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NY FORDELING AF TILSKUD TIL MUSEER
I august 2017
igangsatte kulturminister Mette
Bock et reformarbejde, der skal
resultere i en
ny fordeling af
tilskuddet til de
statsanerkend te museer. Alle
var og er enige
om, at den nuværende fordeling er
meget skæv og uigennemskuelig. Men
skal der indføres en ny fordelingsnøgle, skal der tages fra nogen og gives
til andre, for ministeren og de største
partier har tilkendegivet, at der ikke
kommer flere penge. Tværtimod tager
staten hvert år 2% i det såkaldte omprioriteringsbidrag.
Som formand for de danske museers organisation, ODM, er jeg tæt involveret i den
proces. Det er meget usikkert, hvor sagen
lander, men et er sikkert: Vi skal som museer som helhed ikke regne med, at der
kommer flere basismidler fra hverken
kommuner eller stat, tværtimod.
Museerne er dog så heldige, at der er alternative indtjeningsmuligheder. Det er
ikke fondene, jeg tænker på. De er helt
uundværlige, når der skal skabes nye bygninger og udstillinger og hentes støtte til
forskning og udgivelser. Men driftsmidler
giver fondene ikke.

Museerne er derfor overalt i den vestlige
verden på jagt efter andre indtjeningsmuligheder, både for at lukke huller og for at
skaffe indtægter til at skabe nyt. Museerne orienterer sig derfor mere og mere
mod oplevelsesøkonomien, og hvordan
der kan tiltrækkes flere gæster og sælges
flere produkter til dem. Museerne bliver
dermed også mange steder væsentlige
aktører, der er med til at gøre destinationer attraktive. Vadehavscentret og Tirpitz
er blevet lysende eksempler på dette.
Sydvestjyske Museer bevæger sig selvsagt også i retning af at søge at tjene flere
penge. Butiks- og entreindtægterne steg
således en halv snes procent i 2017. Fra
efteråret gearer vi op, idet vi nu langt om
længe ansætter en marketingkoordinator. Vedkommende vil bl.a. få travlt med
at markedsføre Jacob A. Riis Museum, der
åbner i 2019, og heksemuseet, der åbner
i 2020. Vi har ikke søgt en krone ekstra
fra kommunen til de to museer, så vi skal
tiltrække mange gæster for at dække de
øgede driftsudgifter. Alt dette gør det ikke
mindre spændende at arbejde i museumssektoren.

Velkommen til en ny spændende sæson.
Flemming Just
Museumsdirektør
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HISTORIEN I KORNET – LUFTFOTOARKÆOLOGI I DANMARK
Til 24/2 2019
Museet Ribes Vikinger
“Historien i kornet” fortæller den spændende historie om en af arkæologiens mest
fascinerende metoder, nemlig luftfotoarkæologien.
Masser af sporene fra vores forfædre er skjult for det blotte øje, og derfor kan det
være vanskeligt at vide, hvor arkæologerne skal grave – for hvor er der noget at
finde? Og hvad med dér, hvor det ikke er muligt at grave? Kan vi alligevel få noget at
vide om det liv, der har været levet på stedet førhen?
Tager man billeder fra et lille fly, når kornet står højt på marken, afslører sporene
sig, og det levede liv er ikke længere usynligt.
Udstillingen er bygget op om godt 20 kæmpe store luftfotos, og ved hjælp af gennemsigtige akrylplader med en tegning af sporene får gæsterne selv mulighed for at
gå på opdagelse i de spor, fotoet afslører.
Derudover viser udstillingen en del af de mange genstande, som udgravninger på
stederne bragte frem.

Foto Peter Helles Eriksen

4|

Udstillinger og aktiviteter på Sydvestjyske Museer

BELLA ESBJERG
Til 3/3 2019
Esbjerg Museum
Er Esbjerg en grim by? Gennem æstetiske og kærlige briller sætter kunstnere
Esbjerg i scene i poetiske fortolkninger af byens skyline, bygninger og installationer,
og det pulserende liv.
Kan en borerigs ben være sexede? Kan industribygninger være yndefulde? Kan maskiner og trafik være musisk? Kan en bys borgere med deres bevægelser ligne dansende? Kan selve landskabets særegne karakter være kunst? ER skønhed et spørgsmål om objektets udtryk, eller bliver objekter skønne igennem beskuerens tanker og
følelser?
Det er nogle af de spørgsmål en
gruppe lokale kunstnere har stillet
sig selv. Den kunstneriske besvar
else af disse spørgsmål er blevet
til udstillingen BELLA ESBJERG. En
række forskellige udtryk der hver
især på deres særegne måde forsøger at komme med et svar, et
bud, på de fremsatte spørgsmål.
Udtryk der kunstnerisk bevæger
sig fra traditionel malerkunst til
videokollager der med billeder, lyd
og ord “maler” byens tanker, følelser, former, farver, lyde og bevægelser.

Kunstnerne er:
Margit Enggaard Poulsen
(billedkunstner).
Erik Trigger
(digter).
Mads Jørgensen
(musiker og komponist).
Jesper Dyhre Nielsen
(musiker og filmskaber).

Havnegade, maleri af Margit Enggaard Poulsen
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HISTORISK FOTOUDSTILLING: FRA FARUP TIL BRAMMING
– C. K. OLESEN OG DATTEREN MAREN OLESEN 1891-1964
Til 26/8
Bramming Egnsmuseum
Udstillingen omfatter 200 fotografier tilgængelige i form af fysiske billeder samt
et diasshow med flere hundrede billeder.
Billed
erne er udvalgt blandt Bramming
Egnsmuseums samling på 43.000 negativer.
Udstillingen viser personfotos fra børn
til konfirmander over brudepar og mange
portrætter af enkeltpersoner. Nogle personer kan identificeres, andre fotos kan
bruges til at studere skiftende hatte og
kjolemoder. Dertil kommer fotos af gader
og huse fra egnen. Også her er der genkendelige motiver, mens andre endnu ikke kan
identificeres. C. K. Olesen åbnede atelier i
Nr. Farup i 1891 og flyttede til Bramming i
1895. Han døde i 1936, hvorefter datteren
videreførte atelieret frem til 1964.
Udstillingen er støttet af Læge af
Bramming, Grethe Marie Justesens Fond.

Maren Olsen

SOMMERFERIEAKTIVITETER I RIBE OG ESBJERG
9/6-9/9
Museet Ribes Vikinger/Esbjerg Museum
Sommerferieaktiviteterne handler om mad til
alle tider og spørger “Hvem er Ribes største ædedolk” og “hvem er Esbjergs mesterkok?” Tag familien med på tidsrejse på Museet Ribes Vikinger
og Esbjerg Museum og find spor, der kan lede jer
frem til svaret. Fortæl frontpersonalet hvem det
er – så vanker der lidt sødt. Gennemfør aktiviteten i Ribe og få at vide, hvor I skal kigge på Esbjerg
Museum for at finde en skør ting – og omvendt.
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GALGEBAKKETURE
Torsdage i juli 19.30-21
Start: Ribe Campings reception
Tag med på guidet vandring i Ribe Plantage, hvor Ribes galgebakke ligger.
Plantagen har været rammen om mange spændende historier. Hør om heksebrænding, halshugning, stormflod, drab ved vådeskud, fattiggård og dans i Tyrolerpavillonen.
Historierne bliver fortalt netop dér,
hvor begivenhederne fandt sted.
Billetter købes i Ribe Campings reception. Pris for ikke-medlemmer:
Voksne 50 kr., børn under 14 år gratis.
Sprog: Dansk og engelsk.

GHOSTWALKS
Onsdage i juli og august kl. 21-22
Start: Museet Ribes Vikinger
Hør om nogle af Ribes dramatiske
begivenheder, bl.a. kongemord
og heksebrænding, fortalt af en
af museets engagerede ghostwalkere. En GhostWalk tager dig
med på en tur med spændende og
uhyggelige fortællinger om Ribe.
Billetter købes inden afgang i museets forhal. Pris for ikke-medlemmer: Voksne 50 kr., børn under 14 år gratis.
Sprog: Dansk og engelsk.
18/7-25/8 også tysk.

Foto VisitRibe
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Q KUNST
8/9-7/10
Bramming Egnsmuseum
Fernisering lørdag d. 8. september kl. 14, hvor museet er vært ved
en forfriskning. Lis Werenberg, Glejbjerg, Lis Grubak, Brørup, Eva
Brokholm, Sjølund, Joan Riis, Kollund og Laila Bonde, Tofterup er
fem kunstnere fra Syd- og Sønderjylland, der udstiller smykker, glas, keramik, og maleri. De skabte et kunstnerfællesskab i 2013 og har siden 2014 udstillet mange steder i
Jylland. Kunstnerne vil være til stede ved ferniseringen, hvor museet også er vært ved
en forfriskning. Yderligere oplysninger: www.katboelgaard.dk., www.LisGrubakArt.dk.,
www.evabrokholm.dk., www.joanriis.dk., www.gallerihuset.dk.

KUNSTHÅNDVÆRKERDAGE MED Q KUNST
Kl. 13-16
Bramming Egnsmuseum
Søndag d. 9/9: Lis Werenberg laver glasperler.
Søndag d. 16/9: Lis Grubak maler akvarel.
Søndag d. 23/9: Lis Werenberg laver glasperler.

KULTURENS DØGN
Lørdag d. 13/10
Esbjerg Museum
Byens store og små kulturinstitutioner slår sig sammen og skaber et døgn fyldt med
kulturelle oplevelser.
Esbjerg Museum er med hele lørdagen.
Følg med på Esbjerg Museums hjemmeside og facebook-siden for Kulturens Døgn
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RIBES KULTURNAT
Søndag d. 14/10
Museet Ribes Vikinger
Ribe holder hvert år kulturnat under et fælles tema. I år samles alle ildsjæle om
“Ribe og Havet”. Ved redaktionens afslutning var det endnu ikke helt bestemt, hvad
vi vil byde på på Museet Ribes Vikinger, men vi ved, at vores gæster vil kunne nyde et
kæmpe vikingeskib, bygge en lille-bitte båd og blive tatoveret!

EFTERÅRSFERIEAKTIVITET: MUSEET SLÅR REVNER
13/10-21/10
Esbjerg Museum
Oplev en historieversion af “myldreaktiviteter”, som de kendes fra populære bøger
om Flunkerne og “Find Holger”: Museumsinspektøren står med et problem. På sin
seneste tidsrejse mistede han nogle af
sine genstande. Det fik adskillelsen mellem fortiden og nutiden til at slå revner.
Derfor har han nu brug for at de besøgende børn hjælper ham med at finde sine ting igen.

EFTERÅRSFERIEAKTIVITET: DEN TIDSREJSENDE DRILLEPIND
13/10-21/10
Museet Ribes Vikinger
Den lille, rund uldtot Esben kan rejse frem
og tilbage i tiden, som det passer ham. Han
elsker at drille ved at gemme ting og sager,
og nu er der noget helt galt i middelalderens
Ribe.
Det er Esben, der har været på spil på museet, og vi har brug for jeres hjælp til at fange
ham.
Illustration Lisbeth K. Nordberg
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“ENS”
MALERIER, GLAS OG FEDTSTEN – MULTIKUNSTNEREN VINNI BAKKENSEN
20/10-18/11
Bramming Egnsmuseum
Fernisering lørdag d. 20.
oktober kl. 14, hvor kunstneren vil være til stede, og museet er vært ved en forfriskning. Vinni Bakkensen har
siden 2003 arbejdet med
maleri, glas og afrikansk
fedtsten. Hendes værker
afspejler en sjælden harmonisk dialog, samarbejde
og fortolkning af natur og
stemninger. Naturbillederne
Bobler af Vinni Bakkensen
er fulde af stemning, glasset fuldt af overraskelser, og fedtstenene i symbolske former rummer en modsætning mellem de rå og slebne flader. De tre materialer udgør tilsammen en spændende
og overraskende enhed. Se også www.galleri-v.dk.

UDGIVELSE AF LOKALÅRBOGEN 2018
Fredag d. 30/11 kl. 16
Bramming Egnsmuseum
Bogen præsenteres af redaktør
Elisabet M. Rasmussen.
Desuden vil der være et indlæg, der knytter sig til en af bogens artikler. Årbogen
ligger til afhentning for abonnenterne
denne dag.
Gratis adgang.
Lokalhistorisk Forening for Bramming-
egnen vil være vært ved en forfriskning.
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PATCHWORK
v/ Jytte Brink Buhl, Årre, og Bente Karna Sørensen, Bramming
1/12-20/12
Bramming Egnsmuseum
Fernisering lørdag d. 1. december kl. 14, hvor museet er vært ved en forfriskning.
Traditionen for patchwork udsprang
af et ønske om at udnytte de mindst
slidte dele af gammelt tøj til tæpper,
betræk og duge. Derfor skal oprindelsen søges blandt kreative kvind
er i et mangelsamfund. Tøjstykkerne bliver klippet ud i geometriske
former og sys sammen i dekorative
farverige mønstre. I dag, hvor tekstiler er billige, anvendes ofte nyt
stof. Moderne patchwork afspejler
en stor farveglæde og kreativitet i
form af nye anvendelsesmåder.

JULEKONCERT
Sneum-Tjæreborg Sognekor under ledelse af Pia Hansen
3/12 kl. 19.30
Bramming Egnsmuseum
Ved denne koncert synger koret sange og salmer med tilknytning til advents- og juletiden.
Koret er oprettet i 1995, da Pia Hansen blev ansat
som organist ved Sneum og Tjæreborg Kirker.
Pia Hansen er uddannet kirkemusiker med kirkemusikalsk Diplomeksamen fra Syddansk Musikkonservatorium samme år.
Entré 50 kr. (kun kontant). Gratis for medlemmer af Lokalhistorisk Forening for Bramming
egnen og de to museumsforeninger. Der sælges
kaffe og vand i pausen (kun kontant).
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DEN NYE HØSTKRØNIKE
Lørdag d. 18/8 og søndag d. 19/8 kl. 13
Bramming Egnsmuseum
Musikalsk fortælling og koncert om den
landlige kulturarv gennem generationer
ved blokfløjtenist Louise Hjort Hansen under medvirken af pianist og sanger.
Der er tale om en unik og utraditionel musikalsk fortælling i form af en lydinstallation om høsten før og nu. På grundlag af
interviews med landmandsfamilier skildres forskellen på opvækst og voksenliv på
landet fra 1920’erne og frem til 1960’erne.
Herover for er sat interviews med nutidige
moderne landmænd, der er født i begynd
elsen af 1980’erne.
Den musikalske fortælling rummer også
gamle og nye melodier til gamle og nye
høstsalmer og -sange. Fortællingen falder
i tre afsnit og vil blive ledsaget af et diasshow med billeder fra livet på landet fra
1920-2018 og roll-ups med information.
Der afsluttes med en koncert.
Hovedkraften Louise Hjort Hansen, København, er uddannet blokfløjtenist og er selv
vokset op på en gård i Gesten ved Vejen.
Se mere på www.louisehjorth.dk
Arrangementet er støttet af Esbjerg
Kommunes Kulturpulje og Landbrugets
Kulturfond.
Entré 100 kr. (kun kontant).
Prisen inkluderer kaffe og kage i pauserne.
Begrænset antal billetter, forudbestil evt. på
tlf. 40 33 49 65.
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Program for begge dage:
Kl. 13	Musikalsk fortælling
Pause
Kl. 14	Musikalsk fortælling
(gentagelse fra kl. 13)
Pause
Kl. 16-17	koncert med fløjte,
klaver og sang.

Foredrag på Bramming Egnsmuseum

EN PORTRÆTFOTOGRAF FORTÆLLER
Fotograf Preben Thomassen, Bramming
Torsdag d. 23/8 kl. 19.30
Bramming Egnsmuseum
Preben Thomassen vil fortælle om, hvordan det
er at være fotograf i en tid, hvor de fleste kan
tage rimeligt gode fotos med deres egne smartphones. Hvorfor er der alligevel brug for en fotograf som i C. K. Olesens dage? (Se side 6)
Preben Thomassen har drevet virksomheden
“Prebens Foto og Video” i Bramming siden 1993,
se www.pt-foto.dk. Siden midten af 1990’erne
har han fotograferet for Bramming Ugeavis. Det
er spændende og interessant at professionelle portrætfoto, festfoto og videooptagelser stadig spiller en stor rolle i samfundet.
Entré 50 kr. (kun kontant). Gratis for medlemmer af Lokalhistorisk Forening for
Brammingegnen og de to museumsforeninger.
Der sælges kaffe og vand i pausen (kun kontant).

TIL BRYLLUP I KOLKATA, INDIEN
Robert Storm, Bramming
Torsdag d. 13/9 kl. 19.30
Bramming Egnsmuseum
Der fortælles om et indisk bryllup mellem en dansk
mand og en moderne indisk kvinde. Bryllupsfesten
varede tre dage, og der deltog 3-400 gæster. Foredragsholderen fortæller om, hvordan gamle indiske
traditioner mødes med et helt moderne Indien i form
af vestlig klædedragt og moderne teknologi.
Entré 50 kr. (kun kontant). Gratis for medlemmer af
Lokalhistorisk Forening for Brammingegnen og de to
museumsforeninger.
Der sælges kaffe og vand i pausen (kun kontant).
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LIVESTREAM FRA ÅRHUS UNIVERSITET: PROFESSIONEL ØLBRYGNING
Chefbrygger Erik Lund og forskningsdirektør
Zoran Gojkovic, Carlsberg Laboratorium
Tirsdag 25/9 kl. 19
Bramming Egnsmuseum
Selv om brygningsprocessen tilsyneladende er enkel, er smagen af øl resultatet af en
meget kompleks interaktion mellem de anvendte råmaterialer – primært de forskellige
malt og humletyper – valget af gær og den anvendte brygproces. Gæren har stor betydning for øllets aroma. Malten bestemmer øllets farve, smag og smagsholdbarhed.
Under foredraget bliver der serveret små smagsprøver af fem udvalgte øltyper én
efter én efterhånden som de gennemgås i foredraget.
Tilmelding nødvendig på
www.fusydvest.dk.
Pris: 50 kr. for alle aht. traktementet
(kun kontant)

Øvrige streamede universitetsforedrag
Tirsdage kl. 19-21, åbent fra 18.30
Bramming Egnsmuseum
Tilmelding til Folkeuniversitet på
www.fusydvest.dk.
Gratis adgang. Der sælges kaffe og vand i
pausen (kun kontant).
Læs mere om de enkelte foredrag på
www.brammingegnsmuseum.dk

09/10:	Den forunderlige kvantefysik
Professor i kvantefysik Klaus
Mølmer
23/10:	Menneskets indre liv med billioner af
bakterier
Professor i genomforskning
Oluf Borbye Pedersen
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30/10:	Molekylernes verden med særligt
fokus på naturens egne medicinske
stoffer
Lektor i kemi Thomas B. Poulsen
06/11:	Hvad er det i vores celler der gør at
vi ældes?
Lektor i molekylærbiologi Tinna
Stevnsner og lektor i biogerontologi
Suresh Rattan
13/11:	Hvordan har vulkanudbrud – særligt
i forhistorisk tid – ændret menneskets historie?
Professor i miljøhumaniora Felix
Riede og professor i geoscience
Christian Tegner
20/11:	Antistof
Professor i fysik Jeffrey Hangst

Foredrag på Bramming Egnsmuseum

STATIONSBYEN GØRDING
Nora Olesen, Gørding Sognearkiv
Torsdag d. 4/10 kl. 19.30
Bramming Egnsmuseum
Enhver stationsby har sin særlige historie. I Gørding blev jernbanestationen anlagt et
par kilometer syd for den gamle landsby, kirkebyen. Stationsbyen voksede med tilflytning af erhvervsdrivende og ansatte ved banen. Efterhånden voksede den også
nærmere den gamle landsby, som den hele tiden delte kirke med. Foredraget er det
andet i en serie af foredrag om stationsbyer i Esbjerg Kommune.
Entré 50 kr. (kun kontant).
Gratis for medlemmer af Lokalhistorisk Forening for Brammingegnen og de to
museumsforeninger.
Der sælges kaffe og vand i pausen (kun kontant).

Gørding Station ca. 1910
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Velkommen til Det antikvariske Selskabs efterårsprogram, der denne gang kan byde
på emner fra vikingetid til nutid. Vi begynder med en tur til Oplevelsescentret Kongernes Jelling og udstillingen af Danefæ med bl.a. Fæstedskatten. I Jelling fortælles Danmarkshistorie ved brug af stedet, genstande og digitale virkemidler. Senere i
efteråret vil museumsinspektør Mikkel Kirkedahl Nielsen med eksempler belyse perspektiverne i den moderne digitale museumsformidling. Helt aktuelt vil vores næstformand Dan Møller berette om en rejse i år til New Zealand – landet ved verdens
ende. Julearrangementet vil være et dobbeltprogram: Først vil museumsinspektør
Mette Søvsø fortælle om arbejdet med Sydvestjyske Museers samling af genstande i magasinet i Ribe, dernæst vil hun sammen med museumsinspektør Mogens
Hansen fra Bramming Egnsmuseum forestå legen “Hvad er det?” med os. Anden
weekend i december vil vi afholde vores traditionsrige bogbazar i Toldboden i Ribe. Vi
takker Sydvestjyske Museer og Gammelt Præg for at have sikret dette centrale sted
til blandt andet udstillinger og bogbazar.

BUSUDFLUGT TIL KONGERNES JELLING,
DANEFÆUDSTILLINGEN OG NØRUP KIRKE
Lørdag d. 25/8 kl. 8.45 -17.00
Afgang fra Odins Plads
Turledere: Erik Henriksen og Lars Ilsøe
I 2015 blev det nye og meget seværdige Oplevelsescenter Kongernes Jelling åbnet. Udstillingerne er mere publikumsvenlige og engagerende end de gamle noget
teksttunge. Jellingestenene er blevet beskyttet i glashuse, og det imponerende
store palisadeanlæg omkring gravhøje og skibssætning er markeret af store
hvide søjler. I 1994 kom området på UNESCOs verdensarvsliste. Aktuelt er der
desuden mulighed for her at se Nationalmuseets udstilling af Danefæ 2017, hvor
Fæstedguldskatten er på top 10-listen, men der er også andre af årets danefæfund fra Vestjylland udstillet.
Ved ankomsten kl. 10.30 får vi en times generel introduktion i foredragssalen,
dvs. hvad er ide, opbygning, koncept og metode bag udstillingen Kongernes
Jelling. Fra 11.30 - 12.15 råder vi over “Madpakkehuset”, hvor vi kan nyde vores
medbragte frokost og drikkevarer. Fra 12.15 – 14.00 kan man selv bese udstilling
erne, Jellingestenene, højene, skibssætningen, palisaderne og kirken. Kl. 14 kører vi med bussen til den nærliggende Nørup Kirke. Kirken er i form og indretning stærkt knyttet til herregården Engelsholm. Kl. 14.30 – 15.15 vil sognepræst
Heinrich W. Pedersen fortælle os om kirkens historie og indretning. Kirken har et
af landets bedst bevarede barokinventarer i en stil, som kaldes arkantusbarok.
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Derudover er pulpituret og lågerne til stolestaderne bemalet med en perlerække
af 1700-tals emblemer, dvs. allegoriske billeder med fromme ordsprog. Kl. 15.15
går turen hjemad med servering af kaffe i bussen. Forventet ankomst i Ribe kl.
ca. 17.
Max. 48 deltagere. Medbring frokost og drikkevarer, samt kaffe til turen.
Pris: 200 kr. pr. person for medlemmer af Det antikvariske Selskab, Esbjerg og
Omegns Museumsforening og Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet. Betal venligst kontant eller med mobilepay i bussen. Prisen dækker bus, foredrag, kaffe på hjemturen – entréen er gratis.
Tilmelding:
Til Erik Henriksen på
tlf. 51 25 42 68 fra søndag d. 5/8 til fredag d. 17/8.
Telefonsvarer kan ikke benyttes.

Fæstedskatten, Nick Schaadt & BBGrafik
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NEW ZEALAND – EN REJSE TIL VERDENS ENDE
Næstformand og kemiingeniør Dan Møller
Torsdag d. 13/9 kl. 19.30
Museet Ribes Vikinger
Til alle tider har mennesket haft udlængsel. Det kunne være et håb om at finde smukke fredfyldte lande, hvor det var godt at leve. Men hvor ligger det forjættede land?
Måske ved verdens ende! New Zealand ligger for os ved verdens ende, men er det
også Paradisets Have? Næstformand for Det antikvariske Selskab Dan Møller vil
med billeder og ord fortælle om en rejse til landet på den anden side af jorden. Om
geologi og guldgravere. Om landskaber og landbrug. Om turisme og kinesere.
Gratis for medlemmer af Det antikvariske Selskab,
Esbjerg og Omegns Museumsforening, 50 kr. for ikke-medlemmer.

Lake Wakatipu ved Queenstown,
New Zealand. Foto: Dan Møller
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DIGITAL MUSEUMSFORMIDLING – HVORFOR?
Mikkel Kirkedahl Nielsen, museumsinspektør ved
Sydvestjyske Museers Formidlingsenhed
Onsdag d. 10/10 kl. 19.30
Museet Ribes Vikinger
Museumsinspektør Mikkel Kirkedahl Nielsen har gennem sit virke arbejdet både praktisk og forskningsmæssigt med moderne museumsformidling med særligt fokus
på brugen af filmmediet og nye teknologier som f.eks. Augmentet Reality, hvor der
via teknologi tilføjes et ekstra lag til den oplevede virkelighed. Aftenens foredrag vil
give nogle bud på et museumshistorisk perspektiv på nutidens formidlingstendenser,
krydret med en række aktuelle eksempler både fra Sydvestjyske Museers egne projekter og fra andre museer i ind-og udland.
Hvorfor bruger museerne så meget energi på at anvende moderne teknologi i udstillingerne? Hvor bliver genstandene af i de moderne udstillinger? Og er det o
 verhovedet
nyt, at museerne inddrager den forhåndenværende teknologi i formidlingen?
Gratis for medlemmer af Det antikvariske Selskab og Esbjerg og Omegns Museumsforening. 50 kr. for ikke-medlemmer.
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OM SYDVESTJYSKE MUSEERS SAMLING & HVAD ER DET?

Museumsinspektør Mette Søvsø, Sydvestjyske Museers samling og
museumsinspektør Mogens Hansen, Bramming Egnsmuseum/Sydvestjyske Museer

Tirsdag d. 20/11 kl. 19.30
Museet Ribes Vikinger

Sydvestjyske Museers samling omfatter efterhånden over 1 million genstande, hvoraf de fleste opbevares på magasinet i det nordlige Ribe. Samlingen er et skatkammer
af historier om menneskers liv fra stenalderen og helt frem til vores egen tid, og
genstandene er alle brikker til et stort puslespil, der fortæller områdets historie.
Samlingen er rygraden i museets arbejde med udstillinger og forskning og bliver
flittigt brugt i mange forskellige sammenhænge. I 2005 stod det nye magasin færdigt, og et stort arbejde er foregået med at flytte, registrere og gøre genstandene
så nemt tilgængelige som muligt. Så kom fusionen af Den antikvariske Samling og
Esbjerg Museum og dermed en stor forøgelse af genstandssamlingen. I 2016 blev
også Bramming Egnsmuseum en del af Sydvestjyske Museer.
Aftenens program er delt i to: I første del vil Mette Søvsø, der er daglig leder på
magasinet i Ribe, fortælle om arbejdet med samlingen og de gode historier herfra. I
aftenens anden del vil Mogens Hansen fra Bramming Egnsmuseum og Mette Søvsø
udfordre det fremmødte publikum med gættelegen “Hvad er det?” ud fra nogle af
samlingens mange genstande.
Gratis for medlemmer af Det antikvariske Selskab og Esbjerg og Omegns Museumsforening, 50 kr. for ikke-medlemmer.
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BOGBAZAR I TOLDBODEN
Lørdag 8/12 kl. 10-17
Søndag 9/12 kl. 12-16
Toldboden, Overdammen i Ribe
Traditionen tro afholder Det antikvariske Selskab i Ribe julesalg af indleverede bøger.
Her kan man for små penge skaffe sig bøger, hvis indhold er historisk, lokalt, etnografisk, arkæologisk, kulturhistorisk, biografisk, litterært og meget andet. Det kan
være, der er en bog, man har savnet, eller man har lyst til at læse i juleferien. Kom
selv og se efter!

Foto: Ilsøe

BØGER TIL JULENS BOGBAZAR

Hvis nogen har gamle eller nyere bøger, som de kunne tænke sig at give til bogbazaren, modtager vi dem gerne.
Det kan være bøger med historisk, lokalt, arkæologisk, kulturhistorisk, biografisk,
litterært eller politisk indhold.
Men også bøger med andet indhold er velkomne.
Kontakt Lars Ilsøe på tlf. 75 42 38 05 eller Erik Henriksen på tlf. 51 25 42 68 om afhentning.
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OPLYSNINGER OM DET ANTIKVARISKE SELSKAB
Det antikvariske Selskab er en museumsforening i Ribe stiftet i
1887 med det formål at støtte formidlingen af det lokale arkæologiske, historiske og kulturhistoriske museale arbejde gennem foredrag, ture og andre arrangementer.
Medlemskortet er personligt. Bortkommer medlemskortet,
kan det erstattes ved henvendelse til kassereren mod betaling
af et gebyr på 25 kr. Adresseændringer skal ske direkte til kassereren.
På medlemskortet er anført, hvad det giver adgang til, herunder Sydvestjyske Museers udstillinger og arrangementer. Årbogen Levende Viden er gratis for medlemmer og udsendes
i december. Fagtidsskriftet By, Marsk og Geest kan afhentes
gratis af medlemmer fra december i informationen på Museet
Ribes Vikinger eller rekvireres hos kassereren mod betaling af
40 kr. i porto.
Se flere oplysninger på www.antikvariskselskab.dk

Årligt kontingent 2018
Enkelt medlemskab 160 kr.
Medlemskab for par (på samme adresse) 250 kr.
Kontingentperioden er 1/1 til 31/12
Husk at indbetale kontingent inden 1/2
Betaling kan ske på konto 9692-5140269 eller på Museet Ribes
Vikinger. Husk medlemsnavn(e)

Det antikvariske Selskabs bestyrelse
Formand Lars Ilsøe

tlf. 75 42 38 05

e-mail: ilsoeribe@gmail.com

Næstformand Dan Møller

tlf. 75 42 49 31

e-mail: danfraribe@gmail.com

Kasserer Flemming Bechgaard Holm

tlf. 25 33 02 08 e-mail: holm.ribe@stofanet.dk

Sekretær og PR-medarbejder Erik Henriksen

tlf. 51 25 42 68

e-mail: le.bellis@c.dk

Hans Beksgaard

tlf. 75 42 42 99

e-mail: hans.beksgaard@skolekom.dk

Anni Møller-Christensen

tlf. 76 88 80 82 e-mail: amc@skovmark.dk

Suppleant Jacob Bastholm

tlf. 75 42 07 08

e-mail: jacob@bastholm.info

Suppleant Jørgen Baungaard Hansen

tlf. 75 42 40 91

e-mail: Baungaard@rocketmail.com
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AUGUST ’43 – SABOTAGERNE, STREJKERNE OG ESBJERG
Arkivleder Henrik Lundtofte, Historisk samling fra
Besættelsestiden/Sydvestjyske Museer
Onsdag 29/8 kl. 19.30
Esbjerg Museum, Ovenlyssalen (indgang fra Nørregade 25)
Denne sommer er det 75 år siden, at en sabotage- og strejkebølge gik over Danmark.
Til slut tog tyskerne den 29. august magten i landet. Hvad foregik der den sommer,
hvad var der på spil, hvilken betydning fik urolighederne på sigt for Danmark – hvorfor var København ikke med, og hvorfor var Esbjerg? Med afsæt i Esbjerg Museums
udstilling “BESAT – Esbjerg 1943” fortæller arkivleder Henrik Lundtofte om begivenhederne og deres efterspil.
Foredraget arrangeres i et samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitetet.
Gratis for medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening og Det antikvariske
Selskab, 50 kr. for ikke-medlemmer.

Kreaturstaldene, Esbjerg.
Foto: Frihedsmuseet
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KØR-SELV TUR TIL GRIMSTRUP KRAT
Onsdag den 5/9 kl. 14.30
Mødested: Præstegården i Grimstrup
Igen i år prøver vi med en kør-selv tur. Denne gang går turen til Grimstrup, hvor sognepræst Charlotte Locht vil fortælle om Grimstrup, mens vi nyder vores medbragte
kaffe.
Herefter guider direktør Flemming Just os rundt på en gåtur i egekrattet og den historisk gamle stævningsskov. På turen kommer vi blandt andet forbi så forskellige
historiske steder som stedet, hvor vikingehøvdingen Grim blev fundet, stedet hvor
russerhulen lå og stedet, hvor de meget smukt beliggende bronzealderhøje Trehøje
stadig er at finde. Turen vil være ca. 4 km på skovveje og –stier, så husk praktisk fodtøj og måske en lille klapstol til en hvil undervejs.
Pris: Gratis for medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening og Det antikvariske Selskab, 50 kr. for ikke-medlemmer, som indsættes på konto 7712-1022420 i
forbindelse med tilmeldingen.
Tilmelding: Til Poul Larsen på mail toften3tarp@gmail.com eller tlf. 21 59 64 46
senest søndag d. 2/9.

Lagde en vikingehøvding navn til Grimstrup?
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HAVNEN SOM ARBEJDSPLADS
- “MAN SKAL IKKE VÆRE LAVET AF GLAS”
Leder af Historieenheden Lulu Anne Hansen
Onsdag d 3/10 kl. 19.30
Esbjerg Museum, Ovenlyssalen (indgang fra Nørregade 25)
Esbjerg Havn har igennem tiden været hjemsted for
markante erhvervsgrupper, der har været kendt for en
særlig kontant facon. Det har været med til at tegne
et billede af Esbjerg Havn som en anderledes arbejdsplads. Men er det fortsat tilfældet? Foredraget vil –
med udgangspunkt i den stigende sammensmeltning
mellem havn og by og nye erhvervsgruppers indtog på
havnen – beskrive udviklingen i arbejdskulturer igennem de sidste 30-40 år samt se på, om der fortsat er
Granly Steel
noget særligt ved havnen som arbejdsplads.
Gratis for medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening og Det antikvariske Selskab, 50 kr. for ikke-medlemmer, som indsættes på konto 7712-1022420 i
forbindelse med tilmeldingen. Tilmelding til Poul Larsen på mail toften3tarp@gmail.
com eller tlf 21 59 64 46 senest søndag d. 30/9.

DANSKE FRIVILLIGE I DEN SPANSKE BORGERKRIG
Historiker Morten Møller
Onsdag 31/10 kl. 19.30
Esbjerg Museum, Ovenlyssalen (indgang fra Nørregade 25).
Med udgangspunkt i sin anmelderroste bog “De glemtes
hær” dykker historiker og forfatter Morten Møller ned i historien om de omkring 500 danske frivillige, der kæmpede i
Den Spanske Borgerkrig (1936-1939). Hvorfor drog de unge
mænd af sted, hvad var det for rædsler, der mødte dem, og
hvorfor er deres historie også vigtig i dag?
Foredraget arrangeres i et samarbejde med Sydvestjysk
Folkeuniversitetet.
Gratis for medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening og Det antikvariske Selskab, 50 kr. for ikke-medlemmer.
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MEDLEMSAFTEN & SJELBORG FRA STENALDER TIL JERNALDER
Mandag 19/11 kl. 19 (dørene åbnes kl. 18.30)
Esbjerg Museum, Ovenlyssalen (indgang fra Nørregade 25)
Traditionen tro starter medlemsaftenen med, at vi får et godt måltid mad med drikke
til og senere på aftenen en kop kaffe.
Når maden er indtaget, vil museumsinspektør og Ph.D Tobias Torfing
fortælle om “Sjelborg fra stenalder
til jernalder”. Siden 2010 har først
Esbjerg Museum og siden Sydvestjyske Museer gravet i kvarterene
Kløvholmparken, Myrthueparken og
Marbækparken, og med sidste etape
i foråret 2018 er det muligt at gøre
status. Ud over resterne af en langdysse fra tiden omkring 3.500 før
vores tidsregning er der spredt aktivitet gennem resten af bondestenalderen. Derefter udvikler der sig en
permanent bebyggelse i området.
De første huse, vi har sikre tegn på,
er opført i slutningen af bondestenalderen, og derefter følger huse fra
ældre bronzealder, fra yngre bronzealder og til sidst huse fra starten
af jernalderen. Dermed har vi måske kontinuitet i bebyggelsen i mere end 1.500 år! Det
giver et spændende indblik i, hvordan et lokalområde har været udnyttet gennem utroligt lang tid: med skiftende præferencer i hvor huse placeres, skiftende byggestile og
ikke mindst skift i husenes størrelse gennem tiden.
Alt dette koster ingenting, hvis man er medlem af Esbjerg og Omegns Museumsforening. Det er årets arrangement, hvor vi helt alene kan sidde og hygge os, spise godt
og lytte til et spændende foredrag.
Kun adgang for medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening.
Tilmelding:
Til Poul Larsen på mail toften3tarp@gmail.com eller
tlf. 21 59 64 46, senest onsdag d. 14/11.
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OPLYSNINGER OM ESBJERG OG OMEGNS MUSEUMSFORENING
Det er foreningens formål at bakke op om den selvejende institution Sydvestjyske
Museer i dennes virke i Esbjerg, at deltage i museets bestyrelsesarbejde og at medvirke til at udbrede kendskabet til de kulturhistoriske museers betydning for samfundets samlede kulturudbud.
Som medlem af Esbjerg og Omegns Museumsforening har man også har adgang til
de arrangementer, som tilbydes af Det antikvariske Selskab i Ribe og til samme priser
(eller gratis) som gælder for denne forenings medlemmer.
Der er også et meget positivt samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet om historiske forelæsninger og udflugter.
Husk at få fornyet dit kontingent, og fortæl om os til familie, venner og bekendte.
Foreningens styrke er dens medlemmer, så vi har brug for enhver, der interesserer
sig for byens og egnens historie.
Medlemskortet er personligt og giver adgang til de to foreningers arrangementer
samt fri adgang til Sydvestjyske Museers udstillinger og arrangementer på Esbjerg
Museum, i Vandtårnet og på Museet Ribes Vikinger.
Der vil med mellemrum blive udsendt nyhedsbreve og indbydelse til receptioner og
åbning af udstillinger til de medlemmer, som har oplyst en mailadresse. Giv besked
herom til Poul Larsen.
Henvendelser vedr. medlemskab af foreningen eller tilmelding til arrangementer bedes rettet til Poul Larsen.
Årligt kontingent 2018
Enkelt medlemskab 160 kr.
Medlemskab for par (på samme adresse) 250 kr.
Kontingentperioden er 1/1 til 31/12.
Husk at indbetale næste års kontingent inden den 1/2
Betaling kan ske på konto 7712-1022420
Bestyrelsen for Esbjerg og Omegns Museumsforening
Formand Poul Larsen
tlf. 21 59 64 46 e-mail: toften3tarp@gmail.com
Næstformand Kjeld Balslev Jespersen, tlf. 75 46 10 14
Sekretær Peter Hundebøll,
tlf. 29 44 39 99
Steen Bank Kodal,
tlf. 91 52 50 56
Niels Gregersen,
tlf. 75 12 04 48
Ebbe Salomonsen
tlf. 75 13 67 20
Erik Møller
tlf. 98 29 47 88
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Åbningstider på Sydvestjyske Museer
Museet Ribes Vikinger
Odins Plads 1, 6760 Ribe, tlf. 76 16 39 60
www.ribesvikinger.dk
1/4-30/6: kl. 10-16
1/7-31/8: kl. 10-18, onsdage: kl. 10-21
1/9-31/10: kl. 10-16
1/11-31/3: kl. 10-16, mandag lukket
Museet er lukket d. 24/12 og d. 25/12, samt d. 31/12 og d. 1/1
Rådhussamlingen på Det gamle Rådhus i Ribe
Von Støckens Plads, 6760 Ribe, tlf. 76 16 88 10
www.detgamleraadhusiribe.dk
15/05-31/05: man-fre kl. 13-15.30
01/06-31/08: man-søn kl. 13-15.30
1/9-15/9: man-fre kl. 13-15.30
onsdage hele året kl. 11-15.30
Ribe Domkirke Museum
Torvet, 6760 Ribe, tlf. 75 42 06 19
www.ribe-domkirke.dk
Åbningstiderne følger Domkirkens åbningstider.
Bramming Egnsmuseum
Pederstræde 4, 6740 Bramming, tlf. 40 33 49 65
www.brammingegnsmuseum.dk
Tirs, tors og søn kl. 13-16 eller efter aftale.
Esbjerg Vandtårn
Havnegade 22, 6700 Esbjerg, tlf. 76 16 39 39
www.esbjergmuseum.dk
1/6-15/9 samt skolernes efterårsferie: tir-søn kl. 10-16.
Mandag lukket
16/9-31/10 og 1/4-31/5: lør-søn kl. 10-16
Skærtorsdag og Langfredag: kl. 10-16
Esbjerg Museum
Torvegade 45, 6700 Esbjerg
www.esbjergmuseum.dk
Tors-søn: kl. 10-16
Ferieugerne 7, 25-32
og 42: Ons-søn kl. 10-16
Museet er lukket:
d. 24/12, d. 25/12,
d. 26/12, d. 31/12 og d. 1/1

