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1. Ledelsesberetning
Organisation
Bestyrelsen for museet var i 2017 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, fhv. 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 daglige ledelse består af museumsdirektør Flemming Just og
administrationschef Henrik Hedegaard Kristensen. Ledergruppen består herudover af tre
overinspektører, nemlig lederen af Arkæologi, Morten Søvsø, lederen af Historie, Lulu Anne
Hansen, og lederen af Formidling, Anne-Sofie Lundtofte.
Overordnet udvikling
I strategiperioden 2013-16 var fokus på at få udviklet en stærk organisation og få formuleret
overbevisende udviklingsforslag vedrørende nye museer og nyindretning af eksisterende. I
strategiperioden 2017-20 er fokus på at få de mange planer realiseret. Dette er i høj grad
ved at ske.
Hele 1. fase af det nye Esbjerg Museum er stort set blevet realiseret i 2017. Museet var
lukket fra april 2016, hvorefter oldtidsudstillingen og ravudstillingen blev taget ned og
genstandene sat på magasin. Med støtte fra kommunen og en række fonde er der siden
skabt en større ombygning over flere etager, ligesom Esbjerg Kommune har benyttet
lejligheden til at foretage renovering af bl.a. vinduer og vamesystem. I januar 2018 kunne
Esbjerg Museum genåbne. Forinden var gået et omfattende udviklings- og
opbygningsarbejde med den nye permanente udstilling, BESAT- Esbjerg 1943. Det er sket i et
tæt samarbedje med MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring, således at den permanente
udstilling både er rettet mod et traditionelt museumspublikum og samtidig fungerer som
historisk værksted, hvor skolebørn kan arbejde med historien i praksis. Det integrerede
samarbejde med MYRTHUE resulterede i 2017 også i indvielse af 1930’er-skolestuen, der er
blev flyttet fra ungdomsskolens bygninger i Østergade, samt ikke mindst ibrugtagning af
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Holocaust UndervisningsCentret (HUC). Sidstnævnte er et unikt undervisningsforløb for de
større skoleårgange og har krævet en betydelig ressourceindsats.
Mod slutningen af året lykkedes det også at komme langt i forhold til realiseringen af
museumsplanerne for Quedens Gaard-karréen. Store fondsdonationer på i alt 15 mio. kr.
gjorde det muligt at komme i gang med detailprojektering af Jacob A. Riis Museum. Efter
omfattende renovering og indholdsproduktion forventes museet at åbne i juni 2019. Der
blev også skaffet en første million kroner til skabelse af en spændende museums- og
dokumentarfilm om Riis.
Andre store fondsdonationer på i alt 14 mio. kr. gjorde det muligt at komme i mål
finansieringsmæssigt med 1. fase af Heksemuseet, der også skal placeres i Quedens Gaard og
have fælles faciliteter med Riis-museet. (Endnu en stor bevilling på næsten ni mio. kr. i marts
2018 betyder, at Quedens Gaard kan blive fuldt renoveret, og at heksemuseet kan etableres
fuldt ud).
Endelig sikrede en stor bevilling, at det blev muligt for museet at tilbagekøbe
Toldbodbygningerne, der er en del af karréen. Museet måtte i 2011 sælge bygningerne til
bevaringsforeningen Gammelt Præg. Der skal nu skaffes en større bevilling til
bygningsrenovering og opbygning af et tredje museum, der som arbejdstitel har Ribe og
Verden.
På konserveringsområdet får Sydvestjyske Museer løst opgaverne på det fælles
konserveringscenter i Ølgod, som siden 2016 har været ejet af museerne i det tidligere Ribe
og Ringkøbing amter. Allerede i 2015 blev der indledt fusionsdrøftelser med
konserveringscenteret i Vejle, og det blev i 2017 godkendt af begge bestyrelser. En lang
række formalia har dog udskudt den egentlige fusionsdato til ind i 2018. Alle aktiviteter vil på
sigt blive samlet i Vejle, og der ser allerede nu ud til at kunne hentes mange fordele ved at
have medarbejderne samlet.
På mange andre områder har den overordnede udvikling på museet været meget positiv i
2017. På trods af meget stor travlhed i alle afdelinger lykkedes det at fastholde en stor
forskningsproduktion (se senere). Den største begivenhed var her igangsætningen af SJM 3,
den store forskningsudgravning med titlen Nordens Emporium, ved siden af Ribe
Kunstmuseum, finansieret af Carlsbergfondet med en bevilling på godt 16 mio. kr. til Aarhus
Universitet og med Sydvestjyske Museer som udgravningsansvarlige.
Formidlingsmæssigt har der også været stor travlhed ud over de allerede nævnte tiltag på
Esbjerg Museum. På Museet Ribes Vikinger var den helt store udstilling Suzhou – Ånd og liv
618-1279 skabt i et samarbejde med vort kinesiske søstermuseum i Suzhou.
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Publikumsmæssigt blev 2017 et rekordår for det samlede antal udstillingssteder, og samlet
set endte den store aktivitet også med et rekordoverskud på næsten en halv million kroner.
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.
Tabel 1. Ekstern finansiering
Samlet
ansøgningssum
2016
84,4 mio.
2017
43,9 mio.

Samlet
Succesrate Succesrate i
bevillingssum i % af sum % af antal
16,0 mio.
19%
70%
15,7 mio.
36%
62%

Blandt de store bevillinger i 2017 skal især nævnes 6 mio. kr. fra Nordea-fonden til
udstillingerne i Jacob A. Riis Museum. Dertil kom ekstrabevillinger fra en række fonde: 2 mio.
kr. fra Augustinus Fonden til Riis-museet, næsten 4 mio. kr. fra Aage og Johanne LouisHansens Fond til Heksemuseet, 1,5 mio. kr. fra Inger og Jørgen Nygaard Larsens Fond samt
1,7 mio. ekstra fra Villum Fonden, således at det med en samlet donation på 3,7 mio. kr. blev
det muligt at købe Toldboden.
Kapitel 8-arbejdet
SJM varetager det arkæologiske ansvar og bygherrefinansierede undersøgelser i Esbjerg,
Fanø og Billund kommuner. Med 37 for- og slutundersøgelser og 3 forskningsudgravninger lå
antallet af udgravninger nogenlunde på niveau med tidligere år, men der var flere store
udgravninger, således at omsætningen blev den størte i de seneste fem år, i alt 8,3 mio. kr.
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.
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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.
I tabel 2 ses udviklingen i de seneste fem års forskningspublicering. Som det fremgår, er det
lykkedes at fastholde et højt niveau, både kvantitativt og kvalitativt. Det skal bemærkes, at
museet som et af eneste i Danmark udgiver sit eget videnskabelige tidsskrift, By, marsk og
geest, der også er på Forskningsstyrelsens oversigt over anerkendte tidsskrifter. Herudover
udgiver museet den kulturhistoriske årbog Levende Viden, som fra 2017 har
fagfællebedømmelse af alle artikler i en såkaldt dobbeltblind bedømmelsesproces.
Tabel 2. Forskningspublicering

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

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

2017
4
18
5
12
9
6

En væsentlig forskningsformidling finder sted i form af foredrag og oplæg, se tabel 3.
Tabel 3. Forskningsformidling
Type
Forskningsformidlende
Videnskabelige
- heraf fremmedsprogede
I alt

2013
52
25
13
77

2014
48
18
7
66

2015
52
28
14
80

2016
41
22
11
63

2017
53
22
11
75
6

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. Tallene i parentes
udgør bidragene fra Museet på Sønderskov, som vi på det arkæologiske område har en
fælles forskningsstrategi sammen med.
Tabel 4. 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
3
(4)

Videnskab.
bøger

5
(1)
3
4
(1)
2

F. Kulturarvsformidling og –ledelse

3

G. Modstand og
modstandsbekæmpelse, 1940-45

2

I alt

28

1

Populærvid Populærvid
Artikler
bøger
1
(1)

(4)
4
(3)
3
(5)
1

1

(1)

4

2

1

2

1

2

28
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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 16 udstilliner mod 14 året før. Som tidligere
nævnt var temaet for den absolut største og mest ressourcekrævende udstilling Suzhou –
Ånd og liv 618-1279. Med syv udstillinger fastholdt Bramming Egnsmuseum traditionen for
at vise en række udstillinger af lokale kunstnere og kunsthåndværkere. Museets
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kulturhistoriske udstilling handlede om Naja Abelsens arbejde med grønlandske myter og
sagn.
Sydvestjyske Museer har et særdeles tæt samarbejde med Esbjerg Kommunes skoletjeneste,
MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring. Ud over det formaliserede samarbejde på Quedens
Gaard i form af en fælles enhed arbejder SJM og MYRTHUE meget tæt sammen om en række
nye formidlingstiltag på Esbjerg Museum. Det resulterede i, at de to enheder i 2017 indgik en
overordnet samarbejdsaftale, hvor der også er lagt op til et tæt samarbejde med
læreruddannelsen på UC Syd.
Samlingen og magasiner
Museet har nu rundet mere end 1.050.000 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, og i 2017 er medarbejdere for alvor begyndt at bruge det integrerede billede- og
sagsregistreringssystem. Det fungerer stadig fuldt tilfredsstillende.
Museets magasinansvarlige, Mette Søvsø, og arkæologiafdelingen har et tæt samarbejde
med de seks tilknyttede detektorfolk, som fast går ture. Det er et område, som er blevet
meget populært, og i løbet af 2017 blev der indleveret og registreret 491 detektorfund fra
Sydvestjyske Museers område mod 635 året før. Af disse blev 212 indsendt til
Nationalmuseet til danefævurdering. Året før var tallet 306, og i 2015 blev i alt 191
genstande indsendt til danefævurdering.

Besøgstal
Sydvestjyske Museer har i de seneste år involveret sig en del i turismeudvikling i Esbjerg
Kommune og langs Vadehavet. Det er sket i et tæt samarbejde med andre attraktioner og
aktører inden for turistsektoren. I 2017 var museet også med til at stifte foreningen
Vikingebuen, der er et markedsføringssamarbejde mellem stort set alle danske
vikingeattraktioner. Et af resultaterne har været udgivelse af bogen Turen går til vikingetiden
udgivet af Politikens Forlag. Det er forventningen, at en professionalisering og et øget
samarbejde på tværs af geografi og sektorer vil bidrage til at tiltrække flere gæster. 2017 har
generelt vist sig at være et rekordår turismemæssigt, og det har det også været for
Sydvestjyske Museer.
Nedenstående tabel 5 viser besøgstallene for Sydvestjyske Museers og associerede museers
udstillingssteder. Esbjerg Museum genåbnede først i januar 2018. Øvrige museumsaktiviteter omfatter middelaldermarked, Marbækdag, Peters Jul samt andre aktiviteter uden
for udstillingsstederne.
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Tabel 5. Besøgstal 2011-17

Museet Ribes Vikinger
Esbjerg Museum
Bramming Egnsmuseum
Rådhussamlingen
Domkirkemuseet
Museet på Ribelund
Mandø Museum
Esbjerg Vandtårn
Øvrige museumsaktiviteter, Ribe
Øvrige museumsaktiviteter, Esbjerg
I alt

2017
40.437
0
1.903
2.460
62.534
640
2.460
2.983

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
2012
2011
32.299 35.201 38.962
10.703 7.756 9.150
1.724 1.656 1.720
55.792
3.837 5.530 5.028

12.762

15.620

11.861

13.775

12.437 10.644 12.330

6.944

4.960

4.975

5.210

133.123

5.110

4.800

4.800

126.349 131.047 130.702 121.902 65.587 71.990

Resultatet for 2017
Sydvestjyske Museer realiserede i 2017 et overskud på kr. 558.00. Overskuddet foreslås
disponeret som følger:
Anden fase af nyt økonomi- og publikumssystem
Indretning af skoletjenestehus i Sortebrødregade 5
Opgradering af AV-udstyr og lyssætning
Ny vikingefilm til foredragssalen på Museet Ribes Vikinger
Engelsksproget, nyudviklet hjemmeside
Overføres til egenkapitalen

kr. 100.000
kr. 250.000
kr. 100.000
kr. 75.000
kr. 30.000
kr. 3.500

Sammenfattende
2016-beretningen sluttede med, at museet ”med stor fortrøstning kan se frem til 2017 både
hvad angår undersøgelser, udstillinger, forskningsprojekter og økonomi.” Det har til fulde
vist sig at holde stik.
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2. Beretning fra de faglige enheder
2.1 Arkæologi
Udgravningsaktivitet
2017 var endnu et travlt år, og Sydvestjyske Museer udførte i alt 40 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. Tre af undersøgelserne var forskningsudgravninger, mens de
resterende 37 var såkaldte nødudgravninger forud for kommende anlægsarbejder. De
fordeler sig således i 2017 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

2014
13
15
5
3
36

2015
8
11
9
2
30

2016
10
19
11
3
43

2017
11
15
11
3
40

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

2014
29
6
1
36

2015
23
7
0
30

2016
33
8
2
43

2017
28
12
0
40

Omsætningen i den arkæologiske afdeling var i 2017 på kr. 8.270.000 inkl. moms og var
dermed det travleste år siden 2012.
Forskningsudgravningen SJM 3 (Northern Emporium) er omtalt nedenfor. De to øvrige
forskningsudgravninger fandt sted i Billund Kommune. Ved Vorbasse lagdes et snit igennem
en lang lineær struktur, som ligger i forlængelse af et flere kilometer langt dige på Randbøl
Hede. Strukturen viste sig at være gamle hjulspor og kunne ikke afklare, om diget måske kan
være en langvold fra jernalderen, SJM 563. Syd for Vorbasse undersøgtes om en række små
tuer fundet på LIDAR-scanninger af landskabsoverfladen kunne være en gravplads fra
førromersk jernalder, men det viste sig desværre at være indlandsklitter, SJM 709.
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Omsætning Arkæologi i mio. kr incl. moms
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Omsætningen i Sydvestjyske Museers arkæologiske afdeling 2008-2017.
De bygherrebetalte undersøgelser afslørede en lang række væsentlige og spændende
fortidsminder af generel høj forsknings- og formidlingsmæssig kvalitet. Blandt de 11
undersøgelser, der blev gennemført i 2017, skal følgende især fremhæves: Forud for
udstykning i Ravnsbjerg udgravedes området, og der fandtes både smukt bevarede huse fra
senneolitikum (ca. 2000 f. Kr.) og middelalderen, SJM 385. Et af stenalderhusene var 7 m
bredt og mere end 31 m langt. Det er det hidtil største hus fra denne periode, vi kender
inden for museets ansvarsområde, og vi afventer C14-dateringerne.
Udstykning ved Sdr. Elkærvej i Billund, SJM 496, førte til fundet af en serie op til 31 m lange,
fint bevarede hustomter fra ældre bronzealder (1800-1100 f. Kr.).
I Øster Vedsted ved AVK Plast A/S undersøgtes et længere forløb af det hulbælte fra
førromersk jernalder, som første gang påvistes i 2011, SJM 675. Desuden fandt vi 11
brandgrave fra ældre jernalder samt dele af flere gårde, som har ligget i den store landsby
fra yngre romersk og ældre germansk jernalder (ca. 200-550 e. Kr.), der breder sig i området.
Nord for Tjæreborg undersøgtes sidste etape af udstykningen Eilif Krogagers Vej, som
omfattede den nordvestlige del af en landsby fra ældre jernalder, tiden omkring Kr. f. Vi
fandt både grave, heraf flere med våben, samt en hel række gårde i mange faser, SJM 652.
Tilsammen har vi nu udgravet hele Tjæreborg-landsbyen fra tidsrummet sen førromersk til
ældre romersk jernalder.
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Oversigtsplan af hele landsbyen fra omkring Kristi fødsel udgravet under Eilif Krogagers Vej.
Hvor tidligere forstanderboligen til Esbjerg Højskole lå var vi heldige at finde en gravplads fra
yngre romersk og ældre germansk jernalder, nok 4.-5. årh. e. Kr. Det var fine jordfæstegrave,
hvor afdøde alt efter køn var begravet med både smykker og våben. Der var også givet mad
med på den sidste rejse, og vi fandt både rester af en formuldet træspand og en række
smukke lerkar.
Årets bedste middelalderfund kom fra Sviegade, som blev renoveret og fik sin gamle
brostensbelægning tilbage. I forbindelse med udskiftning af kloakledningen fulgte vi
gravearbejdet og tog jord fra til soldning. Det viste sig at være en god idé. Blandt mange fine
fund er især et velbevaret pilgrimsmærke fra det sydlige Frankrig i særklasse. Det er fra
omkring år 1200 og stammer fra klosteret Saint-Guilhem-le-Désert i Massif Central på
pilgrimsruten til Santiago. Desuden kunne udgravningen i Sviegade dokumentere, at også
dette gadeforløb går uændret tilbage til omkring år 1100.
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Pilgrimsmærke fundet i Sviegade. Motivet er ridder
Vilhelm. Det måler 3,2x3 cm. SJM 431x1.

De bedste resultater fra den eftermiddelalderlige periode kom fra Tjæreborg. Anlæggelsen
af regnvandsbassiner nord for kirken førte til fundet af dele af den historisk kendte
Ulvegaard. Den viste sig at gå tilbage til 1500-årene, og gårdens længer var dengang opført i
bindingsværk med jordgravede stolper. Fra denne periode skal også nævnes, at der i den
føromtalte udgravning i Ravnsbjerg fandtes en bondeteglovn, antagelig fra 1700-årene med
mange fine detaljer bevaret.
Interesserede kan løbende følge med i arkæologernes anstrengelser på bloggen
www.sydvestjyskemuseer.wordpress.com og læse mere om flere af de ovenfor omtalte
undersøgelser.

Arjen Heijnis i færd med at fremrense teglovnen i Ravnsbjerg, SJM 385.
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Samarbejdsaftale med Museet på Sønderskov
I 2017 har vi igen nydt godt af vores samarbejdsaftale. Både Martin Egelund Poulsen, Janne
Krøtel og Lars Grundvad fra Museet på Sønderskov deltog i kortere og længere perioder i
museets udgravninger. I efteråret blev der også lejlighed til at sende arbejdskraft til Vejen
Kommune. Bente Grundvad deltog i årets sidste tre måneder i en spændende udgravning
nord for Brørup, som rummede spredt bebyggelse fra flere perioder, blandt andet flere
velbevarede gårdsanlæg fra begyndelsen af 1000-årene.
Forskning
Northern Emporium
Det af Carlsbergfondet finansierede udgravningsprojekt er undervejs og tegner til at blive en
lige så stor succes, som vi håbede på. Bevaringsforholdene har vist sig at være bedre end
noget andet tidligere udgravet område, og heldigvis er udgravningsfladen ikke forstyrret af
senere store ødelæggelser. Udgravningen omfatter således en urørt og velbevaret forreste
del af en parcel i vikingetidens Ribe, som kan følges fra yngre vikingetid og bagud i tid til
byens opståen omkring år 700. Takket være et velkvalificeret udgravningshold er kvaliteten
af feltarbejdet af tilsvarende høj kvalitet, og udgravningen vil blive de næste årtiers
referencepunkt for udforskningen af Ribe i vikingetiden.
Forskningssamarbejder
I samarbejde med geofysiker Dennis Wilken fra Kiels Universitet foretog museet i efteråret
undersøgelser af to områder på Ribelund, museumssagen SJM 717, Ribes havn. Med
georadar kan vi kigge ned i jorden og påvise forskellige forskelle, for eksempel arkæologiske
strukturer. Data fra undersøgelserne er stadig i færd med at blive bearbejdet, men de
foreløbige resultater er lovende, og det må stadig regnes for en oplagt mulighed, at Ribes
havn i 8.-11. årh. skal eftersøges i dette område.
Publikationsvirksomhed
Museets arkæologer publicerede følgende arbejder i 2017:
Feveile, Claus: Ombukkede knivskedebeslag af blik. By, marsk og geest 29, s. 50-120.
Jensen, Michael Alrø: Den arkæologiske udgravning på Sønderbyvej 19. Nyt om det
middelalderlige Vilslev og byggeskikken i vadehavsområdet. Kongeåen. Lokalhistorisk
årbog for Jedsted og Vilslev, 2017, s. 51-60.
Knudsen, Maria og Lars Grundvad: Fæstedskatten – dynastisk guldsmedekunst i 900-årenes
Danmark. By, marsk og geest 29, s. 30-49.
Qvistgaard, Sarah: Andrup – en bebyggelse fra ældre førromersk jernalder og germansk
jernalder. Arkæologi i Slesvig / Archäeologie in Schleswig 16, s. 9-17.
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Siemen, Palle: Single Grave Culture Amber from Jutland. Fontes Archaeologici Posnanienses,
Vol. 52, Poznań, s. 13-40.
Søvsø, Morten: Votive Offerings in buildings from rural settlements – folk beliefs with deeper
roots. Ruralia. Religion, Cults & Rituals in the Medieval Rural Environment, Vol. XI, s.
337-345. Leiden.
Søvsø, Morten: Ribe in Jutland – from North Sea Emporium to bishop town. Między Jutlandią
a Sambią – Truso w Kontekscie Badań Południowo-Zachodniej Strefy Basenu Marza
Bałtyckiego w Okresie Wikińskim. Vol. III:2, (Marek Franciszek Jagodziński red.), p. 193230. Elblag.
Konferencedeltagelse
Museet understøtter arkæologernes faglige udvikling gennem støtte til deltagelse i faglige og
forskningsrelaterede møder og konferencer, som det fremgår af beretningens punkt 5.2. På
den internationale scene deltog museets arkæologer i følgende konferencer:
Claus Feveile:
 Danish scabbard chape’s of sheet-metal from 11-12th century. Paper på EAA’s 23rd
meeting of The European Association of Archaeologists. Maastricht 1. September
2017.
Mette Søvsø:
 Detecting and archaeological finds as a source to the use of symbols and fashion in
11th and 12th C. Denmark. Paper på EAA’s 23rd meeting of The European Association
of Archaeologists. Maastricht 1. September 2017.
Morten Søvsø:
 Intra Urban Networks – the streets of Medieval Ribe. Network Evolutions
Conference, UrbNet, AU, 19. januar.
 Emporia and town walls, ring fortresses and Christian mission – how the Jelling
dynasty won all of Denmark. 36. Tværfaglige vikingesymposium, Odense, 17. maj.
 1st Millenium Aristocrats on the West Coast of Jutland. Paper på EAA’s 23rd meeting
of The European Association of Archaeologists. Maastricht 31. august.
 Emporia, sceattas and Danish Kingship. Indlæg på int. konferece, The 8th C. Berlin, 6.
oktober.
Tilsyn med fredede fortidsminder
Igen i 2017 fik vi udmeldt årets periodiske tilsyn i slutningen af det foregående år, og vi fik
atter en gang 195 periodiske tilsyn, inklusive 1 nyberejsning, hvor der skulle laves udkast til
fredningstekst. I 2017 fik vi betaling for i alt 72 ad hoc-tilsyn, hvoraf de 25 prismæssigt var
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indeholdt i det grundbeløb, vi får for at føre tilsyn, medens de sidste 47 hver gav 1378 kr. Ad
hoc-tilsynene er bestillinger, der kommer løbende hen over året, og mængden kan variere
fra år til år. Indeholdt i ad hoc-bestillingerne var udarbejdelse af fredningsbeskrivelser af to
engvandingskanaler: Den nedlagte, godt 10 km lange Ejstrup-Skibild kanal nord for Brande,
og den 20 km lange Skjern Å Nørre Kanal nord for Sdr. Felding, der stadigvæk er i drift. Den
første udløste 15 gange ad hoc-beløbet, og den sidstnævnte 25 gange ad hoc-beløbet.
Særopgaver
I år havde vi tre særopgaver, der skulle løses i samarbejde med Museum Sønderjylland,
Arkæologi Haderslev. Det drejede sig om fredningsbeskrivelser af tre tuegravpladser – én i
vores tilsynsområde (Varde kommune) og to i Museum Sønderjyllands område.
Besigtigelserne blev udført i fællesskab mellem de to museers tilsynsførende, og det var
rigtig dejligt at have en person at vende de forskellige tuegrave med, når vi skulle finde ud af
hvilken fredningstekst, der passede til hvilken høj.
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2.2 Historie
Historieenheden har i 2017 kunnet glæde os over, at ekspertisen i enheden også er
efterspurgt uden for museets egne rækker. Museumsinspektør Mette Slyngborg har nemlig i
en periode har været frikøbt som konsulent til nytænkning af udstillingerne på Fanø
Museum, som åbner i foråret 2018. I samarbejde med Anders Kilgast har der været arbejdet
med at få overblik over de eksisterende genstande og skabt en sammenhængende
fortælling.
Også åbningen af en udendørs fotoudstilling i sommeren 2017 i samarbejde med Mandø
Museum, som vi har en associeringsaftale med, krævede en større indsats i 2017.
Udstillingen om den amerikanske fotograf Esther Bubley blev en stor succes, og på
opfordring fra lokale Mandøborgere arbejdes der for øjeblikket på en mere permanent
visning af udstillingen.
Hans Lauritz Hede blev som
barn fotograferet af Bubley
sammen med sin lillebror
og står her med en af
fotoplancherne, der
udgjorde udstillingen
”Between the tides” på
Mandø. Foto: Lars Borberg

I forbindelse med Esbjerg Havns 150-års jubilæum i 2018 har historieenheden lagt en del
kræfter i et dokumentationsarbejde omkring arbejdskulturer på havnen, som bl.a. dannede
grundlag for den ene af de fire artikler, som museet har leveret til jubilæumsbogen.
Personale
I 2017 har Historieenheden igen haft fornøjelsen af en række medarbejdere, som i en
midlertidig periode har bidraget til det daglige arbejde. Men enheden har også kunnet
mærke, at der pga. barselsorlov i efteråret har været færre hænder, men på ingen måde
færre opgaver.
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De faste medarbejdere har i 2017 talt leder og overinspektør Lulu Anne Hansen, inspektør
Mette Slyngborg samt bibliotekar Kristian Andersen, der delte sin tid imellem
Historieenheden og Samlingen.
Nadia Fenn har været ansat i en projektansættelse og bl.a. bidraget til realiseringen af den
ovenfor omtalte fotoudstilling på Mandø, ligesom vi i efteråret havde Anders Kilgast Jensen
ansat – først i praktik og siden i en løntilskudsstilling, der i 2018 glædeligvis er endt i en fast
ansættelse i de kommende to år.
Georgi Kanelov bidrog i en løntilskudsstilling til fremfinding af litteratur om heksefiguren i de
østeuropæiske lande.
Hertil har vi i enheden haft glæde af flere studerende i virksomhedspraktik. Det drejer sig for
det første om Federica Danesi, som i forbindelse med sin studiepraktik fra
kandidatuddannelsen i turisme ved Aalborg Universitet kastede sig ud i en undersøgelse af
italienske turisters oplevelse af Ribe og i ganske særlig grad museerne i byen. For det andet
har kandidatstuderende Signe Elkjær, der læser turisme og servicemanagement ved CBS,
arbejdet med en social mediestrategi i form af tre konkrete kampagner med tilhørende
billedmateriale for det kommende heksemuseum. Også Pernille Villadsen fra SDU har været i
praktik under sit tilvalgsfag i kulturformidling.
Endelig er Anne Grethe Clemmensen fortsat tilknyttet som frivillig medarbejder, hvor hun
bidrager til såvel registrering som mindre forefaldende opgaver.
Dokumentation og forskning
Historieenheden har i 2017 prioriteret dokumentationsarbejdet omkring Esbjergs udvikling,
hvor vi særligt har fokuseret på fortællinger om byen og dens identitet samt
bygningsudvikling og historiebrug (Forskningsstrategi pkt. D). I arbejdet med
jubilæumsbogen for Esbjerg Havn har dette inspireret tre artikler, hvoraf den første
omhandler havnen som kulturmiljø med fokus på de fysiske spor, der afspejler den historiske
udvikling. Den anden handler om de arbejdskulturer, der præger havnen, og som gennem en
større interviewundersøgelse reflekterer den store betydning, som historien har for mange
af dem, der arbejder på havnen i dag. Endelig har en analyse af, hvordan den nationale
presse har italesat Esbjerg som havneby ligeledes fundet vej til bogen, der på den måde ikke
kun formidler et stykke erhvervshistorie men også et stykke kultur- og mentalitetshistorie.
Også fotoudstillingen om Esther Bubley har - om end i noget mindre målestok og med plads
til yderligere undersøgelser – bidraget til museets fokus på Vadehavets kulturhistorie. Det er
sket i form af en mindre interviewundersøgelse med tidligere Mandøboere omkring deres
erindringer om livet på øen i 1950’erne, hvor den amerikanske fotograf Esther Bubley var på
besøg. Et resultat af undersøgelsen var desuden en artikel til Levende Viden om Bubleys
besøg på øen i perioden – og en diskussion af Bubleys billeder som kilder til historien
(Forskningsstrategi pkt. E).
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Museets fokus på visuel kulturhistorie samt turismehistorie har dannet baggrund for en
analyse af iscenesættelser af badeturismen på Fanø og Rømø i det sene 19. og tidlige 20.
århundrede. Resultatet er en fagfællebedømt artikel til en antologi om skandinavisk turisme
med udgivelse i 2018 (Forskningsstrategi pkt. C og E).
Også museets arbejde med kapitel 8, som omtales nedenfor har resulteret i en
fagfællebedømt artikel af Mette Slyngborg, som har set på initiativerne til bevaring af
”Svenskeren” på Fanø, der ellers var tiltænkt nedrivning (Forskningsstrategi pkt. D).

”Svenskeren”, Fanø
Indsamling og registrering
I forbindelse med genåbningen af Esbjerg Museum, har Historieenheden i samarbejde med
Samlings- og Formidlingsenheden bidraget til en gennemgang af Esbjerg Bymiljø-udstilling,
der har resulteret i et ansigtsløft flere steder bl.a. i direktørstuen.
Det var en stor begivenhed, da vores ”heksebog” Disquisitiones Magicae af Martin del Rio
(som i 2016 blev erhvervet fra Bruun Rasmussen Auktioner i kraft af en donation fra Danske
Banks Fond i Ribe), kom tilbage til museet efter et besøg på konserveringscentret i Ølgod.
Bogen vil efter en lille afstikker til særudstillingen Sydvestjyske Historier om Danmark på
MRV blive et vigtigt element i udstillingerne i det nye heksemuseum.

I samarbejde med forskerne i Innocoast blev der produceret en
film, som udforskede hekseprocesserne igennem lydeffekter.
Her optager en af vores samarbejdspartnere lyden af
fodlænker fra Rådsamlingen
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I forlængelse af fejringen af Esbjerg havnejubilæum i 2018 kan det også nævnes, at museet i
årets løb har hjemtaget en del fine ting fra tidligere havnejubilæer.
Kapitel 8
Museumsinspektør Mette Slyngborg har løbende varetaget kap. 8-arbejdet. Særligt stort
fokus har der været på de mange nye tiltag til byggeri i højden i og omkring Esbjergs
bymidte. Museet har bl.a. leveret høringssvar vedr. potentielt højhusbyggeri på
museumspladsen. Her ledte stor modstand fra borgerne dog til, at kommunen trak forslaget
tilbage. Museet har ligeledes leveret høringssvar vedr. andre ændrede lokalplaner i Esbjergs
historiske centrum. Her har museet særligt valgt at fremhæve den potentielle konflikt i
ønsket om fortætning i form af højhuse versus de kulturhistoriske bevaringsværdier, der
præger bymidten.
Mette Slyngborg har repræsenteret museet og bl.a. i samarbejde med Esbjerg Byfond
indgået i direkte dialog med borgmesteren samt i dialog med kommune og borgere generelt.
Museet er ligeledes fortsat repræsenteret i en arbejdsgruppe nedsat under KoP
(kulturhistorie og planlægning).
Endelig har der også i 2017 været arbejdet med projektet Kulturhistorien i Planlægningen i
form af en håndbog til brug for planlæggere i kommunerne. Arbejdet, som har optaget en
del af tiden i Historie, er dog desværre - bl.a. grundet udskiftninger m.m. blandt vores
samarbejdspartner i Slots- og Kulturstyrelsen - blevet noget forsinket, hvorfor der for
øjeblikket afventes svar på ansøgning om udgivelsesmidler til det næsten færdige
manuskript.
Bibliotek
Kristian Andersen har i 2017 flittigt arbejdet videre med opstillingen af biblioteket i et samlet
system, hvor der tilmed er tilføjet helt nye grupper for at imødekomme museets nytilkomne
forskningsinteresser. Man kan orientere sig i disse på de ophængte oversigter på biblioteket.
Hertil er desuden kommet en markant udbygning af bibliotekets samling, der inden for nyere
tid især rummer titler med relation til de nye museer om hekseprocesserne samt Jacob A.
Riis.
Kurser og opkvalificering
Museumsinspektør Mette Slyngborg gennemførte i 2017 et fag på masterniveau i Social
Kapital, mens leder Lulu Anne Hansen gennemførte en diplomuddannelse i Ledelse, Ledelse i
Praksis, udbudt af ODM.
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2.3 Formidling
Kinesisk Ånd og Liv til Ribe
Målet for samarbejdet med vores kinesiske kollegaer fra Suzhou Museum om at vise en
kinesisk udstilling i Ribe blev nået med åbningen af udstillingen ”SUZHOU - Ånd og liv 6181279” på Museet Ribes Vikinger. Den havde deltagelse af bla. den kinesiske ambassadør i
Danmark, det kinesiske kulturcenter i København, Esbjergs borgmester og en delegation fra
Suzhou Museum med museumsdirektøren i spidsen. Åbningen foregik d. 16. juni og bød på
taler, kinesisk te-ceremoni og optræden af både et kinesisk orkester og Esbjerg Ensemblet.
Forud for åbningen lå et omfattende forarbejde. Der skulle dels skabes plads til den rige
samling af smukke kinesiske kulturgenstande i vort relativt lille særudstillingslokale og dels
sørges for behørig sikkerhed. Takket være gavmilde donationer fik vi bl.a. istandsat et
modulært montresystem og øget videoovervågningen, hvilket også vil komme os til gode ved
fremtidige udstillinger. Derudover indebar forberedelsen til udstillingen et større arbejde
med at skrive de tekster, som skulle sikre, at de mange genstande fra Kina kunne forstås i en
dansk kontekst, for vi modtog genstandene uden den type formidling, en dansk
museumsgæst er vant til. Den danske museumstradition lægger vægt på mennesket bag
genstanden, mens man i Kina ofte vægter det håndværk, der ligger bag genstanden,
højest. En meget stor del af forårets arbejde med udstillingen gik derfor med at forbinde de
meget konkrete oplysninger om type, mål og farve, vi havde fået på hver enkelt genstand,
med temaer, der fortalte om det liv og den religion, de smukke genstande afspejlede. I tråd
med den måde, vi normalt laver udstillinger på, ønskede vi også i denne udstilling at have
mindst et scenisk/rumligt element for at skabe liv og variation. Det ønske blev indfriet med
opbygningen af en 2 m høj montre, der var udformet som pagoden på Tiger Hill, og som
vakte stor begejstring hos vore kinesiske kollegaer.

Den officielle åbning af ”SUZHOU - Ånd og liv 618-1279” den 16. juni

21

Realiseringen af ”SUZHOU - Ånd og liv 618-1279” kom i stand både ved fondsdonationer og
ved vilje til samarbejde fra Suzhou Museum og os, men den kunne ikke have været vist,
havde det ikke være for de over 50 frivillige, der fungerede som vagter i udstillingen. Uden
deres indsats havde vi ikke kunnet leve op til de naturligt høje krav til sikkerheden, som
Suzhou Museum måtte stille.
Den meget smukke udstilling fik berettiget god mediedækning både lokalt og nationalt og
endte også med at blive velbesøgt.
”Historier om Danmark” og Sydvestjyske Museer
Museet blev allerede i 2016 inviteret til at blive en del af det storstilede projekt ”Historier
om Danmark”. Det blev sat i søen af Danmarks Radio, Slots- og Kulturstyrelsen og
Nationalmuseet og støttet af Nordea-fonden. Med afsæt i Danmarks Radios TV-serie i 10
afsnit ”Historien om Danmark” gik arkiver, biblioteker og museer sammen om at skabe øget
interesse for Danmarks historie i 2017. Under paraplyen ”Historier om Danmark”
opfordrede projektet til at deltage i særlige events og bidrage til initiativer af mere blivende
karakter.
Sydvestjyske Museers tilgang til projektet kom til at hvile på to ben. Det idealistiske ben
omfattede, at museet uden direkte kobling til vores egne udstillingssteder leverede fagligt
indhold til P4 radioindslag, fungerede som redaktør på en del af udgivelsen ”På tur i
Danmarks historie”, hvis ruter også blev gjort tilgængelige på Historisk Atlas, vederlagsfrit
bidrog med billeder til et undervisningsprogram forankret i sekretariatet for Historier om
Danmark, vederlagsfrit bidrog med billeder til tobindsværket ”Historien om Danmark”,
udgivet på Gads Forlag og arrangerede forpremiere på renæssanceafsnittet af ”Historien om
Danmark”.
Det andet ben stod solidt plantet i ønsket om at få mest mulig gavn af den interessere for
danmarkshistorien, som DR-serien og det store markedsføringsapparat omkring den helt
naturligt skabte. Derfor blev de aktiviteter, vi alligevel ville have gennemført, koblet til
forskellige primært digitale markedsføringskanaler, som blev oprettet via Historier om
Danmark-projektet, og vi greb dertil muligheden for at bruge TV-serien som afsæt for den
særudstilling, som skulle afløse ”SUZHOU – Ånd og Liv 618-1279” på Museet Ribes Vikinger.
Det blev til udstillingen ”Sydvestjyske Historier om Danmark”, som blev vist i en periode,
som ikke er primær turistsæson. Derfor tillod vi os at sætte fokus på den meget lokale
historie i Esbjerg Kommune og forfølge et ønske om, at gæsten skulle føle sig som en del af
historien. Udstillingen blev skabt med afsæt i en række dogmer, som dækkede både
fortællingen og formidlingen. Således fulgte udstillingen DR-seriens periodeinddeling, hvert
periodeafsnit blev dedikeret til én fortælling og én lokalitet, hvert periodeafsnit var rumligt
iscenesat, stort set alle afsnit i udstillingen havde et røre-gøre-element og som noget af det
vigtigste: Alle periodeafsnit blev fik tilføjet et menneskeligt ansigt gennem mandshøje fotos
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af personer i tidstypiske dragter. Det sidste var et forsøg på at skabe et identifikationspunkt
for gæsten, der også i det sidste afsnit blev mødt af billeder, som var taget af helt
almindelige borgere i Esbjerg Kommune, der på vores opfordring havde forholdt sig til hvilke
ting, der betyder noget for dem i deres hverdag. Vores oprindelige ønske om at integrere
elementer fra DR-serien i udstillingen, måtte vi desværre opgive, selvom der fra ”Historier
om Danmarks” side var lagt op til, at DR ville dele deres materialer med museerne. Reelt
endte serien bag en betalingsmur.

Udstillingen ”Sydvestjyske
Historier om Danmark” gjorde
brug af DR-seriens grafiske
identitet, som DR valgte at
dele.
Esbjerg Museum
Omkalfatringen af Esbjerg Museum har helt naturligt taget mange ressourcer fra hele
museet og Formidlingsenheden havde fornøjelsen af især at bidrage til udviklingen af den
nye basisudstilling ”BESAT - Esbjerg 1943”. Sideløbende med bidraget til ”BESAT - Esbjerg
1943” udviklede og opdaterede Formidlingsenheden i samarbejde med Historie, HSB og
andre gode folk på museet Esbjerg Bymiljø og hele publikumsområdet og udviklede den nye
lille udstillingen ”Det første Esbjerg”, som tager imod gæsten i Centralhallen.
Endelig blev der også lagt mange ressourcer i forberedelsen af genåbningen i januar 2018.
Arbejdet med formidling til skoleelever
Vi lægger fortsat betydelige ressourcer i arbejdet med at formidle kulturhistorie til
grundskolens elever, og i 2017 så to nye tilbud dagens lys på Quedens Gaard, mens vi for
anden gang med stor succes gennemførte ”Flugten over grænsen” med vores
samarbejdspartnere. Reformationsjubilæet gav anledning til at revidere det allerede
foreliggende undervisningsmateriale til Ribe Domkirkemuseum, så der nu er tilbud om en
egentlig læringsaktivitet gennemført af en Ribeguide.
Med åbningen af MYRTHUE – Natur, Kultur & Lærings to tilbud, ”Vejen til Holocaust” og ”I
skole i 1940’erne” hjalp denne gode samarbejdspartner os med en markant styrkelse af
tilbuddene i Sydvestjyske Museers lokaler i Esbjerg.
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I 2016 pegede projektet ”Styrkede kompetencer gennem alliancer” på, at Esbjerg Kommunes
folkeskoler efterspurgte undervisningsmaterialer og forløb til udskolingen. I foråret fik
museet tilbudt et spilkoncept i form af et aktør-/brætspil, der var udviklet som en del af et et
speciale. Konceptet blev rettet til, og med afsæt i to vellykkede pilotafprøvninger i efteråret
vil Middelalderens Magtspil fremover blive udbudt som læringsaktivitet på Museet Ribes
Vikinger fra 2018.

9.kl fra Ansgarskolen Vadehav fungerede
som pilotklasse, da vi udviklede
”Middelalderens Magtspil”
Udviklingsprojekterne omkring Quedens Gaard
Formidlingsenheden er involveret i både Jacob A. Riis Museet og Heksemuseet, og det
omfattende fondsarbejde, der er lavet i 2017, har givet en proces, som var svær at forudse.
Projekterne var i løbende udvikling og skulle koordineres med hinanden, hvorfor
Formidlingsenhedens medarbejdere måtte springe til med kort varsel for at tænke nye
tanker ad flere omgange.
Det lykkedes, ligesom det også lykkedes at beskrive, hvordan en ny skoletjeneste vil kunne
indrettes i Sortebrødregade 5. Lokalerne i Ebbe Mogensens Hus, Overdammen 10, skal
rømmes for at give plads til det nye heksemuseum, så derfor var det af afgørende betydning,
at arbejdet med at skabe nye rammer for de omfattende tilbud i vores partnerskab med
MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring blev igangsat.
Ribeguiderne
Ud over det allerede nævnte nye undervisningstilbud i forbindelse med
reformationsjubilæet færdigudviklede Ribeguiderne og museet sammen en Jacob A. Riis
byvandring, ligesom guiderne gennemførte byvandringer i Ribe som led i
reformationsjubilæets fejring i Ribe. Byen havde sat alle sejl til og bl.a. valgt at kaste de
ressourcer, som ellers bliver brugt på den årlige kulturnat, ind i reformationsjubilæet. Det
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var en del af disse midler, der blev brugt til at finansiere afholdelsen af de gratis
reformationsbyvandringer.
2017 blev også året, hvor bookningen af Ribeguiderne overgik til VisitRibe, der udviklede et
digitalt bookningssystem med ”se-adgang” for frontpersonalet på Museet Ribes Vikinger.
Det gav en del udfordringer i begyndelsen at sikre, at museets personale vidste hvornår, der
kom en guide med en gruppe, men det gode samarbejde med VisitRibe betød, at vi overkom
systemets børnesygdomme og at fik skabt en god platform.
Hjemmesider
Bramming Egnsmuseum kom med i Sydvestjyske Museers hjemmesidefamilie i 2017.
Gennem et intensivt arbejde i slutningen af året blev den nye hjemmeside struktureret og
indholdsberiget. Man skal ikke undervurdere det store arbejde og de mange tanker, der
ligger bag opbygningen af en ny side, og det kunne kun lade sig gøre, fordi
formidlingsenheden fik tilført ekstra medarbejderressourcer, og fordi medarbejderne på
Bramming Egnsmuseum i en periode havde stort fokus på lige præcis denne opgave.
De ekstra medarbejderressourcer til Formidlingsenheden betød også, at Ribe
Domkirkemuseums hjemmeside kunne beriges med både tysk og engelsk indhold og nu
fungerer fuldt på højde med Sydvestjyske Museers øvrige turistrettede hjemmesider.
Og så alt det andet
Ud over de mange udviklingsopgaver og nye tilbud har Formidlingsenheden ”driftet”
samarbejdet med dels UC Syd dels Aktiv Fritid under SSP hos Esbjerg Kommune, afviklingen
af læringseventen ”Flugten over grænsen”, juleformidling på Museet Ribes Vikinger i hele
december, kommunikationen af den samlede organisations mange aktiviteter bl.a. gennem
aktivitetsoversigten ”Det Sker”, nyhedsbreve og hjemmesider, den løbende markedsføring,
koordinering af rundvisninger på Esbjerg Museum, som stadig var muligt på trods af
lukningen, og ikke mindst udviklingen af en lang række ferieaktiviteter til gavn for de mange
børn, som besøger Museet Ribes Vikinger.
Efteruddannelse
Enhedens leder, Anne-Sofie Lundtofte, tog diplomuddannelsen ”Ledelse på museum i
praksis” udbudt af ODM, Niels Brock Executive og KEA. Sammen var enheden på studietur til
Møntnergården i Odense og Kongernes Jelling.
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2.4 Historisk Samling fra Besættelsestiden (HSB)
To store udstillingsprojekter har i høj grad lagt beslag på HSB’s arbejdskraft i 2017. I
september åbnede Holocaust UndervisningsCentret (HUC), mens det andet store projekt,
som har lagt beslag på navnlig arkivleder Henrik Lundtoftes arbejdsindsats, BESAT – Esbjerg
1943, slog dørene op i januar 2018.
Forskning
Henrik Lundtofte afleverede i juli afhandlingen Håndlangerne til forsvar for ph.d.-graden ved
Aarhus Universitet. Afhandlingen består af bogen Håndlangerne, der udkom i 2014, og et
nyskrevet metodisk-teoretisk tillæg. Forsvaret var berammet til december, men måtte
udsættes pga. sygdom i bedømmelsesudvalget og skal nu i stedet løbe af stablen i foråret
2018. Han har endvidere færdigskrevet nogle store bidrag til antologien Hitlers Mænd
(udkommer efter planen efteråret 2018 på Gyldendal), som han redigerer sammen med
John T. Lauridsen, Det Kgl. Bibliotek. Han har skrevet en enkelt fagfællebedømmelse og var i
vinter eksaminator for et BA-projekthold på Aarhus Universitet.
I september udkom Mona Jensens bog om Signal på forlaget Turbine. Bogen bygger på
grundige studier i HSB’s komplette samling af det tyske propagandablad. Signal udkom 194045, og i Mona Jensens flot udstyrede bog får man et klart billede af bladets for 2.
Verdenskrig hypermoderne layout og af de underliggende politiske budskaber.
Landsdækkende medier som P1 interviewede hende om bogen, Jyllands-Posten, BT og
Berlingske bragte fyldig omtale, ligesom hun præsenterede bogen i Radio 24/7-programmet
Hitlers Æselører.
Rasmus Therkelsen, der i 2016 via fondsmidler fra Alice og Tage Sørensens Fond kortlagde
sydvestjyske virksomheders og borgeres indsats i hjælpen til kz-fanger under 2. Verdenskrig,
publicerede sine spændende resultater af undersøgelsen i Levende Viden 2017. Den hidtil
næsten ukendte historie om ikke mindst fiskeeksportchaufførernes vitale hjælpearbejde
indgår også i udstillingen BESAT.
I april var SJM/HSB sammen med Varde Museum vært for det årlige møde i
Besættelsestidsnetværket, der rummer historikere fra universiteter, museer, arkiver og
forskningsbiblioteker. Her præsenterede Mona Jensen sit arbejde med Signal, mens Henrik
Lundtofte introducerede de faghistoriske og formidlingsmæssige tanker bag BESAT – Esbjerg
1943.
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Formidling. HUC
Efter flere års udviklingsarbejde kunne Holocaust UndervisningsCentret (HUC) indvies 13.
september. HUC er resultatet af en ambitiøs ide i MYRTHUE, der nu er blevet realiseret i et
godt og tæt udviklingssamarbejde mellem MYRTHUE og HSB/SJM med Henrik Lundtofte som
ankermand på det faghistoriske felt, og hvor også Palle Andersen har ydet bidrag til
fremfinding af kilder, fotos og film. HUC er det første og eneste center af sin art i Danmark,
der tilbyder de ældste folkeskoleelever undervisningsforløb i de mekanismer, som førte til
folkemordet på over seks mio. mennesker.
Inden HUC kunne åbne for elever og lærere, blev der knoklet med både indhold, formidling,
teknik og indretning, ligesom det blev til en stor samlet gennemgang af
undervisningsforløbet med deltagelse af folk fra MYRTHUE og HSB samt et par eksterne
eksperter, Peter Langwithz Smith og Torben Jørgensen. På elev-siden blev
undervisningsforløbet i flere tempi testet af en 9. klasse fra Danmarksgadeskole.
Selve indvielsen af HUC fandt sted onsdag den 13. september med indbudte gæster fra nær
og fjern, samarbejdspartnere og repræsentanter for Hoffmann-fonden og med taler af bl.a.
formanden for Kultur & Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune Jakob Lose.
Kort efter indvielsen åbnede HUC for alvor, da de første skoleklasser oplevede de daglange
undervisningsforløb. Foreløbig er tilbagemeldingerne meget positive.
Formidling. Udstilling: BESAT – Esbjerg 1943
Igennem hele 2017 var HSB stærkt præget af udviklingen og realiseringen af den nye store
udstilling og historisk værksted sammen med MYRTHUE på Esbjerg Museum, hvor BESAT
tillige er den første nye permanente udstilling i mange år.
Henrik Lundtofte var projektleder på BESAT og stod i spidsen for et stærkt hold med Anna
Louise Siggaard fra Formidlingsenheden og med lærerkræfter fra MYRTHUE, nemlig
Charlotte Bruun, Klaus Lund og Henning Pedersen. Imidlertid måtte projektgruppen pga.
jobskifte i foråret sige farvel til Anna Louise Siggaard, der havde ydet en stor indsats i
udviklingsprocessen. For herefter at fastholde de nødvendige formidlingskompetencer holdt
projektgruppen regelmæssige og meget frugtbare sparringsmøder med formidlingsenheden.
Desuden blev Rasmus Therkelsen ansat som akademisk medarbejder og Søren Rasmussen
som studentermedhjælper. Begge har ydet en stor indsats for BESAT. Rasmus Therkelsen har
udover at løse en lang række praktiske opgaver fx analyseret Esbjergs økonomiske udvikling
under 2. Verdenskrig og derved bidraget til at gøre BESAT forskningsbaseret. Søren
Rasmussen har bl.a. pløjet dagblade igennem, så BESAT fx kan fortælle om jazz-legenden Leo
Mathisens engagementer i Esbjerg – naturligvis tilsat lyden af Leo the Lion og hans orkester.
I slutfasen trådte også Mona Jensen ind i BESAT-arbejdet og ydede en værdifuld indsats.
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Projektarbejdsgruppen havde desuden et godt samarbejde med MYRTHUEs og museets
egne håndværkere med Carsten Pedersen i spidsen og med udstillingsarkitekt Mikael
Thorsted, grafiker Kristina Kirk, patinør Susan Arnild og andre eksterne samarbejdspartnere.
BESAT er et møde mellem et autentisk-virkende historisk værksted og en moderne
museumsformidling. En fiktiv esbjergensisk familie binder udstillingsdele, temaer og rum
sammen i form af fire dilemmaer. Historiefagligt bygger udstillingen på en ambition om at
give museumsgæster og skoleelever en oplevelse af en broget tid i moderne dansk historie,
hvor grænserne mellem rigtigt og forkert og godt og ondt ikke var helt så entydige, som de
undertiden kan virke for et eftertidens blik.
Øvrig formidling
Suni Gaasedal, der var tilknyttet HSB/SJM i en løntilskudsordning til udgangen af august,
fortsatte registreringen af HSB’s arkiver i Arkibas. Også studentermedhjælper Søren
Rasmussen og Gitte Jørgensen, der i foråret var i virksomhedspraktik på HSB, har arbejdet
med Arkibas-registreringer. Resultaterne kan ses på www.arkiv.dk og er et stort bidrag til
tilgængeliggørelsen af HSB’s materiale.
Suni Gaasedal har via eksterne midler endvidere arbejdet på en udstilling i Gravlunden. Hér
findes den største begravelsesplads for allierede flyvere i Skandinavien. Derudover er der
grave med tyske soldater, hjælpetropper fra Østeuropa, flygtninge og lokale modstandsfolk.
Det er planen, at udstillingen i og om Gravlunden skal åbne i et udstillingslokale i kapellet i
2018.
Henrik Lundtofte har holdt foredrag i folkeuniversitetsregi og en forelæsning på Syddansk
Universitet, stået for en række omvisninger i MODSTAND og bidraget til udstillingen
Sydvestjyske Historier om Danmark. Han blev desuden udpeget til medlem af den
forskerkommission, der nu igangsætter et forskningsprojekt om den tyske Skt. Petri Skole og
kirke i København i årene 1918-1955 og er medlem af følgegruppen for det nye
besættelsesmuseum i Aarhus.
HSB arrangerede fem foredrag, der gennemsnitligt blev overværet af 44 personer. I februarmarts var omdrejningspunktet i tre foredrag efterkrigstiden; Henrik Lundtofte fortalte om
det danske retsopgør med de tyske krigsforbrydere, museumsinspektør John Jensen,
VardeMuseerne gav indblik i minerydningen ved Vestkysten, og journalist og forfatter Arne
Hardis løftede sløret for forfatterforeningens interne efterkrigsopgør. Efterårets to foredrag
var viet nye bøger – Mona Jensen berettede om Signal og tysk propaganda, mens forfatter
Peter Langwithz Smith fortalte om sin kommende bog om Auschwitz.
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HSB’s frivillige
Frivilligstaben har været beskæftiget med registreringsopgaver og oprydning. Niels LykkeKjeldsen og Leif H. Thomsen har bl.a. ordnet og registreret HSB’s hundredvis af illegale bladdubletter. Lise og Benneth Østergaard Petersen har indekseret illegalt materiale og bøger,
mens Verner Blom bl.a. har fungeret som omviser i MODSTAND sammen med Søren
Rasmussen. Mod slutningen af året sagde HSB farvel til netop Verner Blom, der siden 2006
har ydet en meget aktiv og værdsat indsats som frivillig på HSB, men nu er flyttet til
Sjælland.
Afleveringer
HSB modtog i 2017 16 afleveringer af bøger og arkivalier. Blandt afleveringerne har arkivet
fra en giver i Gentofte modtaget et brev fra en af de danskere, som blev dødsdømt under
retsopgøret. I dette tilfælde blev brevskriveren, William Pedersen, dog benådet. Fra samme
giver modtog HSB en sjældenhed fra retsopgøret: En lille lap papir med en indsmuglet
besked til en fremtrædende landsforræder. Desuden fik arkivet bl.a. foræret Herluf
Bidstrups karikaturer i original emballage og fotos fra interneringerne i Graasten.
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2.5 Bramming Egnsmuseum
På Bramming Egnsmuseum har aktiviteterne været centreret om undersøgelser og
indsamling med Esbjerg Kommunes stationsbyer i centrum. Der er indsamlet materiale om
N.A. Jørgensens Møbelfabrik, skolehistorisk materiale (Bakkevejens Skole), materiale om
tømrerlærling Peter Jessings elevtid i 1940’erne samt fire malerier af stationsbyens
kunstmaler Marius Skov. Indkomne genstande er registreret og magasineret af Frida
Svenningsen, frivillig medarbejder, mens de indkomne genstande er fotograferet af
Johannes Holm, frivillig medarbejder. Den digitale registrering er udført af praktikant cand.
mag. Jane Møller.
Et stort projekt i den sammenhæng har været arbejdet med C.K. Olesens glaspladesamling.
C.K. Olesen virkede i Bramming i perioden 1895-1936, hvor datteren Maren overtog
virksomheden og drev den frem til 1964. Fotografierne stammer fra et stort opland. Det
gælder både personer og lokaliteter. Trods vandskader og andre nedbrydende faktorer er
der bevaret 43.000 negativer, som er en del af museets samling. Hans Peter Søgaard, frivillig
medarbejder, har arbejdet med at identificerer personer, bygninger og lokaliteter.
Der er blevet arbejdet med at få omdannet vandtårnet ved siden af museet til et udkigstårn
og formidlingssted for naturfag i samarbejde med Fortunaskolen og Byforum i Bramming. I
dette arbejde er en naturfagslærer fra Fortuna Skolen inddraget. Der er afsat byfornyelsesmidler til at kickstarte projektet.
Formidlingen er præget af den alsidighed, som omfatter museets brede publikum: Skoler og
undervisningsinstitutioner, en meget lokalhistorisk interesseret lokalbefolkning samt et
publikum med interesse for kunst. Seks udstillinger er det blevet til med Elna Vazenina
Bossen, Ribe, Lichtman og Dümke fra henholdsvis Hamborg og Esbjerg, Arcus fra Esbjerg,
Linda Jessen, Vejen. Året sluttede med udstillingen ”Alle tiders jul” om de danske
juletraditioners oprindelse.
Årets største begivenhed har været Naja Abelsens udstilling om Grønlandske myter og sagn.
Der blev åbnet med et brag af en fernisering på Bramming Kulturnat, hvor bl.a. Drude Aviaja
Becky Larsen optrådte med trommedans og –sang efterfulgt af en koncert med Rasmus
Lyberth. Dette arrangement blev fulgt op af foredrag og en temaaften, hvor myter og sagn
var temaet. Myterne i fortiden såvel som deres rolle i nutiden blev belyst. Blandt
foredragene var mine egne bidrag: 1) Myten om udfrielsen af Edens Have og 2) Myten om
barnefødslen i Betlehem. Det må understreges, at begrebet myte i denne sammenhæng ikke
betyder noget, der er usandt, men en ahistorisk beretning, der rummer en eksistentiel
sandhed. Ud over foredrag om myter har Mogens Hansen bidraget til museets
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foredragsprogram med emner som Den kolde krig, Lægerne i Bramming gennem tiden og
Familien Jørgensen og N.A. Jørgensens Møbelfabrik, der siden fik navnet BRAMIN.
Museets nye hjemmeside blev lanceret primo december.
Museets frivillige medarbejder, Hanne Ejby, har arbejdet med at forny de 200 tekster til den
permanente udstilling, Historium, og det nærmer sig nu sin afslutning.
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2.6 Samling og magasiner
Antallet af genstande i museets database er nu oppe på 1.059.688 stk. Tallet omfatter både
arkæologiske fund og genstande fra nyere tid. Langt den største del er dog arkæologiske
fund fra udgravninger i Ribe by, det drejer sig om ca. 800.000 genstande.
Kvaliteten af den digitale registrering er alfa og omega i forhold til at bringe samlingen i spil i
det daglige arbejde og til forskning og formidling. Dette er omdrejningspunktet i
samlingsarbejdet. Registreringen skal stemme så godt overens som muligt med de fysiske
genstande, der er registreret i databasen, for at vi for alvor kan arbejde med den og bruge
den.
Der kommer hvert år rigtig mange nye fund til, som bliver registreret i databasen, og vi
bestræber os på, at de nye data, som tastes ind, er så gode og langtidsholdbare som muligt.
Først når registreringen er færdiggjort og tilstrækkelig, bliver genstandene placeret endeligt
på magasinet. Samtidig arbejdes der støt og roligt på at gennemgå og optimere ældre
registreringer. Kristian og Tove arbejder stadig med at få tastet alle data om nyere tids
genstande fra de gamle ESM protokoller og blåkort ind i vores database.
En del af samlingsarbejdet er at have overblik over hvor de genstande, som ikke er på
magasinerne, befinder sig. Det kan være udlånte genstande, men også de genstande, som er
i vores permanente udstillinger eller særudstillinger. Tidligere er udstillingslisterne fra
Museet Ribes Vikinger, hvor omkring 13.565 genstande er udstillet, digitaliseret. I
forbindelse med renovering og genåbning af Esbjerg Museums udstillinger, blev der lavet en
gennemgang af de udstillede genstande i Esbjerg Bymiljø. Den oprindelige udstillingsliste er
rettet igennem, så den svarer til virkeligheden, og der er taget billeder af de udstillede
genstande. Der er omkring 1500 udstillede genstande i Esbjerg bymiljø.
Som en del af renoveringen af udstillingen er sølvtøjet i guldsmedemontren blevet pudset op
på Konserveringscenter Vest i Ølgod, og det flotte dagligstuemøblement i direktørens kontor
i Bymiljøet er blevet ombetrukket i et samarbejde mellem møbelpolstrer Erling Hansen i
Ølgod og Konserveringscenter Vest.
Detektorfund og danefæ
I 2017 er registreret 491 detektorfund fra en række lokaliteter, både velkendte fundsteder
og nye. Heraf er 212 genstande indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet. Igen er
markerne ved Damhus lige syd for Ribe velrepræsenterede i statistikken med 122 fund. Der
er mange fine fund imellem, heraf følgende eksempler:
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ASR 1375x171, Gl. Hviding:
Sassanidisk sølvdrakme, vikingetid.
Diameter 2,3 cm.
Fundet af Kasper Damkjær Thiessen.

ASR 2327x765, Damhus: Hel seglstampe i bronze.
Omskrift: S. Thrugilli Brudi.
Diameter: 2,7 cm.
Fundet af Henrik Brinch Christiansen.

ASR 872x330, Råhede: Oval fibel dekoreret med
geometrisk reliefmønster. Karolingisk/frisisk stil?
Mål: 3,5x2 cm.
Fundet af Jens Lau.

SJM 156x44, Vester Vedsted: Fragment af
flot, ligearmet fibel.
Længde: 4,3 cm, bredde: 2,4 cm.
Fundet af Jens Lau.
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SJM 257x174, x180, Tømmerby: Fragment af kindplade til hestebidsel/seletøj. Største mål:
7,1x4,5 cm, samt fragment af sværdfæsteknap fra yngre germansk jernalder af bronze med
ornamentik. Største mål: 3,3 cm. Begge fundet af Dan Christensen.

SJM 354x81, Solbjerg: Flot næbfibel af
kobberlegering.
Største mål: 4,8x3,1 cm.
Fundet af Dan Christensen.

SJM 676x3, Hostrup: Fragment af trefliget spænde
med dyb reliefdekoration. Ca. 2/3 af den ene flig
mangler.
Største mål: 5,5 cm.
Fundet af Jens Peter Pedersen.
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3. Undersøgelser og projekter
3.1 Arkæologi
SJM 3 Posthustorvet, Ribe Bygrunde, Sankt Katharine Sogn
Forskningsudgravning inden for rammerne af Northern Emporium, der gennemføres i
samarbejde med UrbNet på Aarhus Universitet. Undersøgelsen har til formål at udgrave ca.
100 m2 af de ældste markedspladslag i Ribe, dvs. en ca. 2 meter tyk lagserie fra 7- og 800tallet, muligvis rækkende ind i 900-årene. Indtil nu er der undersøgt hovedparten af en
parcel med op til fem gulvfaser fra huse, der foreløbig dateres til 800-årene. Husene har målt
ca. 10x7 meter med en langsgående midterdel, ligesom der er fundet rester af både
ildsteder, bageovn og metalhåndværksted. Som sædvanligt, når der er tale om de ældste lag
i Ribe, er der fremkommet en række fornemme genstandsfund, bl.a. en kam med runer, en
amulet af rav udformet som en lille økse, en tilsvarende i form som en fugl, samt en række
blyhængesmykker med korsmotiv.
Udgravningsleder: Claus Feveile
Undersøgelsestidspunkt: Juni 2017-juli 2018
Undersøgelsen blev betalt af: Carlsbergfondet/UrbNet
SJM 358 Sjelborg Strandvej 20, Sjelborg By, Hostrup Sogn
Slutundersøgelse i forbindelse med nybyggeri. Der blev ved undersøgelsen fundet
omfattende bebyggelsesspor. Heriblandt spor af minimum syv huse i flere faser, flere drænog skelgrøfter samt vejspor beliggende langs med den nord-syd gående vej gennem
landsbyen Sjelborg. Anlæggene kunne typologisk og ud fra keramikfund dateres til
senmiddelalderen, renæssancen og tidlig moderne tid.
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Juni-juli 2017
Undersøgelsen blev betalt af: Braa Huse A/S
SJM 365 Jedsted Mølle, Vilslev By, Vilslev Sogn
I forbindelse med anlæggelse af en faunapassage blev der ved kombineret
overvågning/udgravning fundet og registreret et tværsnit i den gamle ca. 2 meter høje
mølledæmning. Dæmningen viste sig at være opbygget af en kerne af tørv, støttet på hver
side af fletværkshegn, som holdes på plads af kraftigere stolper. På forsiden af dæmningen
var der lagt et kraftigt klæglerslag for at hindre erodering. Yderligere en ydre række stolper
har formodentlig dannet bolværk, samtidig med at de har støttet konstruktionen. Der er i
udgravningen ikke fundet indikationer på, at den stående dæmning er ældre end de i
forundersøgelsen fremkomne dateringer til 1547/48, men der forventes yderligere
dendrokronologiske resultater.
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Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Maj-juni 2017
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune/Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
SJM 385 Ravnsbjerg Bakke, Ravnsbjerg By, Guldager
Undersøgelse af de resterende grunde i den private udstykning Ravnsbjerg Bakke. Der blev
fundet syv huse fra senneolitikum heriblandt det største hus fra stenalderen, som til dato er
fundet i museets ansvarsområde. Der blev desuden fundet fire middelalderlige gårde, som
sandsynligvis havde afløst hinanden i tid, samt en velbevaret bondeteglovn fra 1700-tallet.
Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Oktober
Undersøgelsen blev betalt af: Energiparken Ravnsbjerg ApS
SJM 431 Sviegade, Ribe Bygrunde, Ribe Domsogn
Undersøgelse i forbindelse med renoveringen af Sviegade, der kunne påvise, at gaden
tilhørte Ribes ældste gadenet fra før 1100. Der blev gjort flere interessante gentandsfund
bl.a. et sjældent og velbevaret pilgrimsmærke fra klosteret Saint-Guilhem-le-Désert i Massif
Central, Frankrig. Mærket viser en ridder til hest med teksten ”Den velsignede Guilhems
segl”.
Udgravningsleder: Maria Knudsen
Undersøgelsestidspunkt: Maj – juli
Undersøgelsen blev betalt af: Din Forsyning A/S
SJM 496-2 Sdr. Elkærvej, Sdr. Elkær, Grene Sogn
Slutundersøgelse med fund af omfattende bebyggelse bestående af 6 treskibede huse fra
ældre bronzealder samt et enkelt toskibet hus, der typologisk set godt kan være fra
neolitikum.
Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen
Undersøgelsestidspunkt: 16/05-2017 til 19/06 2017
Undersøgelsen blev betalt af: Billund Kommune
SJM 551 II Kloakrenovering St. Darum, St. Darum By, Darum Sogn
Større forundersøgelse forud for forsinkelsesbassin til kloakrenovering. Fund af hustomt
formodentlig fra middelalder. Fortidsminderne kunne friholdes og det resterende område
frigives.
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Januar 2017
Undersøgelsen blev betalt af: Din Forsyning/Esbjerg Kommune
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SJM 563 Østermosevej 3/Vorbassediget, Vorbasse By, Vorbasse Sogn
Selvfinansieret forskningsforundersøgelse. For at få en indikation af voldens funktion og
datering (den tolkes som mulig langvold fra jernalderen), undersøgtes en række parallelle
spor, der på luftfoto fra 1954 kunne ses gående skråt over en mark, der lå i forlængelse af
volden. Forundersøgelsen viste at der var tale om hjulspor.
Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen
Undersøgelsestidspunkt: 7/09 2017.
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
SJM 614 Lysningen, Spangsbjerg, Esbjerg Jorder, Treenigheds Sogn
Slutundersøgelse i forbindelse med salg af kommunal grund. Der blev i undersøgelsen fundet
og udgravet i alt 19 jordfæstegrave og fem urnegrave. Der blev yderligere fundet to
grøftforløb, som formodentlig afgrænser bebyggelsen/begravelserne mod øst.
Gravene har vist sig at stamme fra perioden yngre romersk-ældre germansk jernalder (for
jordfæstegravenes vedkommende formodentlig 5. årh. e.Kr.), samtidig i ESM 2698-1U
udgravede bebyggelse mod vest. Gravene rummede nedsunkne spor af ovenjordiske
gravmarkeringer, veldefinerede kistespor, ligskygge, stolpekonstruktioner i gravene, samt
fornemt grav- og dragtudstyr. Som det ser ud på nuværende tidspunkt, tæller dette som
minimum: 11 lerkar, to snoede ringe, hvoraf min. en er af sølv, 7 bøjlefibler, en bronzearmring, en bronze-ankelring, yderligere to uidentificerede ringe, to perlekæder på
henholdsvis 30+ og 6+ rav- og glasperler, en formuldet træspand, 4 knive, 2 lansespidser, en
formodet skjoldbule, 4 bronzedragtnåle, 4 bronze-mallehægter og en mallehægte i sølv.
Udgravningsleder: Malene Aagreen Nielsen
Undersøgelsestidspunkt: November-december 2017
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune
SJM 625 Snedkervej, Tømmerby By, Bramming Sogn
Større forundersøgelse forud for salg af erhvervsgrund. Ingen fund af væsentlige
fortidsminder.
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Januar 2017
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune
SJM 628 Bryndumvej, Bryndum By, Bryndum Sogn
Større forundersøgelse forud for byggeri af busterminal. Der blev ved forundersøgelsen ikke
fundet væsentlige fortidsminder. Området var kraftigt forstyrret af en nu nedrevet gård og
en tidligere materialeplads.
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Januar 2017
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune
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SJM 629 Østre Strandvej, Tjæreborg By, Tjæreborg Sogn
Undersøgelse forud for etableringen af et regnvandsbassin i det nye parkområde Byens
Hjerte umiddelbart nord for Tjæreborg Kirke. Der blev fundet en gård fra formodentlig 1500eller 1600-tallet bestående af flere fritliggende længer med jordgravede stolper. Gården
udgjorde den første bebyggelse på stedet, og den var sandsynligvis forgænger til den
historisk kendte Ulvegård.
Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen
Undersøgelsestidspunkt: August – september
Undersøgelsen blev betalt af: DIN Forsyning A/S og Esbjerg Kommune
SJM 633 Sallingsundvej 12, Gjesing By, Bryndum Sogn
Mindre forundersøgelse forud for salg af erhvervsgrund. Fund af tre kogestensgruber hvoraf
mindst en er fra sen EGK, en kogegrube/mulig rest af jernudvindingsovn fra JA, et udateret
dybt stenfyldt anlæg – muligvis sivebrønd, samt flere jordgravede anlæg fra
besættelsestiden.
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Januar 2017
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
SJM 634 Majgårds Allé, Andrup, Esbjerg Jorder, Skads Sogn
Mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af materialeplads. Ingen væsentlige
fortidsminder.
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Januar 2017
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
SJM 645 Elmevej, Nr. Vejrup By, Vejrup Sogn
Forundersøgelse forud for etableringen af et regnvandsbassin. Der blev ikke fundet
væsentlige fortidsminder.
Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Marts
Undersøgelsen blev betalt af: Din Forsyning A/S
SJM 646 Nedergårdsvej 17, Kirkeby By, Sdr. Omme Sogn
Mindre forundersøgelse forud for etablering af genbrugsplads. Der fandtes intet af
arkæologisk interesse.
Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen
Undersøgelsestidspunkt: 15/05 2017
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
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SJM 647 Marbækparken I, Hjerting By, Guldager, Hjerting Sogn
4. etape af byggemodning nord for Sjelborgvej i Hjerting. Fund af fire hustomter fra ældre
førromersk jernalder samt et par mindre gruber og et større grubekompleks ligeledes fra
ÆFRJA. Husene dateres ud fra typologiske træk som væggrøft i østenden og ikke i vestenden,
mens gruberne primært dateres ved keramikfund. Bebyggelsen fra ÆFRJA er en fortsættelse
af bebyggelse fra samme periode fundet i forbindelse med Myrtueparken I+II (SJM 383) og
Kløverholmparken (ESM 2372-3).
Udgravningsleder: Tobias Danborg Torfing
Undersøgelsestidspunkt: Juni 2017
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune
SJM 647 Marbækparken II, Hjerting By, Guldager, Hjerting sogn
Slutundersøgelse forud for regnvandsbassin tilhørende byggemodningen Marbækparken.
Fund af hustomt fra ældre førromersk jernalder. Huset dateres ud fra typologiske træk,
Bebyggelsen fra ÆFRJA er en fortsættelse af bebyggelse fra samme periode fundet i
forbindelse med Marbækparken I (SJM 647 I), Myrtueparken I+II (SJM 383 I+II) og
Kløverholmparken (ESM 2372-3).
Udgravningsleder: Tobias Danborg Torfing
Undersøgelsestidspunkt: Juli 2017
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune
SJM 649 Ribe Biogas, Kærbøl By, Farup Sogn
Der blev ved forundersøgelsen fundet den overpløjede gravhøj ”Kosakhøj” med en bevaret
jordfæstegrav uden bevaret gravgods. Højen og graven skal typologisk og gennem flintfund i
graven formodentlig dateres til enkeltgravskultur. Nord for højen fandtes hjulspor fra et
ældre vejforløb, som ikke kunne dateres nærmere. I forbindelse med gennemgravning af det
gamle ejerlavsdige syd for højen blev dette undersøgt i snit og flade. Fortidsminderne kunne
færdigundersøges i forundersøgelsen.
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
Udgravningsperiode: Februar 2017
Undersøgelsen betalt af: Ribe Biogas A/S
SJM 652 Tjærebord Nord III, Tjæreborg By, Tjæreborg Sogn
3. og sidste etape af byggemodning i det nordlige Tjæreborg. Fund af minimum 80
konstruktioner fra overgangen mellem FRJA-ÆRJ med tilhørende hegn og aktivitetsområder.
Konstruktionerne tilhører primært en rækkelandsby i flere faser samt omkringliggende
spredt bebyggelse. Der er yderligere fundet og udgravet en mindre gravplads med én
urnegrav og syv brandpletgrave fra ÆRJ. En af brandpletgravene indeholdt et sammenbukket
sværd med tilhørende sværdskedebeslag muligvis tilhørende en lokal stormand. De øvrige
dele af bebyggelsen er udgravet i de to foregående udgravninger ESM 2713-1 og 2.
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Udgravningsleder: Tobias Danborg Torfing
Udgravningsperiode: Februar-juni 2017
Undersøgelsen betalt af: Esbjerg Kommune
SJM 674 Søgård, Donslund By, Hejnsvig Sogn
Mindre undersøgelse af 400 m2 forud for etablering af maskinhus. Her fandtes der rester af 3
jernudvindingsovne, gruber med affald fra jernfremstillingen, herunder fragmenter af
ovnene, samt hjørnet af en gård fra germansk jernalder bestående af et halvt hus og dele af
et muligt sadeltagshegn.
Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen
Undersøgelsestidspunkt: 7. marts og 7. april 2017
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
SJM 675 AVK Plast A/S, Ø. Vedsted By, Ribe Domsogn
Slutundersøgelse af 4843 m2 forud for befæstelse af arealet. Ved udgravningen fandtes 11
brandgrave fra førromersk jernalder, 1 urne og 10 brandpletter, samt et par dårligt bevarede
hustomter fra YBA-ÆFRJ. Desuden et længere parti af det smukke hulbælte fra FRJ, som
tidligere er fundet mod nord. Desuden dele af flere gårde fra YR-ÆGJ, som gennem mange
faser lå på stedet. Enkelte hustomter synes typologisk at strække sig ind i YGJ. Kommende
C14-dateringer vil forhåbentlig kunne afklare dette.
Udgravningsleder: Malene Aagreen Nielsen
Undersøgelsestidspunkt: September-oktober 2017
Undersøgelsen blev betalt af: AVK Plast A/S
SJM 677 Åstvej 14, Billund By, Grene Sogn
Større forundersøgelse forud for hotelbyggeri. Der fandtes intet af arkæologisk interesse.
Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen
Undersøgelsestidspunkt: 14-19/06 2017
Undersøgelsen blev betalt af: Legoland Billund
SJM 683 Særtransportrute, Tjæreborg By, Tjæreborg Sogn
Større forundersøgelse forud for anlæggelse af særtransportrute øst om Esbjerg mellem
afkørsel 74 på E20 og Tjæreborgvej. Der blev i forundersøgelsen fundet fortidsminder på 2 af
de i alt 4 undersøgte lokaliteter. På det første og nordligste stræk blev der fundet spredte
bebyggelsesspor i form af stolpehuller formodentlige fra middelalder-renæssance. På den
fjerde og sydligste lokalitet fandtes to gårdstomter fra romersk jernalder. Den ene
velbevaret, men desværre skåret af en tidligere anlagt vej. Begge lokaliteter kunne færdigundersøges i forundersøgelsen.
Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund/Troels Bo Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Maj-juni 2017
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Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune
SJM 685 Cykelsti, Hovedvej A1, Endrupholm Hgd., V. Nykirke Sogn
Overvågning af anlæggelse af dobbeltrettet cykelsti langs Hovedvej A1 mellem Hjortkærvej
og Bygaden i Endrup. Der er ved overvågningen foreløbig fundet tre brønde, som kan
keramikdateres til formodentlig jernalder. De afventer udgravning.
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
Undersøgelsestidspunkt: Oktober 2017Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune
SJM 687 Cykelsti, Obbekærvej, Tved, Ribe Jorder, Sankt Katharine Sogn
Overvågning af anlæggelse af dobbeltrettet cykelsti langs Obbekærvej mellem Tved
Gammelvej og Vesterengvej. Der blev ved forundersøgelsen ikke fundet væsentlige
fortidsminder. En stor del af området fremstod enten som tidligere eng eller hede.
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen
Undersøgelsestidspunkt: September-oktober 2017
Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune
SJM 706 Farup Kirkevej 2, Kærbøl By, Farup Sogn
Forundersøgelse forud for opførelsen af Farup Kultur- og Aktivitetshus. Der blev ikke fundet
væsentlige fortidsminder.
Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen
Undersøgelsestidspunkt: April
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
SJM 709 Vorbasse Sønderhede, Vorbasse By, Vorbasse Sogn
Selvfinansieret forskningsforundersøgelse for at finde ud af om en række tuer, der lignede
en tuegravplads sydvest for Vorbasse, vitterligt var en tuegravplads. Undersøgelserne viste,
at der var tale om små indlandsklitter.
Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen
Undersøgelsestidspunkt: 21/01 til 29/05 2017
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
SJM 711 Erisvænget, Sønderris, Guldager Sogn
Slutundersøgelse forud for 1. etape af byggemodning mellem Tarphagevej og Sønderrisvej i
Sønderris. Foreløbig er der i undersøgelsen fundet 12 hustomter fra førromersk jernalder
med tilhørende gruber og hegn. Yderligere er der fundet et mindre område med gruber fra
formodentlig tragtbægerkultur. Fundene er i skrivende stund under udgravning.
Udgravningsleder: Tobias Danborg Torfing
Undersøgelsestidspunkt: November 201741

Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune
SJM 712 Biogasledning Korskro-Bramming, Lunde, Esbjerg Jorder, Skads Sogn
Overvågning af etablering af biogasledning fra Korskro Biogas til det vestlige Bramming. Der
blev i forbindelse med undersøgelsen konstateret og udgravet fem områder med
bebyggelsesspor bestående af stolpehuller og kogestengruber fra henholdsvis yngre
bronzealder, ældre jernalder og yngre jernalder.
Udgravningsleder: Anders Olesen
Undersøgelsestidspunkt: September-december 2017
Undersøgelsen blev betalt af: Dansk Gas Distribution
SJM 717 Geofysisk eftersøgning af Ribes vikingetidige havn
Sammen med geofysiker Dennis Wilken, Kiels Universitet, og flere studerende fra samme
sted er to arealer på Ribelunds områder blevet undersøgt. Datasættet viste en række meget
spændende anomalier, som kræver nærmere studier. Det indgår i et speciale-emne og
foreligger i bearbejdet stand i løbet af 2018.
Undersøgelsesleder: Morten Søvsø
Undersøgelsestidspunkt: Oktober 2017
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer/Kiels Universitet
SJM 721 Granvej 9, Billund By, Grene Sogn
Besigtigelse af afrømmet område forud for etablering parkeringsplads. Der fandtes intet af
arkæologisk interesse, idet hele området viste sig at bestå af gamle indlandsklitter
Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen
Undersøgelsestidspunkt: 31/07 2017
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
SJM 724 Cykelsti Eg-Grindsted, Eg og Jerrig ejerlav, Grindsted Sogn
Større forundersøgelse forud for anlæggelsen af cykelsti. Ved undersøgelsen fandtes to
steder med bebyggelsesspor fra oldtiden, sandsynligvis sten- eller bronzealder, samt spor
efter to engvandingskanaler fra 1800-tallet.
Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen
Undersøgelsestidspunkt: 21/09 til 12/10 2017
Undersøgelsen blev betalt af: Billund Kommune
SJM 726 Hedemarken, Dal by, Grindsted Sogn
Besigtigelse af afrømmet område forud for byggeri. Der fandtes intet af arkæologisk
interesse.
Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen
Undersøgelsestidspunkt: 25/04 2017
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Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
SJM 728 Vejlevej 11, Billund By, Grene Sogn
Mindre forundersøgelse forud for byggeri. Der fandtes intet af arkæologisk interesse.
Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen
Undersøgelsestidspunkt: 23/08 2017
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
SJM 731 Montanavej 10, Sdr. Elkær, Grene Sogn
Mindre forundersøgelse forud for byggeri. Der fandtes intet af arkæologisk interesse.
Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen
Undersøgelsestidspunkt: 15-19/09 2017
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
SJM 732 Kolvigs Gård, Ribe Bygrunde, Ribe Domsogn
Besigtigelse af udgravning til nyt byggeri ved Kolvigs Gård. Der blev ikke fundet væsentlige
fortidsminder, som berettigede en arkæologisk undersøgelse og standsning af byggeriet.
Besigtiger: Michael Alrø Jensen
Undersøgelsestidspunkt: September
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
SJM 760 Østermosevej 2C, Vorbasse By, Vorbasse Sogn
Mindre forundersøgelse forud for etablering af to løgfrøsøer nær gravhøj. Der fandtes intet
af arkæologisk interesse.
Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen
Undersøgelsestidspunkt: 30/11 2017
Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer
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3.2 Historie
SJM 292 Esbjerg Havn jubilæumsbog.
Arbejdet med bogen er omtalt ovenfor. Sagen rummer i dag såvel interviewundersøgelse
omkring havnens arbejdskulturer som en samlet registrering af havnens bygninger og anlæg.
SJM 325 Kulturhistorien i planlægningen
Udarbejdelse af manuskript til publicering. Afventer svar på publiceringsstøtte.
SJM 439 Culture Plus
Projektet 100 Fortællinger havde bevilget 50.000 kr. til udvikling af en oplevelsespakke med
udgangspunkt i museets fotoustilling om den amerikanske fotograf Esther Bubleys besøg på
Mandø. Grundet tragiske begivenheder hos vores samarbejdspartner blev dette dog ikke
fuldt gennemført.
SJM 440 Esther Bubley
Projektansat Nadia Fenn har stået for en stor del af tilrettelæggelsen af udstillingen, der
åbnede i juni 2017 og stod til 31. oktober 2017. Der arbejdes for øjeblikket på en permanent
fremvisning af plancherne, der blev overdraget til Mandø Museum efter udstillingen.
SJM 448 Pionér
I september 2016 åbnede Historie udstillingen Pionér – vores historie på Hovedbiblioteket i
Esbjerg. Udstillingen inspirerede i 2017 yderligere til et forløb på talentlinjen ved
Urbanskolen, Rørkjær, hvor et hold elever under ledelse af Marie-Louise Exner fik til opgave
at lade sig inspirere af udstillingen i deres arbejde med dramatiske fortolkninger af Esbjergs
oprindelseshistorie.
SJM 450 Heksemuseet
I 2017 blev der udarbejdet en ny plan for heksemuseets fysiske rammer. Det skete i form af
en fase hhv. 1, 2 og 3 af museet, hvoraf midlerne til fase 1 blev sikret i begyndelsen af 2018.
Sidst i 2017 blev der desuden i samarbejde med lektor Louise Kallestrup fra SDU fulgt op på
en henvendelse fra en privat samler, der tilbød museet at anvende de af hans originale tryk,
som kunne have interesse for heksemuseet. Der viste sig at være tale om flere fine og
sjældne eksemplarer, som også rent visuelt vil gøre sig flot på heksemuseet. Endelig
resulterede samarbejdet med forskerne i Innocoast i yderligere idéudvikling omkring det
tematiske fokus for museet, bl.a. blev der produceret en film, som udforskede
hekseprocesserne igennem lydeffekter, og som vil kunne bruges i formidlingen om museet.
Samarbejdet ledte ligeledes til udviklingen af en værktøjskasse for den sociale mediestrategi
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på museet, noget vores praktikant Signe Elkjær, som ovenfor nævnt omsatte i tre konkrete
kampagner omhandlende hhv. idéen om hekse, Ribehekse og nutidens hekse.
SJM 479 Kulturarvsformidling og Kystturisme
Projektet er grundet bl.a. travlhed hos os såvel som vore samarbejdspartnere, der alle har
været udfordret af åbninger af nye store udstillingstiltag, blevet forsinket, således at
afslutningsdatoen er sat til 1.4. 2018.
SJM 598 Svenskerbroen på Fanø
Undersøgelse og senere artikel om historien bag og interessen for Svenskeren på Fanø –
arkivbesøg og interviews i forbindelse med etableringen af foreningen Bevar Svenskeren.
Handler om lokal historieidentitet og historiske spors betydning for et lokalt ø-samfund.
SJM 615 Kulturhistorisk rutenet
I forbindelse med projektet Historier om Danmark har Slots- og Kulturstyrelsen igangsat et
bogprojekt med historiske ruter i hele Danmark, og Lulu Anne Hansen agerede fagredaktør
for den syddanske region. Projektet blev afsluttet i 2017 med udgivelsen På tur i
Danmarkshistorien.
SJM 619 Fanø Museum
Konsulenthjælp på udvikling af nyt projekt med nytænkning af museets permanente
udstilling og nye temaudstillinger. Temaudstillinger om børn og kvinders liv, om landbruget
og om mandens liv hjemme og på søen.
Udarbejdelse af prospekt og hjemskaffelse af midler i samarbejde med Fanø Museums
bestyrelse. Herunder renovering af den fredede museumsbygning i samarbejde med Jørgen
Overbys Tegnestue.
Detailudviklingen af temaudstillinger udføres af Anders Kilgast Jensen i samarbejde med
Mette Slyngborg og bestyrelsen.
SJM 777 Tips og tricks til familiekanalen
SJM 778 Nationalpark Vadehavet: Temaaften om den maritime Vadehavs kultur.
Oplæg om Fanøs maritime spor på Myrthuegaard og artikel om samme efterfølgende i
temahæfte 8: Vadehavet som forbindelsesvej gennem tusind år.
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3.3 Bramming Egnsmuseum
BRM 9 Fotograf C. K. Olesen
Fotograf C. K. Olesens glaspladesamling på 43.000 negativer er blevet gennemgået af
flere lokalkendte blandt museets frivillige med henblik på at identificere personer, gader og
bygninger. Formålet er at lave udstilling om samlingen i 2018. Desuden er der et stort ønske
om at gøre samlingen tilgængelig på nettet.
BRM 104 Marius Skov
Museets samling er blevet forøget med 4 malerier af Marius Skov, som er en væsentlig
lokal kunstner, der er repræsenteret i afdelingens samling med mere end 100 værker.
BRM 124 N.A. Jørgensens møbelfabrik
En efterkommer efter N. A. Jørgensen har skænket museet en række genstande og fotos,
der alle stammer fra møbelfabrikant-familien Jørgensen, der gennem tre generationer drev
møbelproduktion i Bramming. Produktionen blev indledt af rokkedrejer N.A. Jørgensen i
1911, sønnen Thomas byggede fabrik i Storegade og flyttede den i 1961 ud på Vardevej
under navnet BRAMIN og drev virksomheden 1925-1969. Hans søn Hans Anton drev
BRAMIN fra 1969 til 1982.
BRM 162 Stationsbyer i Esbjerg Kommune
Stationsbyer i Esbjerg Kommune, som er valgt som afdelingens satsningsområde, har haft
særlig bevågenhed. Der er indledt indsamling med henblik på en præsentation af
stationsbyerne i de kommende år. I år er således indgået et luftfoto optaget 1987/88.
Stationsbyen Bramming indgår i afsnittet om 1800-tallet i Sydvestjyske Museers udstilling
Sydvestjyske historier om Danmark. Der er planlagt et foredrag om Bramming Stationsby i
foråret 2018 og endnu et foredrag om en stationsby i efteråret.
BRM 178 Bakkevejens Skole
En del ældre tidstypisk undervisningsmateriale fra Bakkevejens Skole, FORTUNA, blev
indsamlet og reddet fra destruktion. Blandt disse var blandt andet skolens fane, der har
været brugt ved gymnastikopvisninger. Alle spor af skolen som tidligere selvstændig skole
skulle fjernes, da skolen i dag blot er en afdeling af den større Fortunaskole. Bakkevejens
Skole blev opført i 1906 og var, da den blev bygget, langt over standarden for kommunale
skoler i stationsbyerne.
BRM 211 Urmagerinstrumenter
Urmagerinstrument fra nyeste tid, Storegade 9, Bramming. Instrumentet er indsamlet
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som led i en dokumentation af forretningens gamle historie. Urmager er et tidligt erhverv i
mange stationsbyer. Den første urmager etablerede sig her i 1895. De mange års
urmagervirksomhed er repræsenteret gennem en større samling af ældre urmagereffekter
på museet. I dag er urmagererhvervet på voldsom retur og de instrumenter, der er anvendt
af den sidste generation, er sjældne.
BRM 357 Malermester M.B. Christensen
Irene Krydsfeldt har bidraget med væsentlige oplysninger om malermester M.B.
Christensen. Han var ikke alene en betydningsfuld håndværker i stationsbyen og er
repræsenteret med genstande i samlingen. Han var også en vigtig aktør i byens afholdsloge,
N.O.G.T., der er repræsenteret på museet i form af et nærmest fuldt bevaret inventar fra
logen, som en overgang havde til huse på 1. salen i hans hus.
BRM 471 Tømrer Peter Jessing
Tømrer Peter Jessing, Bramming, hvis elevtegninger og lærekontrakt belyser lærlingeuddannelsen som håndværker i stationsbyen i 1940’erne.
BRM 668 En dør fra ejendommen Ribe 82, Sejstrup
Genstande fra ejendommen Ribevej 82, Sejstrup er indsamlet og suppleret med personoplysninger og familiefotos. Der er tale om en opfølgning af hjemtagningen af en dør, tegnet
og udført af bygmester Peder Thygesen Pedersen. Indsamlingen er sket i et meget positivt
samarbejde med ejendommens nuværende ejer, Esther Pedersen. Resultatet er publiceret
af Jane Møller.
BRM 690 Familien Randlev og Bramming-ulykken
Oplysninger om familien Randlev fra et oldebarn af hr. og fru Randlev, der var to af de
passagerer, det befandt sig på det tog, der forulykkede ved Bramming i 1913. De blev begge
såret. Personerne er nævnt i Lokalårbogen 1913 blandt de 80 øvrige involverede. Med de
nye oplysninger ved vi nu, at ægteparret var på vej tilbage til Australien, og hvorfor de aldrig
nåede tilbage. Han er danskfødt og emigrerede til Australien, hvor han giftede sig. De var på
rejse, hvor han ville vise hende sit fædreland. Deres historie vil blive publiceret snarest
muligt.
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4. Formidlingsaktiviteter
4.1 Udstillinger
De Kristne Vikinger, Museet Ribes Vikinger, 1. januar-17. april
12 kristne vikinger, Museet Ribes Vikinger, 1. januar-17. april
Fantazy og farver – malerier i akryl og akvarel, Elena Vazenina Bossen, Bramming
Egnsmuseum, 14. januar-12. februar
Seascapes – skulptur og malerier, Martin Lichtmann og Jette Dümke, Bramming
Egnsmuseum, 25. februar–26. marts
Essens – malerier, Lene Vilslev, Bramming Egnsmuseum, 8. april-7. maj
Under himlens hvælv – Det gamle grønlandske verdensbillede, skulptur, tegninger og
malerier, Naja Abelsen, Bramming Egnsmuseum, 1. juni-31. august
SUZHOU Ånd og Liv 618-1279, Museet Ribes Vikinger, 17. juni-17. september
Between the tides – verdensfotografen Esther Bubleys Mandøbilleder, Mandø, 24. juni-31.
oktober
Ringnålen fra Sylt, Museet Ribes Vikinger, 9.-11. august
Kunstskolen Arcus, Bramming Egnsmuseum, 16. september–15. oktober
Guldfragmenter, Northern Emporium, Museet Ribes Vikinger, ultimo september-primo
november
Sydvestjyske Historier om Danmark, Museet Ribes Vikinger, 3. november-31. december
Klæbersten, Northern Emporium, Museet Ribes Vikinger, primo november-31. december
Den glade maler, Linda Jessen, Bramming Egnsmuseum, 4.-26. november
Alletiders jul – juletraditionernes oprindelse, Bramming Egnsmuseum, 2.-31. december

4.2 Børn og unge
Sprækker til fortiden, museet slår revner, vinterferieaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 11.-26.
februar
Påskeæggejagt, Museet Ribes Vikinger, 8.-24. april
Påskeæggejagt, Esbjerg Vandtårn, 13.-14. april
Dekorér voksæg, påskeaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 11.-13. april
Overtro og magi, Anna Louise Siggaard, to foredrag ifm. Forskningens Døgn, hhv. Rybners
Teknisk Skole og Esbjerg Gymnasium, 27. april
Lykkens gudinde som støbejernsovn, Mogens Hansen, to foredrag ifm. Forskningens Døgn,
hhv. Rybners Teknisk Skole og Esbjerg Gymnasium, 27. april
Vikingetogt til England, sommerferieaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 10. juni-9.juli
På inskriptionsjagt, sommerferieaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 17. juni-17. september
Den kinesiske turist, sommerferieaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 10. juli-6. august
Mystiske væsner, sommerferieaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 7. august-10. september
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Reformationen i Ribe – et dilemma-orienteret storyline forløb, samarbejde med UC SYD, 7.-9.
klasse, Vittenberg- og Ansgarskolen, Ribe, uge 41
Store omvæltninger, efterårsferieaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 14.-29. oktober
Nissernes tøj, julefortællehjørne, Museet Ribes Vikinger, 1.-15. december

4.3 Øvrige aktiviteter
Dronning Dagmar – en monologfortælling af Kaj Nissen, Drakomir, 14 forestillinger, Museet
Ribes Vikinger, 1.-19. februar
Om gravhøje, russiske kosakker og et drab i Nr. Farup, Troels Bo Jensen, Arkæologibloggen,
marts
Forårskoncert med Camenakoret, Bramming Egnsmuseum, 29. april
Oplev "Kongens høj" ved Skads kirke, Fortidsmindedagsarrangement, 30. april
Marbækdag, Myrthuegård, 21. maj
Kulturnat, Bramming Egnsmuseum, 1. juni
Plantagen og Galgebakken, aftenbyvandringer, Ribe Plantage, alle torsdage i juli
Ghostwalks, aftenbyvandringer, Ribe, alle onsdage juli og august
Gård fra 1500- eller 1600-tallet fundet i Tjæreborg. Den Gamle Ulvegårds oprindelse, Michael
Alrø Jensen, Arkæologibloggen, september
Forpremiere på DR-serien Historier om Danmark, Afsnit 6: år 1536-1660, Sct. Catharinæ
Kirke, 21. september
Reformationsvandringer i Ribe, otte stk. fordelt i perioden 12.-15. oktober
Byens Lys, Kulturens Døgn i Esbjerg, Esbjerg Vandtårn, 13. oktober
Velbevarede neolitiske langhuse og middelalderlige gårde på Ravnsbjerg Bakke, Michael Alrø
Jensen, Arkæologibloggen, november
Udgivelse af lokalhistorisk årbog for Brammingegnen, Bramming Egnsmuseum, 24.
november
Jul på Det gamle elværk, Bramming Egnsmuseum, 2. 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.

4.4 Nye undervisningsmaterialer og tilbud
I Domkirken med Reformationsbriller, 5.-9. klasse
På opdagelse i 1800-tallet kap. 5-6, de ældste specialklasser, Esbjerg Kommunes folkeskoler
Påske på Quedens Gaard, 1.-3. klasse, Esbjerg Kommunes folkeskoler
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4.5 Foredrag arrangeret af Historisk Samling fra Besættelsestiden
Best, Pancke og Bovensiepen for retten, arkivleder Henrik Lundtofte, Esbjerg Museum, 8.
februar
Et sort kapitel i Danmarkshistorien? Minerydningen langs Vestkysten, museumsinspektør
John V. Jensen, Esbjerg Museum, 22. februar
Forfatterforeningens Æresret, journalist og forfatter Arne Hardis, Esbjerg Museum, 22. marts
”Signal” og tysk propaganda under besættelsen, historiker Mona Jensen, Esbjerg Museum, 1.
november
Auschwitz, forfatter Peter Langwithz, Esbjerg Museum, 22. november

4.6 Foredrag og udflugter arrangeret af Bramming Egnsmuseum
Den kolde krig og nogle samfundsmæssige konsekvenser, museumsinspektør Mogens
Hansen, Bramming Egnsmuseum, 25. januar
Livet nord for Kongeåen under 1. Verdenskrig, museumsinspektør Mogens Hansen,
Bramming Egnsmuseum, 6. marts
Øllets kemi, livestreaming af foredrag fra AU, Bramming Egnsmuseum, 21. marts
Dobbeltforedrag: Lægerne i det gamle Bramming, Mogens Hansen samt
Barndomserindringer fra et lægehus, Jette Warrer Knudsen, 25. april
Dobbeltforedrag: Myter, mytologi og religion – Tro det eller lad være, museumsinspektør
Mogens Hansen og kunstner Naja Abelsen, Bramming Egnsmuseum, 7. juni
Foredrag og rundvisning: Grønlandske myter, museumsinspektør Mogens Hansen, Bramming
Egnsmuseum, 14. juni
Giver myter mening i dag?, kunstner Naja Abelsen, Robert Storm, museumsinspektør
Mogens Hansen og Egil Hvid-Olsen, Bramming Egnsmuseum, 23. august
Møbler i Bramming gennem generationer, museumsinspektør Mogens Hansen, 6. september
Der var en gang en grænse, Gerhard Hammel, Bramming Egnsmuseum, 19. september
New Zealand i ord og billeder, Jette Davidsen og Frida Svenningsen, Bramming Egnsmuseum,
12. oktober
Puttes i mad, Pia Møller Martensen og Lene Pedersen, livestreaming af foredrag fra AU,
Bramming Egnsmuseum, 24. oktober
Luther – en ildsjæl i 1500-tallet, pensioneret gymnasielektor Hanne Eiby, Bramming
Egnsmuseum, 31. oktober
Sære sanser, Peter Teglberg Madsen, livestreaming af foredrag fra AU, Bramming
Egnsmuseum, 7. november
Big Bang og det usynlige univers, Steen Hannestad, livestreaming af foredrag fra AU,
Bramming Egnsmuseum, 21. november
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4.7 Foredrag og ture arrangeret af museumsforeningerne
Fortiden set fra himlen – luftfotoarkæologi i Danmark, museumsinspektør Lis Helles Olesen,
Holstebro Museum, ASR, 24. januar
Fastelavnsfest i Quedens Gaard, ASR, 26. februar
Indenfor murene: Den gamle remise, EOM, 2. marts
Generalforsamling og nyt fra Sydvestjyske Museer, ASR, 8. marts
Generalforsamling og Atlantvolden – historie og kulturarv, overinspektør Lulu A. Hansen,
EOM, 23. marts
Kina – fra kejserdømme til stormagt, journalist og forfatter Mette Holm, ASR, 28. marts
Krig og konlikt – fra stenalder til jernalder, museumsinspektør Jeanette Varberg, EOM, 4.
april
Carsten Niebuhr som opdagelsesrejsende – myte og realitet, overinspektør Lulu A. Hansen,
ASR, 26. april
Hvad sker der på Esbjrg Museum?, arkivleder Henrik Lundtofte, EOM 27. april
Byvandring i 1500-tallets Ribe, lektor og byguide Anna Margrethe Paludan, ASR, 18. maj
Tur: Kongeågrænsen fra vest til øst, EOM, 20. maj
Tur til Sønderborg Slot – et museum for Sønderjyllands historie, ASR, 17. juni
Busudflugt til Søby Brunkulslejer og Uhre kirke, ASR, 26. august
Sensommertur til Kanonstilling Fanø Nord, EOM, 23. august
Med vikingeskibet Skjoldungen i Sydvestgrønland, Ungdoms- og udviklingskonsulent,
Ingeborg Gayle Nielsen og uddannelsespolitisk konsulent Sissel Kondrup, ASR, 8.
september
Kør-selv tur: Kannikkegården og Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe, EOM, 5. oktober
Den ny videnskab i arkæologien, professor Søren Sindbæk, ASR, 11. oktober
Medlemsaften – Enestående smykke- og tekstilfund i Bryndum, museumsinspektør Michael
Alrø Jensen, EOM, 16. november
Den antikvariske Samling i Ribe, overinspektør Morten Søvsø, ASR, 30. november

4.8 Udgivelser fra forlaget Liljebjerget
Hugo Matthiessen, Hasse Christensen og Søren Mulvad: Ribe i billeder 1917 og 2017. I Hugo
Matthiessens fodspor. 221 s.
Jannie Uhre Ejstrud: Det sidste billede. Fotografisk mindekultur og sorgarbejde i Danmark i
historisk og nutidig optik. 239 s.
Mikkel Kirkedahl Nielsen: Paradis på jord. Suzhou i 2500 år. 95 s.
Mikkel Kirkedahl Nielsen: Paradise on Earth. Suzhou in 2500 years. 95 s.
By, marsk og geest. Kulturhistorisk tidsskrift for Sydvestjylland, 29, 120 s.
Levende Viden. Kulturhistorisk årbog for Esbjerg-Ribe-Fanø-området, 5, 111 s.
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5. De ansattes aktiviteter inden for forskning og formidling
5.1 Publikationer
Jannie Uhre Ejstrud: Det sidste billede. Fotografisk mindekultur og sorgarbejde i Danmark i
historisk og nutidig optik. 239 s.
Feveile, Claus: Ombukkede knivskedebeslag af blik. By, marsk og geest 29, s. 50-120.
Hansen, Lulu Anne: The Road Between the Tides – Esther Bubleys Mandø-billeder, Levende
Viden, 5, s. 18-33.
Hansen, Mogens: Bogtrykker og billedkunstner Poul Poulsen. Lokalårbogen. Lokalhistorisk
Forening for Bramming-egnen 2017, s. 8-9.
Hansen, Mogens: Lene Pedersen – Darumvej 56, Bramming. Lokalårbogen. Lokalhistorisk
Forening for Bramming-egnen 2017, s. 81- 86.
Jensen, Michael Alrø: Den arkæologiske udgravning på Sønderbyvej 19. Nyt om det
middelalderlige Vilslev og byggeskikken i vadehavsområdet. Kongeåen. Lokalhistorisk
årbog for Jedsted og Vilslev, 2017, s. 51-60.
Jensen, Mona: Signal. Et nazistisk propagandablad i Danmark 1940-1945. Forlaget Turbine.
Jensen, Mona: Signal. Et nazistisk propagandablad i Danmark 1940-45. Opslag om
Besættelsestidens illegale blade. På: http://historie.gyldendal.dk.
Just, Flemming: Museernes rolle. Kronik, Altinget Kultur, 28. november.
Just, Flemming: Større end Carnegie og Rockefeller. Samtidens syn på Jacob A. Riis. Levende
Viden, 5, s. 6-17.
Knudsen, Maria og Lars Grundvad: Fæstedskatten – dynastisk guldsmedekunst i 900-årenes
Danmark. By, marsk og geest, 29, s. 30-49.
Lundtofte, Anne-Sofie, Trine Wittorff Brander: Levende viden på museet. Kunst og kultur i
skolen. Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre, s. 138-142.
Møller, Jane B. og Mogens Hansen: En bygmester og hans dør i Sejstrup. Lokalårbogen.
Lokalhistorisk Forening for Bramming-egnen 2017, s. 67-72.
Nielsen, Mikkel Kirkedahl: A conceptual framework for audio-visual museum media. EAI
Endorsed Transactions on Creative Technologies, Bind e4, Nr. 11.
Nielsen, Mikkel Kirkedahl: Et bryggerregnskab fra Esbjerg - lokalt hvidtølssalg og -produktion
i 1890'ernes pionérby. Levende Viden, 5, s. 34-49.
Nielsen, Mikkel Kirkedahl, Ole Degn, Steffen Elmer Jørgensen (red.): Fra Viborg-egnen 2017.
Nielsen, Mikkel Kirkedahl: How Museum Audience Understands the Past Through AudioVisual Media. The Best in Heritage, Bind 16, s. 12-13.
Nielsen, Mikkel Kirkedahl, Flemming Just, Anne-Sofie Lundtofte, Mette Slyngborg, Steen
Frydenlund Jensen (red.), Levende Viden 5. Liljebjerget.
Nielsen, Mikkel Kirkedahl: Paradise on Earth. Suzhou in 2.500 Years. Forlaget Liljebjerget.
Nielsen, Mikkel Kirkedahl: Paradis på Jord. Suzhou i 2.500 år. Forlaget Liljebjerget.
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Qvistgaard, Sarah: Andrup – en bebyggelse fra ældre førromersk jernalder og germansk
jernalder. Arkæologi i Slesvig / Archäeologie in Schleswig 16, s. 9-17.
Siemen, Palle: Single Grave Culture Amber from Jutland. Fontes Archaeologici Posnanienses,
Vol. 52, Poznań, s. 13-40.
Slyngborg, Mette: Som kyllinger om en høne – Svenskeren på Fanø. Levende Viden, 5, s. 100111.
Slyngborg, Mette: Vadehavsøen Fanø – søfartsø med maritime spor. Temahæfte 8,
Nationalpark Vadehavet, s. 4-11.
Søvsø, Mette, Claus Feveile, Morten Søvsø, Flemming Just, Bo Ejstrud (red.), By, marsk og
geest, 29.
Søvsø, Morten: Votive Offerings in buildings from rural settlements – folk beliefs with deeper
roots. Ruralia. Religion, Cults & Rituals in the Medieval Rural Environment, Vol. XI, s. 337345. Leiden.
Søvsø, Morten: Ribe in Jutland - from North Sea Emporium to bishop town. Między Jutlandią
a Sambią – Truso w Kontekscie Badań Południowo-Zachodniej Strefy Basenu Marza
Bałtyckiego w Okresie Wikińskim. Vol. III:2, (Marek Franciszek Jagodziński red.), p. 193230. Elblag.
Therkelsen, Rasmus: Landevejens sømænd. Fiskebilerne fra Esbjerg og hjælpen til danske og
norske fanger i de nazistiske lejre. Levende Viden, 5, s. 60-83.

5.2 Foredrag og oplæg ved museets medarbejdere
Claus Feveile
SJM 3 Posthustorvet – eller Northern Emporium. Antikvarisk Selskabs generalforsamling, 8.
marts.
Northern Emporium. The excavations strategy and method statement. UrbNet, Workshop,
13. marts.
Danish scabbard chape’s of sheet-metal from 11-12th century. EAA kongres, Maastricht, 31.
august.
Ombukkede knivskedebeslag af blik – eller knivskedebeslag af vendisk type.
Amatørarkæologiforeningen HARJA, Odense, 27. september.
Northern Emporium. 10 min oplæg på ODM’s Faglige Orienteringsmøde, 15. november.
Flemming Just
Har andelsbevægelsen en fremtid?, Kjærgård Landbrugsskole, 10. januar.
Sydvestjyske Museer som udviklingsfaktor. Rotary Jerne, Hotel Britannia, 7. februar.
Sydvestjyske Museer i oplevelsesøkonomien. Studerende fra Natur- og
Kulturformidleruddannelsen, Museet Ribes Vikinger, 9. februar.
Vikingerne i Danmark. Kirkebakkeskolen, Vejle, 10. februar.
Sydvestjyske Museer og lokal udvikling. Ingeniørforeningen IDA-Esbjerg, Aalborg Universitet
Esbjerg, 22. februar.
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Ribe Jernindustris historie og betydning for byen. Kannikegården, 19. april.
Landbrug og fødevarer. Rotary Ribe, Backhaus, 22. august.
Renæssancen og reformationen i Ribe. Forpremiere på Historien om Danmark, DR, Sct.
Catharinæ Kirke, 21. september.
Jacob A. Riis og religionen. Menighedsrådets sognedag, Treenigheds Sogn, Esbjerg, 11.
oktober.
Hekseforfølgelserne og Carl Th. Dreyers Vredens Dag. Folkemødet, Seminariehuset, 14.
oktober.
Andelsøkonomi, disruption og deleøkonomi. Vestjyllands Andel, Videbæk, 25. oktober.
Museer og offentlig forvaltning. Quedens Gaard, oplæg for netværk af offentlige ledere, 15.
november
Henrik Lundtofte
Danskere i tysk tjeneste. Folkeuniversitet i Herning, 31. januar.
Best, Pancke og Bovensiepen for retten. Sydvestjysk Folkeuniversitet, 8. februar.
Historisk metode. Forelæsning på Sociologi og Kulturanalyse, Syddansk Universitet, 21.
november.
Lulu Anne Hansen
The historic witch, Innocoast Workshop Ribe, 6. februar
Historier om Danmark, Hekse, Turisme og Byudvikling, P4, 25. januar
Anne Lourup og Ribes hekse, DR Fortællinger om Danmark, Ribe 15.marts
Bunkers – forsvarsværker, forskningsobjekter og ferieattraktioner, Esbjerg og Omegns
Museumsforening, 23. marts
Carsten Niebuhr som opdagelsesrejsende - myte og realitet, Antikvarisk Selskab, 24. april
Mette Højmark Søvsø
Hvad kan vi bruge museernes genstandssamlinger til? Oplæg på Forskerforum, Give. 6.
januar
Om detektorfund og andre genstandsfunds forskningsmæssige potentiale. Foredrag ved
workshop på Danefædagen 2017. Nationalmuseet, København. 28. januar
Religiøst liv og valfartsvæsen belyst ved arkæologiske fund fra Ribe. Foredrag ved møde i
Dansk Selskab for Oldtids- og Middelalderforskning. Saxo-instituttet, Københavns
Universitet, 6. februar
Detecting and archaeological finds as a source to the use of symbols and fashion in 11th and
12th century Denmark. Paper, EAA. 23th meeting of The European Association of
Archaeologists. Maastricht 1. September.
Sammen med Anders Hartvig, Arkæologi Haderslev: Arkæologiske spor efter folketro. Indlæg
på Kultur-, Naturhistorisk og Kunstfagligt orienteringsmøde 2017. Organisationen danske
Museer. Vejle, 15. november.
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Mette Slyngborg
Remisen i Esbjerg. Oplæg for Esbjerg og Omegns Museumsforenings medlemmer, Street
Mekka, Esbjerg 2. marts.
Fanø Museum, et autentisk fanøhjem. Oplæg for Fanø Museums bestyrelse, 23. marts.
Vadehavsøen Fanø – søfartsø med maritime spor. Foredrag ved Nationalpark Vadehavets
temamøde om Vadehavet som forbindelsesvej, Myrthuegård 16. august.
Det internationale heksemuseum i Ribe. Forpremiere på Historien om Danmark, DR, Sct.
Catharinæ Kirke, 21. september.
Michael Alrø Jensen
Vikingegravpladsen ved Bryndum Kirke. Indlæg på ODMs faglige orienteringsmøde,
Munkebjerg, Vejle, 15. november.
Vikingegravpladsen ved Bryndum Kirke. Foredrag for Esbjerg og Omegns Museumsforening,
Esbjerg Museum, 16. november.
Mikkel Kirkedahl Nielsen
SUZHOU – Ånd og liv 618-1127. Kina i Ribe – Ribe i Kina, Museet Ribes Vikinger, 28. august.
How Museum Audience Understands the Past Through Audio-Visual Media. The Best in
Heritage, Dubrovnik, 28. september.
Technology-aided realities: Augmented and virtual reality in a museum context. Maarjamäe
Palace, Tallinn, 23. november.
Mogens Hansen
Træk af socialdemokratiets historie. I forbindelse med Nytårskur for Esbjerg
Socialdemokratis Omegnskreds. Bramming Egnsmuseum, 7. januar.
Den kolde krig og nogle samfundsmæssige konsekvenser. Bramming Egnsmuseum, 25.
januar.
Vin i oldgamle dage. Bramming Vinklub, Bramming Egnsmuseum. 31. januar.
En dør fra Sejstrup. Oplæg ved Lokalhistorisk Forenings generalforsamling på Bramming
Egnsmuseum, 25. februar.
Hvad kan kulturfag som naturfag ikke kan? Wilk Education kursus i naturfag på Bramming
Egnsmuseum, 28. februar.
Livet nord for Kongeåen under 1. Verdenskrig. Skodborg foredragsforening, 6. marts.
Lægerne i Det gamle Bramming. Bramming Egnsmuseum, 25. april.
Lykkens Gudinde som støbejernsovn. Pecha Kucha-foredrag afholdt på Rybners Gymnasium
og Esbjerg Gymnasium. Forskningens døgn, 27. april.
Myter, mytologi og religion – tro det eller lad være. Bramming Egnsmuseum , 7. juni.

55

Giver myter mening i dag? Belyst ved myter fra Det gamle og Det nye Testamente.
Bramming Egnsmuseum, 23. august.
Møbler i Bramming gennem generationer. Drejer Jørgensen, N.A. Jørgensens Møbelfabrik og
Bramin. Bramming Egnsmuseum, 6. september.
Vandtårnet i Bramming. Naturfagsformidling af El- og vandforsyning. Wilk Education kursus i
naturfag. Bramming Egnsmuseum, 18. september.
Bramming en by, dens virksomheder og foreninger. Foredrag for elever fra VUC Syd.
Bramming Egnsmuseum, 29. september.
Min by – fremtidens by. Et oplæg til et projekt for udeskoleelever. Bakkevejens Skole,
Fortunaskolen, Bramming, 14. november.
Nisser – nissens kulturhistorie. Bramming Banegård i foreningen Fredagsfamilien. 1.
december.
Historiens nødvendighed. Foredrag om ådalenes historie. Foredrag for elever Fra Kolding
Landbrugsskole. Fiskerilinjen (dambrug). Bramming Egnsmuseum, 15. december.
Mona Jensen
Signal. Et nazistisk propagandablad i Danmark 1940-45. Sydvestjysk Folkeuniversitet, 1.
november.
Morten Søvsø
Intra Urban Networks – the streets of Medieval Ribe. Network Evolutions Conference,
UrbNet, AU, 19. januar.
Om dateringen af den ældste kirkegård ved Ribe domkirke og domkirke-kompleksets
udvikling frem til o. 1150. Kirkedag, Nationalmuseet, 9. februar.
Runesten og vikinger ved Ribe Domkirke. Vilslev Forsamlingshus, 22. marts.
Runesten og vikinger ved Ribe Domkirke. Sorø, Værkerne, 5. april.
Emporia and town walls, ring fortresses and Christian mission – how the Jelling dynasty won
all of Denmark. 36. Tværfaglige vikingesymposium, Odense, 17. maj.
St. Mary’s Cathedral between the 9th and 19th Century. Byarkæologisk møde, 22. maj.
1st Millenium Aristocrats on the West Coast of Jutland. EAA Maastricht, session 142, 31.
august.
Runesten og vikinger ved Ribe Domkirke. Brandbjerg Højskole, 4. september.
Grindsteds Lyksaligheder – om fortidsminder og kulturhistorie. Lokalhistorisk forening,
Magion, 12. september.
Hvordan vandt Jelling-dynastiet hele Danmark? Kongernes Jelling, 13. september.
Nedrivningen af Ribes kirker og klostre ved reformationen. Forpremiere på Historien om
Danmark, DR, Sct. Catharinæ Kirke, 21. september.
Emporia, Sceattas and Danish Kingship. Indlæg på int. konference, The 8th C. Berlin, 6.
oktober.
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Kirkegårdskultur i vikingetidens og middelalderens Ribe. Folkemødet, Kannikegården, 12.
oktober.
Den antikvariske tradition og Den antikvariske Samling i Ribe. Foredrag, Antikvarisk Selskab.
Museet Ribes Vikinger, 30. november.
Steen Thrane Frydenlund Jensen
Ældre bronzealders bebyggelse i Billund kommune. Foredrag ved Bronzealderseminar.
Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev, 1. marts.
Erfaringer med samarbejde om tilsynsopgaver. Oplæg til tilsynsseminar. Vordingborg, 1.
november.
Tobias Torfing
Tjæreborg Nord – Landsby og gravplads fra ældre jernalder. ODMs faglige orienteringsmøde
2017, Munkebjerg, Vejle, 16. november.
Trine Wittorff Brander
Skoletjenesten på Quedens Gaard. Tirsdagsklubben v. Farup Kirke, 28. februar.
Lær om læseteater og rollespil i Ribe. Afholdelse af kursus i samarbejde med Ribe
Vikingecenter og Skoletjeneste Netværket, 6. september.

5.3 Deltagelse i udviklings- og formidlingsprojekter
BRM A948 Vandtårnet ved Bramming Egnsmuseum
Mogens Hansen, projektleder
Flemming Just
Jesper Holstener Larsen, Esbjerg Kommune
Wagn Olesen, frivillig
Lærere fra Bakkevejens Skole, Fortuna
SJM 209 Quedens Gaard
Flemming Just, projektejer
Lulu Anne Hansen
Henrik Hedegaard Kristensen
Anne-Sofie Lundtofte
SJM 235 Dilemmabaseret storylineforløb om reformationen i Ribe
Trine Wittorff Brander
I samarbejde med 60 studerende fra UCsyd
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SJM 235 Læseteater til Reformationsjubilæet i Ribe
Trine Wittorff Brander
I samarbejde med Ribe Domkirke
SJM 235 Styrkede kompetencer gennem alliancer & Middelalderens Magtspil
Trine Wittorff Brander
Mikkel Kirkedahl
Anne-Sofie Lundtofte
SJM 235 Undervisningstilbud Domkirkemuseet i reformationsåret
Trine Wittorff Brander
I samarbejde med Ribeguiderne
SJM 236 Byvandring i Jacob A. Riis’ fodspor
Anne-Sofie Lundtofte
Flemming Just
i samarbejde med Ribeguiderne
SJM 236 Oprettelse af Ribeguiderne
Flemming Just
Anne-Sofie Lundtofte
I samarbejde med VisitRibe
SJM 332 Hjemmesider (Bramming Egnsmuseum og Ribe Domkirkemuseum)
Anne-Sofie Lundtofte, projektleder
Line Fricke
Mogens Hansen
Jane Bækkel Møller
SJM 423 Realisering af Pionermuseet, 2. sal – besættelsesetage
Flemming Just, projektejer
Henrik Lundtofte, projektleder
Lulu Anne Hansen
Henrik Hedegaard Kristensen
Anne-Sofie Lundtofte
Jens Futtrup (MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring)
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SJM 439 – Culture Plus
Lulu Anne Hansen
Nadia Fenn
I samarbejde med Vestkystmuseerne under ”100 Fortællinger” og Innocoast
SJM 440 Ester Bubley
Lulu Anna Hansen, projektleder
Nadia Fenn
Mette Slyngborg
I samarbejde med Mandø Museum
SJM 450 Heksemuseet
Lulu Anne Hansen, projektleder
Mette Slyngborg
Mikkel Kirkedahl
Anders Kilgast Jensen
Signe Elkjær
I samarbejde med SDU og Innocoast
SJM 472 Bella Esbjerg
Mette Slyngborg, koordinator
Lulu Anne Hansen
I samarbejde med lokale kunstnere
SJM 474 Kulturarvsformidling og kystturisme
Lulu Anne Hansen, projektleder
I samarbejde med Museums Sønderjylland, Vardemuseerne, Ringkøbing Skjern Museum
SJM 498 Jacob A. Riis Museum
Mette Slyngborg, projektleder
Lulu Anne Hansen
Mikkel Kirkedahl
Flemming Just
Anders Kilgast Jensen
SJM 538 Samarbejde med Suzhou Museum 2017
Flemming Just
Mikkel Kirkedahl
Line Fricke
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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 543 Billeddatabase, add-on til SJM SYS
Morten Søvsø, projektleder
Henrik Brinch Christiansen, udvikler
SJM 559 Arkæologisk klassifikationsliste til SARA
Morten Søvsø, projektleder
Anne Pedersen, Nationalmuseet
Mads Leen Jensen, Museum Sønderjylland
SJM 619 Fanø Museum
Mette Slyngborg, projektleder
Anders Kilgast Jensen, projektmedarbejder
SJM 650 BESAT Esbjerg 1943
Henrik Lundtofte, projektleder
Mikkel Kirkedahl Nielsen
Anna Louise Siggaard
Anne-Sofie Lundtofte
Henning Pedersen (MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring)
Charlotte Bruun (MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring)
Klaus Lund (MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring)
SJM 651 Holocaust Undervisningscentret
Henrik Lundtofte, projektleder
Henning Pedersen (MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring)
Charlotte Bruun (MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring)
Klaus Lund (MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring)
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SJM 653 Sydvestjyske Historier om Danmark
Mikkel Kirkedahl, projektleder
Trine Wittorff Brander
Mogens Hansen
Anders Kilgast Jensen
Anne-Sofie Lundtofte
Henrik Lundtofte
Mette Søvsø
SJM 695 SUZHOU Ånd og Liv 618-1279
Mikkel Kirkedahl, projektleder
Trine Wittorff Brander
Anne-Sofie Lundtofte
SJM 713 Ribe symposierne
Morten Søvsø
Torben Bramming, sognepræst
SJM 723 Italienske turister i Ribe
Federica Danese
Lulu Anne Hansen
Flemming Just
I samarbejde med Visit Ribe
SJM 727 Skoletjenestehus, Sortebrødregade 5
Flemming Just
Trine Wittorff Brander
Dorit Iversen
SJM 729 Ruinmuseet i Kannikegården
Morten Søvsø, projektleder
Mikael Thorsted, udstillingsarkitekt
Menighedsrådet ved Ribe Domkirke
SJM 737 Kinesiske turister
Thea Traun
Flemming Just
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SJM 745 Digeudpegning for Vejen Kommune
Steen Frydenlund Jensen
Morten Søvsø
Ansatte fra Vejen Kommune
SJM 756 Det første Esbjerg
Mikkel Kirkedahl
Anders Kilgast Jensen
Henrik Lundtofte

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 Museer
Claus Feveile
Redaktionsmedlem, By, marsk og geest
Bestyrelsesmedlem, Ribe Vikingecenter
Flemming Just
Organisationen Danske Museer (ODM), formand
Sydvestjysk Folkeuniversitet, formand
Esbjerg Gymnasium, formand
Kulturforum, Esbjerg Kommune, formand
Esbjerg Erhvervsudvikling, næstformand
Fondsbestyrelsen for Domkirkemuseet, næstformand
Bestyrelsen for Esbjerg Havn
Bestyrelsen for Ribe VikingeCenter
Bestyrelsen for Konserveringscenter Vest
Nationalpark Vadehavets Forskningsudvalg
Repræsentantskabet, Syddansk Universitet
ODM’s forskningsudvalg
Aftagerpanelet for Sociologi og Kulturanalyse, Syddansk Universitet
Erhvervsrådet Jylland Syd, Danske Bank
VL 29 (virksomhedsledernetværk)
Redaktionsmedlem, By, marsk og geest
Redaktionsmedlem, Levende Viden
Leder af forlaget Liljebjerget
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Henrik Lundtofte
Medlem af Besættelsestidsnetværket
Medlem af Selskabet for Samtidshistorisk Forskning
Medlem af forskerkommission til belysning af Sankt Petri Skole og Kirkes historie 1918-1955.
Medlem af følgegruppe nyt besættelsesmuseum i Aarhus.
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 Nordisk Nettverk for Turismehistorie
Medlem af Turismeforskere i Danmark
Mette Højmark Søvsø
Redaktør, By, marsk og geest
Mikkel Kirkedahl Nielsen
Medlem af bestyrelsen for Historisk Samfund for Ribe Amt
Medlem af komiteen for Ribes Kulturnat
Redaktør, Levende Viden
Redaktionsmedlem, Fra Viborgegnen
Mogens Hansen
Bestyrelsen i Historisk Samfund for Ribe Amt
Bestyrelsen i Ølgod Museums Fond
Bestyrelsen i Lokalhistorisk Forening for Bramming-egnen.
Bestyrelsen i Sydvestjysk Folkeuniversitet
Bestyrelsen i Støtteforeningen for Bramming Banegård
Medlem af redaktionen af Lokalårbogen. Lokalhistorisk Forening for Bramming-egnen.
Medlem af Byforum, Bramming
Morten Søvsø
Slots- og Kulturstyrelsens Museumsudvalg for kulturhistorie
Slots- og Kulturstyrelsens Arkæologiske Arbejdsgruppe
Editorial Board, Danish Journal of Archaeology
Censor ved Arkæologiuddannelserne, AU og KU
Arrangør, Byarkæologisk Møde i Ribe
Aftagerpanel, ARTS, AU
Steen Thrane Frydenlund Jensen
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Medlem af Det grønne råd i Esbjerg Kommune
Redaktionsmedlem af Levende Viden.
Tobias Torfing
Medlem af Neolitisk Netværk
Troels Bo Jensen
Arbejdsmiljørepræsentant
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6. Personale 2017
Ledelse
Flemming Just, direktør, dr.phil., adjungeret professor
Henrik H. Kristensen, administrationschef, MBA

Arkæologi
Fastansatte
Morten Søvsø, overinspektør, leder af Arkæologi
Bente Grundvad Alexiou, museumsinspektør
Claus Feveile, museumsinspektør
Michael Alrø Jensen, museumsinspektør
Steen Thrane Frydenlund Jensen, museumsinspektør
Troels Bo Jensen, museumsinspektør
Maria Knudsen, museumsinspektør
Sarah Qvistgaard, museumsinspektør
Tobias Danborg Torfing, museumsinspektør
Ikke-fastansatte
Malene Aagreen Nielsen, arkæolog
Anders Olesen, arkæolog
Arjen Heijnis, arkæolog
Clémence Marchal, arkæolog
Peter Thomsen, arkæolog
Karen Lovén, konservator
Henrik Brinch Christiansen, museumsassistent
Sine Kristensen, museumsassistent
Johanne Brodersen, museumsassistent
Thomas Dahlstrøm Nielsen, museumsassistent
Frivillige
Verner Hansen, soldning
Else Lei, soldning
Inge Rüsch, soldning
Anette Grunert, soldning
Lene Feveile, soldning
Kirsten Dons Christensen, soldning
Jan Hein, soldning
Glenn Abramsson, soldning
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Mathias Kaas, soldning
Flemming Gadgaard, soldning
Jens Kristian Eg, scanning

Historie
Fastansatte
Lulu Anne Hansen, overinspektør, leder af Historie
Mette Slyngborg, museumsinspektør
Kristian Andersen, bibliotekar
Ikke-fastansatte
Nadia Fenn, akademisk medarbejder
Anders Kilgast Jensen, akademisk medarbejder

Formidling
Fastansatte
Anne-Sofie Bjarnø Lundtofte, overinspektør, leder af Formidling
Trine W. Brander, museumsformidler
Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen, museumsinspektør
Ikke-fastansatte
Ida Andersen, akademisk medarbejder
Line Fricke, akademisk medarbejder
Morten Lykke, akademisk medarbejder
Anna Louise Siggaard, museumsinspektør
Frivillige
Lis Duelund, Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe
Lone Kahr Nielsen, Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe
Annamette Buelund, Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe

Historisk Samling fra Besættelsestiden, HSB
Fastansatte
Henrik Lundtofte, arkivleder HSB
Ikke-fastansatte
Suni Gaasedal, akademisk medarbejder
Mona Jensen, akademisk medarbejder
Rasmus Therkelsen, akademisk medarbejder
66

Gitte Jørgensen, praktikant
Søren W.K. Rasmussen, studentermedhjælper
Frivillige
Palle Andersen
Verner Blom
Niels Lykke-Kjeldsen
Leif H. Thomsen
Benneth Østergaard Petersen
Lise Østergaard Petersen

Bramming Egnsmuseum
Fastansatte
Mogens Hansen, museumsinspektør
Ikke-fastansatte
Margrethe Skovgaard Laursen, museumsassistent
Jens Rohde, museumsassistent
Dorte-Marie Lund, museusmassistent
Jane B. Møller, akademisk medarbejder
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
Wagn Olesen
Jens Rohde
John Schwartz
Robert Storm
Frida Svenningsen
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Hans Peter Søgaard

Samling/magasiner
Fastansatte
Mette Højmark Søvsø, museumsinspektør, samlingsansvarlig
Kim Fabricius Pedersen, museumsassistent
Ikke-fastansatte
Henriette La Cour
Gorm Due Nielsen
Frivillige
Dan Christensen, detektor
Henrik Brinch Christiansen, detektor
Flemming Gadgaard, detektor
Gunnar Larsen, detektor
Jens Chr. Lau, detektor
Dan Lønborg, detektor

BAS (Butik, Administration, Service)
Butikker
Inge Cederholm Ahrendsen
Marianne Beck
Ulla Hauge Ehlers
Camilla Gelsing
Lisbeth Karlsen
Ulla Hollænder Kristensen
Mille Kjær Lund
Laila Strandbygaard
Pia Greve Sørensen
Afløsere:
Laura Højer
Irene Jensen
Administration
Aase Bondegaard (indtil 30.4.)
Tove Beck
Bente Eg Clausen
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Dorthe Lund Ebbesen (indtil 31.1.)
Lisbeth K. Nordberg
Anna Marie Ravn
Service
Carsten Pedersen
Henrik M. Kristiansen
Anna Østergaard
Anders Klingenberg Kristensen

Guider
Leif Graves Christensen
Anni Møller- Christensen
Kurt Juul
Richard Kværnø
Jens Ole Nielsen
Anna Margrethe Paludan
Sven Petersen
Søren-Louis Edelberg Muldvad
Trygve Marthinsen
Etly Fønss
Margit Lindesø
Gudmund Tolbøll Mouritsen
Trygve Marthinsen
Søren Muldvad
Verner Blom
Søren Rasmussen
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7. Regnskab 2017
Årsregnskab

Årsregnskab

2014
Personale
Lokaler – ejendomme, friarealer
Samlingens forvaltning m.v.
Undersøgelser og erhvervelser
Konservering
Udstillinger
Anden formidlingsvirksomhed
Administration
Entre
Betalinger for undersøgelser i henhold
til kap. 8
Husleje, prioritetsrenter og –afdrag
Andre renter
Kiosk- og cafeteriavirksomhed
I alt konto 22 til 82
Tilskud fra kommuner
Ikke-offentlige tilskud
Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd
Tilskud fra amtskommuner
I alt konto 90 til 94
Statstilskud

2015

Årsregnskab
2016

Årsregnskab
2017

-12.012
-1.933
-174
98

-11.679
-2.037
-268
378

-11.476
-2.929
-176
-221

-11.050
-5.350
-214
-254

-521
-76
-570
1.740

-693
-110
-348
1.783

-358
-60
-608
1.790

-1.332
-84
-564
1.976

-16
592

-11
594

-65
557

29
620

-12.872

-12.391

-13.546

-16.236

9.320
990

8.993
542

10.009
355

12.327
1.313

10.310

-2.856

-3.182

-2.596

2.635

2.952

3.350

3.155

73

96

168

559

Ekstraordinær indtægt ved salg af
ejendom

Resultat (indtægter – udgifter)
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