebro Museum og
Nordjyllands Historiske Museum som et pilotpojekt fik til opgave at påbegynde
registreringen af hulvejene i Fund og Fortidsminder. Her startede de primært med deres
egne tilsynsområder. I 2015 fik vi så til opgave at registrere resten af landet, en opgave som
tids- og pengemæssigt strakte sig ind i 2016. Opgaven blev endeligt afsluttet ved udgangen
af november 2016.
Detektorfund og danefæ
I løbet af 2016 blev der blevet indleveret og registreret 635 detektorfund fra Sydvestjyske
Museers område. Heraf er 306 indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet. Omkring
halvdelen af alle fund, 350 stk., kommer fra Damhus syd for Ribe, som har vist sig at være en
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virkelig righoldig detektorplads. Fundmaterialet herfra tyder på, at området har været
benyttet som losseplads for bl.a. jord opgravet i Ribe.
I september 2016 inviterede en gruppe detektorfolk med tilknytning til museet til et
detektortræf, hvor markerne i Damhus blev gennemsøgt. Træffet gav en række gode fund,
heriblandt en del mønter. Meget interessant er en emaljedekoreret plade fra et kors
fremstillet i Limoges i Frankrig i højmiddelalderen. Limoges var centrum for en større
produktion af lysestager, kors, hostiegemmer m.m., som blev eksporteret til brug i
nordeuropæiske kirker og klostre. Korset, hvorpå emaljepladen har siddet, har nok været
brugt i en af de kirkelige institutioner, som Ribe var så rig på i middelalderen.
Af andre fine fund fra 2016 kan nævnes fragmentet af et firkantspænde i borrestil, som er
fundet af Dan Lønborg. Vi ved fra fund af støbeforme med aftryk fra markedspladsen i
vikingetidens Ribe, at præcis sådanne spænder blev fremstillet her.
Mønter udgør en større andel af det samlede antal fund med i alt 159 stk. Heraf er de fleste
borgerkrigsmønter fra middelalderen, men der er også lidt sjældne og flotte mønter blandt
fundene. Fremhæves kan en halv dirhem af sølv, formentlig fra 700-tallet, fundet af Dan
Christensen, og en flot Gros Tournois sølvmønt fra Bruxelles, slået under Jean I./II. 12851300, fundet af Carina Mia Boese Voorhies.

Kollage med udpluk af de i alt 53 fibler som er indsendt til danefævurdering i 2016.
Dateringerne spænder fra ældre jernalder frem til 1100-tallet. Næstsidst i anden række ses et
fragment af et firkantspænde i borrestil (fundet af Dan Lønborg), som er fremstillet på
vikingetidens markedsplads i Ribe. Fotos og kolllage: Henrik B. Christiansen.
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2.2 Historie
I Historie har vi i år haft glæde af flere projektansatte og frivillige medarbejdere. Bl.a. har vi
haft stor glæde af at have praktikant Kirsten Jørgensen ansat, som har hjulpet med at pakke
og sortere de mange postkort fra Stenderforlaget, ligesom vi har haft BA i Historie, Andrea
Broe Haisley, i praktik med fokus på udvikling af et undervisningsmateriale om hekseri og
trolddomsforfølgelse. Vi har desuden med glæde kunnet byde bibliotekar Kristian Andersen
tilbage i seniorjob, således at han kan hjælpe os videre med opstilling og registrering af
biblioteket. Endelig har vores frivillige registrator Anne Grethe Clemmensen været en stor
hjælp i arbejdet med de mange indkomne genstande. Akademisk medarbejder Cecilia Marie
Overgaard har bidraget med at få Pionérudstillingen i hus.
Året bød på to særlige begivenheder. I september 2016 åbnede udstillingen Pionér, som var
baseret på det omfattende dokumentationsarbejde, som projektansat og frivillig
medarbejder Nadia Fenn har beskæftiget sig med igennem de sidste par år. Åbningen blev
en stor succes med overværelse af mange af de involverede i projektet samt deres familier.
Projektet har desuden givet værdifulde erfaringer i forhold til eksterne samarbejdspartnere
og særligt i forhold til samarbejdet med kulturinstitutionerne i midtbyen, som der i
fremtiden vil blive arbejdet videre med. Endelig har det fortløbende samarbejde med Esbjerg
Fotoklub illustreret, at der også her kan findes samarbejder omkring den visuelle
kulturhistorie.
I december fejrede Esbjerg Byfond jubilæum, og museumsinspektør Mette Slyngborg havde
lagt et stort arbejde i forberedelserne både som redaktør på en jubilæumsbog om byfonden,
men også i forhold til at koordinere og levere viden til tre informative film om byfondens
arbejde. Efter afslutningen på det store kulturmiljøudpegningsprojekt, der i de foregående år
har kørt i samarbejde med kommunen, viste også dette år, at der er masser af opgaver for
museet inden for arbejdet med bygningskulturen.
Dokumentation og forskning
Historieenheden er en lille enhed, og det giver sig selv, at ikke alle formulerede
forskningstemaer kan få lige stor opmærksomhed de enkelte år. Ligeledes må vi også
erkende, at de store dokumentationsprojekter, der har været igangsat, kræver tid og ro at få
omsat til egentlige forskningsartikler. Derfor arbejdes der målrettet på at få samlet op og
bearbejdet materialet løbende.
I forhold til forskningsstrategien for nyere tid har dokumentationsarbejdet i 2016 bl.a.
omhandlet temaet Centerdannelse og byudvikling i Sydvestjylland bl.a. i kraft af arbejdet
med en jubilæumsudgivelse i forbindelse med Esbjerg Havns 150 års jubilæum. Det har
resulteret i flere artikler, som udkommer i 2018. Herunder bl.a. havnens udvikling som
organisation, arbejdskulturer på havnen, havnens kulturmiljøer samt havnens betydning for
iscensættelsen af Esbjerg. Under samme tema hører også Pionérbyen Esbjerg i kraft af det
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fortsatte arbejde med Pionérudstillingen, der rummede både et samtidigt og et historisk
perspektiv.
Også temaet Vadehavets kulturhistorie har med studier i turismens opståen under projektet
Kulturarvsformidling og kystturisme fået stor opmærksomhed. De to første delrapporter til
projektet foreligger, og den sidste indleveres i foråret 2017. Et element i dette sidstnævnte
projekt ligger ligeledes under emnet Visuel kulturhistorie, idet et vigtigt delstudie ser på den
visuelle iscenesættelse af vadehavsøerne Fanø og Rømø bl.a. i det store postkortmateriale,
som findes i Stenders postkortarkiv. Ligeledes falder det sidste rapportelement ind under
forskningsstrategiens punkt Kulturarvsformidling og Ledelse, idet fokus her er på museerne
og turismen i det vestjyske område.
Indsamling og registrering
Historie har fået tilnyttet en frivillig registrator, Anne Grethe Clemmensen, som under
vejledning af de faste inspektører står for registreringsarbejdet i SJM SYS.
Af særligt interessante genstande, som blev hjemtaget i 2016 kan nævnes jesuitermunken
Martin del Rios værk Disquisitiones Magicae, som takket være en donation fra Danske Bank i
Ribe kunne erhverves på auktion. Bogen, som anses for at være en af de mest
indflydelsesrige i de katolske områder i 1600-tallet, skal bruges i den del af det kommende
heksemuseum, der omhandler de europæiske hekseprocesser. Også i forhold til
Pionérmuseet i Esbjerg modtog museet en vigtig donation i form af et maleri, der forestiller
én af Esbjergs første jordhytter. Maleriet har været i slægten Witts eje, siden Johan Edward
Witt fik det malet til minde om sin første tid i byen umiddelbart efter 1868.
Arbejdet med Stenderarkivet skrider langsomt frem, og det lykkedes vores dygtige
praktikant Kirsten Jørgensen at få nedpakket endnu en stor del af postkortene, ligesom
frivillig Jens Christian Jensen har indscannet en stor del af de billeder, som hører til museets
ansvarsområde, således at de nu er digitalt tilgængelige i høj opløsning.
En glædelig nyhed i efteråret var desuden, at en vågen borger sørgede for, at museet kunne
hente en kisteplade fra Johanne Madsdatter Bundesen tilbage til museet. Den blev stjålet fra
Esbjerg Museum i 1977.
Kapitel 8
Som nævnt ovenfor var Esbjerg Byfonds jubilæum med bogudgivelse, film o.a. en væsentlig
opgave i løbet af 2016, men også afslutningen og særligt formidlingen af det store
udviklingsprojekt Kulturhistorien i planlægningen, som museumsinspektør Mette Slyngborg
stod i spidsen for, har fortsat krævet ressourcer. Projektet har resulteret i udvikling af en
tværfaglig metode og samarbejdsmodel mellem museer og kommuner. Resultatet blev
udpegning af 69 kulturmiljøer, som indgår i Esbjerg Kommuneplan, udvikling af en
samarbejdsmodel mellem kommuner og museer, udviklingen af et registreringsskema der
kombinerer dele af KIP og SAVE som grundlag for registreringen af det enkelte kulturmiljø,
udvikling af en pragmatisk afgrænsningsmetode samt anvendelse af vurdering og udvikling
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af værdisætningsmodel samt prioritering af kulturmiljøerne indbyrdes til brug for hhv.
bevaring og udvikling i kommunens planlægning. Der blev i maj 2016 afholdt et seminar,
hvor metoden blev præsenteret for landets kommuner og museer samt interessenter.
Ligeledes har Mette Slyngborg sammen med Esbjerg Kommunes arkitekt præsenteret
metoden i en række sammenhænge flere steder i landet.
Bibliotek
Med ansættelsen af bibliotekar Kristian Andersen i seniorjob fra november 2016 frem til
2021 er vejen banet for en samlet indsats for at få museets store bogsamling registreret og
opstillet på en tilfredsstillende måde. Samtidig er der drøftelser med Hovedbiblioteket i
Esbjerg om registrering af museets bogsamling, således at der forhåbentlig kan findes en
løsning, der samler alle museets bøger (inkl. Historisk Samling fra Besættelsestidens
bibliotek) i ét samlet system. Processen har været udfordret af, at Hovedbiblioteket ved
udgangen af 2016 selv skulle indfase et nyt system. Derfor mangler de endelige aftaler
fortsat at falde på plads, men der foregår en løbende dialog. I mellemtiden har Kristian i
samarbejde med Steen Frydelund Jensen fået afsluttet opstillingen af museets periodicabibliotek samt en liste over de periodica, som museet råder over, ligesom man er i fuld gang
med at rydde op i bogsamlingen og få placeret vildfarne bøger de rigtige steder. Museet har i
det forløbne år brugt en del midler på at udvide bogsamlingen med forskningslitteratur om
hhv. Jacob A Riis og hekse.

22

2.3 Formidling
2016’s første halvår var præget af en del udskiftning i medarbejderstaben på grund af barsel
og udløb af et vikariat. Dertil kom, at alle medarbejdere i større eller mindre omfang har
været involveret i en del udviklingsprojekter forankret andre steder i organisationen.
Imidlertid ydede alle, der var en del af enheden i 2016, en stor og effektiv indsats, så de
stadigt skiftende ansigter ikke har været at se på vores resultater.
Ny basisudstilling: ASGÅRD
17. juni åbnede basisudstillingen ”ASGÅRD” på balkonen på Museet Ribes Vikinger.
”ASGÅRD” er rettet mod børnefamilier og har fokus på fordybelse og vikingetid som pendant
til den meget roste aktivitetsudstilling ”Dagmar og Valdemar”, der sætter fokus på
middelalderen.
En stor del af Museet Ribes Vikingers besøgende i skulder- og højsæson er ikkedansksprogede børnefamilier, der har stor glæde af museets særligt målrettede aktiviteter.
Det havde imidlertid vist sig, at museet manglede dels en permanent formidling af
vikingetiden målrettet børnefamilier, dels et formidlingsområde til denne målgruppe med
mere rolige aktiviteter end ”Dagmar og Valdemar”.
Vi havde en del uudnyttede ressourcer til rådighed, som kunne indgå i arbejdet med et nyt
formidlingstilbud. Således blev balkonen oven for caféområdet ikke udnyttet optimalt, og de
to film-kikkerter, som stod på balkonen, blev ikke brugt i nogen egentlig
formidlingssammenhæng. Endelig havde Sydvestjyske Museer overtaget en del
formidlingsgenstande, blandt andet dragter og smykker, oprindeligt fremstillet til
udstillingen ”Dragons of the Northern Seas” fra 2015, og da temaet blev lagt fast på de
nordiske guder, kunne en del af det grafiske materiale fra ”De Kristne Vikinger” danne
udgangspunkt for udstillingens grafiske udtryk og sammenhæng, som blev skabt i
samarbejde med designbureauet Kirk & Kløgt.
”ASGÅRD” endte med at blive et formidlingsområde stort set blottet for tekst. I stedet
bruges billeder og bøger, film og runeklodser, puslespil og tegneserier til at formidle
fortællingen om de nordiske guder.
Udstillingen er blevet meget vel modtaget efter åbningen, der blev foretaget af en gruppe
børn fra Asylskolen i Ribe.
Formidlingssamlingen – udstoppede dyr og dragter
Både Den antikvariske Samling og Esbjerg Museum arbejdede meget tidligt med ’formidling
gennem håndtering’. Det er altid lettere at forstå en genstands betydning og brug, når man
selv får lov at håndtere den, og derfor opbyggede begge museer gennem årene en ikke
ubetydelig samling af genstande beregnet på formidling. Genstandene er en blanding af
autentiske genstande og kopier og var i mange år ikke registreret nogen steder.
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”Museumsinspektøren” vidste, hvor tingene var. Samlingen er imidlertid blevet så
omfattende og spredt på så mange forskellige adresser, at tiden var kommet til i 2015 at
begynde arbejdet med at etablere en egentlig formidlingssamling.
Det kom os til gavn, da Oldtidsudstillingen på Esbjerg Museum i 2016 skulle ryddes for at
skaffe plads til en ny udstilling om besættelsestiden. Registreringen af de mange
formidlingsgenstande sikrede fx en del udstoppede dyr og smukke keramikkopier mod at
forsvinde i evig glemsel på en fjern hylde i en kælder et sted.
Formidlingssamlingen rummer i skrivende stund 427 poster, som er skabt dels gennem
målrettede registreringsindsatser fra korttidsansatte i enheden, dels gennem ad hoc
registrering når en medarbejder i enheden alligevel havde en genstand i hånden i
forbindelse med en formidlingsopgave.
Posterne dækker ofte over mere end én genstand, da vi har måttet rationalisere
registreringen kraftigt. Formidlingsgenstandene registreres langt fra så omhyggeligt som
museumsgenstande, men nu er de - ikke mindst fordi hver post rummer en masse billeder til at finde via SJM SYS og sagsnummeret SJM 497.
Samarbejde om Ribeguiderne
Ribe er så heldig at råde over intet mindre end 19 vidende og entusiastiske
historiefortællere, som deler ud af deres viden til byens mange gæster. Deres virke dækker
lige fra en lang række forskellige byvandringer til rundvisninger i Ribe Domkirke og afvikling
af undervisningsaktiviteter på Museet Ribes Vikinger.
Hidtil har disse dygtige folk kunnet bookes både via VisitRibe og Museet Ribes Vikinger, men
det har ikke været alle, der var tilknyttet begge steder, ligesom det derfor heller ikke var alle,
der havde adgang til de særlige foredrag og aktiviteter, som Sydvestjyske Museer tilbød sine
guider.
For at råde bod på uensartetheden og i øvrigt styrke samarbejdet om formidlingen af Ribes
historie indgik Sydvestjyske Museer og VisitRibe derfor i 2016 et samarbejde, som betyder,
at Sydvestjyske Museer fremover står for at uddanne Ribeguiderne, mens VisitRibe tager sig
af bookingen.
Ribeguiderne tog i 2016 fat på udviklingen af hele tre nye tilbud, som lanceres i 2017. Det
drejer sig om en byvandring baseret på Jacob A. Riis’ historie, en byvandring med
reformationstema og endelig en gentænkning af det undervisningsmateriale, som i sin tid
blev udviklet til Ribe Domkirke Museum.
Udstillingsforberedelse ”SUZHOU – Ånd og liv 618-1127”
Året er også gået med et fortsat samarbejde mellem Sydvestjyske Museer og museet fra
Esbjerg Kommunes venskabsby, Suzhou. I 2015 udstillede Sydvestjyske Museer sammen
med Nationalmuseet og Vikingeskibsmuseet i Roskilde ”Dragons of the Northern Seas” på
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Suzhou Museum, og som led i samarbejdsaftalen begyndte forberedelsen af en kinesisk
udstilling i Ribe umiddelbart herefter.
På baggrund af et ideoplæg og en liste af museumsgenstande fra Suzhou Museum udvikler
Sydvestjyske Museer en udstilling om ånd og liv i Suhzou i perioden fra Tang-dynastiet til
Song-dynastiet, hvilket svarer nogenlunde til dansk vikingetid. Det kinesiske oplæg bliver af
Sydvestjyske Museer transformeret til brug i en dansk kontekst. Det indebærer bl.a. at
målrette kommunikationen til et museumspublikum med en anden kulturel baggrund, en
anden museumstradition, og – meget konkret – et andet besøgsantal og et udstillingslokale i
mindre skala end det oprindelige.
Udstillingsudviklingen har betydet en omfattende kommunikation med vores kinesiske
kolleger. Nogle sager kan klares over distancen primært gennem e-mails og breve, mens
mere konkrete og detaljerede aftaler, som kræver en dybere forståelse, er foregået gennem
fysiske møder.
Museumsdirektør Flemming Just og museumsinspektør Mikkel Kirkedahl Nielsen var derfor i
oktober måned til forberedende møder på Suzhou Museum, hvor de også deltog i 10 årsjubilæet for I. M. Peis smukke udvidelse af museet. Få uger efter hjemkomsten var
Sydvestjyske Museer vært for et kinesisk besøg. Zhong Yali og Qi Yuewen fra henholdsvis
Suzhou Museums PR-afdeling og udstillingsafdeling besigtigede og godkendte Museet Ribes
Vikinger og forholdene i særudstillingslokalet.
Udefrakommende udstillinger stiller ofte særlige krav til sikring og overvågning, og denne
udstilling er ingen undtagelse. Det har derfor været nødvendigt at søge eksterne midler,
hvorfor der også er brugt en del tid på fondsansøgninger. En række af disse har givet positive
resultater og medvirker dermed til, at vi kan realisere udstillingen.
På baggrund af ovenstående forberedelser foreligger ved årsskiftet 2016/2017 en
masterplan med et overordnet design for udstillingen, som konkretiseres og realiseres i
foråret 2017 inden udstillingsåbning den 16. juni.
Samarbejde om undervisningsaktiviteter til mange slags elever
Sydvestjyske Museers berøringsflade med undervisningssektoren bliver til stadighed større.
Vort samarbejde med Myrthue - Natur Kultur Læring i partnerskabet på Quedens Gaard
resulterer hvert år i nye tilbud til kommunens folkeskoler. En del af dem har takket være
Nationalt Netværk af Skoletjenesters uddannelses- og erfaringsudvekslingstilbud i 2016
kunnet rettes til specialklasseområdet. Historiske værksteder som undervisningsform er som
skabt til denne gruppe elever, og det har derfor været en stor fornøjelse at opleve, hvor
mange der allerede nu har haft glæde af de nye tilbud.
En stor del af vores kræfter er derudover blevet lagt i det meget ambitiøse
samarbejdsprojekt ”Flugten over grænsen”, som gennem et historieløb formidler de
dansksindede sønderjyders flugt fra tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig. Løbet er udviklet
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i et tæt samarbejde mellem Sydvestjyske Museer og Ribe Byhistoriske Arkiv med stor hjælp
fra UHR - Ungdomshøjskolen Ved Ribe og en stor gruppe frivillige.
Løbet blev afviklet med succes i en pilotudgave for otte 8.-9. klasser i september, og arbejdet
fortsætter i 2017.
Det tre-årige projekt ”Styrkede kompetencer gennem alliancer” brugte sit første år på at
finde en rationel form på arbejdet og på at undersøge, hvilke behov aftagerne af projektets
resultater - nemlig lærerne i kommunens folkeskoler – har. Undersøgelsens resultater har
betydet, at Sydvestjyske Museer i løbet af 2017 vil arbejde på at skabe et
undervisningstilbud til udskolingen med afsæt i et materiale, der blev udviklet i 2012 til
særudstillingen ”Dronning Dagmar og hendes tid”.
Historisk Atlas og museets kulturhistoriske rapporter
Historisk Atlas er et website og en app, der gratis stiller kulturhistorisk viden fra 220
institutioner til rådighed. Websitet er organiseret via nye og gamle kort, og i 2016 var der
beskrevet 6000 lokaliteter og delt 20.000 billeder.
En del af lokaliteterne er lagt på af Sydvestjyske Museer, som ad denne vej arbejder på at
gøre alle vores mange kulturhistoriske rapporter tilgængelige.
Vi har måttet afvente en omlægning af Historisk Atlas, ligesom bearbejdningen af
rapporterne til egentlige søgbare lokaliteter har taget noget tid, men i 2016 blev en meget
stor del af det ophobede materiale klar, så det kan lægges på i 2017, hvorefter vi håber at
kunne skabe en løbende proces, hvor vi deler kulturhistoriske rapporter og anden
lokalitetsbaseret viden på Historisk Atlas.

Den nye basisudstilling ASGÅRD blev åbnet af en entusiastisk flok elever fra Asylskolen i Ribe.
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2.4 Historisk Samling fra Besættelsestiden (HSB)
Påbegyndelsen af det store udstillingsprojekt på Esbjerg Museum om besættelsestiden
sammen med Formidlingsenheden og Myrthue har domineret en del af årets HSB-aktiviteter
sammen med udviklingen af Læringscenter for Holocaust, der også er et samarbejde med
Myrthue.
Men ikke mindst markerer 2016 sig som året, hvor HSB efter mange års arbejde kunne
præsentere det illegale Information med et omfattende indeks på nettet.
Forskning
Henrik Lundtofte modtog i august den glædelige nyhed, at Aarhus Universitet ville antage
hans bog Håndlangerne til bedømmelse til ph.d.-graden. Der skal dog udfærdiges et
metodisk-teoretisk tillæg. Bl.a. til dette arbejde modtog Henrik Lundtofte efter ansøgning i
november tilsagn om støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til styrkelse af
forskerkompetencer, der muliggør et par måneders frikøb i 2017. Desuden var Henrik
Lundtofte en af redaktørerne på det over 1200-sider store festskrift til Det Kongelige
Biblioteks forskningschef, dr. phil. John T. Lauridsen, som han endvidere selv bidrog til med
en stor fagfællebedømt artikel om et hidtil ukendt hjørne af tysk propaganda. Han arbejder
fremdeles på såvel en række større bidrag som redaktion af antologien Hitlers Mænd
sammen med John T. Lauridsen. Desuden skrev Henrik Lundtofte en enkelt
fagfællebedømmelse og underviste i efterårssemestret som ekstern lektor på Aarhus
Universitet et hold BA-projektskrivere i kurset ”Danmark 1920-50 – mellem demokrati og
totalitarisme.”
Efter en henvendelse fra forlaget Turbine til HSB er Mona Jensen gået i gang med et
bogprojekt om det tyske propagandablad Signal, der blandt mange andre steder udkom i
Danmark fra 1940 til 1945. Bladet blev udgivet i et for sin tid meget moderne layout med
farvebilleder af høj kvalitet. I bogen, der skal udstyres med et væld af illustrationer fra
Signal, skal Mona Jensen først og fremmest analysere bladets propagandistiske indhold.
Bogprojektet føjer sig fint ind i rækken af forskningsbaserede udgivelser om bl.a. opinion og
propaganda, som HSB har stået bag i de senere år. Mona Jensen publicerede desuden en
artikel i Levende Viden om svindel på Esbjerg Havn i 1940’erne, der bygger på HSB’s arkiver,
og skrev en enkelt fagfællebedømmelse.
Palle Andersen har under projektansættelse endvidere samlet en del af resultaterne fra sit
publicerede arbejde til en engelsksproget artikel, der er indsendt til Yad Vashem Studies.
Palle Andersen og Mona Jensens værk Tyske krigsforbrydelser 1939-45, der udkom ultimo
2015, fik fine anmeldelser. Weekendavisen skrev 15. januar, at bogen er ”et væsentligt
27

bidrag” til spørgsmålet om, hvad danskerne egentlig kunne vide om nazisternes forbrydelser,
og at der er tale om ”en lille, men værdifuld brik til vores forståelse af en periode af
historien, vi aldrig bliver færdige med.” Til HSB var der også roser. Weekendavisen skrev, at
arkivet i mange år har leveret ”fortrinlig forskning, indsamling og ikke mindst formidling om
de fem forbandede år.”
Ad tre omgange blev HSB i løbet af foråret kontaktet af interesserede, der havde materialer,
fotos og spørgsmål omkring esbjergenseres indsats i redningen af danske og norske fanger
fra de nazistiske kz-lejre. Interessen førte til en ansøgning til og en bevilling fra Alice og Tage
Sørensens Fond, der muliggjorde en projektansættelse af Rasmus Therkelsen. Hans opgave
var en kortlægning af sydvestjyske virksomheders og borgeres indsats i redningen af kzfanger under 2. Verdenskrig. Hans store arbejde udmøntede sig i en omfangsrig rapport med
arkivmateriale fra ikke mindst Rigsarkivet. Der er imidlertid flere uudnyttede muligheder, der
skal granskes. Resultaterne vil blive præsenteret i en artikel i Levende Viden i 2017.
Formidling
HSB begyndte på ny registrering af arkivalier i databasen Arkibas. Projektansat Suni Gaasedal
er ankermand i nyregistreringen, men en stor portion af HSB’s ansatte og tilknyttede deltog i
et Arkibaskursus med arkivkonsulent Richard Bøllund. Dermed registreres HSB’s arkivalier nu
på www.arkiv.dk og bliver således tilgængelige for langt flere end hidtil.
Vinteren bød på to forelæsninger om to centrale skikkelser fra besættelsestidens politiske
liv, nemlig Knud Kristensen (ved Mogens R. Nissen, Studieafd. ved arkivet i Flensborg) og
Vilh. Buhl (ved Niels Wium Olesen, Aarhus Universitet). I april fortalte Claus Bundgård
Christensen (RUC) og Niels Bo Poulsen (Forsvarsakademiet) om deres store værk om WaffenSS. Gennemsnitligt var der godt 30 tilhørere til de tre foredrag. Efterårssæsonens tre
foredrag havde en anelse færre tilhørere. Her handlede det om Olga Eggers (ved Iben Vyff,
Helsingør Bys Museer), om stalinismens tiltrækningskraft (ved forfatter Morten Møller), og
sidst men ikke mindst forelæste dr. phil. Hans Kirchhoff om sin seneste bog, At handle med
ondskaben. Alle forelæsninger var som vanligt arrangeret i samarbejde med Sydvestjysk
Folkeuniversitet.
Omkostningerne til porto og grafisk bearbejdelse har betydet, at HSB i 2016 ikke udsendte et
nyhedsbrev, men afventer en kommende ny hjemmeside til at introducere ”et nyt
nyhedsbrev” i en endnu ukendt elektronisk form.
HSB er dybt involveret i arbejdet med det nye Esbjerg Museum, hvor Henrik Lundtofte
fungerer som projektleder for en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Myrthue Natur Kultur Læring og Formidlingsenheden.
Arbejdsgruppen satte for alvor Besættelsesudstillingen/Historisk Værksted på skinner med
udarbejdelse af både drejebog og prospekt.
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Prospektet beskriver hvordan skoletjenesten Myrthue og Sydvestjyske Museer på to etager
på Esbjerg Museum vil skabe et integreret historisk værksted og besættelsesudstilling, der
sanseligt og ansporende fortæller skoleelever og museumsgæster om Danmark under
historiens største krig, prikker hul på forestillinger og fordomme og involverer såvel børn
som voksne i små og store dilemmaer.
De nyindrettede rum på Esbjerg Museum skal fungere for mange forskellige målgrupper og i
mange forskellige situationer, så det har krævet stor kreativitet at få alle ender til at mødes.
Prospektet dannede grundlaget for en række fondsansøgninger, og sidst på året kunne
tilrettelæggelsen af udstillingsopbygningen takket være støtte fra Krogagerfonden, Lida og
Oskar Nielsens Fond, Blue Water Fonden, Esbjerg Fonden og Esbjerg Kommune for alvor
begynde i samarbejde med udstillingsarkitekt Mikael Thorsted.
Det gode samarbejde med Myrthue gjaldt også etableringen af Læringscenter for Holocaust
og Folkedrab, der nåede langt i 2016. Læringscentret opnåede fondsstøtte fra Johann
Hoffmann Fonden, der muliggør ombygning og indretning af lokalerne. I den forbindelse blev
der arrangeret foredrag med Robert Fischermann, Tel Aviv, der fortalte to 9. klasser fra
Urban D (Danmarksgade Skole), SJM- og Myrthue-folk samt HSB-frivillige om sine oplevelser
som 15-årig i Theresienstadt og om familiens tragedier som følge af flugt og kz-ophold. Det
gjorde stort indtryk på unge og ældre at høre et levende menneske fortælle sin historie og
berette om, hvordan man aldrig vænner sig til sulten. Hele foredraget blev optaget ligesom
en mindre gruppe elevers interview med Fischermann efterfølgende. Optagelserne skal
bruges til Læringscenteret, som Fischermann i øvrigt var meget imponeret over. Ved årets
udgang var broderparten af læringsforløbets delelementer færdige, så et komplet forløb i
Myrthue-regi med HSB som faghistorisk sparringspartner kan testes med en skoleklasse
inden sommerferien 2017 og inden årets udgang vil det kunne tilbydes skolens ældste
klasser. Folkedrabsafdelingen under Dansk Institut for Internationale Studier er begejstret
for Læringscenteret og er en vigtig samarbejdspartner.
Endelig har der været en fin interesse for omvisninger i særudstillingen MODSTAND, hvor
Henrik Lundtofte og navnlig Verner Blom og Søren Mangels Hansen har ageret guider for
skoleklasser og andre interesserede grupper.
Begge HSB’s selvstændige netsider, www.illegalpresse og www.besaettelsebefrielse.dk,
rundede 37.000 besøg. Endelig har arkivet modtaget en række forespørgsler fra nær og
fjern.
HSB’s frivillige og projekttilknyttede
For ti år siden iværksatte HSB et stort projekt, der aldrig var blevet realiseret uden en stor
indsats af arkivets frivillige, nemlig en indeksering af de femten optrykte bind Information
1943-45. Information fungerede i årene 1943-45 som den illegale presses nyhedsbureau.
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Bladet var i oplagstal langt fra Land og Folk eller Frit Danmark, men viderebragte til gengæld
et hav af nyhedsstof, personoplysninger – sande og falske – og rygter, der vandrede videre
rundt i små og store undergrundsblade i hele landet. HSB’s grundlægger, Palle Schmidt, var i
1970’erne medlem af redaktionen sammen med bl.a. Informations legendariske illegale og
legale redaktør Børge Outze og Jørgen Barfod, Frihedsmuseet. De udgav de femten bind
Information 1976-78. Bindene optrykker 472 illegale numre af Information samt særnumre.
Redaktionen ville også forsyne bindene med et fælles indeks. Indekseringsprojektet
strandede dog – på HSB findes endnu æsker med hulkort og forarbejder til indekseringen.
Men i 2006 gik det løs igen. Daværende frivillige på HSB, Anni Sønderborg og Hilda Pedersen,
påbegyndte sammen med Lise Østergaard Petersen en ny indeksering fra grunden. Lise
Østergaard Petersen har været med hele vejen, hvor Mona Jensen, Leif H. Thomsen, Verner
Blom, Benneth Østergaard Petersen og Niels Lykke-Kjeldsen siden kom til. I den allersidste
fase har endvidere studentermedhjælper Søren W.K. Rasmussen og (som projektansatte)
Rasmus Therkelsen, Palle Andersen og Suni Gaasedal været inddraget i projektet. Resultatet
er et indeks på godt 600 sider over navne, steder og begivenheder. Samtidig har Rasmus
Therkelsen indscannet de femten bind. Dermed kan man søge i et samlet indeks og tilgå
bindene, som det endvidere er muligt at søge i. Det hele foregår på www.illegalpresse.dk.
Projektets færdiggørelse blev støttet økonomisk af Frihedsmuseets Venners Fond.
HSB’s nu 10 frivillige og projektilknyttede har i årets løb endvidere sorteret illegalt materiale,
indekseret nyt materiale og i det hele taget ydet en uundværlig indsats for HSB, ikke mindst i
forbindelse med arkivets udadvendte aktiviteter som foredrag.
I foråret afgik Hilda Pedersen ved døden. Hilda var den sidste af den gruppe frivillige, HSB’s
grundlægger Palle Schmidt, i sin tid samlede, og hun ydede helt til 2014 en engageret og
meget samvittighedsfuld indsats for samlingen.
Afleveringer
HSB modtog i 2016 21 afleveringer. Foruden materialet om ’De Hvide Busser’ spændte det
ganske vidt – fra en beretning af Ole Trock-Jansen der var aktiv i den illegale presse i
København, over sabotagespillet Danmark i Kamp fra efterkrigsårene til en række numre af
Blæksprutten, Svikmøllen og Pindsvinet.
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2.5 Bramming Egnsmuseum
Året har været præget af en voldsom reduktion af afdelingens budget. Midlerne til egentlig
museumsdrift i form af formidling, indsamling, varetagelse af samlingen er blevet halveret
og dermed reduceret med 70.000 kr., idet faste driftsudgifter ikke har kunnet reduceres
mere, end det var sket under de forudgående års besparelser. Selv om fusionen med
Sydvestjyske Museer har betydet nogle besparelser på administrationen har det været
nødvendigt, at udgifterne til årets kulturhistoriske udstilling har måttet holdes på et
minimum, samt at annoncering og udsendelse af invitationer til vore arrangementer er
blevet kraftigt reduceret.
Dette har antageligt har været den væsentligste årsag til det faldende besøgstal.
Fusion og nyt museumsudvalg
Fusionen med Sydvestjyske Museer har gået helt gnidningsfrit med fuld respekt for
traditionerne for den hidtidige museumsdrift i Bramming. Kolleger og ledelse har taget
overordentligt positivt mod den nye afdeling og dens museumsinspektør.
I stedet for den tidligere bestyrelse er der blevet nedsat et rådgivende museumsudvalg som
”skal arbejde for at udvikle og støtte aktiviteter på Bramming Egnsmuseum, som en afdeling
af Sydvestjyske Museer.” Udvalget skal bestå i ideudvikling, dialog med afdelingslederen om
forslag til aktiviteter samt iværksætte initiativer til forbedring af afdelingens økonomi.
Samtidig er det et forum, hvor afdelingslederen kan orientere om aktiviteter og økonomi.
Museumsudvalget består af
Grete Knudtzen (Lokalhistorisk Forening)
Hanne Eiby (Lokalhistorisk Forening)
Sven Astrup (udpeget af museets frivillige)
Oluf Frederiksen (udpeget af museets frivillige), fra oktober erstattet af
Wagn Olesen (udpeget af museets frivillige)
Der har været afholdt et visionsmøde, hvor museumsudvalget, Bramming Egnsmuseums
frivillige medarbejdere samt repræsentanter for Brammingegnens historiske foreninger og
repræsentanter for erhvervsliv, skoler mv. deltog i en debat om Bramming Egnsmuseums
fremtidige profil sammen med Sydvestjyske Museers ledelse. Det har resulteret i, at
afdelingen fremover skal udvide sit arbejdsfelt med Esbjerg Kommunes stationsbyer uden
for Bramming-området. Desuden har etableringen af vandtårnet som udkigstårn fået en høj
prioritet.
Formidling
Egnsmuseet har som sædvanlig dannet ramme om adskillige udstillinger med lokale
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kunstnere og kunsthåndværkere. I alt blev det til seks kunstudstillinger. Årets
kulturhistoriske udstilling handlede også om kunst, nemlig om Marius Skov og hans tid – en
kunstnerisk rejse fra Berlin til Bramming, som blev vist fra 28. maj til 7. august.
Museet har deruover stået for eller medvirket ved ni arrangementer i årets løb med syv
foredrag og to udflugter. Med hensyn til skriftlig formidling har museumsinspektør Mogens
Hansen i samarbejde med detektorfører, Dan Christensen, Bramming, udarbejdet en
redegørelse om amatørarkæologi tre steder i Bramming-området. Mogens Hansen er også
medlem af redaktionen for Lokalårbogen, der udgives af Lokalhistorisk Forening.
Samlingen, arkiver og bibliotek
Museet har i hele 2016 haft 17 frivillige medarbejdere. Det frivillige arbejde ved Bramming
Egnsmuseum omfatter kustodevagter på søn- og helligdage, registrering, etablering af
udstillinger, webmaster, registrering og magasinering, fotografering af museumsgenstande
og hjælp ved andre praktiske opgaver. Dertil kommer særlige projekter som nye tekster til
Historium og redigering af databasen over C.K. Olesens glaspladenegativer.
Hele Bramming Egnsmuseums genstandssamling er fotograferet af Johannes og Lis Holm
med undtagelse af de senest indkomne genstande og et mindre antal udstillede genstande.
Hans Peter Søgård (frivillig medarbejder) arbejder med billeddatabasen med C.K. Olesens
glasplader. Han har læst korrektur på de indtastede protokoltekster og suppleret med
oplysninger.
Robert Storm (frivillig medarbejder) gennemgår en samling uregistreret arkivmateriale,
avisudklip, fotos mv., som efterfølgende placeres i de respektive museumssager. Et arbejde,
der fortsætter i 2017.
Museets registrator (frivillig medarbejder), Frida Svenningsen, registrerer, beskriver og
indtaster oplysningerne om nyerhvervede genstande i museets faglige database.
Johannes og Lis Holm fotograferer i samarbejde med Frida Svenningsen nyerhvervelserne.
10/10 var Frida Svenningsen og Mogens Hansen på besøg i Magasinet i Ribe for at få indtryk
af registrering og magasinering her.
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2.6 Samling og magasiner
Status på samlingsgennemgang og andre opgaver i 2016.
Det overordnede mål for de medarbejdere, der arbejder med museets samling, er dels at
sørge for, at samlingens genstande er så godt registrerede som muligt, og dels at de er
placerede på en måde, så de er tilgængelige for forskning og formidling.
Vi arbejder dagligt hen i mod, at den digitale registrering i SJM SYS svarer så godt som muligt
til de fysiske genstande, der beskrives. Der er dog stadig nogle meget store og tidskrævende
arbejdsopgaver, der skal løses, før vi når i mål med den ambition. En af dem er, at alle de
oldsager, som tidligere blev opbevaret i kælderen på Esbjerg Museum, skal gennemgås fysisk
og sammenholdes med den digitale registrering. Mange af disse oldsager viser sig at være
mangelfuldt eller slet ikke registreret og mangler i mange tilfælde også fysisk nummerering.
Det vil være meget ressourcekrævende at gennemgå dem, men nødvendigt, hvis
genstandene for alvor skal kunne bringes i spil i forhold til forskning og formidling. Vi har et
par frivillige, som hjælper med at rengøre genstandene og pakke dem i
sagsnummerrækkefølge, så de kan komme ind på magasinet. På den måde er vi et skridt på
vejen, for så kan de enkelte sager let findes, når de skal bruges, men det kræver en
faguddannet arkæolog at tjekke bestemmelser og beskrivelser af oldsagerne. Indtil nu er en
stor del af de ældste Esbjerg-oldsager frem til 1960´erne gennemgået af Bente Grundvad,
men der mangler stadig en meget stor del.
Også en del genstande fra Ribe-samlingen mangler at blive gennemgået, for at registreringen
er helt i top. Et stort skridt i den rigtige retning er dog, at fundmaterialet fra ASR 11, en stor
udgravning med ca. 75.000 fund, nu er næsten færdigbearbejdet.
Registrerede museumsgenstande i SJM SYS. 2013
2014
Både arkæologi og nyere tid
Antal
782.268 866.186

2015

2016

967.706

1.020.348

Af andre større samlingsopgaver i årets løb kan nævnes, at Sine Kristensen og Mette Søvsø
foretog en oprydning på museets nyere tids magasin på Tobakken i Esbjerg. Der blev ryddet
op inden for de enkelte grupper opstillet efter ’den grønne registrant’. Paller med jordprøver
og uregistrerede og fejlplacerede genstande er blevet fjernet fra områder med
museumsgenstande. Der er sat skilte op og lavet oversigtsplaner over, hvad det er for
grupper af genstande, der befinder sig på de enkelte etager. Desuden er der blevet sat mere
lys op de steder, hvor det manglede. Vi håber, at det hermed bliver lidt lettere at finde de
genstande, man leder efter på Tobakken. Det, at det ikke er muligt at komme på SJM SYS i
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bygningen pga. dårlig netadgang, besværliggør arbejdet på Tobakken meget. På sigt håber vi
at kunne flytte genstandene til nyt magasin i Ribe.
Det viste sig desuden, at registreringen af nyere tids samlingen fra Esbjerg i SJM SYS i mange
tilfælde ikke har alle de oplysninger med, som findes på de analoge blåkort. Det bliver en
arbejdsopgave i det kommende år at få gennemgået blåkort og ajourført registreringerne i
SJM SYS. Det er vigtigt, at den digitale registrering er den mest fyldestgørende. Denne
opgave er vi så heldige, at Tove og Kristian kan hjælpe med.
Henrik Brinch arbejder på at indbygge en billeddatabase i SJM SYS, der kan håndtere
museets tusindvis af digitale billeder. Vi har billeder af genstande, personer,
udgravningssituationer og meget andet. Billeddatabasen vil blive et super nyttigt, hurtigt og
vigtigt redskab til at finde de billeder og illustrationer, man skal bruge til mange slags formål.
Desuden arbejder han på at gøre klar til, at Bramming Egnsmuseums registrering kan
overføres til SJM SYS.
I december 2016 blev det såkaldte stenmagasin i Tarp tømt og flyttet til magasinet i Ribe.
Det indeholdt større ting som hestevogne, lygtepæle af støbejern og mange større og
mindre sten fra diverse udgravninger. Det kommer til at blive en udfordring i den kommende
tid at få styr på, om alle disse ting er registreret eller ej og få dem rengjort og bugseret på
plads.
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3. Undersøgelser og projekter
3.1 Arkæologi
SJM 3 Posthustorvet, Sct. Nicolaj Gade, Ribe
Forundersøgelse forud for stor forskningsgravning. Udgravningen genåbnede en lille del af
udgravningsfeltet i Kunstmuseets Have fra 1975 og fik adgang til den nordlige profilvæg.
Herfra blev udtaget en hel serie af jordprøver til mikromorfologi, datering med mere.
Udgravningsleder: Claus Feveile
Undersøgelsestidspunkt: November 2016
Undersøgelsen blev betalt af: Carlsbergfondet
SJM 166 Nørregårdsparken III, Andrup, Esbjerg Jorder
Slutundersøgelse med fund af omfattende bebyggelse fra ældre germansk jernalder. Ved
undersøgelserne er der fundet 45 huskonstruktioner med 28 tilhørende hegn.
Konstruktionerne tilhører overvejende store sammenhængende gårdsenheder i op til tre
faser. Gårdsenhederne dateres hovedsagligt til ældre germansk jernalder. Gårdene indgår i
samme samlede bebyggelsessystem, som fandtes på ESM 2676 Nørregårdsparken I + II og
danner en stor samlet jernalderlandsby. En formodentlig ældre periode af gårdsbebyggelse
ligger øst for de store gårdsenheder. Der blev yderligere fundet en mulig fladmarksgrav fra
Trgtbægerkulturen.
Udgravningsleder: Bente Grundvad
Undersøgelsestidspunkt: September 2015-februar 2016
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune
SJM 179 Ankelbovej III, Plovslund By, Grene Sogn
Ved forundersøgelse af 5,5 ha og sidenhen slutundersøgelse af 2,4 ha forud for
byggemodning fandtes huse fra senneolitikum samt ældre og yngre bronzealder. Hertil kom
en forsænkning fra klokkebægerkulturen, hvori der blandt andet blev fundet to fladehuggede
pilespidser.
Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen / Martin Egelund Poulsen
Undersøgelsestidspunkt: September-december 2016
Undersøgelsen blev betalt af: Billund Kommune
SJM 190 Korskro Biogas, Lunde, Esbjerg Jorder, Skads sogn
Større forundersøgelse med fund af i alt 13 kogegruber/svidegruber, tre af hvilke lå på
række. Kogegruberne kunne typologisk og via et enkelt fundet keramikskår løst dateres til
ÆJA, muligvis FRJA.
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
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Undersøgelsestidspunkt: Oktober 2016
Undersøgelsen blev betalt af: EnviDan/NGF Nature Energy Korskro A/S
SJM 296 Kjærmarken II, Gredsted By, Jernved sogn
Større forundersøgelse med fund af to moderne grøfter, en formodentlig nyere
tids/moderne grøft, et moderne hegnsforløb, tre store moderne nedgravninger samt enkelte
stolpehuller muligvis fra nyere tid. Anlæggene blev dateret ud fra form, fyld og fund af
porcelæn og moderne tegl.
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Oktober 2016
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune
SJM 311 Vadehavscentret, Okholm, Vester Vedsted
Fortsat udgravning forud for opførelse af ny bygning ved Vadehavscentret. 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 have tilhørt en agrar bebyggelse,
men snarere en handelsplads eller storgård. Årets udgravning afdækkede 12 grubehuse, hvis
indhold er gravet op i big bags og vil blive soldet, en gård fra ældre middelalder samt en gård
fra nyere tid, som opførtes i bindingsværk og siden omsattes i grundmur.
Udgravningsleder: Morten Søvsø/Maria Knudsen
Undersøgelsestidspunkt: Oktober-november 2016
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune
SJM 348 Rosen Allé III, Ribe
Uddannelsesudgravning for studerende ved Middelalder- og Renæssancearkæologi på
Aarhus Universitet. Fortsættelse mod syd af undersøgelsen i 2015. Denne gang er afdækket
785 m2, som indeholdt en række brand- og jordfæstegrave fra 8.-9. årh. samt to grubehuse
fra antagelig 9. årh. Særligt det ene på 4 x 3 m indeholdt mange fine fund heriblandt en
intakt Ludvig den Fromme denar slået i tidsrummet 822-40 samt en større samling
importperler.
Udgravningsleder: Sarah Croix, Søren Sindbæk og Morten Søvsø
Undersøgelsestidspunkt: Maj-juni 2016
Undersøgelsen blev betalt af: Aarhus Universitet og Sydvestjyske Museer
SJM 380 COBRA-kablet, Esbjerg og Fanø kommuner
Udvidet forundersøgelse af 17,7 kilometer langt tracé igennem Esbjerg og Fanø kommuner.
Arbejdet foregik forud for nedlægning af et højspændingskabel fra Holland til Endrup. Ved
undersøgelsen fandtes ikke menneskeskabte anlæg på Fanø, medens der ved Krogsgård
fandtes huse, hegn og gruber fra ældre bronzealder, førromersk jernalder og evt. ældre
romertid, herunder et hus med bevaret stenlægning i staldenden. Ved Solbjerg fandtes en
36

enlig urnegrav fra romersk jernalder. Ved Omme fandtes to hustomter fra bronzealderen,
samt hensættelse af et næsten helt lerkar fra enkeltgravskultur stillet på hovedet, og ved
Endrupholm fandtes tre hustomter fra ældre jernalder samt et grubekompleks med keramik
fra førromersk jernalder.
Udgravningsleder: Tobias Danborg Torfing
Undersøgelsestidspunkt: August-november 2016
Undersøgelsen blev betalt af: Energinet
SJM 383 Myrtueparken II, Hjerting By, Guldager sogn
Anden etape af udgravningerne forud for byggemodningen af Myrtueparken i Sjelborg. Der
blev i alt fundet 25 konstruktioner heriblandt: 3 huse fra neolitikum, 3 huse fra ÆBA, 11 huse
fra YBA, 2 huse fra ÆFRJ, samt enkelte mindre konstruktioner i forbindelse med
bebyggelsen. Bebyggelsen synes til dels at følge et NØ-SV gående højdedrag gennem
området og at være en fortsættelse af bebyggelsen fundet ved Myrtueparken I umiddelbart
vest for det aktuelle område. Yderligere er der udgravet en langdysse fra TRB, TNII.
Langdyssen havde et bevaret stensat kammer med fund af en tyndnakket flintøkse, to
flækkeknive, to ravvedhæng, en tværpil samt en tyknakket flintøkse fra EKG. Yderligere fund
af 3 lerkar af typen tragthalskar samt en flintøkse af Helgolandsflint andetsteds i højen,
vidner om flere sekundære deponeringer/ofringer op i enkeltgravskultur.
Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard
Undersøgelsestidspunkt: Marts-juni 2016
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune
SJM 427 Svalevangen, Bryndum By, Bryndum
Forundersøgelse og udgravning forud for opførelsen af en ny sognegård. Der blev fundet 14
jordfæstegrave antagelig fra 9. århundrede uden bevaret antropologisk materiale, men med
betydelige genstandsfund: Et enestående, cirkulært spænde med korsmotiv lavet af et
insulært beslag (fra de britiske øer). Et par Berdal-skålspænder af ny type i kombination med
velbevarede tekstilrester på niveau med de bedste danske fund af tekstil fra perioden. Da
der er tale om fund af national betydning, har Slots- og Kulturstyrelsen bevilliget et større
tilskud til konserveringen af genstandene.
Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen
Undersøgelsestidspunkt: september 2016
Undersøgelsen blev betalt af: Bryndum og Vester Nebel Kirker, Slots- og Kulturstyrelsen
SJM 443 Bøge Allé, Ribe Bygrunde, Ribe Domsogn
Større forundersøgelse i forbindelse med nybyggeri af handicapboliger. Ved
forundersøgelsen blev der fundet bebyggelsesspor formodentlig fra tidlig-højmiddelalder,
samt en yngre grøft muligvis fra højmiddelalder-renæssance. Det resterende område var
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kraftigt forstyrret af moderne anlægsarbejder og havde kun enkelte spredte fund af ældre
karakter.
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Februar 2016
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune
SJM 455 Sneum Kirkevej, Sneum Hovedgård, Sneum Sogn
Udgravning af ca. 3.000 m2 for midler fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til undersøgelse af
dyrkningstruede lokaliteter. Gennemført som seminargravning for arkæologistuderende fra
Københavns Universitet. Ved udgravningen fandtes brand- og jordfæstegrave fra romersk
jernalder samt landsbybebyggelse fra middelalder og antagelig også renæssancen. Øst for
feltet er kendskab til et større antal grubehuse, men inden for det udgravede område
fandtes ikke spor fra denne periode.
Udgravningsleder: Niels Algreen Møller
Undersøgelsestidspunkt: Juli-august 2016
Undersøgelsen blev betalt af: Kulturstyrelsen, Beckett-fonden, Københavns Universitet
SJM 469 Thorsmarksvej 6, St. Darum By, Darum
Forundersøgelse forud for etablering af sø. Der blev ikke fundet væsentlige fortidsminder i
området, hvor søen skulle etableres, men på den sydøstlige del af forundersøgelsesområdet
blev der fundet bebyggelsesspor fra jernalderen og renæssancen.
Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Januar 2016
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
SJM 473 Hedebakkegård, Kærsing Gdr., Bryndum
Forundersøgelse forud for en 28,5 ha stor erhvervsudstykning. Der blev ikke fundet
væsentlige fortidsminder.
Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen og Troels Bo Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Januar og oktober 2016
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune
SJM 496 Sdr. Elkærvej II, Sdr. Elkær, Grene Sogn
Ved forundersøgelse af 9 ha forud for byggemodning blev der fundet mindst 5 langhuse fra
ældre bronzealder, samt to udhuse og et aktivitetsområde med et kulturlag på 8 meter i
diameter, der muligvis kan være bunden af en ikke tidligere kendt gravhøj. De 1,8 ha, der
indeholdt bebyggelsesspor, blev indstillet til slutundersøgelse.
Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen
Undersøgelsestidspunkt: September-oktober 2016
Undersøgelserne blev betalt af: Billund Kommune
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SJM 506 Sønderbyvej 19, Vilslev By, Vilslev
Tilskudssag i forbindelse med udgravningen til et enfamiliehus med tilhørende
jordvarmeanlæg. Undersøgelsen afdækkede seks huse med jordgravede stolper fra senest
det 14. til det 17. århundrede. Bedst bevaret var et renæssancehus, der udgjorde et salshus
med en tilhørende sydvendt kvist. Salshuset blev senere genopført efter samme grundplan,
hvorefter det blev udvidet med en stald. Der var et næsten nøjagtigt sammenfald mellem
det yngste renæssancehus og den sydlige længe tilhørende den firlængede gård på det
ældste matrikelkort, hvorfor renæssancehuset sandsynligvis udgjorde udgangspunktet for
denne.
Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Marts 2016
Undersøgelsen blev betalt af: Jesper Christensen, Slots- og Kulturstyrelsen
SJM 535 Sønder Omme Bypark, Kirkeby By, Sønder Omme Sogn
Mindre forundersøgelse af 800 m2 i forbindelse med anlæg af bypark 50 meter fra
middelalderkirken i Sdr. Omme. Der fandtes dog intet af arkæologisk interesse ved
forundersøgelsen, hvorfor området blev frigivet umiddelbart efter.
Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Januar 2016
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
SJM 536 Overdammen 3, Ribe Bygrunde, Ribe Domsogn
Besigtigelse i forbindelse med en udgravning til nye gulve. Det blev vurderet, at
udgravningen ikke destruerede kulturlagene i væsentlig grad.
Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Januar 2016
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
SJM 540 Spildevandsledning Bramming-Vejrup, Esbjerg Kommune
Udvidet forundersøgelse i forbindelse med etableringen af en ny spildevandsledning fra
Bramming til Vejrup. Museet overvågede to strækninger ved henholdsvis Kirkebro i
Bramming og ved Vester Nykirke. Førstnævnte indeholdt væsentlige fortidsminder i form af
bebyggelsesspor og en offergrube, der sandsynligvis havde relation til den tidligere
undersøgte bebyggelse fra ældre germansk jernalder ved Kirkebro. Desuden blev der fundet
flere hulvejsforløb af uvis alder.
Strækningen ved Vester Nykirke indeholdt ingen væsentlige fortidsminder.
Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Juni og september 2016
Undersøgelsen blev betalt af: Din Forsyning A/S
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SJM 545 Navervænget, Guldager By, Guldager
Slutundersøgelse af 9.200 m2 i forbindelse med salg af en erhvervsgrund beliggende mellem
Guldager Kirke og en velbevaret landbebyggelse fra det 12. til det 14. århundrede, som
Esbjerg Museum udgravede i 2007 (ESM 2617-1U, ESM 2617-3U). Der blev fundet mindst to
middelalderlige salshuse, flere mindre økonomibygninger og skelgrøfter.
Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen
Undersøgelsestidspunkt: April 2016
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune
SJM 551 Kloakrenovering St. Darum, St. Darum By, Darum, Darum Sogn
Overvågning/udvidet forundersøgelse af kloakrenovering gennem den historiske landsby
Store Darum. Der kunne i vejstrækningerne kun observeres rester af enkelte kogegruber.
Ved muldafrømning til et ca. 4.000 m2 stort nedsivningsbassin nær tidligere registrerede
hustomter fra vikingetid blev der observeret fortidsminder i form af stolpehuller fra
bebyggelse og arbejdet standset. De blotlagte fortidsminder blev efterfølgende tildækket
igen for at undgå yderligere ødelæggelse.
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Marts-november 2016
Undersøgelsen blev betalt af: Din Forsyning A/S
SJM 555 Sønder Omme, Kirkeby By, Sønder Omme Sogn
Ved forundersøgelse af 10.000 m2 forud for byggemodning fandtes dele af to hegnsforløb,
samt en brandplet (en urnegrav uden urne) og resterne af en jernudvindingsovn. Hertil kom to
store gruber, der ikke kunne dateres nærmere. Da resten af området var meget beskadiget i
nyere tid, blev området frigivet efter forundersøgelsen.
Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen
Undersøgelsestidspunkt: April 2016
Undersøgelserne blev betalt af: Billund Kommune
SJM 556 Dalagervej, Vorbasse By, Vorbasse Sogn
Ved forundersøgelse og sidenhen undersøgelse af 9.400 m2 forud for byggemodning fandtes
et langhus fra ældre bronzealder samt en del aktivitetsspor i form af gruber og
kogestensgruber, der muligvis kan relateres til en nærvedliggende tidligere undersøgt
senneolitisk gravhøj.
Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen
Undersøgelsestidspunkt: April-juni 2016
Undersøgelserne blev betalt af: Billund Kommune
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SJM 557 Roagervej 175, Roager By, Roager Sogn
Indsamling af genstande fundet af tidligere gårdejer. I alt 11 større og mindre kasser med
jernalderkeramik formodentlig fra FRJ, samt YRJ/ÆGJ. Keramikken stammer sandsynligvis fra
brandgrave omkring gården samt fra bebyggelse umiddelbart syd for vej ved gården. Der
blev yderligere indsamlet to kasser mekaniske dele, hvoriblandt genstande der efter sigende
skulle være dele af en nedstyrtet Lancaster bombemaskine fra 2. Verdenskrig.
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Februar 2016
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
SJM 562 Kløvermarken, Billund By, Grene Sogn
I forbindelse med byggemodning forundersøgtes 38.900 m2 uden fund af arkæologisk
interesse. Området blev frigivet efter forundersøgelsen.
Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Maj 2016
Undersøgelserne blev betalt af: Kirkbi A/S
SJM 564 Kibsgårdsvej, Bryndumdam, Bryndum
Besigtigelse i forbindelse med etableringen af en ny markvej. Der blev ved besigtigelsen ikke
fundet væsentlige fortidsminder. Traceet skar hjørnet af en pansergrav fra 2. Verdenskrig.
Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen
Undersøgelsestidspunkt: April 2016
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
SJM 568 Jedsted Klostervej 23, Jedsted By, Vilslev sogn
Mindre forundersøgelse forud for jordvarme med fund af bebyggelsesspor i form af
stolpehuller og grøfter fra jernalder, middelalder/renæssance og nyere tid. Sporene
stammer fra tidligere gårde i den gamle Jedsted landsby samt rester af en mulig
jernalderbebyggelse.
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
Undersøgelsestidspunkt: April 2016
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
SJM 571 Børnenes Univers Syd, Sønderby By, Grindsted Sogn
Forud for byggemodning forundersøgtes 13.000 m2, hvorved der absolut intet fandtes af
arkæologisk interesse. Området blev frigivet efter forundersøgelsen.
Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Oktober 2016
Undersøgelserne blev betalt af: Billund Kommune
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SJM 575 Vesternasen, Odden By, Nordby sogn
Større forundersøgelse med fund af enkelte anlæg med keramik fra nyere tid, ligesom
muldlaget i området indeholdt en del løsfundet nyere tids-keramik. Der fandtes yderligere et
elkabel tværs over området, formodentlig stammende fra besættelsestidens forsvarsværker.
Der fandtes yderligere flere grøfter og kørespor fra nyere og moderne tid spredt over
området.
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Juli 2016
Undersøgelsen blev betalt af: Fanø Kommune
SJM 576 Nørre Nytoft, Rindby By, Nordby sogn
Større forundersøgelse med fund af enkelte anlæg med keramik fra nyere tid samt et elkabel
formodentlig fra besættelsestidens bunkerbyggeri. Der fandtes yderligere flere grøfter og
kørespor fra nyere og moderne tid spredt over området. Området var generelt kraftigt
forstyrret af tidligere afrømning af en stor del af muldlaget.
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
Udgravningsperiode: Juli 2016
Undersøgelsen betalt af: Fanø Kommune
SJM 578 Klostermarken V, Tved, Ribe Jorder, Sankt Katharinae sogn
I femte etape af Klostermarken-udstykningen er fundet og udgravet fire hustomter fra
bronzealderen med tilhørende gruber samt to gruber sandsynligvis fra neolitikum. Der er
yderligere fundet en del ardspor formodentlig tilhørende bronzealder-bebyggelsen samt
vejspor tværs gennem feltet.
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
Undersøgelsestidspunkt: November-december 2016
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune
SJM 586 Forsinkelsesbassin Egebæk-Hviding
Større forundersøgelse med fund af flere Ø-V gående hjulspor hen over området, samt to ØV orienterede rafterækker. Stolperne var tilspidsede men ellers u-tildannede og indgår
muligvis i et ældre bolværk i åbrinken.
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
Undersøgelsestidspunkt: September 2016
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune
SJM 590 Oddesundvej 30, Gjesing By, Bryndum sogn
Slutundersøgelse med fund af to hustomter fra henholdsvis yngre bronzealder/ældre
førromersk jernalder og sen førromersk jernalder. Yderligere fandtes en større grube i
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forbindelse med hustomten fra yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder samt enkelte
øvrige anlæg, som ikke umiddelbart kunne tilknyttes nogen konstruktioner.
Udgravningsleder: Anders Olesen
Undersøgelsestidspunkt: August 2016
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune
SJM 591 Tarp Byvej 81, Gjesing By, Bryndum sogn
Større forundersøgelse med fund af enkelte anlæg fra besættelsestidens fortifikationer
omkring Esbjerg samt en del moderne ledningsføringer. Området var kraftigt forstyrret af
tidligere erhvervsbyggeri.
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
Undersøgelsestidspunkt: August 2016
Undersøgelsen blev betalt af: EuroPharmaDK
SJM 596 Øster Industrivej, Tjæreborg By, Tjæreborg sogn
Slutundersøgelse forud for salg af erhvervsgrund. Der blev ved undersøgelsen udgravet en
halv hustomt keramikdateret til germansk jernalder, hegn og sadeltagshegn i tre faser,
skelgrøfter i to faser samt fire grubehuse keramikdateret til germansk jernalder.
Bebyggelsessporene er sandsynligvis en del af en større bebyggelse fra germansk jernalder,
der formodentlig hovedsageligt strækker sig mod nord og øst.
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
Undersøgelsestidspunkt: November 2016
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune
SJM 614 Lysningen, Spangsbjerg, Esbjerg Jorder
Forundersøgelse forud for udvikling af et nyt større boligområde. Områdets sydlige del
indeholdt flere grøfter og en del stolpehuller, som kan knyttes til en større
germanertidsbebyggelse udgravet umiddelbart vest for det aktuelle område.
Udgravningsleder: Tobias Danborg Torfing
Undersøgelsestidspunkt: December 2016
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune
SJM 630 Hovedgaden 32C og 36, Billund By, Grene Sogn
Mindre forundersøgelse af 660 m2 i forbindelse med potentielt kommende nybyggeri, da der
har ligget et par høje på området. Der fandtes dog intet af arkæologisk interesse ved
forundersøgelsen, hvorfor området blev frigivet umiddelbart efter.
Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen
Undersøgelsestidspunkt: December 2016
Undersøgelserne blev betalt af: Sydvestjyske Museer
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3.2 Historie
Nedenstående giver en oversigt over større projekter, som Historie i 2016 har været
involveret i.
SJM 228 – Esbjerg Havn jubilæumsbog.
I januar 2016 blev der afholdt en workshop, hvor forfatterne til jubilæumsbogen om Esbjerg
Havn hver især præsenterede deres forslag til indhold i de enkelte kapitler. SJM er tovholder
på projektet, ligesom museet leverer flere artikler, og der er i den forbindelse blevet
indsamlet et større dokumentationsmateriale. Arbejdet fortsætter igennem 2017.
SJM 285: Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet
Undervisningsforløb for håndværkere. I samarbejde med Nationalpark Vadehavet og Center
for bygningsrestaurering, Syddansk Erhvervsskole i Odense, udviklede museet et
kulturhistorisk forløb om bygningskulturarv langs Vadehavet for håndværkere. Forløbet
bestod af tre hele undervisningsdage, hvoraf Sydvestjyske Museer underviste på de to – og
Museum Sønderjylland stod for den sidste dag. Håndværkerne fik en kulturhistorisk
introduktion til Vadehavsregionens bygningskultur – med udgangspunkt i Esbjerg, Fanø og
Ribe.
SJM 292 Registrering af Esbjerg Havns bygninger og anlæg
I forbindelse med udarbejdelsen af en artikel om havnen som et kulturmiljø til en ovenfor
nævnte jubilæumsbog om Esbjerg Havn foretog Mette Slyngborg en registrering af havnens
bygninger og anlæg og deres funktionelle forandringer siden 1980. Der er udarbejdet kort
over registreringen, som omfatter en stor del af de bygninger, der ligger inden for havnens
område, nye udvidelser mod nord og syd samt de forskellige miljøer på havnen.
SJM 325: Kulturhistorien i planlægningen
Projektet afsluttedes i 2015, og 2016 har været anvendt til formidling. Projektet har
indeholdt udvikling af tværfaglig metode og samarbejdsmodel mellem museer og
kommuner.
Museumsinspektør Mette Slyngborg, der har gennemført projektet, har bl.a. stået for
planlægning og afholdelse af seminar den 2. maj med det formål at formidle metoden for
landets kommuner og museer samt interessenter. Ligeledes er projektet blevet præsenteret
på en række møder rundt omkring i landet.
SJM 439 – Culture Plus
Som en del af Slots- og Kulturstyrelsens satsning på kulturturisme har SJM været
repræsenteret i styregruppen for projektet 100 Fortællinger. Projektet handler om at udvikle
en række oplevelsesprodukter for at styrke kulturtilbuddene til de internationale turister.
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Projektet har bevilget 50.000 kr. til udvikling af en oplevelsespakke, som skal tage
udgangspunkt i museets kommende fotoustilling om den amerikanske fotograf Esther
Bubleys besøg på Mandø i sommeren 2017.
SJM 440 – Esther Bubley
Det er endelig lykkedes ved hjælp af fondsmidler at kunne realisere idéen om en udstilling
om den amerikanske fotograf Esther Bubleys besøg på Mandø i 1954. Vi har fra University of
Louisville modtaget samtlige fotos, som Bubley tog på Mandø, og med udgangspunkt i
materialet er der gennemført en større interviewundersøgelse blandt tidligere beboere på
øen. Udstillingen er tænkt som en udendørsudstilling, der fokuserer på at formidle den
enestående kulturhistoriske fortælling, som Bubleys billeder udgør i fotografier af høj
kunstnerisk kvalitet. Projektansat Nadia Fenne har stået for en stor del af tilrettelæggelsen af
udstillingen, der åbner i juni 2017.
SJM 448 – Pionér
I september åbnede Historie udstillingen Pionér – vores historie på Hovedbiblioteket i
Esbjerg. Forud var gået en omfattende fondssøgning, som desværre ikke bar frugt. Så meget
desto større var glæden, da museet takket være et bidrag fra Esbjerg Kommune alligevel
kunne åbne udstillingen om end i noget mindre skala end oprindeligt tænkt. Projektet om
tilflyttere og Esbjerg gennem tiden var et vigtigt projekt, fordi det handlede om at
kombinere et ønsket fokus på Esbjergs pionértid med ønsket om at gøre museet synligt og
vedkommende for bredere borgergrupper. Ligeledes gav det erfaringer ifht. samarbejdet
med Hovediblioteket og til dels Esbjerg Byhistoriske Arkiv, som kan anvendes i arbejdet med
det kommende Esehaveprojekt. Projektet tilvejebragte en omfattende dokumentation af,
hvordan særligt internationale tilflyttere oplever Esbjerg.
SJM 450 – Heksemuseet
Samarbejdet med Institut for Historie på SDU omkring udviklingen af heksetemaet for det
nye museum i Ribe har vist sig frugtbart på flere måder. Bl.a. har det gjort museet mere
synligt for de historiestuderende med det resultat, at vi har fået flere henvendelser omkring
muligheder for praktikophold. I efteråret 2016 havde vi Andrea Broe Haisley ansat, og hun
udviklede i samarbejde med Formidlingsenheden et undervisningsforløb om
hekseprocesserne for folkeskolens ældste klasser. Undervisningen består af et rollespil,
således at eleverne får mulighed for at spille sig igennem en proces, som denne forløb i Ribe
i 1613. Forløbet skal testets på to 8. klasser i begyndelsen af 2017.
SJM 479 – Kulturarvsformidling og Kystturisme
Projektet Kulturarvsformidling og Kystturisme, som i 2015 bl.a. resulterede i et omfattende
dokumentationsprojekt på tværs af museerne i Sønderjylland, Varde og Ringkøbing-Skjern
og naturligvis Sydvestjyske Museer mundede ud i et speciale forfattet af vores
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projektmedarbejder Barbora Gulisova. Specialet fik et 12-tal på den internationale
turismeuddannelse og er ingået i del 1+2 af den afrapportering, som er sendt afsted til Slotsog Kulturstyrelsen omhandlende hhv. det historiske blik på kystturismen samt turisternes
brug af og forståelse af kulturhistorien langs Vestkysten i dag. Den sidste del af
afrapporteringen, som skulle se på samarbejdet museer og turismeaktører imellem er
udskudt til 2017 for at kunne følge projektet 100 fortællinger (se ovenfor), der i sommeren
2017 skal munde ud i en række konkrete kulturhistoriske oplevelsesprodukter.
SJM 498 Jacob A. Riis prospekt i dansk udgave
Historieenheden stod for udarbejdelsen af en dansk udgave af et prospekt om et kommende
Jacob A. Riis museum. Dette skete i samarbejde med arkitekt Mikael Thorsted og grafiker
Kristina Kirk. Den danske udgave skal bruges til fondssøgning til realisering af museet.
Mette Slyngborg var som fagligt ansvarlig for Jacob A. Riis museet ansvarlig for processen.
SJM 517 Esbjerg Museum de næste to år
I forbindelse med den midlertidige lukning af Esbjerg Museum blev der igangsat et
afklaringsforløb omkring planlægning af den videre proces. Dette forløb indgik samtidig i et
masterfagsforløb i facilitering og coaching, som museumsinspektør Mette Slygborg
gennemførte.
SJM 552 Byfonds jubilæum
Esbjerg Byfond valgte i jubilæumsåret 2016 at igangsætte en række projekter, der skulle
skabe opmærksomhed om byfonden og jubilæet. Museumsinspektør Mette Slyngborg var
museets repræsentant i arbejdet og spillede en stor rolle som tovholder og projektleder på
flere aktiviteter.
Der blev produceret film for at formidle budskabet om, hvorfor bygningsarven er så vigtig at
bevare og passe på. Budskabet blev formidlet i tre korte film om byfondens forskellige
arbejdsområder: Byfondens historie – og arbejdet med detaljen og helheden.
Filmene kan ses på YouTube og varer ca. 9-10 minutter. Alle byfondens
bestyrelsesmedlemmer fortæller i filmene både om arbejdet, om byfonden og om
bevaringsværdig bygningskulturarv i Esbjerg Kommune. Filmene er produceret i samarbejde
med TV-E.
Mette Slyngborg var ligeledes redaktør på en bog om byfondens historie ”Med blik for
detaljen, Esbjerg Kommunes Byfond 1976-2016”. Til at skrive bogen blev historiker og
forfatter Charlotte Lindhardt ansat. Bogen rummer både fortællingen om byfondens historie
– men herigennem også historien om synet på bevaring i Esbjerg de sidste 40 år.
SJM 593 Bemærkning til forslag til lokalplan for indre by, Hotel v. Skolegade
I en bemærkning argumenterede museet for, at der ikke bygges i 13 etager i hjertet af
Esbjerg. Der blev henvist til kommunens arkitekturpolitik, placeringen i et bevaringsværdigt
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kulturmiljø og peget på kommunens traditioner for fill-in byggeri, der pr. tradition har bygget
nyt i respekt for det omgivende miljø, både i forhold til volumen og materialevalg, således at
midtbyens intakte bevaringsværdige helhed bevares.
SJM 598 Svenskerbroen på Fanø
På opfordring fra Fanø Kommune udarbejdede Sydvestjyske Museer en kulturhistorisk
beskrivelse af Svenskerbroen ved Nordbys kyst, der oprindelige skulle nedrives. Museet blev
også kontaktet af foreningen ”Bevar Svenskerbroen” for at komme med en udtalelse.
Efterfølgende er der dukket tegninger op af broen, og foreningen ønsker at genetablere
broen, som er delvist skyllet væk i en storm i 2013.
SJM 619 Fanø Museum
Bestyrelsen for Fanø Museum ønskede at udvikle museet, og en proces blev igangsat. En
gennemgang af museets genstande og museets lokaler medførte en revision af museets
samling samt et klart fokus på målet: at skabe et museum for en typisk Fanø-familie i flere
generationer ved at udstille et autentisk Fanøhjem. Museumsinspektør Mette Slyngborg
fungerede efter ønske fra interessenterne som konsulent på udviklingsprojektet, og
Ideudviklingen og ansøgning til fonde fortsættes i 2017.
SJM 615 – Kulturhistorisk rutenet
I forbindelse med projektet Historier om Danmark har Slots- og Kulturstyrelsen igangsat et
bogprojekt med historiske ruter i hele Danmark. Lulu Anne Hansen er fagredaktør for Region
Syddanmark, hvor der blev udpeget i alt 7 ruter. Projektet skiller sig ud derved, at det er det
historiske indhold, der bestemmer ruterne – ikke natur o.l., ligesom det er vigtigt, at de
enkelte ruter rummer en historisk fortælling. SJM bidrager med en rute på Fanø, der
formidler historien om udviklingen fra søfart til turisme. Projektet afsluttes i 2017.
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3.3 Bramming Egnsmuseum
BRM 104 -Billedkunstneren Marius Skov
Der er arbejdet med en afdækning af nye aspekter af Marius Skovs liv som baggrund for et
detaljeret CV indeholdende vigtige begivenheder i hans liv samt ikke mindst en detaljeret
liste over alle hans udstillinger samt en fortegnelse over hans kunstneriske kontakter.
Kilderne er et privatarkiv med scrapbog og fotoalbums. Formålet var at sikre et godt fagligt
fundament for formidling af de kulturhistoriske aspekter af udstillingen ”Marius Skov og
hans tid”.
BRM 625- Beredskabsbunker i Bramming fra den kolde krig
Der arbejdes med fremskaffelse af en basal viden om ”Dronningebunkeren” i Bramming og
dens tid. Bunkeren er indviet 17/3 1972 og nedlagt 2008. Det har vist sig ved interview af
nulevende involverede personer, at det kun var en mindre beredskabsbunker for Bramming
Kommune. Den var ikke indrettet til at rumme dronningen, hvorfor tilnavnet er misvisende.
Bunkerens indre er ødelagt af nedsivende vand, der stod i ca. 0,5 m højde ved genåbningen i
august 2016. Der var offentlig adgang i forbindelse med kulturnatten i Bramming 1/9 2016.
Derefter blev pumpen slukket og bunkeren igen forseglet.
I forbindelse med planlægningen af genåbningen søgte museet kontakt til bunkermuseet i
Odense, som blev besøgt d. 24/1 af Kaj Emil Koman Mejer, Lokalrådet Bramming, og Mogens
Hansen.
BRM 275 - Stejlgården som maskinstation
I forlængelse af en en større aflevering med tilknytning til ”Stejlgården” (indkommet
2016/06) har museet skaffet sig et jubilæumsskrift fra maskinstationen og kontakt til
nuværende og tidligere ejere med henblik på interview i 2017. De skal indgå i en
undersøgelse af gårdens transformation fra landbrug til andelsmaskinstation og siden den
privatejede maskinstation, som stadig eksisterer i kanten af industriområdet i Bramming.
BRM 668 - Bygmesterbolig og landbrugsejendom i Sejstrup, Ribevej 82
Museet har hjemtaget en hoveddør fra 1911 samt en række personlige genstande, der har
tilhørt de tidligere ejere. Dørens historie var kendt i detaljer og vil blive udstillet i den
permanente udstilling. Giver har et indgående kendskab til ejendommen og dens ejere,
ligesom hun lå inde med en omfattende dokumentsamling. Ejendommens historie kan føres
tilbage til 1834.
Bygmester og murermester Peter Thygesen Pedersen (1877-1942) lærte bygningstegning på
Sørup Højskole og begyndte at tegne huse og bygge dem sammen med sin broder i 1901. I
1903 overtog han ejendommen. I 1911 fremstillede han en ny hoveddør efter en tegning fra
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1901. Det er den dør, museet har modtaget. Han var involveret i mange byggeprojekter bl.a.
tårnet på Farup Kirke.
Niels Graves Pedersen (1915-1993) overtog ejendommen efter faderes død i 1942 og drev
ejendommen på 9 ha, som et mønsterlandbrug. Han giftede sig i 1965 med sin 25.
husbestyrerinde, Ester (f. Madsen) Pedersen. Det er hende, der har skænket genstandene,
udlånt fotos og dokumenter til museet samt givet detaljerede oplysninger.
BRM 676 - Lægerne i Bramming
I forbindelse med en aflevering af inventar fra lægehuset i Jernbanegade 8 (2016/26 - BRM
667) og en efterfølgende aftale om et dobbeltforedrag den 25/4-2017, er der indledt en
mindre undersøgelse af lægevæsnets historie i Bramming. Netop etablering af en
lægepraksis var en af de afgørende faktorer i etablering af en velfungerende stationsby.
Mens sognepræsten og måske skolelæreren var personer med særlig status i landsbyen, var
stationsbyen karakteriseret ved, at der var nye standspersoner f.eks. lægen.
I undersøgelsen indgår en samlet registrering af alle læger og deres virkeperioder i
Bramming by. Museet har i forvejen materiale om lægehuset Nørregade 23 (BRM 144), læge
Fenger (BRM 248) og læge Justesen (BRM 675).
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4. Formidlingsaktiviteter
4.1 Udstillinger
De Kristne Vikinger, Museet Ribes Vikinger, 1. januar-31. december
12 kristne vikinger, Museet Ribes Vikinger, 1. januar-31.december
MODSTAND Esbjerg Ribe Bramming 1940-45, Esbjerg Museum, 1. januar-31. december
Englandsbåden 1875 – 2014, Esbjerg Museum, 1. januar-21. februar
Metaldetektiverne, Museet Ribes Vikinger, 1. januar-28. juni
Dorte Randi Schmidt, Ribe, udstiller malerier og tegninger, Bramming Egnsmuseum, 14.
januar-14. februar
Lene og Peter Birchløv, Bramming, udstiller malerier og drejede træarbejder, Bramming
Egnsmuseum, 27. februar-3. april
Sonja Cooper, Bramming, udstiller akvareller, Bramming Egnsmuseum, 9. april-8.maj
Marius Skov og hans tid – en kunstnerisk rejse fra Berlin til Bramming, Bramming
Egnsmuseum, 28. maj–7. august
Storrygere, Museet Ribes Vikinger, 20.juni-1. januar
Fotogruppen Ribe: Vadehavsbilleder, Bramming Egnsmuseum, 20. august-18.september
PIONÉR - vores historie, Esbjerg Hovedbibliotek, 24. september Gerhard Hammel – Impulsiv Spontanisme. Malerier og collager, Bramming Egnsmuseum, 1.
oktober-6. november
Margit Rygaard Lassen – malerier, akvareller og kollager, Bramming Egnsmuseum, 19.
november-18.december

4.2 Børn og unge
Mørk middelalder, vinterferieaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 13.-28. februar
Skibet var ladet med …, vinterferieaktivitet, Esbjerg Museum, 13.-21. februar
Påskeæggejagt, Museet Ribes Vikinger, 19.-28.marts
Dekorér voksæg, påskeaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 22.-24. marts
ASGÅRD – ny basisudstilling, Museet Ribes Vikinger, åbnet 18. juni
Koks i lasten sommerferieaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 11.juni-10.juli
Rod i Ribe sommerferieaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 11. juli-7.august
Alle Ribes guder, sommerferieaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 8. august-11.september
Hekse, husråd og helgener, efterårsferieaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 15.-30.oktober
Nisser, troldtøj og overtro, julefortællehjørne, Museet Ribes Vikinger, 1.-16. december
Jul til alle tider - juletraditionernes oprindelse, julefortællehjørne, Bramming Egnsmuseum,
5.-9. december
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4.3 Øvrige aktiviteter
Nyt om jernaldergravpladsen i Den Hemmelige Skov, museumsinspektør Steen Frydenlund
Jensen, Arkæologibloggen, januar
Stormænd fra vikingetid og middelalderbønder i Okholm, arkæolog Maria Knudsen,
Arkæologibloggen, april
Kulturturisme før og nu, overinspektør Lulu Anne Hansen, Pecha Kucha-foredrag ved
Forskningens Døgn, 24. april
Bådgrave i Sydvestjylland, museumsinspektør Bente Grundvad, Pecha Kucha-foredrag ved
Forskningens Døgn, 24. april
Forårskoncert med Caminakoret, Bramming Egnsmuseum, 30. april
En gravplads fra vikingetiden ved Bryndum kirke, museumsinspektør Michael Alrø Jensen,
Arkæologibloggen, maj
Marbækdag, Myrthuegård, 21. maj
Rosen Alle, Ribe, åben udgravning, 1. juni
Ghostwalks, aftenbyvandringer, Ribe, alle onsdage juli og august
Plantagen og Galgebakken, aftenbyvandringer, Ribe Plantage, 7., 14., 21. & 28. juli
Andrups arkæologi, museumsinspektør Bente Grundvad, Arkæologibloggen, september
Kulturnat, Bramming Egnsmuseum, 1. september
Oldtidens brætspil og terninger, miniudstilling ved Esbjerg Fantasy Festival 2016, 17.-18.
september
Svalevangen, Bryndum, åben udgravning, 22. september
Oplev gravhøjene i "Den Hemmelige Skov", museumsinspektør Steen Frydenlund Jensen
Fortidsmindedag, 2. oktober
Byvandring blandt Ribes skjulte fredede fortidsminder, overinspektør Morten Søvsø,
Fortidsmindedag, 2. oktober
Udenfor og inden for middelalderens byport, Kulturnat, Museet Ribes Vikinger, 16. oktober
Enestående fund fra den vikingetidige gravplads ved Bryndum kirke, museumsinspektør
Michael Alrø Jensen, Arkæologibloggen, november
En jernaldergård under COBRA kablet, arkæolog Tobias Danborg Torfing, Arkæologibloggen,
december
Jul på Det gamle elværk, Bramming Egnsmuseum, 10. december
Hertil føjer sig en lang række bestilte byvandringer, GhostWalks, VikingWalks og
rundvisninger på Museet Ribes Vikinger, Domkirkemuseet og i Ribe varetaget af
Ribeguiderne. Samt rundvisninger på Esbjerg Museum og Bramming Egnsmuseum varetaget
af museumsinspektører og omvisere.
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4.4 Nye undervisningsmaterialer og tilbud
Fidihvaffornoget, undervisningsmaterialekasse til de ældste børnehavebørn og indskolingen,
tilgængeligt via Esbjerg Kommunes Biblioteker
SKRIV karle og piger, 6. klasse, Esbjerg Kommunes folkeskoler
På opdagelse i 1800-tallet kap 1-6, indskolingen samt de yngste specialklasser, Esbjerg
Kommunes folkeskoler
På opdagelse i 1800-tallet kap 1-4, de ældste specialklasser, Esbjerg Kommunes folkeskoler
I skole omkring år 1900 på Quedens Gaard, fra 3. klasse, lejrskoler og privatskoler
Krambod på Quedens Gaard, 5.-6. klasse, lejrskoler og privatskoler
Renæssancelæseteater på Quedens Gaard, 5.-6. klasse, lejrskoler og privatskoler
Børns vilkår gennem tiden, 3. klasse
Vand og strøm til Bramming, 3. klasse
Børns vilkår i forhold til samfundsudvikling og levevilkår - fra det lokale til det nationale, 5. kl.

4.5 Foredrag arrangeret af Historisk Samling fra Besættelsestiden
Knud Kristensen, historiker, ph.d. Mogens Rostgaard Nissen, Esbjerg Museum, 10. februar
Vilhelm Buhl, historiker, ph.d. Niels Wium Olesen, Esbjerg Museum, 9. marts
Waffen-SS, historikerne Claus Bundgård Christensen, Niels Bo Poulsen og Peter Scharff
Smidt, Esbjerg Museum, 6. april
Fra socialdemokrat til nazist, museumsinspektør Iben Vyff, Esbjerg Museum, 2. november
Kærlighed og terror i Stalins Moskva, historiker Morten Møller, Esbjerg Museum, 16.
november
At handle med ondskaben – samarbejdspolitikken under besættelsen, historiker, dr. phil.
Hans Kirchhoff, Esbjerg Museum, 30. november

4.6 Foredrag arrangeret af Bramming Egnsmuseum
Flygtninge til og fra Danmark i historisk perspektiv, museumsinspektør Mogens Hansen,
Bramming Egnsmuseum, 2. januar
Kan man blive rask af skizofreni, Dorte Randi Schmidt, Bramming Egnsmuseum, 28. januar
Marius Skovs liv og hans kunst, Tommi Larsen, Bramming Egnsmuseum, 4. februar
Lieder og barokopera, Tøger Flagstad, Bramming Egnsmuseum, 25. februar
Kartoffeltyskerne på Randbøl Hede, Mogens Hansen, Bramming Egnsmuseum, 30. februar
Udflugt for Lokalhistorisk Forening for Brammingegnen til Esbjerg Museum/Historisk Samling
for Besættelsestiden. Rundvisning ved museumsinspektør Henrik Lundtofte, 13. april
Marius Skov, en lokal kunstmaler i perspektiv, Mogens Hansen, Bramming Egnsmuseum, 31.
maj
I Marius Skovs fodspor - besøg på Bramming Hovedgård, Fengers Alle og Ribevej, 9. juni
Livet i Darum Præstegård, Pastor emeritus Erik Plesner, Bramming Egnsmuseum, 25.
november
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4.7 Foredrag og ture arrangeret af museumsforeningerne
De slesvigske hertuger, overinspektør, dr. phil. Carsten Porskrog Rasmussen, Museum
Sønderjylland – Sønderborg Slot, ASR, 13. januar
Fastelavnsfest i Quedens Gaard, ASR, 2. februar
Olgerdiget - på sporet af den tidligste rigsdannelse i Sydskandinavien, Museumsinspektør Per
Ethelberg, Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev, ASR, 11. februar
Gravhøjenes mennesker, dr. phil. Klaus Ebbesen, EOM, 25. februar
CT-scanning af urner og tuegravpladsen ved Søhale, museumsinspektør Bente Grundvad,
EOM, 10. marts
Jacob A. Riis-museet, museumsinspektør Mette Slyngborg, ASR, 16. marts
Udgravningerne ved Vadehavscenteret i Vester Vedsted, arkæolog Maria Knudsen, ASR, 16.
marts
Årets gang i arkæologien på Sydvestjyske Museer, overinspektør Morten Søvsø, ASR, 16.
marts
Inden for murene: Bunker T på Hulvejen, EOM 13. april
Håb og relationer i Mongoliet, antropolog, ph.d. Ann Fenger Benwell, Professionshøjskolen
Metropol, ASR, 21. april
Rundvisning i Domkirkemuseet, kirkeværge Knud Jensen, ASR, 10. maj
Forårstur til Fanø, museumsinspektør Mette Slyngborg, EOM, 19. maj
Tur til det nye Moesgård Museum i Aarhus – et moderne elverhøj, turledere Erik Henriksen
og Lars Ilsøe, ASR, 28. maj
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, 11.-18. juni
Kør-selv-tur til Riber Kjærgård og Kratskellet, EOM, 7. september
De danske og de tyske i Sønderjylland, Hans Boll-Johansen, ASR, 29. september
Andrup – en storby?, museumsinspektør Bente Grundvad Alexiou, EOM, 6. oktober
Vestjyder og verdensmænd på verdens yderste kant, dr. phil., museumsinspektør Esben
Graugaard, Holstebro Museum, ASR, 25. oktober
En nostalgisk tur med Englandsbåden, overinspektør Lulu Anne Hansen, EOM, 23. november
Pilgrimsmærker og andre religiøse genstande fra museets samling, museumsinspektør Mette
Søvsø, ASR, 23. november
Fra Blåvand til Fredericia – fortidsmindetilsynet rykker ud, museumsinspektør Steen
Frydenlund Jensen, ASR, 23. november

4.8 Udgivelser fra forlaget Liljebjerget
By, marsk og geest, årgang 28, 89 s.
Levende Viden, årbog nr. 4, 113 s.
Charlotte Lindhardt: Med blik for detaljen. Esbjerg Kommunes Byfond 1976-2016. 79 s.
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5. De ansattes aktiviteter inden for forskning og formidling
5.1 Publikationer
Alexiou, Bente Grundvad: Begravelsesbåde i en religiøs overgangstid, in J. Ulriksen og H.
Lyngstrøm (red.): Død og begravet – i vikingetiden. Saxo-instituttet. Københavns
Universitet, s. 160-164.
Birkedal, Line og Trine Wittorff Brander: Quedens Gaard åbner dørene for børnene på
Asylskolen. Medarbejderbladet, Esbjerg Kommune, nr. 44 oktober 2016, s. 25-27.
Birkedal, Line og Trine Wittorff Brander: Den gode historie. LærerNyt, Esbjerg Lærerforening,
november 2016, s. 14-18.
Jensen, Michael Alrø: Ribes nordlige bydel og befæstning i middelalderen – de seneste
arkæologiske undersøgelser på Seminarievej. By, marsk og geest 28, s. 30-56.
Jensen, Mona: Tyveri og ulovlig handel på Esbjerg fiskerihavn i 1940’erne. Levende Viden 4,
18-33.
Jensen, Steen Thrane Frydenlund: Kaptajnen, skoleeleven og gårdejeren. En odyssé gennem
oldtidens landskab i Sønderris med dem, der opdagede det. Levende Viden 4, s 33-45.
Just, Flemming og Kim Fabricius Pedersen: ”Et forgiftet gammelt hus”. Jacob A. Riis’ familie
og opvækst i Sortebrødregade. Levende Viden 4, s. 46-55.
Just, Flemming og Marianne Blank, Jesper Stub Johnsen og Eva Salomonsen: Vikingernes
rejse til Kina – og retur. Nationalmuseets Arbejdsmark 2016, s. 8-21.
Lundtofte, Henrik og Sofie Lene Bak, Thorsten Borring Olesen, Lene Eklund-Jürgensen, Erland
Kolding Nielsen, Rasmus Mariager, Jakob K. Meile (red.): ”Kildekunst”. Historiske og
kulturhistoriske studier. Festskrift til John T. Lauridsen. Bd. 1-2, 1267 s.
Lundtofte, Henrik: Günther Panckes propagandaoffensiv, in Henrik Lundtofte og Sofie Bak
m.fl. (red.): ”Kildekunst”. Historiske og kulturhistoriske studier. Festskrift til John T.
Lauridsen, bd. 2, 331-365.
Møller, Niels Algreen: At the hearth. Daily life, and domestic architecture in Early Iron Age
farmsteads of Western Denmark. Paper, EAA-konference, Vilnius. 2. September 2016.
Møller, Niels Algreen: Store datasæt i dansk arkæologi – Semistore datamængder byder på
store udfordringer, Arkæologisk Forum, 35, s. 16-21.
Nielsen, Mikkel Kirkedahl og Flemming Just, Anne-Sofie Lundtofte, Mette Slyngborg, Steen
Frydenlund Jensen (red.): Levende Viden 4, Liljebjerget.
Qvistgaard, Sarah Skytte: Flotte fyre fra Friesland og en smækker sakser med sans for
skægpleje?, in J. Ulriksen og H. Lyngstrøm (red.): Død og begravet – i vikingetiden. Saxoinstituttet. Københavns Universitet, s. 127-138.
Slyngborg, Mette: I den gode smags tjeneste. Levende Viden 4, s. 88-101.
Slyngborg, Mette (red.): Med fokus på detaljen, Esbjerg Kommunes Byfond 1976-2016 af
Charlotte Lindhardt. Liljebjerget.
Søvsø, Mette Højmark & Michael Neiß: Pilgrimssouvenir. Skalk 1:2016, s. 9-15.
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Søvsø, Mette Højmark, Morten Søvsø & Anna Louise Siggaard: Om hugorme, dyrekranier og
tordensten – bygningsofre og andre skikke med rødder i folketroen. By, marsk og geest
28, s. 57-89.
Søvsø, Morten: Ribes ældste gravpladser, ca. 700-1050, in J. Ulriksen og H. Lyngstrøm (red.):
Død og begravet – i vikingetiden, Saxo-instituttet. Københavns Universitet s. 154-164.
Søvsø, Morten: Ribe in Jutland: A short history of Scandinavia's first town between 700 and
1100 AD, in M. Gläser et al. (eds.): Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum:
Vorbesiedlung, Gründung und Entwicklung, Vol. 10, s. 679-690.
Torfing, Tobias: Demographic proxies for the Neolithic. With emphasis on the Langeland
region, Denmark. Acta Archaeologica, Volume 87, Issue 1, 33-48.
Torfing, Tobias: A new time: Bayesian models of an Early Neolithic enclosure in NorthWestern Denmark. Danish Journal of Archaeology, Bind 4, Hæfte 2, 109-124.

5.2 Foredrag og oplæg ved museets medarbejdere
Bente Grundvad Alexiou
Andrups arkæologi. Arkæologi i Slesvig. Jaruplund 19.-20.02.
Begravelsesbåde i en religiøs overgangstid. Død og begravet – i vikingetiden. Saxo-instituttet.
Københavns universitet. 26.02.
CT-scanning af urner og tuegravpladsen ved Søhale. Esbjerg og Omegns Museumsforening,
10. marts.
Bådgrave i Sydvestjylland. Forskningens Døgn, 24. april.
Flemming Just
Experience Economy in the Wadden Sea area. International Business Academy, Kolding.
Museet Ribes Vikinger 15.03.
Undervisning om museer. Natur- og Kulturformidleruddannelsen, UC Metropol, Nødebo, 8.4.
Ribe – marskens hovedstad. Rødding Højskole 04.07.
Andelsbevægelsen i 150 år. Kvickly Ribe 28.04.
Kultur og byudvikling. Oplæg for offentlige ledere. Esbjerg Rådhus. 03.05.
Museum in a Global Perspective. Oplæg ved salon på Suzhou Museum 06.10.
Ribe – Capital of the Danish Wadden Sea Area. Oplæg for naturformidlere fra Holland,
Tyskland og Danmark. Museet Ribes Vikinger 15.11.
Jacob A. Riis og det forgiftede hus i Ribe. Guideuddannelsen, Museet Ribes Vikinger, 30.11.
Henrik Lundtofte
Hipokorpset – mennesker, myter og modstandsbekæmpelse. Foredrag for Foreningen
Danske Krigsbørn, Middelfart 02.04.
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Hipokorpset – mennesker, myter og modstandsbekæmpelse. Foredrag FoF, Sønderborg
08.11.
Lulu Anne Hansen
Hekse på museum. Gæsteforelæsning SDU Historie, Odense 06.03.
Tyskerpigerne og deres børn, Foredrag Quedens Gaard, Ribe 05.04.
Kulturturisme – før og nu. Forskningens Døgn, Esbjerg, 24.04.
Historiske narrativer om verdensarv. Oplæg Christiansfeld Symposium, Christiansfeld 26.09.
Hekse på museum. Gæsteforelæsning SDU Historie, Odense 24.10.
Englandsbåden. Foredrag Esbjerg Museum, Esbjerg 23.11.
Maria Knudsen
Udgravningerne ved Vadehavscentret i Vester Vedsted. Antikvarisk Selskab, 16. marts
Mette Slyngborg
Jacob A. Riis museum i Ribe. Det Antikvariske Selskabs generalforsamling, Ribe 16.3.
Nordby fra fiskerleje til søfartsby. Oplæg og guidning ved Esbjerg og Omegns
Museumsforenings forårstur, Nordby 19.5.
Kulturarven ved Vadehavet set gennem udpegede kulturmiljøer og bygningsarv.
Vadehavsforsknings dag, Syddansk Universitet, Esbjerg 13.4.
Ribelund samlingen. Oplæg for netværk af forsorgsmuseer. Ribelund, Ribe 27.4.
Metoder til kortlægning af kulturmiljøer. To oplæg ved nationalt seminar om udpegning af
kulturmiljøer. Kanikkegården, Ribe 2.5.
Afgrænsning af kulturmiljøer. Oplæg ved workshop om kulturmiljøer, arrangeret af
Realdania. Lolland 4.5:
Cultural Heritage in planning. Oplæg ved ICOM-konferencen Museums and Cultural
Landscapes. Milano, Italien 7.7.
Afgrænsning af kulturmiljøer – hvor går grænsen? Esbjerg metoden. Oplæg ved workshop
om ”Landsbyer på kanten – kortlægning af forandringsprocesser i landsbyernes fysiske og
mentale rum efter 1970”. Vesthimmerlands Museum, Års. 1.9.
Planerne for Quedens Gaard. Oplæg for Ribe Byforum. Ribe 27.10.
Kulturturhistorien i planlægningen, Esbjerg metoden. Oplæg ved netværksmøde for
Kommunenetværk for bygningskulturen i planlægningen. Næstved 27.10.
Esbjerg Byfonds historie. Tale ved Esbjerg Kommunes Byfonds jubilæum og præmiering.
Tobakken, Esbjerg 6.12.
Mette Højmark Søvsø
Historien om Sydvestjyske Museers samling og arbejdet med den gennem tiden. Foredrag for
Tirsdagsklubben ved Sct. Catharinæ kirke, Ribe. 17.05.
Sustainable management. Foredrag/rundvisning for Marinarkæologi, Syddansk Universitet.
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19.9.
Religiøst liv og valfartsvæsen belyst ud fra arkæologiske fund fra Ribe. Foredrag for Det
antikvariske Selskab, Ribe. 23.11.
Michael Alrø Jensen
Den vikingetidige gravplads i Bryndum. Var det Esbjergs første kristne? Foredrag for BPklubben, Esbjerg d. 15.11.
Mogens Hansen
Flygtninge til og fra Danmark i historisk perspektiv, Nytårskur for Socialdemokratisk forening
for Esbjerg Omegnskreds, 2.1 .
Kartoffeltyskerne på Randbøl Hede, Ved Historisk Samfund for Ribe Amts generalforsamling
på Bramming Egnsmuseum, 30.02.
Marius Skov, en lokal kunstmaler i perspektiv, foredrag Bramming Egnsmuseum, 31.05.
Forholdet mellem naturfag og kulturfag - hvilke vigtige spørgsmål kan naturfagene ikke
svare på?, indledning til kursus for naturfagslærere afholdt af Wilk Education, 08.09.
Morten Søvsø
Udgravningen under Kannikegården. Indvielse af Kannikegården. 21.01.
De første 500 år af Ribes Bys Historie. Historisk Samfund for Ribe Amt, MRV, 11.02.
Runesten og vikinger ved Ribe Domkirke. Slaglosia, Slagelse Bibliotek, 25.02.
Ribes ældste gravpladser. Seminaret Død og begravet i vikingetiden,KU, 26.02.
Præsentation af Kulturstyrelsens strategi for Byarkæologi. Kulturstyrelsens årsmøde,
Herning, 10.03.
Arbejdsforhold og ansættelsesformer på SJM, DM-møde, Odense, 16.03.
Årets gang i arkælogien på SJM, AS-generalforsamling, 16.03.
Runesten og vikinger ved Ribe domkirke. Jysk Arkæologisk Selskab, Moesgaard, 30.03.
SWOT analysis SJM. workshop UNI MUS samarbejde, workshop AU. 25.04.
Ribes forskningshistorie. Indlæg på Byarkæologisk Møde. 02.05.
Riber Ulfs Borg. Rotary Ribe, Hotel Dagmar, 13.09.
Udgravningerne på Ribe Domkirkeplads. Have- og Parkingeniørstuderende, Det Gamle
Rådhus, 28.09.
Byvandring blandt Ribes skjulte fredede fortidsminder. Fortidsmindedag, 2. oktober.
Excavations at St. Mary’s Cathedral in Ribe – recording and understanding a cemetery with a
1000 year lifespan and what to do with it afterwards. OOOS nr. XXXV, ADBOU, SDU.
06.10.
Glass finds from Ribe. Workshop, Hafen Schwerpunktsprogram, Dombauverwaltung, Köln.
09.11.
SJM 348, Rosen Allé III, SJM 563 Vorbassediget. ODMs faglige orienteringsmøde,
Munkebjerg Vejle. 14.-15.11.
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Ribe and the Wadden Sea trade networks. Waddenland. Outstanding Conference, Husum,
01.-03.12.
Niels Algreen Møller
The use of (semi-)big data in archaeology. Aarhus Universitet, april/maj.
Sarah Skytte Qvistgaard
Andrups arkæologi. Arkæologi i Slesvig. Jaruplund 19.-20. 2.
Flotte fyre fra Friesland og en smækker sakser med sans for skægpleje? Død og begravet – i
vikingetiden. Saxo-instituttet. Københavns universitet. 26.2.
Sjelborgs stenalder. Foredrag i Neolitisk Netværk, MOMU 3.11.
Sjelborg. Foredrag i ODM 16.11.
Steen Thrane Frydenlund Jensen
Højene i den hemmelige skov. Foredrag og vandretur i forbindelse med fortidsmindedagen.
Kjersing, 02.10
Vejspor. Foredrag for tilsynssamarbejdet. Roskilde, 02.11
Tilsynet med de fredede fortidsminder. Foredrag for Antikvarisk Selskab, Ribe, 23.11
Troels Bo Jensen
From Emporium to Economic crisis – A status on types and provenience of medieval ceramics
from Ribe, Denmark, Foredrag i Baltic and North Atlantic Pottery Research Group,
Stockholm. 8.4.
Den vikingetidige gravplads i Bryndum. Åben udgravning- arrangement, Bryndum. 22.9.
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5.3 Deltagelse i udviklings- og formidlingsprojekter
SJM 209 Quedens Gaard
Flemming Just, projektleder
Trine Wittorff Brander
Lulu Anne Hansen
Mikkel Kirkedahl
Mette Slyngborg
SJM 220 Nyt Esbjerg Museum – ESEHAVE-projektet
Flemming Just
Trine Wittorff Brander
Lulu Anne Hansen
Mikkel Kirkedahl
Henrik Lundtofte
Anne-Sofie Lundtofte
Mette Slyngborg
Morten Søvsø
SJM 235 ”Når pengene i kisten klinger….”, læringstilbud
Trine Wittorff Brander
Anne-Sofie Lundtofte
i samarbejde med UC Syd
SJM 235 Undervisningstilbud Domkirkemuseet i reformationsåret
Trine Wittorff Brander, projektleder
I samarbejde med Ribeguiderne
SJM 236 Byvandring i Jacob A. Riis’ fodspor
Anne-Sofie Lundtofte, projektleder
Flemming Just
i samarbejde med Ribeguiderne
SJM 236 Oprettelse af Ribeguiderne
Flemming Just
Anne-Sofie Lundtofte
I samarbejde med VisitRibe
SJM 292 Esbjerg Havn jubilæumsbog
Lulu Anne Hansen, redaktør
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Flemming Just, projektleder
Mette Slyngborg
SJM 423 Realisering af Pionermuseet, 2. sal – besættelsesetage
Henrik Lundtofte, projektleder
Flemming Just
Lulu Anne Hansen
Anne-Sofie Lundtofte
Henrik Hedegaard Kristensen
Anna Louise Siggaard
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 434 Ribes Middelaldermarked
Ida Andersen
Flemming Just
SJM 439 Culture Plus
Lulu Anne Hansen
SJM 440 Esther Bubley
Lulu Anne Hansen, projektleder
Nadia Fenn
Mette Slyngborg
SJM 448 Pionér - mobilitet, forankring og fællesskab
Nadia Fenn, projektleder
Lulu Anne Hansen
Anne-Sofie Lundtofte
Mette Slyngborg
SJM 450 Heksemuseum
Lulu Anne Hansen, projektleder
Andrea Haisley
Trine Wittorff Brander
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SJM 495 Formidling af bunkers i Strandskoven Esbjerg
Mona Jensen
Anne-Sofie Lundtofte
SJM 533 "Asgård på balkonen"
Anna Louise Siggaard/Anne-Sofie Lundtofte, projektleder
Trine Wittorff Brander
Ulla Hollænder
Henrik Majenborg Kristiansen
SJM 538 - Udstilling SUZHOU Ånd og Liv 618-1127
Mikkel Kirkedahl
Flemming Just
Line Friecke
SJM 541 To undervisningsforløb om Jacob A Riis
Trine Wittorff Brander
Anne-Sofie Lundtofte
Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe, partnerskab med Myrthue – Natur, Kultur & Læring
i samarbejde med andre kulturinstitutioner i Ribe
SJM 560 Oldtidens brætspil og terninger
Trine Wittorff Brander
Mikkel Kirkedahl
Sarah Qvistgaard
SJM 572 Flugten over grænsen
Trine Wittorff Brander
Mikkel Kirkedahl
Anne-Sofie Lundtofte
i samarbejde med Ribe byhistoriske arkiv og Ungdomshøjskolen i Ribe og andre

5.4 Medlemskab af bestyrelser, råd, udvalg o.a.
Anne-Sofie Lundtofte
Redaktionsmedlem, Levende Viden
Medlem af bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Biblioteker
Medlem af bestyrelsen for Billund Kommunes Museeer
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Anna Louise Siggaard
Medlem af personaleforeningen ved Sydvestjyske Museer
Flemming Just
Esbjerg Erhvervsudvikling, næstformand,
Bestyrelsen for Vadehavskysten, i 2016 omdannet til styregruppe
Advisory Board, Turisme, Esbjerg Erhvervsudvikling
Bedømmelsesudvalget for Årets offentlige bestyrelse, udpeget af Dagens Dagsorden
Kulturforum, Esbjerg Kommune, formand
Styregruppen for Esehave-projektet, Esbjerg Kommune
Styregruppen for Kulturturisme, nedsat af Kulturstyrelsen
Bestyrelsen for Ribe VikingeCenter
Styregruppen for Vikingebuen, nationalt netværk af vikingeattraktioner
Advisory Board, Historisk Samling fra Besættelsestiden
Repræsentantskabet, Syddansk Universitet
ODM’s forskningsudvalg
Aftagerpanelet for Sociologi og Kulturanalyse, Syddansk Universitet
Bestyrelsen for Konserveringscenter Vest
Fondsbestyrelsen for Domkirkemuseet, næstformand
Redaktionsmedlem, By, marsk og geest
Redaktionsmedlem, Levende Viden
Leder af forlaget Liljebjerget
Esbjerg Havns bestyrelse
Esbjerg Gymnasium, formand
Erhvervsrådet Jylland Syd, Danske Bank
VL 29 (virksomhedsledernetværk)
Sydvestjysk Folkeuniversitet
Lulu Anne Hansen
Medlem af styregruppen for projektet 100 Fortællinger under Cultureplus
Medlem af TIC, Center for Turisme, Innovation og Kultur
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 Lysholm Nielsen
Medlem af Komiteen for Ribes Kulturnat
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Medlem af redaktionen af Fra Viborg-egnen
Medlem af Vadehavets Formidlerforum
Peer reviewer, 1st EAI International Conference on Design, Learning & Innovation.
Redaktør af Levende Viden
Mogens Hansen
Bestyrelsen i Historisk Samfund for Ribe Amt
Bestyrelsen i Ølgod Museums Fond
Bestyrelsen i Lokalhistorisk Forening for Bramming-egnen.
Bestyrelsen i Folkeuniversitetet for Esbjerg Kommune
Bestyrelsen i Støtteforeningen for Bramming Banegård.
Medlem af Byforum, Bramming
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.
Arrangør, Byarkæologisk Møde i Ribe
Forfatter, klosterbeskrivelser, Trap Danmark 6. udg.
Sarah Skytte Qvistgaard
Medlem af netværket Worked Bone Research Group
Menigt medlem af ICAZ, International Council for ArcheoZoology
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem på Sydvestjyske Museer
Medlem af personaleforeningens bestyrelse på Sydvestjyske Museer
Steen Thrane Frydenlund Jensen
Medlem af Det Grønne Råd, Esbjerg Kommune
Redaktionsmedlem, Levende Viden
Tobias Torfing
Medlem af Neolitisk Netværk
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6. Personale 2016
Ledelse
Flemming Just, direktør, dr.phil.
Henrik H. Kristensen, administrationschef, MBA
Arkæologi
Fastansatte
Morten Søvsø, overinspektør
Bente Grundvad Alexiou, museumsinspektør
Steen Thrane Frydenlund Jensen, museumsinspektør
Troels Bo Jensen, museumsinspektør
Michael Alrø Jensen, museumsinspektør
Niels Algreen Møller, museumsinspektør
Sarah Qvistgaard, museumsinspektør
Ikke-fastansatte
Natasha Bani-Sadr, arkæolog
Sarah Croix, post doc.
Hemming Zaramella Hansen, arkæolog
Anders Dam Hove, stud. mag.
Maria Knudsen, arkæolog
Malene Aagreen Nielsen, arkæolog
Anders Olesen, arkæolog
Tobias Danborg Torfing, arkæolog
Historie
Fastansatte
Lulu Anne Hansen, overinspektør, leder af Historie
Mette Slyngborg, Museumsinspektør
Ikke-fastansatte
Kristian Andersen, bibliotekar
Nadia Fenn, akademisk medarbejder
Barbora Gullisova, akademisk medarbejder
Andrea Broe Haisley, studerende
Kirsten Jørgensen, bibliotekar
Lars Mikkelsen, akademisk medarbejder
Cecilia Marie Overgaard, akademisk medarbejder
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Frivillige
Anne Grethe Clemmensen
Formidling
Fastansatte
Anne-Sofie Bjarnø Lundtofte, overinspektør, leder af Formidling
Trine W. Brander, museumsformidler
Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen, museumsinspektør
Ikke-fastansatte
Søren Mangels Hansen, akademisk medarbejder
Anna Louise Siggaard, museumsinspektør
Gorm Due Nielsen, akademisk medarbejder
Frivillige
Lis Duelund, Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe
Lone Kahr Nielsen, Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe
Historisk Samling fra Besættelsestiden, HSB
Fastansatte
Henrik Lundtofte, arkivleder HSB
Ikke-fastansatte
Palle Andersen, akademisk medarbejder
Suni Gaasedal, akademisk medarbejder
Mona Jensen, akademisk medarbejder
Rasmus Therkelsen, akademisk medarbejder
Frivillige
Verner Blom
Niels Lykke-Kjeldsen
Søren W.K. Rasmussen
Leif H. Thomsen
Benneth Østergaard Petersen
Lise Østergaard Petersen
Bramming Egnsmuseum
Fastansatte
Mogens Hansen, museumsinspektør
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Ikke-fastansatte
Oluf Frederiksen, museumsassistent
Susanne Mai, museumsassistent
Frivillige
Jørn Andersen
Ole Andersen
Paul Erik Andersen
Sven Astrup
Lars Christoffersen
Per Damgaard
Hanne Eiby
Erna Eriksen
Johannes Holm
Lis Holm
Marna Hygum
Birte Jessen
Harald Friis Madsen
Jytte Nielsen
Wagn Olesen
Jens Rohde
John Schwartz
Robert Storm
Frida Svenningsen
Hans Peter Søgaard
Samling/magasiner
Fastansatte
Mette Højmark Søvsø, museumsinspektør
Henrik Brinch Christiansen, museumsassistent
Sine Kristensen, museumsassistent
Kim Fabricius Pedersen, museumsassistent
Ikke-fastansatte
Henriette La Cour
Gorm Due Nielsen

Frivillige
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Dan Christensen, detektor
Henrik B. Christiansen, detektor
Flemming Gadgaard, detektor
Verner Hansen, detektor
Gunnar Larsen, detektor
Jens Chr. Lau, detektor
Else Benete Lei, detektor
Dan Lønborg, detektor
BAS (Butik, Administration, Service)
Butikker
Inge Cederholm Ahrendsen
Marianne Beck
Ulla Hauge Ehlers
Camilla Gelsing
Margaret Houborg
Lisbeth Karlsen
Ulla Hollænder Kristensen
Mille Kjær Lund
Laila Strandbygaard
Pia Greve Sørensen
Administration
Aase Bondegaard
Tove Beck
Bente Eg Clausen
Dorthe Lund Ebbesen
Lisbeth K. Nordberg
Anne Marie Ravn
Service
Anders Klingenberg Kristensen
Henrik M. Kristiansen
Carsten Pedersen
Anna Østergaard
Ikke-faste og ferieafløsere
Oluf L. Frederiksen
Line Fricke
Søren M. Hansen
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Laura V. Højer
Arbrije Kadriu
Anne H. Kristensen
Kjerstine B. Kristensen
Martin H. Kristensen
Sofie H. Kristensen
Ellen B. Lundtofte
Dorte J. Løwe
Line Petersen
Liv Slyngborg
Guider
Leif Graves Christensen
Anni Møller- Christensen
Kurt Juul
Richard Kværnø
Jens Ole Nielsen
Anna Margrethe Paludan
Svend Pedersen
Søren-Louis Edelberg Muldvad
Trygve Marthinsen
Bente Brund
Etly Fønss
Margit Lindesø
Gudmund Tolbøll Mouritsen
Trygve Marthinsen
Søren Muldvad
Verner Blom
Søren Mangels Hansen
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7. Regnskab 2016
Årsregnskab

Årsregnskab

Årsregnskab

2013

2014

2015

Årsregnskab
2016

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

-11.363
-1.836
-130
-366

-12.012
-1.933
-174
98

-11.679
-2.037
-268
378

-11.476
-2.929
-176
-221

-534
-73
-703
1.519

-521
-76
-570
1.740

-693
-110
-348
1.783

-358
-60
-608
1.790

-60
616

-16
592

-11
594

-65
557

I alt konto 22 til 82

-12.930

-12.872

-12.391

-13.546

9.367
756

9.320
990

8.993
542

10.009
355

10.123

10.310

-2.856

3.182-

2.749

2.635

2.952

3.350

-58

73

96

168

Tilskud fra kommuner
Ikke-offentlige tilskud
Tilskud fra EU og Nordisk
Ministerråd
Tilskud fra amtskommuner
I alt konto 90 til 94
Statstilskud
Ekstraordinær indtægt ved salg af
ejendom

Resultat (indtægter – udgifter)
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