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“Fremragende ud- 
stilling”, “en utro-
lig fin og sevær-
dig udstilling”, “en 
både begavet og 
underholdende 
udstilling”. Det er 
store ord, som 
J ydskeVe s t k y -
stens anmelder 
har fremme om 

Dannebrog-udstillingen på Museet Ribes 
Vikinger – og hvert et ord er fortjent. Det 
er virkelig en god og perspektiverende ud-
stilling. 

Det er museumsinspektør Mikkel Kirke-
dahl Nielsen, der har været hoved-ide-
manden og tovholder på udstillingen. Min 
pointe med klummen denne gang er imid-
lertid at understrege i hvor høj grad, der 
er tale om teamwork. Ansatte fra Formid-
ling og Historie har arbejdet tæt sammen 
om udvikling og opsætning. Helt centralt 
står også vore dygtige snedkere, Henrik 
Majenborg og Carsten Pedersen, der den 
ene gang efter den anden viser deres sto-
re opfindsomhed i udstillingsopbygningen. 

Vi har ikke en grafiker på museet, så i ste-
det har vi et meget tæt samarbejde med 
en lokal grafisk virksomhed, som forstår 
at spille med og tænke ud af boksen. Side-
løbende involveres vore kommunikations- 
og markedsføringsfolk. 

Teamworket gælder i endnu højere grad, 
når det er helt nye museer, der skal etab-
leres, ovenikøbet i bygninger der samtidig 
er under omfattende renovering, og hvor 

det endelige udstillingsdesign løbende må 
tilpasses, fordi de bygningsmæssige ram-
mer ændrer sig i de gamle huse. 

Ved Jacob A. Riis Museum har det i høj grad 
været tilfældet, og her har vi også haft 
nogle flere eksterne leverandører med i 
udviklings- og opbygningsarbejdet. Resul-
tatet er blevet blændende, men det har 
været meget komplekst, så projektlede-
ren, museumsinspektør Mette Slyngborg, 
og alle de andre har måttet udvise stor 
fleksibilitet. 

Man lærer af udfordringer, så ved Ribe 
Heksemuseum har vi valgt en udstillings-
arkitekt, Moesgaard Museums Tegnestue, 
som kan levere mange fagligheder. Samti-
dig sidder arkitektfirmaet Jørgen Overbys 
Tegnestue med i dele af udviklingsarbej-
det, således at der sker en samtænkning 
fra starten. Det skulle alt andet lige gøre 
realiseringen lidt mindre kompliceret for 
Lulu Anne Hansen, der er projektleder på 
heksemuseet.

Tilbage til Dannebrog. Vi har nemlig også 
en udstilling om det mytiske flag på Es-
bjerg Museum. Den hedder ’Flag og følel-
ser’ og er ikke mindre spændende. Hvor 
Ribe-udstillingen er mere kronologisk, er 
Esbjerg-udstillingen tematisk bygget op 
omkring forskellige følelser, som folk for-
binder med det kære flag. Se begge udstil-
linger. Det er en fornøjelse, og forestil jer 
så alt det teamwork, der ligger bag, når I 
ser dem.

Flemming Just
Museumsdirektør

TEAMWORK
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Udstillinger og aktiviteter på Sydvestjyske Museer

FLAG OG FØLELSER
Esbjerg Museum

Dannebrog vækker følelser hos de fle-
ste, og ofte er flaget forbundet med 
både stolthed og glæde. Men Dannebrog 
kan også vække vrede, og i de senere år 
er det ikke alle, som skilter med Danne-
brog, når de er i udlandet. Hvilke følelser 
knytter sig til danskernes flag?  Oplev 
hvordan Esbjerg har brugt flaget siden 
sin grundlæggelse, og hør esbjergen-
serne fortælle om deres følelser for 
Dannebrog i dag.

DANNEBROG DANNEBROG DANNEBROG 
– fra konge til klaphat på 800 år

Skal man tro sagnet om Dannebrog, da-
lede det ned i armene på kongens biskop 
Anders Sunesen og blev fra da af kon-
gens. I dag ser vi Dannebrog allevegne. 
Vi flager ved fødselsdage og begravel-
ser, og når Dronningen kommer forbi. 
Vi pynter vores lagkager og juletræer 
med flag, og vi bruger flagets rød-hvide 

farver, når vi ser sportsfolk kæmpe for 
Danmarks ære. Danske skibe sejler med 
dannebrogsflag, og ethvert tilbudskata-
log er dekoreret med flaget.

Udstillingen fortæller historien om, 
hvordan kongens flag blev folkeeje.

FLAG 
OG FØLELSER
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Udstillinger og aktiviteter på Sydvestjyske Museer

GULDSLANGEN FRA GØRDING
Til og med 29/9
Museet Ribes Vikinger

Se et af de fineste eksempler på smykkekunst i vikingetiden. 
 
Det syner ikke af meget med sine 3,4 cm, men guld-
smedehåndværket i smykket er af så høj kvalitet, at 
det kan måle sig med de bedste smykker fra vikinge-
tiden i Danmark.
Måske er smykket lavet på et værksted ved hoffet i 
Jelling og givet til en stormand, som de danske vikin-
gekonger Gorm den Gamle og Harald Blåtand ville 
stå på god fod med.
Det fantastiske smykke er fundet ca. 15 km fra Ribe 
og skal snart sendes til Nationalmuseet.

ENERGI – VIND, VAND OG ELEKTRICITET I SYDVESTJYLLAND
29/5-25/8
Bramming Egnsmuseum

Kulturhistorien om energiforbrug og forsyning i Sydvestjylland gennem de senest 
århundreder. I de større byer blev forsyningen løst som en kommunal opgave, mens 
der i mindre samfund blev gjort kortvarige og/ eller mislykkede forsøg med privat-
ejede forsyningsselskaber. Disse blev hurtigt afløst af andelsselskaber i stationsby-
erne. Siden betød kommunesammenlægninger, at det offentlige overtog opgaverne. 
I dag er store kapitalinteresser en del af forsyningerne. Lokalhistorien bag de enkelte 
værker i Esbjerg Kommune vil blive belyst med modeller af bygningerne.

Fremstilling af elektricitet ved hjælp af vindmøller blev 
grundlagt af Poul La Cour med en forsøgsmølle ved Askov 
Højskole i 1891. Udviklingen af vindmøllerne frem til nuti-
dens store havvindmøller vil blive belyst bl.a. gennem lån 
af modeller fra La Cour Museet i Askov.

Udstillingen åbner onsdag d. 29. maj kl. 18.00, hvor museet 
er vært ved en forfriskning.

Åbningen sker i forbindelse med Kulturnatten i Bramming.



6 | 

Udstillinger og aktiviteter på Sydvestjyske Museer

NY BØRNEAKTIVITET: VI HANDLER I RIBE
8/6-11/10
Museet Ribes Vikinger 

Velkommen til fortiden: I er en ripensisk 
handels-/købmandsfamilie, som gennem 
generationerne skal forsøge at klare jer 
bedst muligt. I kommer gennem både 
vikingetid, middelalder og renæssan-
ce. Følger familien opsvinget? Klarer I 
jer gennem renæssancens krise eller 

går det mod armod, som for så mange 
 andre?

Tag familien med på tidsrejse, og kast jer 
ud i sporjagten rundt på hele museet. Der 
bliver masser at opdage og opleve med 
aktiviteten “Vi handler i Ribe”.

NY BØRNEAKTIVITET: KNAS MED KODEN
8/6-11/10
Esbjerg Museum

Den er helt gal! Du skal til tandlæge i 
morgen, men din storebror har låst din 
tandbørste inde i et gammelt penge-
skab. Ingen i jeres familie kender koden 
til pengeskabet, men din mor ved, at ko-
den er lavet ud fra dine oldeforældres 
og tip-oldeforældres oplevelser.  Du må 
rejse tilbage i tiden og opleve de otte 
minder selv for at finde de rigtige tal og 
bogstaver. God fornøjelse!

foto Michael Styne
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Udstillinger og aktiviteter på Sydvestjyske Museer

JACOB A. RIIS MUSEUM
Fra lørdag 29/6
Sortebrødregade 1, Ribe

USAs præsident Roosevelt kaldte ham 
New Yorks nyttigste borger. I Danmark 
er han næsten ukendt. 

Jacob A. Riis Museum slår dørene op 
til den fascinerende fortælling om Ri-
be-drengen, der udvandrede til Ameri-
ka i 1870. Om manden, der gennem sine 

hårdtslående artikler og fotos fra New 
Yorks rå og barske slum åbnede borger-
skabets øjne. Og om hans forelskelse i 
Elisabeth, som han takket være sin stæ-
dighed fik til sidst.

Historien om Jacob A. Riis er histori-
en om næsten at gå under i New Yorks 
værste kvarterer og historien om, hvor-
dan hårdt slid, vilje til at skabe et bedre 
samfund og tro på sig selv gjorde Ri-
be-drengen til det, præsidenten kaldte 
“den ideelle amerikaner”.

GALGEBAKKETURE
Torsdage i juli 19.30-21
Start: Ribe Campings reception

Tag med på guidet vandring i Ribe Plan-
tage, hvor Ribes galgebakke ligger.

Plantagen har været rammen om man-
ge spændende historier.  Hør om hekse-
brænding, halshugning, stormflod, drab 
ved vådeskud, fattiggård og dans i Tyro-
lerpavillonen.

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
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Udstillinger og aktiviteter på Sydvestjyske Museer

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 kan købes på Ribes Vikinger hver dag kl. 10-17 
eller online (kort eller MobilePay)

Pris for ikke-medlemmer: Voksne 50 kr., børn under 14 
år gratis.

Sprog: Dansk og engelsk. 17/7-14/8 også tysk.

foto: VisitRibe



 | 9

Udstillinger og aktiviteter på Sydvestjyske Museer

ERINDRINGSINSTALLATION: FRA MØRKE TIL LYS ... 
EN LIVSREJSE I NATUR OG TRO
BILLEDKUNSTNEREN ANITA HOUVENAEGHEL

21/9-15/12
Bramming Egnsmuseum

Livsrejser er vores fælles menneskelige vilkår: Vi fødes fra mørket og ud i lyset.
Dette tema behandler udstillingen gennem et mangfoldigt sprog. Den spreder sig 
over hele museet med maleri, foto, litografi, raderinger og murinstallation. Ja, selv en 
skrællet appelsin kan illustrere, at kunstneren fik livet – og i dag 74 år senere lever som 
aktiv kunstner. Det hele understøttes af kunstnerens poetiske tekster.
 
Anita Houvenaeghels installationsudstilling er unik og almen menneskelig. Siden kunst-
neren debuterede på Charlottenborgs forårsudstilling i 1975, har hun udstillet
mange steder i ind- og udland. Senest i 2018 på Museet for Religiøs Kunst i Lemvig
under titlen “Genklange i tid og rum”. I år 2000 og årene fremover har kunstneren
løst en lang række kirkeudsmykningsopgaver på Fyn og i Jylland
 
Denne udstilling er museumsinspektør Mogens Hansens sidste på Bramming Egnsmu-
seum og udspringer af hans fascination af kunstnerens landskabsbilleder fra Vesthim-
merlands Museum i 1980-erne. Med denne udstilling krydser de to livsrejser endnu en 
gang hinanden og resultatet ligner ikke Anita Houvenaeghels tidligere udstillinger og 
heller ikke tidligere udstillinger på Bramming Egnsmuseum. Den er unik.

Der holdes fernisering lørdag d. 21/9 kl. 14, hvor museet er vært ved en forfriskning. 
Alle er velkomne.

Moses fra Vanløse. Maleri af Anita Houvenaeghel
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NY BØRNEAKTIVITET: MØRKE TIDER
12/10-7/2
Museet Ribes Vikinger

Mørke magter, halshuggede tyveknægte, de 
syv dødssynder, pest og syfilis, helbredelse 
gennem åreladning og opkast, krige og borge, 
børnedødelighed
– find fortællingerne med familien og få en sjov 
og lærerig eftermiddag.

KULTURENS DØGN
Lørdag 12/10
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 hjemmesi-
de og facebook-siden for Kulturens Døgn.

Udstillinger og aktiviteter på Sydvestjyske Museer

Mandskranier med spor af sværdhug

NY BØRNEAKTIVITET: LØGN OG LATIN
13/10-7/2
Esbjerg Museum

Hvad er fup, og hvad er fakta? 

Nogen er i fuld gang med at lave løgnehistorier, og vi må have dem 
standset. Vi inviterer alle børn og deres familier til at finde ud af, 
hvad der er op og ned på det hele.
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ILD, LUFT, VAND & JORD
Søndag 13/10
Ribes gader og Det Gamle rådhus

I år samles alle ildsjæle om temaet “Ild, Luft, Vand 
& Jord”. Sydvestjyske Museer rykker ud i gaden, og 
hvad er mere naturligt for et arkæologisk museum 
end at byde ind på temaet “Jord”? Ved redaktionens 
afslutning havde vi mere end dén ide, så vi er sikre 
på, at også vi kommer til at gøre Ribes Kulturnat til 
en helt særligt aften.

Det Gamle Rådhus lægger hus til en teaterforestilling, så hold øje med programmet på 
ribes-kulturnat.dk, for der bliver sikkert rift om billetterne.

UDGIVELSE AF LOKALÅRBOGEN FOR BRAMMINGEGNEN 2019
Fredag 29/11 kl. 16
Bramming Egnsmuseum

Bogen præsenteres af redaktør Elisabeth M. Rasmussen. 
Desuden vil der være et indlæg, der knytter sig til en af bogens artikler. 
Årbogen ligger til afhentning for abonnenterne denne dag. Der er gratis adgang. 
Lokalhistorisk Forening for Bramming-egnen vil være vært ved en forfriskning.

JULEMANDEN VÆKKES I VANDTÅRNET
Lørdag 30/11 kl. 10-14

Kl. 10:  . . . . . .  Museet åbner, og Sydbank uddeler  
chokolade-julekalendere til alle børn.

Kl. 11:  . . . . . . .  Julemanden vækkes. 

Falck sørger for “sne” og en stige op til julemandens 
vindue i vandtårnet.

Kl. 12-14:  . . . .  Julestue med juleaktiviteter  
og julehygge for børn og voksne. 

I samarbejde med HHI Bramming.

Udstillinger og aktiviteter på Sydvestjyske Museer
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Foredrag på Bramming Egnsmuseum

ENERGIENS MONUMENTER I ESBJERG KOMMUNE
Museumsinspektør Mogens Hansen
Tirsdag 4/6 kl. 19.30
Bramming Egnsmuseum

Foredraget er en uddybning af museets ud-
stilling “ENERGI – vand, vind og elektricitet i 
Sydvestjylland”. Hør om bygningerne, deres 
praktiske og ikke mindst deres symbolske 
betydning, og om deres “efterliv” som bl.a. 
kulturinstitutioner. Foredraget er et bidrag 
til stationsbyernes kulturhistorie.

Entre 50 kr. (kontant og MobilePay). Gratis 
for medlemmer af Lokalhistorisk Forening 
for Brammingegnen og de to museumsfor-
eninger. Der sælges kaffe og vand i pausen, 
kontant eller via MobilePay.

Tirsdag 29/10: Viden om vand
Professor i fysik og kemi Søren Rud Keiding, 
Aarhus Universitet.

Hør om hemmelighederne bag verdens 
vigtigste, mest kendte og forunderlige 
molekyle. Vandets egenskaber ligger ikke 
alene i molekylets egenskaber men i sam-
spillet mellem molekylerne.

Tirsdag 12/11: Hvordan is og vand dannede 
det danske landskab 
Professor i geofysik David Lundbek Egholm 
og lektor i geologi Nicolaj Krog Larsen, 
begge Aarhus Universitet.

Foredraget belyser, hvornår og hvor-
dan nedbrudte fjelde fra Norge og 
Sverige sammen med enorme isbræer 
og vand har formet det danske land-
skab med dets smeltevandssletter og 
morænelandskaber.

Bramming elværk

LIVESTREAMEDE FOREDRAG FRA AAHUS UNIVERSITET
Bramming Egnsmuseum kl. 19-21, åbent fra kl. 18.30 

Tilmelding til Folkeuniversitet på www.fusydvest.dk. Der er gratis  
adgang. Der sælges kaffe og vand i pausen, kontant eller MobilePay.  

Læs mere om foredragene på www.ofn.au.dk. 
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NATUREN, TROEN & KIRKEN
BILLEDKUNSTNER ANITA HOUVENAEGHEL

Tirsdag 24/9 kl. 19.30
Bramming Egnsmuseum

Foredraget er en personlig kommentar til og en ud-
dybning af museets udstilling: “Erindringsinstallati-
on: Fra mørke til lys … en livsrejse i natur og tro”.

Foredraget rummer små fortællinger i den store for-
tælling om, hvordan liv og kunst kan gå op i en højere 
enhed. Hvordan en appelsin var skæbnesvanger, om 
bibelhistoriens “Moses fra Vanløse”, kaotiske rumbil-
leder, høstakke i Letland og et hus i Ungarn. Dertil 
kommer tilblivelsen af de mange kirkeudsmykninger.

Entre 50 kr. (kontant og MobilePay). Gratis for medlemmer af Lokalhistorisk Forening for 
Brammingegnen og de to museumsforeninger. Der sælges kaffe og vand i pausen, 
kontant eller via MobilePay.

Foredrag på Bramming Egnsmuseum

POUL LA COUR SOM VINDMØLLEPIONER I ASKOV  
– MØLLE, BRINT OG ELEKTRICITET
TIDLIGERE EFTERSKOLELÆRER ARNE HOLM, POUL LA COUR MUSEET, ASKOV

Tirsdag 20/8 kl. 19.30
Bramming Egnsmuseum

Foredraget belyser de tidlige og meget avancerede forsøg 
med energiproduktion i 1890’erne. Der blev arbejdet med 
vindtunnelforsøg til udvikling af de mest effektive mølle-
vinger samt med lagring af energi.

Entre 50 kr. (kontant og MobilePay). Gratis for medlemmer 
af Lokalhistorisk Forening for Brammingegnen og de to 
museumsforeninger. Der sælges kaffe og vand i pausen, 
kontant eller via MobilePay.

Alterbillede i Brorstrup Kirke  
af Anita Houvenaeghel

Poul la Cours mølle
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Foredrag på Bramming Egnsmuseum

NØRREJYLLAND UNDER 1. VERDENSKRIG   
– DAGLIGLIVET NORD FOR KONGEÅEN
MUSEUMSINSPEKTØR MOGENS HANSEN

Onsdag 9/10 kl. 19.30
Bramming Egnsmuseum

Trods Danmarks erklærede neutralitet 
var der en udbredt frygt for, at landet 
ville blive inddraget i krigen. Landets 
økonomi var afhængig af at kunne hand-
le med begge de krigsførende magter. 
Dagligdagen var også præget af, at man 
for første gang i historien havde ind-
ført rationeringer af vitale varer. Syd-
jylland nord for Kongeåen var præget 
af tilstedeværelsen af 10.000 soldater 
fra sikringsstyrken, der skulle bevogte 
grænsen. Da Tyskland i 1917 erklærede 
den totale u-bådskrig, betød den, at eks-
porten flyttede fra skibstransport fra 
Esbjerg Havn til jernbanetransport bl.a. 
via Bramming.  Foredraget er arrange-
ret i samarbejde med Historisk Samfund 
for Ribe Amt

Entre 50 kr. (kontant og MobilePay). 
Gratis for medlemmer af Lokalhistorisk 
Forening for Brammingegnen og de to 
museumsforeninger. Der sælges kaffe 
og vand i pausen, kontant eller via Mo-
bilePay.

FRA MØRKE TIL LYS – POESI OG VIOLIN
BILLEDKUNSTNEREN ANITA HOUVENAEGHEL OG VIOLINIST KAREN HUMLE

Torsdag 24/10 kl. 19.30
Bramming Egnsmuseum

Udstillingen “Erindringsinstallation: Fra mørke til lys … en livsrejse i natur og tro” 
er udgangspunktet.

Kunstneren Anita Houvenaeghel læser poetiske betragtninger akkompagneret af 
violinisten Karen Humle, der også sætter musik på udstillingen med sine improvisa-
tioner. Aftenen slutter med musik af J.S. Bach for soloviolin.

Karen Humle er uddannet i København, Berlin og London og har spillet i Køben-
havnske orkestre, heraf 10 år i Det kongelige Kapel. Hun har specialiseret sig i at 

Soldater i Gredstedbro 1914. Foto CK Olesen
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SKABELSESMYTER I FORTID OG NUTID MED INDBLIK I UDSTILLINGEN 
“FRA MØRKE TIL LYS… EN LIVSREJSE I NATUR OG TRO”
MUSEUMSINSPEKTØR MOGENS HANSEN

Onsdag 13/11 kl. 19.30
Bramming Egnsmuseum

Foredraget tager udgangspunkt i fore-
dragsholderens engagement og indsigt i 
den gammeltestamentlige skabelsesmyte.

Den første skabelsesmy-
te i Biblen tager udgangs-
punkt i et mørkt, kaotisk 
urhav: “I begyndelsen, da 
Gud skabte himmelen og 
jorden, var verden kaotisk 
og øde”. Hans første ska-
berord lød: “Bliv lys” og 
der blev lys. Her er fortid 
og nutid forenet i et tidløst 
billede.

Udgangspunkt for al skabelse er det store 
mørke, kaos. Herfra udgår kosmos, livet, 
der bliver til det store urhav, livmoderen. At 
springe herfra til den spæde Moses, svøbt 
og udsat i en spinkel kurv på Nilens vande i 

Vanløse. Springet synes langt, men er dog 
så kort. Den kreative proces består i at ska-
be lys i mørket, således at liv opstår. Deri 

ligner Gud og kunstneren 
(mennesket) hinanden. 

Foredraget vil give eksem-
pler på, hvordan disse og 
andre ikke-videnskabelige 
processer kan skildres ved 
hjælp af mytens sprog i 
form af kunst, musik eller 
Biblens poesi.

Entre 50 kr. (kontant og MobilePay). Gratis 
for medlemmer af Lokalhistorisk Forening 
for Brammingegnen og de to museumsfor-
eninger. Der sælges kaffe og vand i pausen, 
kontant eller via MobilePay.

udtrykke stemninger og udtryk i intuitive kom-
positioner.

Karen Humle og Anita Houvenaeghel har sam-
men udført en lang række optrædener og per-
formances bl.a. på Vitskøl Kloster.

Entre 50 kr. (kontant og MobilePay). Gratis for 
medlemmer af Lokalhistorisk Forening for 
Brammingegnen og de to museumsforenin-
ger. Der sælges kaffe og vand i pausen, kon-
tant eller via MobilePay.

Foredrag på Bramming Egnsmuseum

Verdens ældste skabelsesmyte om Gilgamesh

Anita Houvenaeghel og Karen Humle
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Det antikvariske Selskab i Ribe

MED KURT MATHIESEN OG DE BLÅ BUSSER  PÅ  
HAVNERUNDTUR I ESBJERG
TURLEDERE: ERIK HENRIKSEN OG LARS ILSØE

Tirsdag d. 27/8 kl. 13-17
Afgang og hjemkomst: Odins Plads, Ribe

Sidste år kunne Esbjerg Havn fejre sin 150 års fødselsdag. Det har givet os ideen til 
et besøg.  Busudflugten vil give os mulighed for at opleve hele denne store og spæn-
dende havn, der er et trafikknudepunkt og et sted med mange arbejdspladser i stadig 
udvikling. Vores lokale og erfarne guide vil fortælle historien om havnens anlæg, 
udvikling og nuværende aktiviteter. Tænk bare på fiskeri, svineeksport, færgefart, 
lystbåde, boreplatforme, vindmølleindustri og hvad der årligt i øvrigt passerer denne 
travle havn. Vi vil også få lejlighed til at besøge steder, hvor man normalt ikke har 
adgang som privatperson. Der vil blive budt på kaffe og sødt undervejs. Vi forventer 
at være tilbage på Odins Plads igen ca. kl 17.

Max. 48 deltagere.

Pris (bus, guide og kaffe): 120 kr. pr. person 
for medlemmer af Det antikvariske Selskab, 
Esbjerg og Omegns Museumsforening. Betal 
venligst kontant eller med MobilePay i bussen. 

Tilmelding: Til Erik Henriksen på tlf. 51 25 42 
68 fra tirsdag d. 6/8 til tirsdag d. 20/8. Tele-
fonsvarer kan ikke benyttes.

Velkommen til Det antikvariske Selskabs efterårsprogram, der kan byde på emner 
fra nutid, nyere tid  og vikingetid. Vi begynder med en havnerundfart i Esbjerg, der 
sidste år kunne fejre sin 150 års fødselsdag. På busturen skal vi opleve havnens hi-
storie og høre om de aktuelle aktiviteter og planer. Et foredrag ved Søren Sindbæk 
og Jesper Olsen handler om datering og resultater af vikingetidsudgravningerne ved 
Kunstmuseet . Det gav store overskrifter i pressen, da detektorførere fandt de man-
ge ualmindeligt velbevarede vikingetidsmønter ved Damhus. Nu vil Claus Feveile be-
skrive og tolke den enestående skat. Vi runder af med et dobbeltarrangement, hvor 
Søren Mulvad fortæller den spændende historie om kaptajn Poulsen fra Ribe , og 
hvor Mette Søvsø vil præsentere genstande, som man kan forsøge at gætte brugen 
af. - I oktober har vi bogsalg på Høstmarkedet i Toldbodens Gård, og den anden week-
end i december holder vi vores store og traditionsrige bogbazar i Toldboden.

Esbjerghavn. Foto: Torben Hestehave
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775: ÅRET DA SOLEN SKÆLVEDE - MED KULSTOF-14 PÅ JAGT 
EFTER VIKINGETIDENS BEGYNDELSE I RIBE
DOBBELTFOREDRAG VED SØREN SINDBÆK, PROFESSOR I MIDDELALDER-
ARKÆOLOGI VED AARHUS UNIVERSITET OG JESPER OLSEN, LEDER AF 
AMS-DATERINGSLABORATORIET PÅ AARHUS UNIVERSITET 

Onsdag 25/9  kl. 19.30
Museet Ribes Vikinger

Kulstof 14 dateringer er et af arkæologiens vigtigste arbejdsredskaber. I mange år 
har målinger af det radioaktive kulstof i f.eks. træ og knogler været med til at tidsfæ-
ste fund fra fortiden. Men metoden har en ulempe: dateringerne har en usikkerhed, 
ofte med mere end 100 års fejlmargin. Det skyldes blandt andet, at mængden af 
kulstof-14 i atmosfæren varierer på grund af kosmisk stråling. I 2012 opdagede et 
japansk forskerhold, at den samme stråling kan være nøglen til en helt ny brug af 
kulstof-14 dateringer. Igennem historien har kosmiske begivenheder som solstorme 
skabt udsving i kulstof-14 niveauet. De kan genfindes i arkæologiske fund, og i sjældne 
tilfælde give et eksakt årstal. En af de største udsving skete i år 775 – mens den lille 
handels- og havneby Ribe var i udvikling. Forskere fra Sydvestjyske Museer og Aar-
hus universitet har været på jagt efter kulstoffet fra 775 i Ribes undergrund. 

I dette foredrag fortæller Jesper Olsen og Søren Sindbæk om resultaterne. Samtidig 
kan man høre mere om, hvad der er kommet ud af de store udgravninger ved Ribe 
Kunstmuseum i 2017-18. Hør med på ny viden om vikingetidens begyndelse – og om 
solens aktivitet og klimaforandringer i fortiden. Gratis for medlemmer af Det antik-
variske Selskab, Esbjerg og Omegns Museumsforening, 50 kr. for ikke-medlemmer.

Søren Sindbæk i udgravningen ved Kunstmuseet
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BOGSALG VED HØSTMARKEDET I TOLDBODENS GÅRD
Lørdag 5/10 og søndag 6/10, kl. 10-16

På baggrund af godt salg og mange inte-
resserede købere sidste år vil Det antikva-
riske Selskab atter være til stede med et 
bogsalg ved årets Høstmarked. Bøgerne 
til salg spænder vidt i emner og titler, og 
der vil være noget for en enhver smag til 
aldeles rimelige priser: krimier, kogebøger, 
biografier, bøger om lokalhistorie, historie, 
geografi og natur, kunstbøger, romaner, 
dvd’er m.m. Vi siger tak til de mange, der 
har doneret bøgerne til salget. 

Kom og gør et kup! 

DAMHUS-SKATTEN OG RIBES TIDLIGE MØNTER
MUSEUMSINSPEKTØR CLAUS FEVEILE, SYDVESTJYSKE MUSEER

Tirsdag 29/10 kl. 19.30
Museet Ribes Vikinger

Vi har i mange år kaldt de små Wodan/monster-mønter fra 700-årene for Ribes 
mønt. Nu kan der føjes et helt nyt kapitel til historien om mønterne fra Ribe efter 

fundet af den fantastiske skat ved Damhus i 
efteråret 2018. Skatten indeholdt 262 møn-
ter fra tidlig 800-årene og har givet os et 
kvantespring i vores forståelse af udmønt-
ningerne fra den periode. Foredraget vil 
give et overblik over de forskellige mønter 
fra Ribe og især fortælle om Damhus-skat-
ten, dvs. udgravningen og eksempler på de 
mange oplysninger, man kan trække ud af 
mønterne. Hvem møntede dem? Hvordan 
gjorde man, over hvor lang tid stod det på?

Gratis for medlemmer af Det antikvariske 
Selskab og Esbjerg og Omegns Museums-
forening. 50 kr. for ikke-medlemmer.Mønter fra Damhus skatten
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DOBBELTARRANGEMENT:
HISTORIEN OM KAPTAJN CHARLES POULSEN FRA RIBE VED FORFATTER OG 
LÆRER SØREN MULVAD 
GÆT EN GENSTAND FRA MAGASINET – EN JULELEG VED MUSEUMSINSPEKTØR 
METTE SØVSØ, SYDVESTJYSKE MUSEER

Torsdag 28/11 kl. 19.30
Museet Ribes Vikinger

Først fortæller Søren Mulvad om Kaptajn Charles Poulsen (1862-1933), der i sin tid var 
en kendt Ribe-skikkelse. Han var barnefødt i byen under fattige kår, kom i familiepleje 
og drog tidligt til søs. Charles Poulsen steg i graderne, indtil han rundede af på en 
af søfartens højeste poster, nemlig som fører af den firmastede bark “Viking”, sko-
leskibet for befalingsmænd. Fra “Vikings” rejser med befalingsmandselever findes 
dokumentation for hans glæde ved arbejdet på skibet og for, hvor afholdt han var 
af eleverne. I foredraget vil 
der blive refereret en række 
barske og eventyrlige ople-
velser. Som pensionist slog 
han sig ned i fødebyen Ribe. 
Kaptajn Poulsens efterkom-
mere lever endnu i byen og på 
egnen. 

Efter pausen vil museums-
inspektør Mette Søvsø præ-
sentere nogle genstande, 
som man kan forsøge at gæt-
te, hvad er. Der vil blive givet 
små præmier til dem, som 
gætter rigtigt flest gange. 

Gratis for medlemmer af Det 
antikvariske Selskab og Es-
bjerg og Omegns Museums-
forening, 50 kr. for ikke-med-
lemmer.

Kaptajn Charles Poulsen fra Ribe
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BOGBAZAR I TOLDBODEN
Lørdag 7/12 kl. 10-17
Søndag 8/12 kl. 11-16
Toldboden, Overdammen i 
Ribe

Traditionen tro afholder Det antik-
variske Selskab i Ribe juleudsalg af 
indleverede bøger. Her kan man for 
små penge skaffe sig bøger, hvis ind-
hold er historisk, lokalt, etnografisk, 
arkæologisk, kulturhistorisk, biogra-
fisk, skønlitterært 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!

Bogbazaren i Toldboden  2017

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, bio-
grafisk, skønlitterært eller politisk indhold. Men også bøger med andet ind-
hold 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 arkæ-
ologiske, historiske og kulturhistoriske museale arbejde gen-
nem 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 kas-
sereren.

På medlemskortet er anført, hvad det giver adgang til, herun-
der Sydvestjyske Museers udstillinger og arrangementer.  År-
bogen 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 pr. 1/1 2019
Enkelt medlemskab 185 kr.
Medlemskab for par (på samme adresse) 300 kr.
Kontingentperioden er 1/1 til 31/12

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 Hans Beksgaard tlf. 75 42 42 99 e-mail: hbeksgaard@gmail.com
Sekretær og PR-medarbejder Erik Henriksen tlf. 51 25 42 68 e-mail: le.bellis@c.dk
Anni Møller-Christensen tlf. 76 88 80 82 e-mail: amc@skovmark.dk 
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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KØR-SELV-TUR: BRYNDUM GL. SKOLE OG VALDEMAR NIELSEN
Torsdag 29/8 kl. 15
Mødested: Bryndumvej 131, 6715 Esbjerg N

Første del af Bryndum gl. skole blev opført i 1852 og indeholdt skolestue og lærerbo-
lig. Skolen blev udvidet i 1893 og dannede ramme for undervisning helt frem til 1960, 
hvor den overgik til privat eje.

Den danske komponist Carl Nielsen havde en tæt forbindelse til Bryndum skole, hvor 
hans bror Valdemar E. Nielsen var førstelærer i årene 1898 – 1938. 

I 17 år boede deres far, den fynske spillemand kaldet Niels Maler på aftægt i det lille 
hjem, der på et tidspunkt også rummede otte børn.  

Carl Nielsen var en hyppig gæst hos den musikalske familie i Bryndum, hvor han på 
skolen lod eleverne afprøve sine sange. Det vil Peter Lund, som ejer og bor på den 
gamle skole, fortælle meget mere om. 

Bliver der tid, går vi forbi kirkegården, hvor vi ud over kirken kan bese både Niels Ma-
lers og Valdemar Nielsens grav. Til sidst kan vi fornemme og måske få tid til at høre 
lidt om sognets tusindårige historie fra den storslåede bronzealderhøj på et Esbjergs 
højeste punkter.

Der vil blive serveret kaffe og kage i løbet af eftermiddagen.

Pris: Gratis for medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening og Det antik-
variske 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 mandag d. 26/8.
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DANNEBROG – FRA KONGE TIL KLAPHAT
Museumsinspektør Mikkel Kirkedahl, Sydvestjyske Museer
Onsdag 25/9 kl. 19  
Esbjerg Museum, Ovenlyssalen (indgang fra Nørregade 25)

Med udgangspunkt i udstillingen om 
Dannebrog i Ribe vil Mikkel Kirkedahl 
fortælle om, hvordan flaget på 800 
år har ændret status fra engang at 
være et symbol på kongemagten til 
nu at være hele folkets symbol.

Rigtig mange genstande i Sydvestjy-
ske Museers samling har vist sig at 
være prydet af Dannebrog, ligesom 
man også har en meget stor samling 
af faner fra forenings-Danmark. De 
har alle deres egen historie, som af-
spejler vores meget forskellige hold-
ning til flaget og hvordan det bør og 
må bruges. Det skal vi høre nærmere 
om i løbet af aftenen, vi kommer til 
at se film, og vi skal også quiz’e lidt 
om de regler og traditioner, der er 
forbundet med Dannebrog. 

Der blive serveret kaffe og kage ved 
arrangementet.

Pris: Gratis for medlemmer af Es-
bjerg 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 mandag d. 23/9.
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BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OG MODERNE UDSTILLING
Arkitekt Jørgen Overby, Jørgen Overbys Tegnestue
Onsdag 23/10 kl. 19 
Esbjerg Museum, Ovenlyssalen 
(indgang fra Nørregade 25)

Netop nu i årene 2018 – 2020 gen-
nemgår Quedens Gård og de tilstø-
dende bygninger langs Sortebrød-
regade en større restaurering og 
nyindretning til Jacob A. Riis Museum 
og Ribe Heksemuseum.

På aftenens møde vil arkitekt Jørgen 
Overby, som også har forestået den 
gennemgribende restaurering af Ribe 
Kunstmuseum, fortælle om de ud-
fordringer og mange overraskelser, 
man møder i et sådant byggeprojekt, 
og om hvorledes man når i mål med 
et godt resultat i et spændingsfelt 
mellem bærende fredningsmæssige 
værdier, bevaringsinteresser, krav 
fra bygningsmyndigheden og bru-
gerkrav og -forventninger. 

I løbet af aftenen vil der blive serve-
ret kaffe og kage.

Pris: Gratis for medlemmer af Es-
bjerg 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 mandag d. 21/10.

Sortebrødregade 3, Jacob A. Riis’ barndomshjem



 | 25

Esbjerg og Omegns Museumsforening

MEDLEMSMØDE OG GÆTTELEG 
Mandag 18/11 kl. 19, dørene åbnes kl. 18.30
Esbjerg Museum, Ovenlyssalen (indgang fra Nørregade 25)

Også i år starter medlemsmødet med et godt måltid mad med drikke til.

Når maden er indtaget, vil museumsinspektørerne Mikkel Kirkedahl og Mogens Han-
sen tage os med på en gætteleg om genstande og billeder fra arkiv og magasiner, 
mens vi får en kop kaffe.

Selv om alle museumsgenstandene er en del af vores fælles kulturarv og rummer 
gode og spændende historier, er det kun muligt at fremvise en brøkdel af samlingen 
for offentligheden. Gættelegen giver mulighed for at se eksempler på den kulturarv, 
der bliver forvaltet på museets magasiner.

Alt dette koster ingenting, hvis man er medlem af Esbjerg og Omegns Museumsfor-
ening. Det er årets arrangement, hvor vi helt alene kan sidde og hygge os, spise godt 
og være med i en gætteleg med museets inspektører.

Kun adgang for medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening.

Tilmelding: Til Poul Larsen på mail toften3tarp@gmail.com eller telefon 21 59 64 46 
senest torsdag d. 14/11.
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JULEHYGGE PÅ ESBJERG MUSEUM
Lørdag 14/12 kl. 13.30 – 15.30
Esbjerg Museum, indgang via Torvegade

Levende Viden er udkommet og nogle af 
forfatterne vil med små korte foredrag 
præsentere deres spændende artikler. 

Mød op til foredrag, hent dit eksemplar 
af Levende Viden og hyg dig med andre 
medlemmer over et glas gløgg. Der vil 
også være mulighed for at betale næste 
års kontingent.

Pris: Gratis for medlemmer af Es-
bjerg 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 tof-
ten3tarp@gmail.com eller telefon 21 59 
64 46 senest onsdag d. 10/12.

Blandt de ikke så hyggelige artikler i 2019s årbog er en om de mange, der ligger begravet i Gravlunden 
i Fovrfeld
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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 med-
virke til at udbrede kendskabet til de kulturhistoriske museers betydning for samfun-
dets 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. Lejlighedsvis vil det også 
være muligt at deltage i ture arrangeret af Fiskeri- og Søfartsmuseets museumsfor-
ening på medlemsvilkår.

Der er også et meget positivt samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet om hi-
storiske 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 be-
des rettet til formand Poul Larsen.

Årligt kontingent 
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 Steen Bank Kodal, tlf. 91 52 50 56
Sekretær Peter Hundebøll, tlf. 29 44 39 99
Ebbe Salomonsen tlf. 75 13 67 20
Niels Gregersen, tlf. 75 12 04 48
Suppleant Erik Th. Møller tlf. 98 29 47 88
Suppleant Inger Margrethe Langkilde tlf. 24 66 08 84



Åbningstider på Sydvestjyske Museer 

Museet Ribes Vikinger Fra 29. juni:
Odins Plads 1, 6760 Ribe, Jacob A. Riis Museum
tlf. 76 16 39 60 Sortebrødregade 1-3, 6760 Ribe
www.ribesvikinger.dk www.jacobariismuseum.dk

Museet Ribes Vikinger og Jacob A. Riis Museum, har samme åbningstider.
1/9 - 31/5: 10-16  (mandag lukket)
1/6 - 31/8: 10-17
Efterårsferie uge 42, vinterferie uge 7 og påskeugen: 10-17
Lukkedage: d. 24/12, d. 25/12, d. 31/12 og d. 1/1. 

Det gamle Rådhus i Ribe
Von Støckens Plads, 6760 Ribe, tlf. 76 16 88 10
www.detgamleraadhusiribe.dk
15/05-31/05: man-fre 13-15:30
01/06-31/08: man-søn 13-15:30
01/09-15/09: man-fre 13-15:30
Onsdage hele året 11-15:30
Efterårsferie uge 42, vinterferie uge 7:  man-fre 13-15:30

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. 
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
1/9-31/5:  Mandag - fredag: 13-17, lørdag - søndag: 10-16
1/6-31/8:  Alle dage kl. 10-17
Efterårsferie uge 42, vinterferie uge 7 og påskeugen: Alle dage 10-17
Lukkedage: 24/12, 25/12, 26/12, 31/12 & 1/1


