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1. Ledelsesberetning 
 

Organisation 

Bestyrelsen for museet var i 2018 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 

May-Britt Andrea Andersern, kulturudvalgsformand, Esbjerg byråd 

Poul Larsen, udpeget af Esbjerg og Omegns Museumsforening 

Sarah Qvistgaard, museumsinspektør, udpeget af medarbejderne 

 

Jørgen Ulrik Jensen har siden 2012 været formand. Dan Møller blev i 2015 udpeget til 

næstformand. 

 

Museets øverste ledelse består af museumsdirektør Flemming Just og administrationschef 

Henrik Hedegaard Kristensen. Ledergruppen består herudover af lederen af Arkæologi, 

Morten Søvsø, lederen af Historie, Lulu Anne Hansen, lederen af Formidling, Anne-Sofie 

Lundtofte samt Kenneth Mørk, der er leder af Marketing & Publikum.  

 

Overordnet udvikling 

2018 har været præget af endnu større travlhed end sædvanligt. På arkæologi-området har 

to store projekter giver endog meget stor aktivitet. Forskningsudgravningen Northern 

Emporium, der fandt sted mellem Ribe Kunstmuseum og det tidligere posthus i Sct. 

Nikolajgade, blev afsluttet med udgangan af august. Projektet har været finansieret af 

Carlsbergfondet (16 mio. kr.) med professor Søren Sindbæk, Aarhus Universitet, som 

projektholder og med museumsinspektør Claus Feveile som daglig udgravningsleder. Der 

venter nu et større beretningsarbejde og en omfattende publicering. Udgravningen har 

løbende påkaldt sig international opmærksomhed, og Hendes Majestæt Dronning Margrethe 

II har også besøgt udgravningen. 

 

Fra september gik museets hidtil største udgravning i gang, nemlig grunden hvor Facebooks 

kommende datacenter skal placeres mellem Andrup og Kvaglund. Grunden er ikke mindre 

end 2,2 mio. kvm stor. Da bygherren ønsker de arkæologiske undersøgelser gennemført 

meget hurtigt, måtte museet ansætte en halv snes unge arkæologer, således at der kunne 

etableres tre udgravningshold med museumsinspektør Michael Alrø Jensen som overordnet 

udgravningsleder. Samtidig har museet investeret ganske kraftigt for at alle tre hold har det 

nødvendige udstyr.  
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På formidlingssiden har Historie og Formidling haft særdeles travlt med forberedelserne til 

det kommende Jacob A. Riis Museum, der skal åbne juni 2019. De gamle bygninger i 

Sortebrødregade og i en del af Quedens Gaard er under gennemgribende renovering. 

Sideløbende er den interne projektgruppe under ledelse af museumsinspektør Mette 

Slyngborg i gang med at forberede indholdet i tæt samarbejde med en ekstern 

museumsarkitekt og et rådgivende firma inden for hardware og software. 

 

En anden projektgruppe under ledelse af overinspektør Lulu Anne Hansen har været i gang 

med at forberede etableringen af Ribe Heksemuseum. Mod slutningen af året blev der 

afholdt licitation på renoveringen af den trefløjede købmandsgård, Quedens Gaard, hvor 

heksemuseet skal indrettes. Licitationen forestod arkitektfirmaet Jørgen Overbys Tegnestue, 

Gram, som også har ansvaret for Jacob A. Riis Museum. I en tid med stor efterspørgsel efter 

håndværkere var det meget tilfredsstillende, at licitationsresultatet holdt sig inden for 

budgettet. Renoveringen vil pågå hele 2019, og museet skal åbne i juni 2020. 

 

Med den begyndende realisering af heksemuseet blev Skoletjenesten på Quedens Gaard 

hjemløs. Heldigvis ejer museet hele karréen, og Sortebrødregade 5, som i nogle år havde 

huset forskellige lejemål, blev fra august 2018 det nye hjemsted for Skoletjenesten. 

Bestyrelsen havde allerede i foråret besluttet, at en kvart million kroner af 2017-overskuddet 

sammen med midler fra Myrthue (Esbjerg Kommunes skoletjeneste) skulle gå til en 

nødvendig første renovering, således at der kunne etableres kontorlokaler på 1. sal og 

indrettes lærings- og aktivitetsrum i den gamle butik og i baglokalet. Skoletjenestens folk og 

vore egne håndværkeres dygtige arbejde har betydet, at vi nu har fine lokaler til de basale 

undervisningstilbud. Vi søgte tre millioner hos byrådet til øvrig istandsættelse af huset, 

isolering og indretning af toiletter. Det blev dog ikke bevilget i denne omgang.  

 

Den 15. marts købte Sydvestjyske Museer af bevaringsforeningen Gammelt Præg de tre 

bygninger, som tilsammen kaldes Toldboden. De er bygget sammen med Quedens Gaard-

bygningerne, således at museet nu ejer hele karréen. Det er en meget stor glæde, at vi nu 

ejer alle bygninger og de to dejlige haver, Rosenhaven og Toldbodens have. Til sammen 

udgør karréen et enestående kulturhistorisk miljø. Erhvervelsen blev muliggjort af en stor 

bevilling på til sammen 3,7 mio. kr. fra Villum Fonden. Toldboden ligger ved Skibbroen, hvor 

Esbjerg Kommune i de senere år har foretaget en gradvis renovering og forskønnelse. Dette 

initiativ fik ved byrådets budgetforhandlinger et stort skub fremad, idet et enigt byråd 

bevilgede 3,6 mio. kr. til udvendig renovering af Toldboden. Der er her tale om at matche 

statens tilsvarende bevilling til byfornyelse. En forudsætning for, at midlerne kan udløses, er 

dog, at museet først finder midler til den indvendige renovering. Dette arbejde er nu gået i 

gang. 
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Den 1. april overtog Sydvestjyske Museer ansvaret for den daglige drift af Det Gamle Rådhus 

i Ribe. Der er tale om en pragtfuld femhundredårig renæssancebygning. Ved Slots- og 

Kulturstyrelsens fredningsgennemgang i 2018 blev de sidste dele af bygningsmassen, der 

vender ud mod Sønderportsgade (retssalen og byrådssalen), også fredet. Byrådet har en 

forventning om, at Sydvestjyske Museer kan være med til at skabe betydelig mere aktivitet i 

huset, og det er vi nu gået i gang med at udvikle. De mange borgerlige vielser i huset hører 

selvsagt stadig under kommunen.  

 

Organisatorisk blev der pr. 1. oktober foretaget en række ændringer. Den konkrete 

anledning var etableringen af en ny funktion som marketing- og publikumschef med Kenneth 

Mørk i spidsen. Alle ansatte på udstillingsstederne refererer nu til ham, hvor de hidtil har 

refereret til administrationschefen. Samlingsområdet med museumsinspektør Mette Søvsø i 

spidsen er blevet en del af Arkæologi med overinspektør Morten Søvsø som leder. 

Bramming Egnsmuseum med museumsinspektør Mogens Hansen som eneste ansatte 

refererer nu til overinspektør Lulu Anne Hansen, der er leder af Historie. De to enheder har 

tidligere refereret til direktøren. Formidling med overinspektør Anne Sofie Lundtofte som 

leder fortsætter uændret, og det samme gælder Historisk Samling fra besættelsestiden, hvor 

Henrik Lundtofte fortsat refererer til direktøren.  

 

Kapitel 8-arbejdet 

SJM varetager det arkæologiske ansvar og bygherrefinansierede undersøgelser i Esbjerg, 

Fanø og Billund kommuner. Som det vil kunne læses i den mere detaljerede redegørelse 

under afsnit 2.1, blev 2018 et ekstremt travlt år. Antallet af forundersøgelser og egentlige 

udgravninger lå på niveau med tidligere år, men en enkelt udgravning har betydet, at 

omsætningen i arkæologi-afdelingen i 2018 blev mere end fordoblet i forhold til den 

tidligere rekordordomsætning. I alt landede omsætningen på 19,3 mio. kr. pga. den 230 ha 

store udgravning i forbindelse med Facebooks kommende datacenter mellem Andrup og 

Kvaglund. 

 

En bygningsarkæologisk undersøgelse af Sortebrødregade 3, hvor der skal være Jacob A. Riis 

Museum, kom på Slots- og Kulturstyrelsens top ti-liste over arkæologiske udgravninger. 

  

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 og 

slutundersøgelser. 
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Tilsyn med fredede fortidsminder 

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. Normalt ligger 

antallet af tilsynsbesøg på et par hundrede, men i 2018 blev det af styrelsen halveret. Vores 

tilsynsmand, museumsinspektør Steen Frydenlund Jensen, løser herudover en flerårig 

opgave for Vejen Kommune omkring kortlægning af diger.  

 

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 løbet af 2018 har to medarbejdere opnået ph.d.-graden. Museumsinspektør Tobias Torfing 

har tidligere gennemført et tre-årigt ph.d.-forløb ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 

og i januar forsvarede han sin afhandling med ’cum laude’ (med ros). Afhandlingen bar titlen 

Northern Networks - An analysis of three Neolithic Enclosures from the Jutland peninsula.  

 

Arkivleder Henrik Lundtofte forsvarede i maj sin afhandling ved Aarhus Universitet. Ph.d.-

afhandlingen bestod af hans store monografi Håndlangerne. Schalburgkorpsets 

Efterretningstjeneste og Hipokorpset 1943-45 samt et længere metodisk tillæg. 

 

I tabel 1 ses udviklingen i de seneste fem års forskningspublicering. Som det fremgår, er det 

lykkedes at fastholde et højt niveau, både kvantitativt og kvalitativt, gennem de seneste fem 

år.  
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Tabel 1. Forskningspublicering 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Monografier/antologier/ph.d.-afh. 3 6 2 4 3 

Dansksprogede artikler/kapitler/anmeld. 26 48 15 18 26 

Fremmedsprogede artikler/kapitler 9 1 4 5 6 

Fagfællebedømte bøger og artikler  17 11 11 12 15 

Forskningsformidlende art. og kapitler 20 34 7 9 8 

Liljebjerget 4 5 3 6 4 

 

 

I 2014 vedtog museet en ambitiøs forskningsstrategi med syv temaer, hvoraf det første om 

yngre stenalder og bronzealderen især dækkes ind gennem den forpligtende 

forskningssamarbejdsaftale, vi har med Museet på Sønderskov. I tabel 2 er det dog kun 

Sydvestjyske Museers egne bidrag, der er anført.  

 

Tabel 2. Status på forskningsstrategien, 2014-18 

 

Forskningstema Videnskab. 

Artikler 

Videnskab.

bøger 

Populærvid 

Artikler 

Populærvid 

Bøger 

A. Bebyggelsesudviklingen fra sen 

yngre stenalder til bronzealderens 

slutning  

3 

 

 1 

 

 

B. Jernalderen i Vestjylland – 

bebyggelser, begravelser og samfund  

10 

 

 1 

 

 

C. Vadehavsregionens kultur- og 

erhvervshistorie 

8 

 

1 5 

 

1 

 

D. Centerdannelse og byudvikling i 

Sydvestjylland  

8 

 

 6  

E. Visuel kulturhistorie 4 1 1 

 

 

F. Kulturarvsformidling og –ledelse 

 

3 

 

 6 

 

3 

G. Modstand og 

modstandsbekæmpelse, 1940-45 

3 1 

 

3 

 

1 

 

 
I alt 

 
39 

 
3 

 
23 

 
5 

 

Tabel 2 udgør en samlet status over de seneste fem års publiceringer fordelt på 

forskningsstrategiens syv temaer. Et vigtigt bidrag til at kunne publicere så mange 
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videnskabelige artikler er, at museets forlag, Liljebjerget, udgiver to fagfællebedømte 

tidsskrifter. Det drejer sig om By, marsk og geest, som i 2018 kom i sin 30. udgave, og 

Levende Viden som udkom for 6. gang. Førstnævnte er et overvejende arkæologisk tidsskrift 

og dækker hele det sydvestjyske område. Det er også med på Forskningsstyrelsens såkaldte 

autoritetsliste over anerkendte tidsskrifter, der udløser point for universitetsansatte. 

Tidsskriftet redigeres af museumsinspektør Mette Søvsø. 

Levende Viden er en kulturhistorisk årbog, der dækker Esbjerg og Fanø kommuner til alle 

tider. Fagligt set kunne årbogen fint være med på autoritetslisten, men da det overvejende 

er museets egne medarbejdere, som skriver artiklerne, er det ikke muligt. Det er Mikkel 

Kirkedahl Nielsen, som er redaktør af årbogen.  

Museet putter mange ressourcer i de to udgivelser, som til gengæld leverer både gedigen og 

læseværdig viden, der også danner baggrund for en del af museets øvrige arbejde. 

Liljebjerget havde i 2018 to andre udgivelser, nemlig en genudgivelse af to udsolgte værker 

om vikingetidens bue og pil og om dronning Dagmar. 

 

En væsentlig udgivelse i årets løb var Kursen. Esbjerg Havn siden 1868. I anledning af 

havnens 150 års jubilæum fik et konsortium med Sydvestjyske Museer i spidsen og i 

samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet og Esbjerg Byhistoriske Arkiv til opgave at 

udarbejde en videnskabeligt funderet bog om havnens udvikling. Med overinspektør Lulu 

Anne Hansen i spidsen som hovedredaktør rummede bogen ni tematiske artikler, hvor der 

var frie hænder til at behandle den vigtigste virksomhed i Sydvestjylland ud fra mere 

utraditionelle vinkler.  

 

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 15 udstillinger, når mindre udstillinger i fx 

forhalsmontren på Museet Ribes Vikinger medregnes.  

 

Museet har et særdeles tæt samarbejde med Esbjerg Kommunes skoletjeneste, Myrthue – 

Natur, Kultur & Læring. Vi har nu indgået en overordnet samarbejdsaftale, hvor ambitionen 

er at udbygge de fælles tiltag og samtidig knytte tættere bånd til UC Syd (læreruddannelsen). 

På Esbjerg Museum har vi i løbet af 2017 og 18 indviet tre tiltag sammen med Myrthue: 

Skolestuen er blevet flyttet fra ungdomsskolen; vi har efter et omfattende udviklingsarbejde 

etableret det enestående undervisningstilbud Holocaust UndervisningsCentret (HUC); og i 

januar 2018 genåbnede vi Esbjerg Museum med den store permanente udstilling BESAT – 

Esbjerg 1943. Sidstnævnte fungerer både som museumsudstilling og efter konceptet 

historisk værksted, hvor skoleklasser arbejder praktisk med historien. Det betyder også, at 

museet flere formiddage om ugen er forbeholdt Myrthues aktiviteter. 
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I Ribe har Sydvestjyske Museer og Myrthue i 2010 indgået en formaliseret samarbejdsaftale i 

form af Skoletjenesten på Quedens Gaard. Begge parter putter som minimum en halvtids 

medarbejder i aktiviteten. Som nævnt tidligere er enheden i 2018 flyttet ind i nye lokaler i 

form af renæssancehuset Sortebrødregade 5. 

 

En væsentlig formidling finder sted i form af foredrag og oplæg, se tabel 3.  

 

Tabel 3. Forskningsformidling gennem foredrag 

 

Type 2014 2015 2016 2017 2018 

Forskningsformidlende  48 52 41 53 48 

Videnskabelige 18 28 22 22 20 

- heraf fremmedsprogede 7 14 11 11 6 

I alt 66 80 63 75 68 

 

Forskningsformidlingen finder sted på mange andre områder end gennem foredrag, f.eks. på 

nettet gennem en arkæologiblog, gennem udstillinger, undervisning, guidning, læringstilbud 

og interviews i radio og tv. 

 

Større udstillings- og museumsprojekter 

Museet har formuleret to masterplaner for større udstillings- og museumsprojekter, som vi 

nu er godt i gang med at realisere. 

 

I 2013 udviklede vi i samarbejde med Jørgen Overbys Tegnestue en masterplan for den karré 

ved Quedens Gaard, som museet ejer i midten af Ribe ved Overdammen/Sortebrødregade. 

Ambitionen har været at etablere flere internationalt orienterede museer og samtidig 

bevare skoletjenesten og Café Quedens, der er forpagtet. I begyndelsen af 2018 kom den 

endelig finansiering af Jacob A. Riis Museum på plads. Siden er der pågået et omfattende 

renoveringsarbejde af Sortebrødregade 3 og tilstødende bygninger. Med museumsinspektør 

Mette Slyngborg i spidsen er der også foregået et stort udviklingsarbejde med indholdet i 

det kommende museum. Museet fortæller historien om Danmarks mest betydningsfulde 

udvandrer, Jacob A. Riis (1849-1914), der blev en pioner i USA som socialreformator og 

fotodokumentarist. Museet etableres i hans barndomshjem og vil åbne i slutningen af juni 

2019. 

 

I 2018 kom finansieringen af Ribe Heksemuseum også på plads. Museet indrettes i den 

trefløjede Quedens Gaard. Jørgen Overbys Tegnestue er også arkitekt og bygherrerådgiver 

på dette projekt. I slutningen af året blev der foretaget licitation, som blev vundet af samme 
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konsortium med murermester Kurt Weiland, som også vandt licitationen på Jacob A. Riis 

Museum. Den udvendige og indvendige renovering skal være færdig med udgangen af 2019, 

således at indretningen kan foretages i første halvår af 2020. 

 

For Esbjerg Museum blev der i 2014 formuleret en fuldstændig nytænkning med titlen 

Pionermuseet. En første fase blev afsluttet i januar 2018 med åbningen af den nye 

permanente udstilling BESAT – Esbjerg 1943. Samtidig blev museet åbnet for publikum igen 

efter at have været lukket i halvandet år. Ud over udstillinger er særudstillingslokalet blevet 

renoveret; der er etableret nyt madpakke-/opholdsområde og indrettet ny butik. 

Anden fase, hvor en stor udstilling om Esbjergs udvikling skal vises, vil først blive iværksat, 

når der foreligger en afklaring af, hvorvidt visionen om Esehaven i et samarbejde med 

Hovedbiblioteket og Byhistorisk Arkiv kan realiseres. 

 

Ved Bramming Egnsmuseum er også igangsat et stort udviklingsprojekt. I en del år har en 

grupppe arbejdet med at indrette vandtårnet ved siden af museet til et udsigtstårn. Fra 

Sydvestjyske Museers side har vi ønsket, at et nyt tiltag skal samtidig skal indeholde et 

læringsforløb og bidrage til udvikling af området omkring museet. Det har resulteret i et 

spændende samarbejde med Fortunaskolen, Din Forsyning, Sydvestjyske Museer og Esbjerg 

Kommune. Der er nu planer om at fokusere på energi, vand og forsyning og skabe et stort 

læringsområde både for kommunens skoleklasser og for borgere og turister. Esbjerg 

Kommune spiller en vigtig rolle, idet kommunen sammen med lokalråd og andre er i gang 

med et stor byudviklingsprojekt. Sammen med E+N Arkitekter, Aarhus, afholdt vi i november 

et velbesøgt borgermøde, hvor tankerne om læringsmiljøet og byudvikling i området blev 

meget positivt modtaget. I foråret 2019 skal et udbygget visionsoplæg kunne præsenteres. 

 

Samlingen og magasiner 

Vi har nu over 1,1 million genstande i sagsstyrings- og registreringssystemet SJM SYS, som 

har vist sig at være guld værd for museet. Der er nu koblet en billeddatabase på.  

I 2018 fik vi  etableret stenbelægning frem til det store skur og samtidig lagt fliser inde i 

skuret ved det store magasin på Ørstedsvej, Ribe. Det har givet en stor lettelse ved 

transporten og placeringen af større genstande.  

 

Opbevaringsforholdene for nyere tids genstandene på Tobakken i Esbjerg er stadig ikke 

tilfredsstillende. Alle museer i kommunen og byhistorisk arkiv udarbejdede derfor for flere år 

siden et forslag om at etablere et fællesmagasin ved siden af Sydvestjyske Museers meget 

velfungerende magasin på Ørstedsvej. Det er dog endnu ikke lykkedes at komme igennem 

nåleøjet ved kommunens budgetforhandlinger.  

 

Museets magasinansvarlige, Mette Søvsø, og arkæologiafdelingen har et tæt samarbejde 

med de omkring otte detektorfolk, som fast går ture. I løbet af 2018 blev der blevet 
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indleveret og registreret I 2018 er registreret 540 nye detektorfund. Heraf er 113 genstande 

indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet. I 2017 var tallene hhv. 491 detektorfund 

og 212 genstande indsendt til danefævurdering. I 2018 var to af fundene er helt i særklasse 

og har skabt overskrifter i ind- og udland. Det drejer sig om en gulddenar fra Gørding og 

Damhusskatten med 262 sølvmønter (se afsnit 2.1). På årets liste over de vigtigste fund, som 

er udarbejdet af Nationalmuseet og DK4, fik de to fund hhv. en 3. og en 1. plads. 

 

Ifølge museumsloven har de statsanerkendte museer ansvaret for at sikre en fornøden 

konservering. Denne opgave har i det vestjyske i de seneste fire årtier i overvejende grad 

været løst af det fælles konserveringscenter i Ølgod. I 2015 blev der indledt fusionsdrøftelser 

det tilsvarende center i Vejle, og efter grundig forberedelse og en del administrativt bøvl i 

forhold til fondslovgivningen kunne de to bestyrelser omsider beslutte en fusion i juni med 

virkning fra 1. januar 2018. Fusionen betyder, at alle aktiviteter med tiden samles i Vejle. 

Den større kritiske masse tror vi på vil være med til at sikre en endnu stærkere 

konserveringsfaglig indsats.  

 

Efter at bibliotekar Kristian Andersen har fået sat skik på museets omfattende bogbestand 

og tidsskriftsamling, er han nu gået i gang med at katalogisere hele bestanden. Det sker i et 

samarbejde med Hovedbiblioteket i Esbjerg. 

 

Personale 

I løbet af et år er der mange personer, som har et ansættelsesforhold ved Sydvestjyske 

Museer. Ud over den faste stab er det ferieafløsere i butikkerne, projektansatte og guider. I 

tabel 4 kan man se antallet af ’hoveder’, og hvor meget de udgør omregnet til fuldtids 

årsværk. 

 

Tabel 4. Antal ansatte og fuldtidsårsværk, 2014-18 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Antal ansatte 76 90 80 89 112 

Antal årsværk 40,45 35,66 34,92 36,46 46,51 

 

Den store stigning i antal ansatte og årsværk i 2018 skyldes især den store Facebook-

udgravning, hvor der fra efteråret blev ansat 11 arkæologer i midlertidige stillinger. 

Inkorporeringen af Det Gamle Rådhus har tilhørt seks ansatte, som dog tilsammen kun udgør 

0,7 årsværk. I forbindelse med at det er lykkedes at skaffe projektmidler til Jacob A. Riis 

Museum og Ribe Heksemuseum, er antallet af årsværk i Historie steget fra to til fire. 
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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. Vi skal være taknemmelige for, at vi i Danmark har så mange 

fonde, der vil støtte sådanne formål, og kultursektoren er næst efter forskningsområdet det 

felt, som modtager flest midler. Som det fremgår af nedenstående oversigt over de seneste 

tre års bevillinger, har Sydvestjyske Museer heldigvis været i stand til at tiltrække betydelige  

midler.  

 

Figur 5. Bevillingsoversigt, eksterne bevillinger 2016-18 

 

 2016 2017 2018 

Ansøgningssum (mio. kr.) 84,4 43,9 32,5 

Bevillingssum (mio. kr.) 16,0 15,9 12,4 

Bevillingssucces i beløb (%) 19 36 38 

Bevillingssucces, ansøgninger (%) 70 62 67 

 

Den største bevilling i 2018 kom fra A.P. Møller Fonden, som donerede 8,1 mio. kr. til at 

kunne færdiggøre renoveringen af Quedens Gaard. Herudover skal nævnes 1,6 mio. kr. fra 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond i et samarbejde med Dronning Margrethe II’s 

Arkæologiske Fond. Beløbet skal gå til udgivelse af tre store engelsksprogede monografier 

om Ribe i perioden ca. 700-1200 og med Morten Søvsø som hovedforfatter. 

 

Besøgstal  

Nedenstående tabel 6 viser samtlige besøgende på udstillingsstederne på Sydvestjyske 

Museer. Den rekordvarme sommer betød et meget stort dyk i museets besøgstal. Øvrige 

museumsaktiviteter omfatter kulturnat, Marbækdag, Peters Jul, Ribe MiddelalderMarked og 

andre aktiviteter uden for museumsudstillingerne. 

 

Tabel 6. Besøgstal 2013-18 

 

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Museet Ribes Vikinger 33.485 40.437 37.950 38.067 37.666 32.299 

Esbjerg Museum 7.658 *0 *1.969 8.460 8.110 10.703 

Bramming Egnsmuseum 2.234 1903 1.789 - - - 

Rådhussamlingen 2.988 2.460 2.319 2.779 2.185 1.724 

Domkirkemuseet **47.800 62.534 55.454 59.792 59.718 55.792 

Museet på Ribelund - 640 700 690 - - 

Mandø Museum 1.228 2.460 2.330 - - - 

Esbjerg Vandtårn 2.644 2.983 3.258 4.423 4.038 3.837 
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Øvrige museums- 

aktiviteter, Ribe 

 

9.335 

 

12.762 

 

15.620 11.861 13.775 12.437 

Øvrige museums- 

aktiviteter, Esbjerg 

 

4.806 

 

6.944 

 

4.960 4.975 5.210 5.110 

I alt  112.178 133.123 126.349 131.047 130.702 121.902 

*Esbjerg Museum var lukket 1.4.2016 – 16.1. 2018. 

** Domkirketårnet var lukket i en periode pga. renovering. 

 

Resultatet for 2018 

Sydvestjyske Museer realiserede i 2018 et overskud på kr. 638.455 før disponering. Der er 

tale om et meget tilfredsstillende resultat set i lyset af en ret kraftig nedgang i besøgstal og 

butiksomsætning som følge af den rekordvarme sommer. Herudover har museet foretaget 

betydelige investeringer på det arkæologiske område. Når det på trods af disse forhold er 

lykkedes at opnå et relativt stort overskud, skyldes det en omfattende arkæologisk aktivitet 

med deraffølgende dækningsbidrag samt afslutning på en række projekter, som alle har 

leveret et overskud. 

 

Overskuddet foreslås disponeret til blandt andet etablering af butik, billetsystem, 

indgangskontrol, garderobe m.m. i forbindelse Jacob A. Riis Museum og Ribe Heksemuseum. 

 

Budget 2019 – overslag 2020-21 

Overordnet viser det budgetterede resultatet for 2019 et overskud på t.kr. 6. 

For overslagsårene 2020-22 forventes et resultat som flg.: 

2020 (tkr.):   23 

2021 (tkr.): 168 

2022 (tkr.): 119 

 

Budgettallene skal ses i lyset af, at museet, når vi er fremme ved 2020, vil have mistet ca. 

20% af sine basisbevillinger over de seneste 5-6 år. Hovedbidragyderen, Esbjerg Kommune, 

har skåret hhv. 1 og 2% i 2019 og 2020, og tidligere er der skåret omkring 15%. Fra statens 

side vil der med det årlige omprioriteringsbidrag på 2% hvert år siden 2016 blive være om en 

beskæring på 16%, når vi er henne ved 2022.   

 

I de seneste to år har kulturministeren igangsat en større debat omkring den fremtidige 

statsstøtte. I forhold til de omfattende opgaver, som museet løser inden for museumslovens 

fem søjler – indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling – og i forhold til de 

mange initiativer museet herudover sætter i gang, er Sydvestjyske Museer klart 

underfinansieret fra statens side, også når vi skal måle os i forhold til andre museer. Reelt 

modtager museet kun minimumstilskuddet på 2 mio. kr.  
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Sammenfattende 

I den første del af museets strategiperiode 2013-16 lagde vi vægt på at få organisation og 

systemer på plads og få formuleret store visioner. Anden del af strategiperioden, 2017-20, er 

dedikeret en realisering af planerne samt en stærkere kommerciel orientering.  

 

2018 har i høj grad været præget af realisering af visionerne for hele Quedens Gaard-

karréen. Med midler fra 2017-overskuddet har vi kunnet delvist renovere og indrette 

Sortebrødregade 5 til nyt hjemsted for Skoletjenesten på Quedens Gaard. Vi gik også i gang 

med en omfattende renovering af Sortebrødregade 1-3 og udvikling af indhold til Jacob A. 

Riis Museum. Samtidig kom finansieringen på plads til Ribe Heksemuseum, således at der i 

slutningen af året kunne foretages en vellykket licitation vedrørende de betydelige 

renoveringsarbejder. Når hertil lægges en fordobling af den arkæologiske aktivitet, fortæller 

det om et år præget af virkelig stor aktivitet, hvor alle medarbejderressourcer i alle enheder 

har været spændt ud til det yderste.  

 

Med fortsatte kommunale og offentlige besparelser er det nødvendigt at skabe en betydelig 

øget indtjening gennem entreindtægter, butikssalg og aktiviteter. Derfor har en af årets 

vigtige begivenheder også været etablering af en samlet publikumsenhed med en erfaren 

marketingmand i spidsen i en nyoprettet stilling som marketing- og publikumschef. 

 

Samlet har 2018 været et meget tilfredsstillende år såvel fagligt som økonomisk og 

udviklingsmæssigt. 
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2. Beretning fra de faglige enheder 
 

2.1. Arkæologi & Samling 
 

Udgravningsaktivitet 

2018 var et rekordår i arkæologien, hvor omsætningen blev mere end dobbelt så stor, som 

det hidtidige højdepunkt. Den primære årsag var de store udgravninger forud for Facebooks 

datacenter i Andrup. I alt udførte Sydvestjyske Museer 39 arkæologiske undersøgelser 

fordelt over Esbjerg, Billund og Fanø kommuner. De tre kommuner har et samlet areal på 

1281 km2 – det er ca. 3 % af Danmarks areal – og udgør tilsammen museets arkæologiske 

ansvarsområde og jagtmark. To af undersøgelserne var forskningsudgravninger, mens de 

resterende 37 var såkaldte nødudgravninger forud for kommende anlægsarbejder. De 

fordeler sig således i 2018 sammenlignet med de foregående tre år: 

 

Udgravninger SJM  2015 2016 2017 2018 

Mindre forundersøgelser betalt af SJM 8 10 11 10 

Større forundersøgelser betalt af bygherre 11 19 15 14 

Slutundersøgelser betalt af bygherre 9 11 11 13 

Forskningsudgravninger 2 3 3 2 

I alt 30 43 40 39 

 

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

Kommune 2015 2016 2017 2018 

Esbjerg 23 33 28 32 

Billund 7 8 12 7 

Fanø 0 2 0 0 

I alt 30 43 40 39 

 

Omsætningen i den arkæologiske afdeling var i 2018 på 19,3 mio. kr. inkl. moms, og beløbets 

størrelse afspejler med afstand det travleste år i museets historie. Ved indgangen til 2019 

var 26 arkæologer ansat på museet. 



   
 

16 

 

 
Fig. Omsætningen i Sydvestjyske Museers arkæologiske afdeling 2008-2018. 

 

I 2018 blev det offentliggjort, at det er Facebook, som planlægger at opføre et datacenter i 

Andrup, og dermed blev der sat ansigt på den lokalitet, hvis kaldenavn længe blot var SJM 

780 Site Esbjerg. Forundersøgelserne af det i alt 230 ha store areal blev indledt maj, og ud 

over området er der trukket mere end 100 km søgegrøfter.  

Størstedelen af området er gammel hede, hvor der erfaringsmæssigt er længere mellem 

fortidsminderne end på de gamle agerjorde. Denne forudantagelse viste sig at holde stik, og 

meget store arealer har kunnet frigives til bygherre umiddelbart efter forundersøgelsen. 

Men andre områder viste sig at rumme væsentlige fortidsminder, og i alt otte områder er 

valgt ud til udgravning.     

Der er påvist enkelte huse og anlæg fra stenalderen og ganske lidt fra bronzealderen. Fra 

begyndelsen af jernalderen bliver fundene flere, og i detaljer kan vi følge 

bebyggelsesudviklingen fra den tidlige førromerske jernalders omvandrende enkeltgårde og 

frem til fortættelsen til mindre landsbyer i slutningen af førromersk jernalder. Desuden har 

vi udgravet dele af Andrup-landsbyen fra romersk og germansk jernalder, som har 

sammenhæng med de igangværende undersøgelser forud for udstykning af parcelhus-

kvarteret Nørregårdsparken. Der er også fundet en større mængde grave rummende 

landsbyernes beboere, primært brandgrave nedsat i urner fra ældre romersk jernalder samt 

jordfæstegrave fra yngre romersk og ældre germansk jernalder.  

I 2019 færdiggøres feltfasen formentlig, og vi modtager de første C14-dateringer, som i 

endnu højere grad vil få de kronologiske brikker til at falde på plads.  

 

Herudover var museet også i den usædvanlige situation, at vi gravede for os selv i 

forbindelse med restaureringen af Jacob A. Riis’ barndomshjem i Sortebrødregade 3. 

Umiddelbart under de fjernede plankegulve fremkom flisegulve, syldsten og en brolagt 

slippe. De forskellige spor viste sig at stamme fra tidligere bygninger på stedet, som kunne 
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identificeres i tidligere brandtaksationer. Den brolagte slippe viste sig at være stien ned til 

byens offentlige toilet, som siden senmiddelalderen havde været en større træbygning ud 

over åen. På de velbevarede piksten var der tydeligt slid på de højestliggende sten, som 

viser, at der må have været en tæt trafik af gående. De afdækkede rester gør det muligt i 

detaljer at forstå hele Quedens Gaard-karréens topografi, som formentlig rækker tilbage til 

hele kvartérets udstykning i 1400-årene. Udgravningen kom med på Slots- og 

Kulturstyrelsens Top 10 over arkæologiske udgravninger i 2018. 

 

Ud over de her nævnte udgravninger foretog museet en lang række interessante 

undersøgelser rundt omkring i ansvarsområdet, som er omtalt i listen nedenfor, 

beretningens punkt 3.1. 

Interesserede kan løbende følge med i arkæologernes anstrengelser på bloggen 

www.sydvestjyskemuseer.wordpress.com og læse mere om flere af de ovenfor omtalte 

undersøgelser. 

 

Samarbejdsaftale med Museet på Sønderskov 

I 2018 har vi indgået aftale om at forlænge vores samarbejdsaftale i yderligere fem år. I 

perioden er relationen løbende blevet styrket gennem udveksling af medarbejdere, og fra 

2018 har vi aftalt, at de fire årlige arkæologmøder fremover alle bliver fælles.    

 

Forskning 

Northern Emporium 

Forskningsudgravningen SJM 3, Northern Emporium, afsluttedes 31. august, og resultaterne 

kom til at stå helt mål med de høje forventninger. Der blev udgravet størstedelen af en 

parcel i det ældste Ribe, som fra tidligt i 700-årene og formentlig frem til 900-årene kunne 

dokumenteres at have rummet talrige husfaser. Efterhånden som udgravningen bevægede 

sig ned i bedre bevarede lag, kunne adskillige, hinanden efterfølgende huse afdækkes i form 

af delvist bevarede fletværksvægge. I mindst én af husfaserne fremkom ganske omfattende 

ovnrester og genstandsmateriale fra glasperlemageren. Ligeledes kom der en række 

spændende oplysninger frem om opstartsfasen af markedspladsen. Ældste dendro-datering 

er 703 e.Kr., men det kan ikke udelukkes at pladsen et lidt ældre. Af særlige fund kan 

nævnes flere yderst velbevarede kamme af tak, mere end 50 mønter, samt fragmenter af en 

lyre og en endeplade fra en lille egetræskiste. 

Beretningsarbejdet er nu i fuld gang, og fire arkæologer fra museet arbejder fuld tid med 

registrering og bearbejdning. Det grundige stratigrafiske arbejde i felten har vist sig at bære 

frugt i form af meget præcise kronologiske fordelinger af de forskellige fundgrupper, som 

yderligere kommer til at styrke Ribes position, som referencelokalitet for det 8. århundredes 

materielle kultur i Nordvesteuropa.  

http://www.sydvestjyskemuseer.wordpress.com/
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Sideløbende foretages også de mange naturvidenskabelige undersøgelser, som uden tvivl vil 

kaste nye erkendelser af sig i de kommende år.  

 

Forskningssamarbejder 

 

Research Network of Urban Literacy 

Morten Søvsø sidder i styregruppen for ovenstående forskernetværk, der er finansieret af 

Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation. I 2018 afholdt netværket en session på 

International Medieval Congress i Leeds samt et seminar på Nationalmuseet. Netværket 

undersøger, om brugen af skrift, skriftlighed og læseevner var anderledes i byerne end andre 

miljøer og afsluttes i 2020 med en publikation om emnet. Se mere her: 

http://projects.au.dk/rul/profile/. 

 

MIRUDA – Middelalderens rurale Danmark 

Netværket er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, afdeling for arkæologi og 

kulturarvsstudier samt en række jyske museer, og planlægger afholdelse af fem konferencer, 

som deltagerne på skift er vært for. Formålet er at bearbejde og præsentere nogle af de 

mange udgravninger af middelalderlige gårde. I 2018 afholdtes den første konference på 

Moesgaard, og indlæggene herfra publiceres i løbet af 2019. Morten Søvsø repræsenterer 

Sydvestjyske Museer. Se mere her: http://cas.au.dk/om-instituttet/afdelinger/arkaeologi-og-

kulturarvsstudier/materials-culture-and-heritage/forskningsprojekter/miruda/ 

 

Ph.d. 

Den 15. januar forsvarede Tobias Torfing Danborg sin ph.d.-afhandling Northern Networks –

An analysis of three Neolithic Enclosures from the Jutland peninsula. Det skete ved Christian-

Albrechts-Universität zu Kiel, hvor han fik den akademiske bedømmelse, cum laude, ’med 

ros’. Afhandlingen vil senere blive udgivet. 

 

Publikationsvirksomhed 

Museets arkæologer publicerede flittigt i 2018, se afsnit 5.1. I alt blev der udgivet ni artikler, 

hvoraf syv var fagfællebedømte og tre blev publiceret internationalt.  

 

Konferencer 

Museet understøtter arkæologernes faglige udvikling gennem støtte til deltagelse i faglige og 

forskningsrelaterede møder og konferencer, som det fremgår af beretningens punkt 5.2. 

 

 

 

 

http://projects.au.dk/rul/profile/
http://cas.au.dk/om-instituttet/afdelinger/arkaeologi-og-kulturarvsstudier/materials-culture-and-heritage/forskningsprojekter/miruda/
http://cas.au.dk/om-instituttet/afdelinger/arkaeologi-og-kulturarvsstudier/materials-culture-and-heritage/forskningsprojekter/miruda/
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Byarkæologisk Møde 

7.-8. maj var museet vært for det 31. Byarkæologiske Møde, som vanen tro afholdtes på 

Danhostel Ribe. Temaet var ”Byarkæologiens 3. og 4. dimension – digital integration af rum 

og tid i udgravning og forskning”. 38 kolleger fra ind- og udland deltog. 

 

Tilsyn med fredede fortidsminder 

Grundet kontraktfornyelse fik vi i 2018 først årets liste over periodiske tilsyn den 1. februar. 

Mængden er blevet beskåret, så vi i år skulle tilse 94 fortidsminder, fordelt med halvdelen 

før sommerferien, og den anden halvdel inden jul. Fire af fortidsminderne var nytilkomne 

(nyfredninger), hvor der ikke tidligere har været ført tilsyn.  

I 2018 fik vi betaling for i alt 59 ad hoc-tilsyn, hvoraf de 25 prismæssigt var indeholdt i det 

grundbeløb, vi får for at føre tilsyn, medens de sidste 34 hver gav 1391 kr. Ad hoc-tilsynene 

er bestillinger, der kommer løbende hen over året, og mængden kan variere fra år til år. I år 

havde vi 34 digetilsyn, der primært var besigtigelser af, om fjernede diger var blevet 

reetablerede. Hertil kom 6 nyberejsninger med udarbejdelse af fredningstekst til nyfundne 

fortidsminder. Resten var opfølgning på anmeldelser af div. overtrædelser ved fredede 

fortidsminder, primært kreaturskader, hvoraf den værste i tilsynets historier kom i efteråret: 

En gravhøj, hvor AL bevoksning var spist eller trampet væk af kreaturer.  

 

Den absolut mest kreaturskadede høj  

i tilsynets historie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlingen 

Antallet af genstande registreret i museets database er nu oppe på 1.176.072 stk. Tallet 

omfatter både arkæologiske fund og genstande fra nyere tid. Tilvæksten skyldes især den 

store arkæologiske aktivitet samt gennemgang og optælling af fundene fra tidligere udførte 

udgravninger. Fra Northern Emporium-udgravningen i Sct. Nicolaj Gade er indtil videre 

registreret 35.002 genstande, et arbejde der vil fortsætte ind i 2019. 

 

I årets løb er gennemgang af to store sager fra Ribes vestby udgravet hhv. 1987 (ASR 565 

Korsbrødregård: 25.331 genstande) og 1999 (ASR 11, Nygade: 71.144 genstande) afsluttet. 

Genstandsmaterialerne er nu klar til at indgå i kommende forskningsprojekter.  
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Også et meget stort fundmateriale fra to store udgravningskampagner øst for Esbjerg, de 

såkaldte Grønnegårds-udgravninger foretaget 1988-94 er blevet gennemgået (ESM 1661 

Grønnegård I: 8585 genstande og ESM 1697 Grønnegård IV: 51.022 genstande). De rige fund 

omfatter bl.a. en hele jernalderlandsby med gravpladser.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til de gode bifangster må regnes 

opdagelsen af en runeindskrift under 

bunden på et smukt glittet drikkebæger, 

formentlig fra ældre germansk jernalder.  

 

 

Grønnegårdsudgravningerne er nabo til ejerlavet Andrup, og i sammenhæng med de endnu 

mere omfattende udgravninger der kan vi med stor detaljeringsgrad følge 

bebyggelsesudviklingen helt fra stenalderen og op til vores tid.  

 

Eksterne forespørgsler 

Museets forskningsdatabase, SJM SYS, og vores grundige registrering betyder, at vi 

modtager en betydelig mængde eksterne forespørgsler fra universiteter og kolleger på 

museerne, som arbejder med forskning eller formidling. Det kan både være i forbindelse 

med forskningsprojekter eller udstillinger og er primært rettet mod arkæologi og i lidt 

mindre omfang nyere tid. De arkæologiske fund bruges typisk til genstandsstudier eller 

naturvidenskabelige analyser, mens der har været en del udlån af forskellige nyere tids 

genstande til særudstillinger på andre museer i løbet af året. 

 I 2018 kom der i alt 39 forespørgsler fra ind- og udland, som kan være mere eller mindre 

arbejdskrævende at besvare. Den aktive brug af samlingen til forskning og formidling udgør 

det primære formål med at bevare den, og af den grund lægger museet et større arbejde i at 

besvare forespørgsler hurtigt og kvalificeret.   
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Detektorfund og danefæ 

I 2018 er registreret 540 nye detektorfund. Heraf er 113 genstande indsendt til 

danefævurdering på Nationalmuseet. To af fundene er helt i særklasse og har skabt 

overskrifter i ind- og udland. Der kan læses mere om dem på arkæologi-bloggen: 

 

Guldmønten fra Gørding (SJM 679):  

  
https://sydvestjyskemuseer.wordpress.com/2018/08/26/guldmoenten-fra-goerding/ 

 

Damhusskatten (SJM 810): 

  
https://sydvestjyskemuseer.wordpress.com/2018/10/24/damhus-skatten-en-stor-skat-af-

ribe-moenter-fra-800-tallet-ofret-til-mosens-guder/ 

 

Herudover er der mange andre gode fund, som amatørarkæologernes ihærdige indsats 

redder fra langsom ødelæggelse på pløjemarken og flytter til museumsmagasinernes 

sikkerhed.   

 

 

  

https://sydvestjyskemuseer.wordpress.com/2018/08/26/guldmoenten-fra-goerding/
https://sydvestjyskemuseer.wordpress.com/2018/10/24/damhus-skatten-en-stor-skat-af-ribe-moenter-fra-800-tallet-ofret-til-mosens-guder/
https://sydvestjyskemuseer.wordpress.com/2018/10/24/damhus-skatten-en-stor-skat-af-ribe-moenter-fra-800-tallet-ofret-til-mosens-guder/
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2.2. Historie 
 

Året 2018 har i Historieenheden været præget af, at der er lagt mange kræfter i udviklingen 

af nye udstillinger.  

 

For det første åbnede i forsommeren den nye permanente udstilling på Fanø Museum, som 

museumsinspektør Mette Slyngborg og Anders Kilgast Jensen har stået bag i samarbejde 

med Fanø Museums bestyrelse og frivillige. Åbningen blev en bragende succes, og der har 

været stor ros til museets medarbejdere for deres historie- og formidlingsfaglige 

kompetencer. 

 
(SJM 619) Fanø Museum er et autentisk skipperhjem, der fortæller om livet for en familie, 

hvor faderen kunne være væk i flere år ad gangen. 

 

Herudover har udviklingen af det nye Jacob A. Riis Museum krævet en kæmpe indsats af den 

tilknyttede arbejdsgruppe, som tæller Mette Slyngborg, Anders Kilgast Jensen og Mikkel 

Kirkedahl Nielsen, sidstnævnte fra Formidlingsenheden. I løbet af 2018 har gruppen i 

samarbejde med Flemming Just, der har leveret sparring på det historiefaglige indhold, og 

udstillingsdesigner Eskild Bjerre Nielsen, udviklet et totalkoncept for museets indretning, der 

realiseres i foråret 2019, således at museet kan åbne i juni. 
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Også Ribe Heksemuseum har krævet en betydelig indsats i 2018 med Lulu Anne Hansen som 

projektleder. Her lykkedes det bl.a. at hente midler til et samfinansieret ph.d.-stipendium, 

som blev slået op i samarbejde med Syddansk Universitet og med en betydelige støtte fra 

Slots- og Kulturstyrelsens forskningspulje. Projektet kom til at handle om dekonstruktion af 

trolddom som forbrydelse 1660 til 1730, og museet ansatte Maria Østerby Elleby som 

stipendiat.  

Hertil var museet så heldig at kunne tilknytte Louise Hauberg Lindgaard, som ligeledes har 

specialiseret sig i 1600-tallets historie. De to ansættelser har betydet en vigtig styrkelse af 

arbejdsgruppen omkring heksemuseet, hvor de to øvrige arbejdsgruppemedlemmer har 

været travlt beskæftiget på Jacob A. Riis-museet. Derfor er det også muligt at påbegynde 

udviklingen af det reelle udstillingsdesign i foråret 2019 parallelt med klargøringen af Riis 

museet. 

 

Endelig har beslutningen om at åbne to særudstillinger på hhv. Esbjerg Museum og Museet 

Ribes Vikinger i anledning af Dannebrogsjubilæet i 2019 krævet en betydelig indsats, der 

fortsætter ind i 2019, hvor begge udstillinger åbner i det tidlige forår.  

 

På publikationsfronten har udgivelsen i foråret af Kursen, jubilæumsbogen for Esbjerg Havn, 

krævet en betydelig arbejdsindsats. Lulu Anne Hansen stod for hovedredaktionen af bogen, 

der kom på både dansk og engelsk og rummede fire større bidrag fra museets medarbejdere. 

Det blev en flot udgivelse, som har fået pæne ord med på vejen.  

 

Ansatte 

Historieenheden har i 2018 haft glæde af en række nye medarbejdere, flere af hvilke vil 

fortsætte på museet i en længere periode. Ud over enhedens leder, Lulu Anne Hansen, der 

kom tilbage fra barsel i foråret, har Historie i 2018 bestået af museumsinspektør Mette 

Slyngborg samt museumsinspektør Anders Kilgast Jensen, der deler sin tid mellem 

Historieenheden og Formidlingsenheden.  

Hertil kommer Louise Hauberg Lindgaard, som har været ansat som akademisk medarbejder 

siden sommeren 2018, og som vil kommet til at følge heksemuseet til dørs i en 

projektansættelse. Maria Østerby Elleby blev i efteråret ansat som ph.d.-stipendiat, og hun 

lægger to arbejdsdage om ugen på museet i Ribe i den tid, hvor hun ikke er på 

udlandsophold. 

Sidst men ikke mindst blev museumsinspektør Mogens Hansen, der er daglig leder på 

Bramming Egnsmuseum, en del af Historieenheden som en naturlig konsekvens af fusionen 

mellem de to institutioner i 2017. 

 

På biblioteksfronten har Historieenheden fortsat glæde af Kristian Andersen, der står for 

samarbejdet med Esbjerg Hovedbibliotek og den overordnede registrering og koordinering 
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af museets bogsamlinger såvel i Ribe som på Historisk Samling fra Besættelsestiden og på 

Bramming Egnsmuseum. 

 

Et vigtigt bidrag til at løfte en af museets kerneopgaver nemlig registrering af indkomne 

genstande fik museet desuden med Robert Kjærside Storm, der fra efteråret er blevet ansat 

på museet i en deltidsstilling. 

 

Ud over de her omtalte faste stillinger havde museet i 2018 også glæde af Daniel Andersen, 

som var i praktik og bl.a. hjalp med at samle materialer om Esbjerg Bymiljø-udstillingen, og 

som også ydede et bidrag til Dannebrogsudstillingen. Ligeledes er museets frivillige Anne 

Grethe Clemmensen fortsat tilknyttet enheden, hvor hun i fremtiden bl.a. vil hjælpe med 

transskribering af de efterhånden mange interviews, der er indsamlet ved forskellige 

undersøgelser.  

 

Dokumentation og forskning 

Dokumentations- og forskningsarbejdet har i 2018 knyttet sig tæt til arbejdet med museets 

kommende udstillingssteder og samarbejdspartnere. På Fanø Museum har museet bidraget 

med faglige redskaber, således at de frivillige på museet kan få registreret den store 

maritime samling, som Fanø Museum råder over. Ligeledes har åbningen af en ny 

permanent udstilling på Fanø Museum omhandlende livet i en søfartsfamilie i 1800-tallet 

resulteret i en publikation om maritime souvenirs og deres funktion i øsamfundet. 

Herudover har Anders Kilgast Jensen valgt at dykke længere ned i historien om manden bag 

en stor del af Fanø Museums fine samling af maritime souvenirs, H. J. Thomsen.  

 

Også arbejdet med de to nye museer, Jacob A. Riis Museum og Ribe Heksemuseum, har 

resulteret i nye historiske indsigter samt indsamling og dokumentation.  

En del af arbejdsgruppen bag Jacob A. Riis museet var således i New York bl.a. med henblik 

på at foretage arkivbesøg og se nogle af de steder, som Jacob A. Riis beskrev. Det blev til 

affotografering af et omfattende arkivmateriale, som nu findes i digital form på museet, hvor 

det har været anvendt til videre studier, der kan bringes i spil på museet. 

 

På forskningsområdet har samarbejdet med eksterne forskningsinstitutioner resulteret i 

flere spændende ansøgninger, som har været delvis succesfulde, og som der arbejdes videre 

på i det kommende år. Vigtigst i forhold til Ribe Heksemuseum er succesen med at få ansat 

en ph.d.-studerende, som kan kaste nyt lys over spørgsmålet om hekseprocessernes ophør – 

et emne som tidligere har været præget af formodninger, men som ikke er blevet 

systematisk dokumenteret. Med ph.d.-stipendiet er et vigtigt grundlag for etableringen af 

det veludviklede forskningsmiljø, som skal etableres omkring heksemuseet, skabt. 
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Indsamling og registrering  

I 2018 har Kristian Andersen fortsat lagt en del timer i gennemgange af de analoge blåkort, 

som ved overførslen til museets digitale registreringssystem SJM-SYS ikke er blevet tjekket. 

Det er en langvarig, men helt nødvendig proces, hvis museet skal have noget ud af den 

digitale registrering af museets ældre samlinger. 

Med ansættelsen af Robert Kjærside Storm er det desuden forventningen, at arbejdet med 

registreringen af indkomne genstande vil opnå en ensartet form. Det har længe været et 

ønske at få en egentlig registrator tilknyttet. Her er det en stor fordel, at Robert også er 

bekendt med Bramming Egnsmuseums indsamlings- og registreringsproces.  

 

I forhold til de nye museer har der især for Jacob A. Riis museets vedkommende været 

spændende genstande at indlemme i samlingerne. Her har bl.a. Flemming Justs besøg i New 

York i december 2018 resulteret i flere fine donationer. 

Hvad Ribe Heksemuseum angår, har vi selv nogle spændende genstande i samlingerne. Ikke 

mindst synes Maren Splids dør helt uundværlig i Heksemuseet, men også en række magiske 

genstande samt hverdagsgenstande, som ofte befandt sig midt i sagerne om forgørelser og 

magi, kan vi hente i vores egne gemmer. Også her vil der dog i 2019 fra andre institutioner 

foregå en aktiv indsamling af genstande, som relaterer sig til emnet. 

 

Kapitel 8 

Museumsinspektør Mette Slyngborg har fortsat kapitel 8 arbejdet som sit faste 

ansvarsområde. Hun sidder som fast repræsentant i Esbjerg Byfond og er indgået i direkte 

dialog med borgmesteren samt i dialog med kommune og borgere generelt. Museet er 

ligeledes fortsat repræsenteret i en arbejdsgruppe nedsat under det tværkommunale KoP-

samarbejde (Kulturhistorie og Planlægning). 

I 2018 har bl.a. sagen om ”Det Gule Palæ” -  havnens gamle karantænebygning, som er en af 

de eneste bygninger ved Dokhavnen, der kan spore sin historie helt tilbage til byens tidligste 

år - været presserende. Museet gjorde sammen med Esbjerg Kommunes Byfond stærke 

indsigelser i forbindelse med havnens ansøgning om at fjerne bygningen. Forslaget viste sig 

dog heller ikke at have opbakning hverken blandt borgere eller politikere, og bygningen 

forbliver dermed på sin nuværende placering. 

 

Vigtigst inden for kapitel 8 arbejdet i 2018 var desuden udgivelsen af den metodebog, der er 

resultatet af projektet Kulturhistorien i Planlægningen. Bogen, der har form af en håndbog 

og har fået titlen ”Kulturmiljø-Metoden” (nogle kalder den blot Esbjerg-Metoden), er nu 

udgivet, og Mette Slyngborg har sammen med Anette Gori fra Esbjerg Kommune lagt et stort 

arbejde i at tage ud og udbrede kendskabet til metoden. Også i det kommende år vil der 

udkomme flere artikler i fagrelevante tidsskrifter om tilgangen. 
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Bibliotek 

Kristian Andersen har i det forgangne år arbejdet videre med systematiseringen af museets 

bogsamling. Det er sket gennem en løbende tilpasning af de eksisterende emnegrupper, 

således at museets centrale forskningsområder bedre lader sig afkode i 

registreringssystemet. Og det er blevet yderligere styrket på den digitale front med 

genetableringen af samarbejdet med Esbjerg Hovedbibliotek, der har gjort det muligt for 

Kristian selv at oprette nye poster i systemet. Rettighederne til at oprette nye poster er 

desuden udvidet til Historisk Samling fra Besættelsestiden, hvor Kristian har været udlånt til 

at hjælpe med registreringen af den bogpukkel, der er opbygget siden ophøret af arkivets 

samarbejde med Syddansk Universitet. 

 

2018 har endvidere set en anseelig tilgang i bogsamlingen inden for Nyere Tid. Igen har det 

særligt været de nye museer, Jacob A. Riis Museum og Ribe Heksemuseum, der har ansporet 

en stor del af nyindkøbene.  En særlig tak skal i den forbindelse lyde til Antikvarisk Selskab, 

som har været meget opmærksom på at lade bøger af interesse gå videre til museet. 

 

 
(SJM 498) Udstillingsarkitektens visualisering af et af forslagene til indretningen af 

”Baghuset” på Jacob A. Riis Museum, hvor gæsterne kan gå på opdagelse i New Yorks slum.  
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2.3 Formidling 
 

Udstillingsarbejde 

I andre år har foråret været præget af stor travlhed for at gøre nye særudstillinger klar til 

åbning i marts og april, men eftersom efteråret 2017 og store dele af 2018 ville være præget 

af udviklingen af det kommende Jacob A. Riis Museum, valgte vi at købe en udstilling ind til 

Museet Ribes Vikinger og at åbne dørene for en gruppe kunstnere på Esbjerg Museum.  

På Museet Ribes Vikinger åbnede vi således udstillingen ”Historien i kornet”, som er udviklet 

af Holstebro museum og fortæller om dansk luftfotoarkæologi med udgangspunkt i 

forskningsprojektet, ”Fortiden set fra himlen – luftfotoarkæologi i Danmark”. Der findes kun 

ganske få store kulturhistoriske vandreudstillinger, så det var et held at ”Historien i kornet” 

var til rådighed, ligesom det også lykkedes at indlåne genstande fra vores kollegamuseer, 

som kunne supplere de store luftfotos. Udstillingen var udformet på dansk og engelsk, så vi 

sørgede for versionering til tysk. 

Udstillingen på Esbjerg Museum, ”Bella Esbjerg”, er beskrevet under Historie ovenfor. 

 
(SJM 620) ”Historien i kornet” var opbygget i moduler og blev stillet op på en eftermiddag, så 

selvom indlån af genstande og oversættelser til tysk og diverse andet tog tid, var udstillingen 

bestemt ikke tidskrævende. 

 

”Historien i kornet” og ”Bella Esbjerg” afløses i 2019 af to udstillinger, der fra forskellige 

vinkler belyser Dannebrogs historie. Ifølge sagnet dalede Dannebrog ned over de kæmpende 

ved Lyndanise i det nuværende Tallinn i Estland og ledte danskerne til sejr over esterne i 

1219. Sydvestjyske Museer vil markere 800-året og derfor blev en stor del af efteråret 2018 

brugt på at udvikle to udstillinger ”Flag og følelser” til Esbjerg Museum og ”Dannebrog, 

Dannebrog, Dannebrog – fra konge til klaphat” til Museet Ribes Vikinger. Udviklingen af de 
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to udstillinger skete i et integreret samarbejde mellem Historie og Formidling, som i forvejen 

arbejdede meget tæt sammen om Jacob A. Riis Museum. 

 

Nævnes i denne sammenhæng skal også genåbningen af Esbjerg Museum, hvis primære 

omdrejningspunkt naturligvis var ”BESAT – Esbjerg 1943”, som er beskrevet under Historisk 

Samling fra Besættelsestiden nedenfor, men som også indbefattede en gennemgang og 

restaurering af Esbjerg Bymiljø og etableringen af en mobil udstilling ”Det første Esbjerg” i 

museets Centralhal og nye cafeområde. Det har været et længe næret ønske at fortælle om 

tiden fra anlæggelsen af Esbjerg Havn frem til 1920’erne, hvor Esbjerg Bymiljø, for alvor 

tager fat ligesom den store tomme Centralhal gav en noget besynderlig begyndelse på 

museumsbesøget. Med ”Det første Esbjerg” har vi fået en udstilling som fortællemæssigt er 

en helhed i sig selv og rent fysisk let kan flyttes ud af Centralhallen, hvis vi har behov for 

plads til andre aktiviteter.  

Det havde vi fx gavn af ved Kulturens Døgn i Esbjerg, hvor centralhallen blev brugt som scene 

for Fugl Fønix’ og Esbjerg Børne og Ungdomsteaters forestillinger. 

 

Formidling til grundskoleelever og ungdomsuddannelserne på Esbjerg Museum 

2018 blev året, hvor vi et sted udvidede den kulturhistoriske formidling til skoleelever 

betragteligt og et andet sted stort set lukkede ned – det sidste dog heldigvis for at kunne 

åbne igen sidst på året og udvide i 2019. 

 

  
(SJM 650) Når MYRTHUE bruger ”BESAT Esbjerg 1943” som historisk værksted går  

eleverne ind i tiden og bruger blandt andet fru Hansens køkken. 
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Sydvestjyske Museer er ”en væsentlig spiller på læringsområdet i Esbjerg Kommune. Den 

position skal vi fastholde”, skriver vi i museets formidlingsstrategi, og med åbningen af 

”BESAT – Esbjerg 1943” som integrerer udstilling og historisk værksted har vores tætte 

samarbejde med MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring, gjort det muligt at bringe museets 

kulturhistoriske viden ud til endnu flere af kommunens elever. Vi formidler fortsat gennem 

rundvisninger tilpasset de enkelte aldersgrupper i Esbjerg Bymiljø-udstillingen og en stigning 

fra 521 til 1831 skolebesøgende fra 2016 (museet var lukket pga ombygning i 2017) til 

udgangen af 2018, taler sit eget tydelige og glædelige sprog. 

 

Hertil kommer, at Historisk Samling fra Besættelsestiden fastholdt i 2018 sin gode kontakt til 

Rybners HTX, og udviklede dertil to nye forløb til ungdomsuddannelserne med udgangspunkt 

i hhv. ”BESAT – Esbjerg 1943” og HolocaustUndervisningsCentret, som på den måde bliver 

en læringsressource for andre end grundskolen. 

 

Skoletjenesten på Quedens Gaard flyttet 

For Skoletjenesten på Quedens Gaard var 2018 et år med et betydeligt fald i antallet af 

besøgende elever, men det gav ikke mindre arbejde – tværtimod. Nedgangen var nemlig en 

konsekvens af, at de omfattende renoveringsarbejder i forbindelse med etableringen af 

Jacob A. Riis Museum gik i gang, og at de lokaler, vi hidtil havde haft til huse i, skulle ryddes 

for at give plads til Ribe Heksemuseum. Man kan ikke formidle udendørs på en byggeplads, 

og man kan ikke formidle indendørs uden istandsatte lokaler, så en stor del af 2018 gik med 

at sætte Sortebrødregade 5 i stand for egne midler og med egne håndværkerressourcer. 

Gården og lokalerne og i nr. 5 skulle ryddes, lofterne skulle ordnes og væggene males – 

begge dele under skyldig hensyntagen til de krav, der stilles til istandsættelse af fredede 

bygninger, ligesom gulvene i kontorlokalerne skulle rettes op, så formidlerne fremover kan 

bruge kontorstole med hjul uden konstant at havne ved væggen.  Kontorerne og ikke mindst 

de mange, mange formidlingsmaterialer skulle pakkes ned og flyttes til de nye lokaler og 

sidstnævnte pakkes ind på noget færre kvadratmeter, end vi havde til rådighed i de hidtidige 

lokaler.  

Igen var samarbejdet med MYRTHUE af uvurderlig betydning, hvilket ikke mindst blev 

tydeligt, da de stillede med 18 mænd og kvinder, da vi holdt store flyttedag. 

Vi kom så langt, at Formidlerne kunne flytte ind i næsten færdigrenoverede kontorer, og at 

arbejdet med at udvikle nye undervisningstilbud blev sat i gang. Det syntes til tider noget 

håbløst, men lige inden årsskiftet fik vi etableret et fuldt funktionsdygtigt brændekomfur og 

kunne søsætte det første nye tilbud: Jul hos snedkerfamilien, som er den første udnyttelse af 

den fine 1800-talsfortælling, der gemmer sig i de historiske rammer i Sortebrødregade 5.  

Selv efter den store indsats i 2018, er det  langt fra alle lokaler i Sortebrødregade 5, der kan 

bruges til formidling på nuværende tidspunkt, så vi håber, det  vil lykkes at finde flere 

ressourcer i 2019, så vi kan folde husets fantastiske potentiale ud, støtte op om de to nye 
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museer og komme mindst på omgangshøjde med det tidligere niveau for Skoletjenesten på 

Quedens Gaard. 

Der blev flyttet mange kilo da 

Sortebrødregade 5 blev ryddet på 

Store Flyttedag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tæt samarbejde med Historie 

Som tidligere nævnt lægger Formidling mange medarbejderressourcer i udviklingen af Jacob 

A. Riis Museum i Histories regi, så for at sikre den fortsatte udvikling af udstillinger og 

aktiviteter til de allerede eksisterende udstillingssteder leverede Historie ressourcer den 

anden vej. Dertil kom, at arbejdet med projektet ”To undervisningsforløb om Jacob A. Riis” 

og den kommende udvikling af undervisningsmaterialer til Ribe Heksemuseum, der begge 

ligger i Formidlings regi via Skoletjenesten på Quedens Gaard, helt naturligt er tæt koblet til 

de nye museer. Endelig har Formidling ansvaret for de kommende aktiviteter på Jacob A. Riis 

Museum, hvilket ikke kan lade sig gøre uden et tæt samarbejde med Historie.  

Denne situation kaldte på et formaliseret tættere samarbejde mellem Historie- og 

Formidlingsenheden, hvorfor enhederne fra november 2018 mødes regelmæssigt for at 

udveksle viden om de mange fællesprojekter og snitflader.  
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Ud over rampen 

Kommunikationsopgaven blev ikke mindre med genåbningen af Esbjerg Museum, to nye 

museer undervejs og ind til flere flotte detektorfund i vores ansvarsområde. Der ligger 

naturligvis en opgave i at tiltrække gæster til vores museer, men det er også vigtigt at sørge 

for at vores ambitiøse udviklingsprojekter får den omtale de fortjener, ligesom al den viden, 

der løbende produceres i enhederne, skal kommunikeres, så så mange som muligt får glæde 

af den. I 2018 begyndte vi at arbejde med systematisk med udsendelse af nyhedsbreve, et 

arbejde som vil blive fortsat og udviklet i 2019. 

 

BESAT registreret i Formidlingssamlingen 

Et af de bærende principper i ”BESAT Esbjerg 1943” er, at udstillingens gæster må røre og 

bruge tingene i udstillingens interiører. Interiørgenstandene er ikke museumsgenstande men 

formidlingsgenstande dels købt og dels hentet fra MYRTHUEs samling og Sydvestjyske 

Museers omfattende formidlingssamling. Formidlingssamlingen er endnu ikke fuldstændig 

registreret i SJM SYS, men med en målrettet indsats i 2018 kom vi et langt stykke, da alle 

formidlingsgenstande i BESAT blev beskrevet.  
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2.4. Marketing & Publikum 
 

Pr. 1. oktober oprettede museet en ny enhed, Marketing & Publikum, med Kenneth Mørk i 

spidsen. Til enheden hører frontpersonalet på udstillingsstederne Museet Ribes Vikinger, 

Esbjerg Museum, Vandtårnet i Esbjerg samt Det Gamle Rådhus i Ribe.  

 

Det har været et længe næret ønske fra bestyrelsens og ledelsens side, at der kunne skabes 

økonomi til at oprette en fuldtidsstilling som marketing- og publikumschef, således at der 

kan komme mere fokus på en professionel håndtering af de kommercielle aktiviteter. Med 

den fortsatte nedgang i basisbevillingerne fra kommune og stat er det afgørende, at der 

skabes et større indtægtsgrundlag gennem forøgede entreindtægter, mere butikssalg, 

stærkere placering på sociale medier, lokaleudlejning, events, webshop m.m. 

 

Der er taget en lang række initiativer, som vil folde sig ud i løbet af 2019 og de kommende 

år. Blandt de bundne opgaver er, at der skal etableres butik og billetsalg i forbindelse med de 

to nye museer i Quedens Gaard-karréen. Jacob A. Riis Museum skal åbne 27. juni 2019. En 

anden bunden opgave er at skabe et nyt lagerstyringssystem og koble det sammen med en 

webshop. 

 

I det daglige har enheden et meget tæt samarbejde med Formidlingsenheden. Groft sagt er 

Formidlingsenhedens opgave at være med til at udvikle spændende og gratis formidling til 

børn og voksne, medens Marketing & Publikum skal søge at skabe indtjening på diverse 

aktiviteter. 
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2.5 Historisk Samling fra Besættelsestiden (HSB)  
 

I januar kunne Esbjerg Museum og MYRTHUE slå dørene op for BESAT – Esbjerg 1943, som 

havde krævet en betydelig indsats fra HSB’s ansatte og tilknyttede. I maj forsvarede 

arkivleder Henrik Lundtofte sin ph.d.-afhandling ved Aarhus Universitet. Derudover har 

HSB’s ansatte og frivillige registreret en stor del af arkivets materiale, som nu er søgbart på 

www.arkiv.dk  

 

Forskning  

Henrik Lundtofte afleverede i 2017 afhandlingen Håndlangerne til forsvar for ph.d.-graden 

ved Aarhus Universitet.  Afhandlingen består af bogen Håndlangerne (Politikens Forlag 2014) 

og et nyskrevet metodisk-teoretisk tillæg. Forsvaret fandt sted den 23. maj 2018. 

Bedømmelsesudvalget, der af bestod af lektor Niels Wium Olesen, Aarhus Universitet 

(formand), seniorforsker Terje Emberland, Senter for studier av Holocaust og 

livssynsminoriteter, Oslo, samt lektor Claus Bundgaard Christensen, RUC, gav afhandlingen 

en flot og konstruktiv kritik.  

 

Derudover har arkivlederen sammen med dr. phil. John T. Lauridsen fortsat arbejdet med 

redaktion af det årelange og ambitiøse forskningsbaserede antologiprojekt Hitlers Mænd i 

Danmark, hvortil han selv bidrager med en række store portrætter, ligesom Mona Jensen 

bistår i den redaktionelle proces. Henrik Lundtofte tog desuden hul på en bredere 

forskningsfunderet beskæftigelse med Esbjergs historie, der på sigt vil indgå i museets nye 

samarbejde med Danish Centre for Welfare Studies på SDU (DaWS), med en undersøgelse af 

sømandsstrejken i Esbjerg i 1934. Den kunne læses i årets nummer af Levende Viden. 

Desuden har han skrevet en enkelt anmeldelse og en fagfællebedømmelse.  

 

Studentermedhjælper Søren W. K. Rasmussen bidrog tillige til Levende Viden med en artikel, 

der for første gang gransker Frihedsrådets Lokalkomité i Esbjerg før og efter 1945.   

 

Mona Jensens bog om det tyske propagandablad Signal, som udkom ultimo 2017, fik i årets 

løb bl.a. en flot anmeldelse i Noter, medlemsblad for Historielærerne i gymnasiet og HF, der 

skrev, at bogen mere lignede en coffee table book end en historiebog, ”men indholdet er 

fagligt med stort overskud.”  

 

Formidling. Udstilling: BESAT – Esbjerg 1943  

I ugerne op til åbningen kunne færdiggørelsen af BESAT med Henrik Lundtofte som 

projektleder trække på et stort og stærkt engagement fra Rasmus Therkelsen, Mona Jensen 

og Søren W. K. Rasmussen, HSB, Trine Brander, Mikkel Kirkedahl Nielsen og Anne-Sofie 

Lundtofte, FE, museets håndværkere Carsten Pedersen og Henrik M. Kristiansen, Charlotte 

http://www.arkiv.dk/
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Bruun, Klaus Lund og Henning Pedersen, MYRTHUE, Jacob Elholm, Esbjerg Kommune, 

foruden eksterne samarbejdspartnere som udstillingsarkitekt Mikael Thorsted og grafiker 

Kristina Kirk. 

 

Udstillingen åbnede 19. januar. Der var kø i Torvegade, og BESAT fik flot forhåndsomtale på 

åbningsdagen i Jyllands-Posten og JydskeVestkysten. Udstillingen er udtryk for et stærkt og 

frugtbart samarbejde mellem museet og MYRTHUE, men de faghistoriske ambitioner med 

BESAT manifesterer også den mangeårige bestræbelse på HSB i retning af at kombinere 

forskning og formidling. Den, der gerne vil vide mere om besættelsesårene, har muligheden 

for at fordybe sig i BESAT, og andre kan få en fornøjelig oplevelse – som den tyske turist, der 

i sommer havde ”total Spass” med at bruge skrivemaskinen. I BESAT må man nemlig gerne 

sætte sig i møblerne, åbne fru Hansens køkkenskabe – eller sende de næste gæster en hilsen 

på modstandsgruppens skrivemaskine.  

 

Udstillingsåbningen lukkede en intens arbejdsproces, men var ikke afslutningen på 

beskæftigelsen med BESAT. For det første er der mange løbende opgaver, hvor Henrik 

Lundtofte og Carsten Pedersen fra museets side sammen med Klaus Lund fra MYRTHUE og 

Jacob Elholm står for IT-drift og løsning af problemer med de digitale installationer, skærme 

osv. i BESAT.  

 

For det andet har der været god interesse for omvisninger i BESAT – HSB’s 

studentermedhjælper Søren W. K. Rasmussen og Henrik Lundtofte har i årets løb 

gennemført forløb, omvisninger og/eller introduktioner til BESAT (ofte i kombination med 

udstillingen MODSTAND) for i alt 31 små og store grupper. Heraf var de 13 skole- og 

gymnasieklasser. Til den ende udviklede Henrik Lundtofte og Søren W. K. Rasmussen et 

gymnasieundervisningsforløb til BESAT, der omfatter gruppearbejde med BESAT’s dilemmaer 

og analyse af kilder fra HSB.  

 

Anden formidling og aktivitet 

HolocaustUndervisningsCentret, HUC, der åbnede i 2017 med MYRTHUE og HSB som 

drivkræfter i udviklingen af undervisningsforløbet for udskolingsleverne, har mødt stor 

interesse og positive reaktioner og er blevet yderligere finpudset.  

 

Desuden udviklede HSB i årets løb et undervisningsforløb til elever på 

ungdomsuddannelserne om nazismen som ideologi. Anledningen var en henvendelse fra 

Rybners Gymnasium. Der er tale om et to timer langt forløb, som kombinerer oplæg, en bid 

af Holocaustcentrets undervisning i ”det hvide rum” og gruppearbejde med analyse af kilder 

fra HSB’s samlinger.  
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De seneste par år har HSB nyregistreret en stor del af samlingens arkivalier. Med Suni 

Gaasedal som ankermand og med en betydelig indsats fra Mona Jensen, Søren W. K. 

Rasmussen og Gitte Jørgensen er nu omkring 2/3 af HSB’s arkivmateriale (fraregnet den 

illegale bladsamling) søgbart på www.arkiv.dk Det har medført en mærkbar vækst i antallet 

af henvendelser til HSB om brug af arkivalierne.  

 

Samtidig har Rasmus Therkelsen ordnet filmsamlingen, hvilket på sigt vil muliggøre mere 

tilgængeliggørelse af fx HSB’s videointerview med tidligere modstandsfolk.  

 

www.illegalpresse.dk er som et særligt website for formidling og tilgængeliggørelse af 

modstandsbevægelsens undergrundspresse stadig velbesøgt med i 2018 44.000 brugere.  

 

I Strandskoven bag Blue Water Arena har Esbjerg Kommune lavet en spændende bunker-sti 

rundt i det store, men i mange år godt camouflerede og for mange lokale helt ukendte 

kommando-bunker-kompleks, UGRUKO, der var en del af den tyske Atlantvold. Derom kan 

man få mere at vide på en række informative plancher langs bunker-stien, som Mona Jensen 

med indspark fra Anne-Sofie Lundtofte fra Formidlingsenheden har lavet for kommunen. 

    
(SJM 495) Fem af bunkerne i anlægget omkring UGRUKO-tårnet og tårnet selv er forsynet 

med skilte, der fortæller om Esbjergs befæstning, miner, tyske soldaters liv i Esbjerg og ikke 

mindst anlægget selv med de tilhørende betonveje, der gennemskærer området. 

 

I efteråret arrangerede HSB sammen med EOM to foredrag. Den 29. august fortalte Henrik 

Lundtofte om august 1943 i Esbjerg. Samme formiddag sendte P4 Esbjerg direkte fra BESAT 

om sommeren 1943 og begivenhederne i Esbjerg for nu 75 år siden. Den 31. oktober fortalte 

forfatter og historiker Morten Møller meget spændende om de danske spaniensfrivillige. I 

anledning af arkivlederens ph.d.-forsvar var museet derudover 19. september vært ved et 

arrangement, hvor Henrik Lundtofte holdt en festforelæsning.  

 

Henrik Lundtofte er medlem af en forskerkommission til undersøgelse af den tyske Skt. Petri 

Skoles historie 1918-1955. Desuden deltog han i arbejdet i en følgegruppe til et nyt 

besættelsestidsmuseum i Aarhus.  

http://www.arkiv.dk/
http://www.illegalpresse.dk/
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HSB’s frivillige og tilknyttede  

Samlingens frivillige har i 2018 atter ydet en uundværlig indsats i hverdagen og ved særlige 

arrangementer. Mona Jensen har ud over arbejdet med registrering og egen forskning afløst 

arkivlederen under sygdom og fravær.  

 

Rasmus Therkelsen har været ansat til at registrere et stort antal genstande, der har været 

uddeponeret i en lang årrække, ligesom han har ydet en omhyggelig indsats med at 

registrere de mangeartede formidlingsgenstande i BESAT.  

 

Lise Østergaard Petersen blev stort set færdig med en omfattende indeksering af det illegale 

Budstikken, Aarhus, der sammen med en digitalisering af bladet senere bliver tilgængelig på 

www.illegalpresse.dk.  

 

Suni Gaasedal har i årets løb på frivillig basis arbejdet videre med bl.a. registrering i Arkibas 

ligesom Gitte Jørgensen under hendes virksomhedspraktik i foråret.  

 

Benneth Østergaard Petersen har bl.a. læst korrektur og kommenteret manuskripter. 

Endelig har Palle Andersen med kontorplads på HSB beskæftiget sig med nye sider af 

jødeudryddelsens historie og udgivet bogen Polen og Holocaust – polsk antisemitisme 

(Forlaget Ellekær) samt skrevet en enkelt anmeldelse. Leif Houmøller Thomsen ophørte som 

frivillig efter en fin og værdsat indsats for HSB, der tog sin begyndelse i 2008, hvor han tog 

sin del af slæbet med at indeksere det illegale Information.   

 

Desværre måtte HSB også sige farvel til frivillig Niels Lykke-Kjeldsen, der afgik ved døden i 

marts. Niels Lykke-Kjeldsen begyndte som frivillig på HSB i 2010. Han scannede en stor del af 

billedsamlingen, ordnede dubletsamlingen af illegale blade og bragte lune og debatlyst med 

sig. 

 

Afleveringer 

Igen i 2018 blev det til en del afleveringer af bøger, scrapbøger, dokumenter og 

undergrundsmateriale. Blandt andet en fin samling af illegale blade samlet af en vestjysk 

præst. HSB modtog tillige en stor aflevering af illegalt materiale fra det Kongelige Bibliotek. 

Og sidst på året forærede datteren til et medlem af Den danske Brigade i Sverige HSB et 

spændende materiale. Der er bl.a. et stort fotoalbum, papirer og emblemer med relation til 

brigaden og dertil et bevaringsværdigt materiale om skolegang på den tyske Skt. Petri Skole i 

København.  

  

http://www.illegalpresse.dk/
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2.6 Bramming Egnsmuseum 
2018 har været præget af arbejdet med museets samling af fotograferne C.K. og Maren 

Olesens 43.000 negativer. Det har resulteret i årets sommerudstilling, som var godt hjulpet 

på vej af Jane Møllers ansættelse i løntilskudsjob og projektansættelse. Udstillingen er fulgt 

op af foredrag samt artikler af Jane og Hanne Eiby samt undertegnede. Også en henvendelse 

fra Schweiz angående nogle af de udstillede fotografier resulterede i en artikel til årbogen. 

Derudover har Hans Peter Søgård udført et stort stykke arbejde med at identificere personer 

og lokaliteter. Det er bl.a. sket via facebooksiden ”Brammingbilleder”. Også mange 

besøgende har bidraget til oplysninger i forbindelse med udstillingen. 

 

Forarbejdet til etablering af ’Energitårn og udsigtstårn’ i vandtårnet i Bramming har fyldt 

meget. Det skal ses i sammen hæng med BRMs arbejde med Esbjerg Kommunes 

stationsbyer, byfornyelsen i Bramming og sammenhængen mellem energi/naturfag og 

kulturhistorie. Arbejdet er i 2018 fortsat i tæt samarbejde med Kirstine Dagnæs, leder af 

Byfornyelsesprojektet i Bramming, kommunens fundraiser Jesper Holstener Larsen, 

Flemming Just og Mogens Hansen, museumsinspektør ved Bramming Egnsmuseum. 

Arbejdet er resulteret i en skitse udarbejdet af arkitekt Malene Jørs Nielsen, der beskriver 

ideerne omkring udkigstårn og naturfagsformidling. Omkring det faglige indhold har Jørgen 

Hansen, Nordre Skole/Fortunaskolen og frivillig John Schwartz leveret vigtige bidrag. Den 26. 

november blev der afholdt en workshop med 32 indbudte interessenter under ledelse af 

arkitektfirmaet E&N. Museets praktikant, energiingeniør Agar Haji, har senere arbejdet med 

dimensionering og funktionsopdeling af vandtårnet.  

 

Pr.  1. oktober blev strukturen på Sydvestjyske Museer ændres således, at 

museumsinspektøren i Bramming refererer til overinspektør Lulu Hansen i stedet for til 

direktør Flemming Just. 

 

Der har i årets løb været en mindre tilvækst i håndbibliotek og tidsskrifter ligesom der har 

været en mindre tilvækst i antallet af indlemmede genstande i samlingen. Fra 2. verdenskrig 

kan bl.a. nævnes en tysk patronkasse samt en teske med et hagekors. 
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3. Undersøgelser og projekter 

 

3.1. Arkæologi & Samling 
 

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 i 2018 var en fortsættelse fra 

sommeren 2017 og havde til formål at udgrave ca. 100 m2 af de ældste markedspladslag i 

Ribe, dvs. en ca. 2 meter tyk lagserie fra 7- og 800-tallet rækkende ind i første del af 900-

årene. I perioden januar og frem til udgravningsslut blev hovedparten af en parcel med 

gulvfaser og husrester undersøgt. Efterhånden som udgravningen bevægede sig ned i bedre 

bevarede lag, kunne adskillige, hinanden efterfølgende huse afdækkes i form af delvist 

bevarede fletværksvægge. I mindst én af husfaserne fremkom ganske omfattende ovnrester 

og genstandsmateriale fra glasperlemageren. Ligeledes kom der en række spændende 

oplysninger frem om opstartsfasen af markedspladsen. Ældste dendro-datering er 703 e.Kr. 

men det kan ikke udelukkes, at pladsen et lidt ældre. Af særlige fund kan nævnes flere yderst 

velbevarede kamme af tak, mere end 50 mønter, samt fragmenter af en lyre og en 

endeplade fra en lille egetræskiste. 

Udgravningsleder: Claus Feveile 

Udgravningsperiode: Januar-august  

Undersøgelsen betalt af: Carlsbergfondet/UrbNet 

 

SJM 145 III, Gilbjerggaard, Gilbjerg By, Hejnsvig Sogn 

Fundtom, mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af svinestald. 

Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Udgravningsperiode: August 2018 

Undersøgelsen betalt af: Sydvestjyske Museer 

 

SJM 166 II, Nørregårdsparken IV, Andrup, Esbjerg Jorder, Skads Sogn  

Slutundersøgelse i forbindelse med byggemodning af 4. og sidste fase af boligområdet 

Nørregårdsparken i Andrup. Ca. ¾-del af undersøgelsen er i skrivende stund færdiggjort. Der 

er indtil videre fundet og udgravet 21 hustomter med tilhørende hegn, 2 grubehuse, 7 

jernudvindingsovne samt et muligt ringgrøft-anlæg og en grøft, der omgiver dele af 

bebyggelsen. Der er yderligere fundet et område med gruber formodentlig fra FRJA.  

Flere af husene indgår i gårde, som er sammenhængende med bebyggelsen i de tidligere 

undersøgelser. Den resterende del af arealet forventes undersøgt i foråret 2019. 

Udgravningsleder: Bente Grundvad 

Undersøgelsestidspunkt: Marts 2018- 

Undersøgelsen betalt af: Esbjerg Kommune 
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SJM 179 IV, Ankelbovej, Plougslund By, Grene Sogn 

Større forundersøgelse forud for byggemodning, hvorved der fandtes ca. 2 ha med en 

boplads fra vikingetiden, der vurderes at have bestået af mindst 2-3 gårde med både Ø-V og 

N-S huse samt et muligt grubehus. De resterende 8 ha af forundersøgelsen kunne frigives 

efter endt forundersøgelse. 

Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Udgravningsperiode: november-december 2018 

Undersøgelsen betalt af: Billund Kommune 

 

SJM 551 III, Kloakrenovering St. Darum, St. Darum By, Darum Sogn 

Endelig undersøgelse i forbindelse med anlæggelse af et nyt ca. 175 m langt og ca. 15 m 

bredt kloaktracé i St. Darum. Fund af bebyggelse fra yngre romersk jernalder i form af 

mindst ét langhus og flere hegn samt minimum to huse, hvoraf ét formodentlig var fra 

middelalderen, mens det andet var fra renæssancen eller tidlig moderne tid. Luftfotos over 

området viser omfattende bebyggelsesaktivitet, men husene fremstod lettere utydeligt på 

luftfotografierne. Dette skyldes sandsynligvis den høje aktivitet i området, heriblandt flere 

grøfter fra nyere tid. De formodede grubehuse på luftfotografierne viste sig at være brønde 

samt større rektangulære gruber med smedeaffald fra renæssancen eller tidlig moderne tid. 

Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: Januar-februar 

Undersøgelsen betalt af: Din Forsyning A/S 

 

SJM 596 III, Østre Industrivej, Tjæreborg By, Tjæreborg Sogn  

Endelig undersøgelse forud for salg af erhvervsgrund. Der blev ved undersøgelsen udgravet 

minimum syv delvist fritlagte hustomter fra yngre romersk-ældre germansk jernalder. 

Hustomterne udgør en del af flere gårdsenheder omgivet af hegn, sadeltagshegn og 

skelgrøfter. Bebyggelsessporene er en del af en større bebyggelse foreløbig dateret til ældre 

germansk jernalder. Tages omfanget af anlæg og konstruktioner i betragtning, er der 

sandsynligvis tale om en meget omfattende bebyggelse, som formodentlig strækker sig over 

et stort område. 

Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: December 2018-januar 2019  

Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 

 

SJM 647 III, Marbækparken, Hjerting By, Hjerting Sogn 

3. etape af endelig udgravning i forbindelse med byggemodning af boligområdet 

Marbækparken i Sjelborg. Fund af fire hustomter fra ældre førromersk jernalder samt tre 

gruber ligeledes fra ÆFRJA. Bebyggelsen er en fortsættelse af bebyggelse fra samme periode 

fundet i forbindelse med Myrthueparken I+II (SJM 383) og Kløvholmparken (ESM 2372-3). 
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Udgravningsleder: Tobias Torfing 

Undersøgelsestidspunkt: April-maj 

Undersøgelsen betalt af: Esbjerg Kommune 

 

SJM 686, Cykelsti, Guldagervej, Guldager By, Guldager Sogn 

Der blev ved overvågningen ikke fundet væsentlige fortidsminder. En stor del af området var 

ødelagt af skovbeplantning, og en del af tracéet var forstyrret af eksisterende ledninger. Der 

kunne ikke erkendes spor efter hverken den tidligere registrerede gravhøj SB 190506-51, 

eller den gamle gård, som ifølge 1820-martrikelkortet skulle ligge i eller nær cykelstitracéet. 

Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: Marts-juli  

Undersøgelsen betalt af: Esbjerg Kommune 

 

SJM 706, Farup Kultur- og Aktivitetshus, Kærbøl By, Farup Sogn 

Mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme til Farup Kultur- og Aktivitetshus. 

Der blev ikke fundet væsentlige fortidsminder i forundersøgelsen, kun enkelte ikke 

daterbare anlæg. 

Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: Marts 

Undersøgelsen betalt af: Sydvestjyske Museer 

 

SJM 722, Hedegårdsvej, Plougslund By, Grene Sogn 

Større forundersøgelse forud for byggemodning, hvorved der fandtes en grube med flint og 

keramik fra yngre bronzealder samt en kogestensgrube. Området blev frigivet efter 

undersøgelse af de to anlæg. 

Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Udgravningsperiode: August 2018 

Undersøgelsen betalt af: Billund Kommune 

 

SJM 758, Alslev Å, Ølufgård, Vester Nebel Sogn 

I forbindelse med udgravning til genslyngning af å fandtes en række egetræsstolper. Museet 

blev tilkaldt og dokumenterede stedet og hjemtog tre stolper til evt. senere 

dendrokronologisk datering. Indtil videre formodes stolperne at stamme fra et 1700-tals 

stemværk i forbindelse med en tidlig engvandingskanal. 

Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Udgravningsperiode: august 2018 

Undersøgelsen betalt af: Sydvestjyske Museer 
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SJM 761, Regnvandsbassin, Stejlgårdsparken, Tømmerby By, Bramming Sogn 

Større forundersøgelse forud for anlæggelse af et indsivningsbassin til regnvand. Der blev 

ved forundersøgelsen ikke fundet væsentlige fortidsminder. Den sydlige del af området er 

tidligere eng og fremstod overvejende vådt. Arealet blev efter endt forundersøgelse frigivet 

til kommende anlægsarbejder.  

Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: Januar 

Undersøgelsen betalt af: Din Forsyning A/S 

 

SJM 763 Kloakrenovering, Sønderportsgade-Gravsgade, Ribe Bygrunde, Ribe Domsogn 

Undersøgelse i forbindelse med kloakrenovering af den sydlige del af Sønderportsgade og 

den vestlige del af Gravsgade. Der er i første etape af undersøgelsen overvåget 

kloakrenovering fra Gravsgade 11 og op til Sønderportsgade. Det nye tracé lå overvejende 

inden for det ældre kloaktracé og de fremkomne lag i gaden var derfor gennemgående 

temmelig forstyrret. Der kunne dog observeres intakte lag i en del af den sydlige profil. Den 

øvre del af gadelagene bestod af mørke teglblandede opfyldslag med enkelte horisonter af 

sand. I bunden bestod de dog i alle de observerede intakte strækninger af homogene grå til 

gråbrune sandede lag. Enkelte steder havde de i bunden karakter af vand-aflejring. Lagene 

var vanskelige at tolke, men det er muligt, at der er tale om å-nære eng-lag, eller at der 

graves på langs af den middelalderlige ”nye grav”, som fremgå i det skriftlige materiale, men 

hvis forløb aldrig er blevet sikkert fastlagt. Den resterende del i Sønderportsgade forventes 

gravet i 2020. 

Udgravningsleder: Maria Knudsen 

Undersøgelsestidspunkt: Juli 2018- 

Undersøgelsen betalt af: Din Forsyning A/S 

 

SJM 764, Cykelsti, Vorbasse-Skjoldbjerg, Vorbasse Sogn 

Udvidet forundersøgelse af cykelsti-tracé foretaget løbende samtidig med anlæggelsen af 

cykelstien. Der fandtes 3 kogestensgruber i og nær kulturarvsarealet i Vorbasse (190604-

295, FF 78302), én nær Skjoldbjerg (190604-438, FF 233693), samt en mulig rest af en 

skelgrøft ved Frederiksnåde koloni (190604-309, FF: 143245). 

Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Udgravningsperiode: Marts-juli 2018 

Undersøgelsen betalt af: Billund Kommune 
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SJM 771, Gyttegård Golfklub, Trøllund By, Hejnsvig Sogn 

Fundtom, mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af nye huller og sø på golfbane. 

Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Udgravningsperiode: August 2018 

Undersøgelsen betalt af: Sydvestjyske Museer 

 

SJM 780, Site Esbjerg, Andrup By, Skads Sogn  

Forundersøgelse af en 230 ha stor erhvervsudstykning i Andrup i forbindelse med Facebooks 

hyperscale datacenter. Fund af væsentlige fortidsminder i 8 områder, se SJM 805, SJM 806, 

SJM 818, SJM 819, SJM 820. 

Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: Maj-  

Undersøgelsen betalt af: Facebook 

 

SJM 782, Horsbøl, Horsbøl Gårde, Grindsted Sogn 

Større forundersøgelse, hvor der kun fandtes resterne af en grøft, der har stået åbent, og 

som følger skellet mellem hede og ager, som det kendes fra det høje målebordsblad for 

området fra 1870. Da der ikke fandtes andet, blev området frigivet til byggemodning. 

Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Udgravningsperiode: April-maj 2018 

Undersøgelsen betalt af: Billund Kommune 

 

SJM 783, Langliparken, Hjerting By, Hjerting Sogn 

Større forundersøgelse forud for byggemodning. Ved forundersøgelsen fandtes 5-6 

hustomter, der formodes at stamme fra yngre bronzealder og ældre jernalder. 5700 m2 blev 

udvalgt til endelig undersøgelse. 

Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: August 

Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 

 

SJM 785, Montanavej 2, Sdr. Elkær, Grene Sogn 

Større forundersøgelse og slutundersøgelse forud for erhvervsbyggeri, hvorved der fandtes 

et hus fra ældre bronzealder. 

Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Udgravningsperiode: Juni-august 2018 

Undersøgelsen betalt af: Billund Kommune 
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SJM 787 Indlandsklitten, Tradsborg Plantage, Sdr. Farup By, V. Vedsted Sogn 

Større forundersøgelse af ca. 10 ha i Tradsborg Plantage forud for etablering af det 

rekreative område "Indlandsklitten". Fund af en enkelt mindre rektangulær huskonstruktion 

med rundede gavle, muligvis et markmandshus eller fårehus. Konstruktionen er hidtil 

ukendt, med ud fra typologi formodes den at være fra nyere tid. Det øvrige område var tomt 

for fortidsminder. 

Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: Maj 

Undersøgelsen betalt af: Nørgaard Anlæg ApS 

 

SJM 788 Gasledning, Ribe-Tornum, Ribe Domsogn, Kalvslund Sogn, Lintrup Sogn 

Overvågning af gravning af 12 km tracé til gasledning løbende fra Ribe Biogas og til Linko 

Biogas i Tornum (Lintrup Sogn). I den afrømmede 8 m brede bane fremkom kun ganske få 

fortidsminder. 

Udgravningsleder: Scott Robert Dollar 

Undersøgelsestidspunkt: August-september 

Undersøgelsen betalt af: Energinet/Dansk Gas Distribution 

 

SJM 789, Sortebrødregade 3, Ribe Bygrunde, Ribe Domsogn 

Udgravning forud for støbning af nye gulve i Jacob A. Riis’ barndomshjem. Det 

velproportionerede klassicistiske hus er opført 1842 og blev senere udvidet ved inddragelse 

af dele af bygningerne mod nord. Kun 25 cm under de fjernede plankegulve fremkom 

flisegulve, syldsten og en pikstensbrolagt slippe. Sammenholdt med skriftlige kilder og ældre 

matrikelkort var det muligt at identificere slippen som adgangsvejen ned til Ribes offentlige 

toilet, som var bygget ud over Ribe Å og går tilbage til middelalderen. De øvrige 

bygningsrester kunne sammenholdes med brandtaksationer og viste sig at stamme fra 

henholdsvis et gavlhus og et sidehus i bindingsværk, som begge syntes opført efter den store 

bybrand i 1580. Trods udgravningens begrænsede omfang kom den til at fungere som nøgle 

til forståelsen af hele Quedens Gård-karréens bebyggelsesstruktur, og samtidig var det 

muligt at gøre en lang række bygningsarkæologiske iagttagelser i den stående bygning. 

Udgravningen kom med på Slots- og Kulturstyrelsens Top 10 over udgravninger i Danmark 

2018. 

Udgravningsleder: Morten Søvsø 

Undersøgelsestidspunkt: Maj-juni 

Undersøgelsen betalt af: Sydvestjyske Museer. 

 

SJM 794, Gredsted Bro, Ribe Landevej, Brokær By, Hjortlund Sogn 

Som konsekvens af etableringen af en faunapassage ved Jedsted Mølle faldt vandniveauet 

opstrøms i Kongeåen. Herved fremkom flere rækker af stolper under den nuværende 



   
 

44 

 

betonbro ved Gredstedbro, hvor Ribe Landevej krydser Kongeåen. Stolperne udgjorde en 

fare for kanosejladsen og skulle derfor enten trækkes op eller saves af. I den forbindelse 

foretog museet en overvågning, hvorved der fremkom min. 48 stolper samt et plankebygget 

bolværk. Stolperne blev dendrokronologisk dateret til 1840, og de må derfor stamme fra 

forgængerbroen til den nuværende betonbro. Dette passer også overens med det ældre 

kortmateriale.   

Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: Juni 

Undersøgelsen betalt af: Esbjerg Kommune 

 

SJM 799 I, Kloakrenovering Korsbrødregade, Ribe Bygrunde, Ribe Domsogn 

Undersøgelse i forbindelse med kloakrenovering af den nordlige del af Korsbrødregade.  

Undersøgelsen påviste et noget kuperet oprindeligt terræn under den nuværende gade med 

mellem næsten ingen og op til 2,5 meters kulturlag. I den nordlige del af gaden, ud i mod 

Ribe Å, kunne der ikke erkendes undergrund på trods af, at der blev gravet ganske dybt. Her 

fremkom i stedet en række lodrette stolper, samt en stykke bolværk af kraftige egeplanker. 

Bolværket har muligvis har skulle sikre mod vandstanden i åen, før opfyldningen af området 

ned i mod åen. Længere oppe i gaden begyndte undergrundsniveauet at stige, indtil det 

nåede en næsten ”bakke-agtigt” top ud for nr. 13B. Herefter falder det lidt igen ned mod 

Slotsgade. Træværket i den nordlige del af gaden er blevet dendrokronologisk dateret til o. 

1220-1230´erne, hvilket sandsynligvis angiver tidspunktet for den begyndende opfyldning af 

den vestlige del af området langs Ribe Å, omkring det vestlige Grønnegade og Erik Menveds 

Vej. Det resterende gadeforløb har formodentlig karakter af let bebyggelse uden egentlig 

vej-lag indtil o. 1200, hvor der begynder at komme spor af brolægning. 

Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt:  August-oktober 

Undersøgelsen betalt af: Din Forsyning A/S 

 

SJM 801, Ribe Katedralskole, Ribe Bygrunde, Ribe Domsogn 

Overvågning/udvidet forundersøgelse i forbindelse byggeri af tre nye mindre skolebygninger 

ved Ribe Katedralskole. Bygningerne blev pælefunderet, men ved afgravning af den øverste 

ca. 1 m overjord, blev der fundet omrodede kulturlag og enkelte anlæg, som gennem 

genstandsfund, her i blandt fire prægede blyplomber, kan dateres til nyere tid, formodentligt 

omkring 17-1800-tallet. Afgravningen vurderes ikke at være nået ned i arkæologiske lag 

ældre end nyere tid. 

Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: Juli-august 

Undersøgelsen betalt af: Ribe Katedralskole 
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SJM 805, Grønkjær Vang Nord, Andrup By, Skads Sogn 

Undersøgelse af et 4 ha stort område i forbindelse med Facebooks datacenter med fund af 

spredt bebyggelse fra ældre jernalder bestående af 50 huse.    

Udgravningsleder: Janne Krøtel 

Undersøgelsestidspunkt: September-november 

Undersøgelsen betalt af: Facebook 

 

SJM 806, Vormhøj, Andrup By, Skads Sogn 

Undersøgelse af et 2 ha stort område i forbindelse med Facebooks datacenter med fund af 

en mindre gravplads og bebyggelse fra yngre romersk eller ældre germansk jernalder, der 

udgjorde en direkte fortsættelse af landsbyen under Nørregårdsparken. Der blev desuden 

fundet et enkelt hus, som typologisk synes at stamme fra vikingetiden.   

Udgravningsleder: Bente Grundvad 

Undersøgelsestidspunkt: September-oktober 

Undersøgelsen betalt af: Facebook 

 

SJM 810, Damhus-skatten, Lustrup, Ribe Jorder, Sankt Katharine Sogn 

I forbindelse med afsøgning med metaldetektor fremkom der i august måned et yderst 

spændende skattefund. Efter en bevilling blev der gennemført en skatteundersøgelse. Ved 

de samlede bestræbelser fremkom der 262 mønter fra tidligt i 800-årene. Alle mønter 

fandtes i pløjelaget, og der var ingen spor efter selve nedlægningen, der har fundet sted i en 

fugtig eng. Mønttypen kaldes for KG4, og hovedparten har et ansigt på den ene side og en 

hjort på den anden, mens ansigtet på et lille antal er skiftet ud med et fint vikingeskib med 

svungne stævne og skjolde langs rælingen. Mønttyperne opfattes som den direkte afløser til 

den ældre og mindre Wodan/monster-sceatta og er dermed Ribes helt dominerende 

mønttype fra første del af 800-årene. Skatten giver et uvurderligt indblik i udmøntning, 

økonomi og kongemagt og opnåede en fornem 1. plads på tv-kanalen DK4’s Top 10 Danefæ, 

kort før jul 2018. 

Udgravningsleder: Claus Feveile 

Udgravningsperiode: August og oktober  

Undersøgelsen betalt af: Slots- & Kulturstyrelsen 

 

SJM 814, Tidl. Riberhus Plejehjem, Ribe Bygrunde, Ribe Domsogn 

Standsningssag og efterundersøgelse i forbindelse med gravearbejde. Registrering af profiler 

med rester af kulturlag fra yngre germansk jernalder. 

Udgravningsleder: Sarah Skytte Qvistgaard 

Undersøgelsestidspunkt: September 

Undersøgelsen betalt af: Sydvestjyske Museer 
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SJM 816, Oddesundvej 32, Gjesing By, Bryndum Sogn 

I forbindelse med en mindre forundersøgelse forud for et erhvervsbyggeri fandtes spor af en 

hustomt, som ud fra typologiske træk kan dateres til ældre førromersk jernalder. Desuden 

var der på arealet en bevaret bunker fra den tyske flyveplads, som lå på området under 

besættelsen. Bygherre valgte at friholde området med hustomten for anlægsarbejder. 

Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: September 

Undersøgelsen betalt af: Sydvestjyske Museer 

 

SJM 817, Novrupvej, Novrup, Esbjerg Jorder, Jerne Sogn 

Større forundersøgelse forud for byggeri af boliger til særligt udsatte. Der blev ved 

forundersøgelsen fundet enkelte grøfter keramikdateret til jernalder samt spor af en nyere 

tids gård beliggende ud til Novrupvej i området nordlige del. Der blev yderligere fundet 

pansergrave anlagt af tyskerne omkring Esbjerg under 2. Verdenskrig. Det vurderes, at der 

ved forundersøgelsen ikke blev fundet væsentlige fortidsminder, hvorfor det forundersøgte 

areal blev frigivet til det planlagte byggeri. 

Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: Oktober 

Undersøgelsen betalt af: Esbjerg Kommune 

 

SJM 818, Grønkjær Vang Vest, Andrup By, Skads Sogn 

Undersøgelse af et 3,5 ha stort område i forbindelse med Facebooks datacenter med fund af 

velbevarede gårde fra ældre jernalder, hvoraf flere lå sammen i en mindre landsby. Vest for 

landsbyen blev der fundet en urnegravplads fra ældre jernalder, og på en lille bakketop i den 

centrale del af udgravningen blev der fundet en mindre gravplads fra ældre germansk 

jernalder. Dertil blev der fundet flere huse fra senneolitikum.  

Udgravningsleder: Janne Krøtel 

Undersøgelsestidspunkt: November- 

Undersøgelsen betalt af: Facebook 

 

SJM 819, Kvaglund Agre, Andrup By, Skads Sogn 

Undersøgelse af et 1,5 ha stort område i forbindelse med Facebooks datacenter med fund af 

flere huse fra yngre bronzealder og senneolitikum deriblandt et langhus på minimum 31 

meter.  

Udgravningsleder: Anders Olesen 

Undersøgelsestidspunkt: Oktober-november  

Undersøgelsen betalt af: Facebook 
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SJM 820, Vester Vang, Andrup By, Skads Sogn 

Undersøgelse af et 0,7 ha stort område i forbindelse med Facebooks datacenter med fund af 

en mindre bebyggelse fra ældre jernalder samt enkelte huse fra senneolitikum. 

Udgravningsleder: Clémence Marchal  

Undersøgelsestidspunkt: Oktober-december 

Undersøgelsen betalt af: Facebook 

 

SJM 821, Stenkiste på Plantagevej, Nørremarken, Ribe Jorder, Ribe Domsogn  

Forespørgsel fra Esbjerg Kommune om fjernelse af stenkiste formentlig fra 1839-40 på den 

vestlige side af Plantagevej i Ribe. Efter besigtigelse blev museet og Esbjerg Kommune enige 

om, at det egentlige behov for fjernelse afklares, og at der om nødvendigt afsøges ikke-

destruktive alternativer.  

Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: September 

Undersøgelsen betalt af: Sydvestjyske Museer 

 

SJM 827, Nedrivning toilet Sct. Catharinæ Plads, Ribe Bygrunde, Ribe Domsogn 

Mindre overvågning i forbindelse med nedrivning af underjordisk toilet på Sct. Catharinæ 

Plads. Nedrivning skete uden at forstyrre intakte arkæologiske lag, og der blev kun fundet to 

løse underbensknogler fra to forskellige individer. 

Udgravningsleder: Maria Knudsen 

Undersøgelsestidspunkt: Oktober 

Undersøgelsen betalt af: Sydvestjyske Museer 

 

SJM 828, Peder Hedes Vej, Tjæreborg By, Tjæreborg Sogn 

Mindre forundersøgelse forud for byggeri af lejeboliger. Der blev ved forundersøgelsen 

fundet bebyggelse og skelgrøfter formodentlig fra germansk jernalder. Bebyggelsen er en del 

af den tidlige udgravede ESM 2321. Et område på 1500 m2 er blevet udvalgt til endelig 

undersøgelse. 

Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: November 

Undersøgelsen betalt af: Sydvestjyske Museer 

 

SJM 829, Nørmarksgård, Skads, Esbjerg Jorder, Skads Sogn 

Mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme. Der blev ved forundersøgelsen 

ikke fundet væsentlige fortidsminder. 

Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: November 

Undersøgelsen betalt af: Sydvestjyske Museer  



   
 

48 

 

3.2 Historie 
 

Den følgende liste rummer sager, som har krævet en betydelig arbejdsindsats i 2018. Hertil 

kommer de mange mindre sager, der omhandler håndtering af mindre forespørgsler, tilbud 

om donationer til museets samling samt mindre opgaver. 

 

SJM 209 Quedens Gaard 

Historie har blandt andet fungeret som tovholder på Wayfinding-projektet dvs. oplæg til 

skiltning på facaden samt i byen og inden for i det nye museumskompleks. 

Herunder varetaget dialog med grafiker og Esbjerg Kommune samt Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

SJM 292 Esbjerg Havn jubilæumsbog 

Ud over selve udgivelsen rummer sagen såvel interviewundersøgelse omkring havnens 

arbejdskulturer som en samlet registrering af havnens bygninger og anlæg. Sagen 

afsluttedes i 2018. 

 

SJM 325 Kulturhistorien i planlægningen 

Bogen Kulturmiljø-Metoden er udgivet. Metoden har desuden været formidlet i en række 

sammenhænge, ligesom der er flere artikler undervejs. 

 

SJM 479 Kystturisme og kulturarvsformidling 

Afrapportering indsendt. Det er planen at rapporten skal omarbejdes til en mindre lærebog 

for studerende med interesse for kulturarvsformidling. 

 

SJM 450 Heksemuseet 

Der har under sagen været arbejdet på såvel udviklingen af det endelige narrativ for museet 

samt på en række relaterede ansøgninger, hvoraf en del har båret frugt, bl.a. ph.d.-

stipendium om trolddomsforfølgelse. 

Hertil kommer ansøgning til innovationsfonden med formidlingsfokus på følelser og 

formidling. 

 

SJM 498 Jacob. A Riis Museum 

Realisering af Jacob A. Riis Museum har været en stor opgave i 2018, hvor 

museumsinspektør Mette Slyngborg har haft ansvaret for at koordinere de forskellige 

involverede aktører, som også har talt ekstern udstillingsarkitekt Eskild Bjerre Laursen, 

grafiker Kristina Kirk samt konsulenter fra it-rådgiverne MMEx. Hertil kommer de firmaer, 

der har været inviteret ind til at give bud på digitale installationer. Museet åbner juni 2019. 
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SJM 608 Toldboden – prospekt og ansøgning 

Historie har sammen med formidlingsenheden lagt ressourcer i at gentænke de 

formidlingsmæssige muligheder i Toldboden, efter at denne blev tilbagekøbt af museet. Der 

har været arbejdet med forskellige tematikker, hvis endelige form fastlægges i foråret 2019. 

 

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. 

Detailudviklingen af temaudstillinger udføres af Anders Kilgast Jensen i samarbejde med 

Mette Slyngborg og bestyrelsen. 

Udstillingen åbnede i sommeren 2018. 

 

SJM 718  Flag og følelser, Esbjerg Museum 

Særudstillinger om Dannebrog i anledning af 800 års jubilæet. Anders Kilgast Jensen, Robert 

Storm Petersen og Lulu Anne Hansen har sammen med Mikkel Kirkedahl Nielsen arbejdet på 

udviklingen af to udstillinger til hhv. Esbjerg Museum og Museet Ribes Vikinger. 

Udstillingen på Museet Ribes Vikinger har fokus på historien om Dannebrog, mens Esbjerg 

Museum i højere grad vil anlægge et tematisk perspektiv på emnet. 

 

SJM 811 - Johannes Quedens interiør fra Quedens Gaard 

Anders Kilgast Jensen, Mikkel Kirkedal Lysholm Nielsen og Lulu Anne Hansen har haft en 

dialog med J. Quedens, hvis familie tidligere har beboet dele af Quedens Gaard komplekset, 

og som fortsat har en del interiør fra stedet helt tilbage fra 1800-tallet. Museet planlægger 

at hjemtage dele af samlingen i løbet af 2019. 
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3.3 Formidling 
 

SJM 541 To undervisningsforløb om Jacob A Riis 

Undervisningsforløbene udvikles i partnerskabet med MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring på 

Skoletjenesten på Qudens Gaard og er finansieret af Den Regionale Kulturaftale Vadehavet. 

 

SJM 718 Dannebrog, Dannebrog, Dannebrog - fra konge til klaphat, Museet Ribes Vikinger 

Særudstillinger om Dannebrog i anledning af 800 års jubilæet. Anders Kilgast Jensen, Robert 

Storm Petersen og Lulu Anne Hansen har sammen med Mikkel Kirkedahl Nielsen arbejdet på 

udviklingen af to udstillinger til hhv. Esbjerg Museum og Museet Ribes Vikinger. 

Udstillingen på Museet Ribes Vikinger har fokus på historien om Dannebrog, mens Esbjerg 

Museum i højere grad vil anlægge et tematisk perspektiv på emnet. 

 

SJM 727 Skoletjenestehus, Sortebrødregade 5 

Renoveringen og indretning af Sortebrødregade 5, så bygningen kan rumme Skoletjenesten 

på Qudens Gaard. 

 

SJM 756 Det første Esbjerg 

Mobil fotoudstilling om det tidligste Esbjerg udviklet til Centralahellen på Esbjerg Museum. 
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4. Formidlingsaktiviteter 
 

4.1 Udstillinger 
Sydvestjyske Historier om Danmark, Museet Ribes Vikinger, 1. januar - 25. februar 

Klæbersten, Northern Emporium i forhalsmontren, Museet Ribes Vikinger, 1. januar - primo 

marts 

Min by Braming, Bramming Egnsmuseum, 26. januar - 18. februar 

Tidevand – vestjyske akvarelmalere, Bramming Egnsmuseum, 3. marts - 1. april 

Kam med runeindskrift, Northern Emporium i forhalsmontren, Museet Ribes Vikinger, primo 

marts – ultimo juni 

Historien i kornet, Museet Ribes Vikinger, 17. marts - 31. december 

BELLA ESBJERG, Esbjerg Museum, 6. april - 31. december 

Maleri, skulptur og grafik – multikunstneren Leif Jacobsen, Vilsted,  Bramming Egnsmuseum, 

7. april - 29. april 

Fra Farup til Bramming. C.K. Olesen og datteren Maren 1891-1968, Bramming Egnsmuseum, 

19. maj - 26. august 

Perlemagerens sidste store værksted, Northern Emporium i forhalsmontren, Museet Ribes 

Vikinger, ultimo juni - 9. oktober 

Q-kunst i Syd - Lis Werenberg, Glejberg, Lis Grubak, Brørup og Laila Bonde, Tofterup. 

Smykker, glas, keramik og malerier, Bramming Egnsmuseum, 8. september - 7. oktober 

Mod det onde, forhalsmontren, Museet Ribes Vikinger, 9. oktober - 31. december 

”ENS”. Malerier, Glas og fedtsten – Multikunstneren Vinni Bakkensen, Bramming 

Egnsmuseum, 20. oktober - 18. november 

Damhus-skatten, forhalsmontren, Museet Ribes Vikinger, 29. oktober - 4. november 

Patchwork. Jytte Brink Årre og Bente Karna Sørensen, Bramming, Bramming Egnsmuseum, 1. 

december - 20. december 

 

4.2 Børn og unge 
På opdagelse på museet, vinterferieaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 10.-25. februar 

Hvem, hvad, hvor?, vinterferieaktivitet, Esbjerg Museum, 10.-25. februar 

Påskeæggejagt, Museet Ribes Vikinger, 24. marts.-9. april 

Påskeæggejagt, Esbjerg Museum (flyttet fra Esbjerg Vandtårn), 29.-30. marts 

Dekorér voksæg, påskeaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 27.-29. marts 

Tidsrejse i Esbjerg, sommerferieaktivitet, Esbjerg Museum, 9. juni - 9. september 

Tidsrejse i Ribe, sommerferieaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 9. juni - 9. september 

Esben den tidsrejsende drillepind, efterårsferieaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 13. - 21. 

oktober 

Fortiden slår revner, efterårsferieaktivitet, Esbjerg Museum, 13. - 21. oktober 

Peters Jul, julefortællehjørne, Museet Ribes Vikinger, 4.-20. december 
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4.3 Øvrige aktiviteter 
Jernalderbebyggelse under Marbækparken i Sjelborg, museumsinspektør Tobias Torfing, 

arkæologibloggen, 1. februar 

Det gamle ”Sælborg”, museumsinspektør Troels Bo Jensen, arkæologibloggen, 6. marts 

Udgravninger fra Erisvænget i Sønderris, museumsinspektør Tobias Torfing, arkæologi-

bloggen, 3. april 

Gravhøjene med enkeltgrave i Guldager, Fortidsmindedagsarrangement, 22. april 

Kongehøjene ved Bramming - En højgruppe fra enkeltgravskulturen, Fortidsmindedagsar-

rangement, 22. april 

Nationalparkdag (tidl. Marbækdag), Myrthuegård, 27. maj. 

Kulturnat i Bramming, 7.juni 

Ribes Middelalder Marked, 9.-10. juni 

Jedsted Mølle – en vandmølle med spor tilbage til Valdemar Sejr, museumsinspektør Troels 

Bo Jensen, arkæologibloggen, 27. juni 

Esbjerg Sangakademi Morgensang, Esbjerg Museum, 16. august 

Den ny Høstkrønike, Louise Hjorth Hansen. Afsluttende koncert med Nana Bugge Rasmussen, 

Frode Andersen og Louise Hjorth Hansen, Bramming Egnsmuseum, 18.-19. august 

Plantagen og Galgebakken, aftenbyvandringer, Ribe Plantage, alle torsdage i juli 

Ghostwalks, aftenbyvandringer, Ribe, alle onsdage juli og august 

Guldmønten fra Gørding, overinspektør Morten Søvsø, arkæologibloggen, 26. august 

Stand om ”tørv” ved Høstmarked på Kratskellet, 16. september 

Håndlangerne, Ph.d.-festforelæsning, arkivleder Henrik Lundtofte, Esbjerg Museum, 19. 

september 

Kulturens Døgn i Esbjerg, Esbjerg Museum, 13. oktober 

Kulturnat i Ribe - Havet omkring Ribe, Museet Ribes Vikinger, 15. oktober 

Damhus-skatten – Ribemønter fra vikingetiden ofret til mosens guder, overinspektør Morten 

Søvsø, arkæologibloggen, 24. oktober 

Udgivelse af lokalhistorisk årbog for Brammingegnen, Bramming Egnsmuseum, 30. 

november 

Julemarked, Bramming Banegård, 2. december. 

Julekoncert med Sneum-Tjæreborg Sognekor, Bramming Egnsmuseum, 3. december 

 

 

 

4.4 Nye undervisningsmaterialer og tilbud 
Jul hos snedkerfamilien, Esbjerg Kommunes folkeskoler 

Forløb i BESAT og MODSTAND med kildearbejde, Ungdomsuddannelser 

Forløb om nazismen i tre dele, Ungdomsuddannelser 
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MYRTHUE: Historisk værksted: BESAT - Esbjerg 1943, Esbjerg Kommunes folkeskoler 

MYRTHUE: Historisk værksted: I skole som i 1940erne, Esbjerg Kommunes folkeskoler 

MYRTHUE: Undervisningsforløb: Vejen til Holocaust, Esbjerg Kommunes folkeskoler 

 

4.5 Foredrag og udflugter arrangeret af Bramming Egnsmuseum 
Tonnes Tonnesen, socialdemokrat og borgmester i Bramming, museumsinspektør Mogens 

Hansen, Bramming Egnsmuseum, 6. januar 

Stationsbyen Bramming, Jane Møller og museumsinspektør Mogens Hansen, Bramming 

Egnsmuseum, 8. januar 

Design af biomolekyler og nanorobotter, Ebbe Sloth Andersen, livestreaming af foredrag fra 

Århus Universitet, Bramming Egnsmuseum, 6. februar  

Marinarkæologi: Stenalderens havopslugte bopladser, Peter Astrup, Bramming 

Egnsmuseum, 22. februar 

Relativitetsteori og gravitationsbølger, Ulrik Uggerhøj, livestreaming af foredrag fra Århus 

Universitet, Bramming Egnsmuseum, 27. februar. 

Menneskedyret homo sapiens, Peter Teglberg Madsen, livestreaming af foredrag fra Århus 

Universitet, Bramming Egnsmuseum, 13. marts 

Jordens og livets udvikling, Minik Rosing, livestreaming af foredrag fra Århus Universitet, 

Bramming Egnsmuseum, 20. marts 

Fra bagtaleri til Bålet – Ribehekse, Jane Møller, Bramming Egnsmuseum, 10. april 

Myrer, Joachim Offenberg, livestreaming af foredrag fra Århus Universitet, Bramming 

Egnsmuseum, 17. april 

43.000 glasplader – Brammingfotograferne C.K. Olesen og Maren Olesen, museumsinspektør 

Mogens Hansen, Bramming Egnsmuseum, 31. maj 

En portrætfotograf fortæller Preben Thomassen, Bramming Egnsmuseum, 23. august 

Til Bryllup i Kolkata, Robert Storm, Bramming Egnsmuseum, 13. september 

Professionel ølbrygning, Erik Lund og Zoran Gojkovic, livestreaming af foredrag fra Århus 

Universitet, Bramming Egnsmuseum, 25. september 

Stationsbyen Gørding, Nora Olesen, Bramming Egnsmuseum, 4. oktober.  

Den forunderlige kvantefysik, Klaus Mølmer, livestreaming af foredrag fra Århus Universitet, 

Bramming Egnsmuseum, 9. oktober 

Menneskets indre liv med billioner af bakterier, Oluf Borbye Pedersen, livestreaming af 

foredrag fra Århus Universitet, Bramming Egnsmuseum, 23. oktober 

Molekylernes verden med særligt fokus på naturens egne medicinske stoffer, Thomas B. 

Poulsen, livestreaming af foredrag fra Århus Universitet, Bramming Egnsmuseum, 30. 

oktober 

Hvad er det i vores celler, der gør at vi ældes, Tinna Stevnsner og Suresh Rattan, 

livestreaming af foredrag fra Århus Universitet, Bramming Egnsmuseum, 6. november 
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Vulkanudbrud med særlig henblik på dem, der har ændret menneskets historie, Christian 

Tegner og Felix Riede, livestreaming af foredrag fra Århus Universitet, Bramming 

Egnsmuseum, 13. november 

Antistof, Jeffrey Hangst, livestreaming af foredrag fra Århus Universitet, Bramming 

Egnsmuseum, 20. november 

Brammingnisser, Anders Hjort Jørgensen, Bramming Egnsmuseum, 12. december 

 

4.6 Foredrag og ture arrangeret af museumsforeningerne 
Herregårdene i Vestjylland, ph.d. Mikael Frausing, ASR, 24. januar 

Ulven i vores historie, kultur og samtid, historiker Niels Hein, ASR, 6. februar 

Sydvestjyske Historier om Danmark, overinspektør Anne-Sofie Lundtofte, EOM, 7. februar 

Historicismen og dens afsmitning på Esbjerg, arkitekt M.A.A. Jeanne Brüel, EOM, 6. marts 

Generalforsamling og nyt fra Sydvestjyske Museer, ASR, 8. marts 

Historicisme og byplaner – udfordringer i Esbjerg, arkitekt M.A.A. Kirsten Frederiksen, EOM, 

13. marts 

Esbjerg store arkitekter, Peter Dragsbo, EOM, 20. marts 

Generalforsamling og særomvisning i BESAT, EOM, 23. marts  

35 år med metaldetektoren. Resultater og metoder fra Sydvestjylland og Nordøstfyn, 

museumsinspektør Claus Feveile, ASR, 11. april 

Introduktion til Holocaust UndervisningCentret, Charlotte Bruhn og Klaus Lund MYRTHUE 

Natur, Kultur, Læring, EOM, 18. april 

Udflugt til Stadil Kirke og Sea War Museum Jutland, Thyborøn, ASR, 26. maj 

Grundlovsmøde i bispehaven i Ribe, ASR, 5. juni 

Heldagstur. Kongeaagrænsen – fra vest til øst, EOM, 7. juni 

Busudflugt til Kongernes Jelling, Danefæudstillingen og Nørup Kirke, ASR, 25. august 

August ´43 – sabotagerne, strejkerne og Esbjerg, arkivleder Henrik Lundtofte, EOM, 29. 

august 

Kør-selv tur til Grimstrup Krat, EOM, 5. september 

New Zealand – en rejse til verdens ende, Dan Møller, ASR, 13. september 

Havnen som arbejdsplads - ”Man skal ikke være lavet af glas”, overinspektør Lulu Anne 

Hansen, EOM, 3. oktober 

Digital museumsformidling – hvorfor?, museumsinspektør Mikkel Kirkedahl Nielsen, ASR, 10. 

oktober 

Danske frivillige i den spanske borgerkrig, historiker Morten Møller, EOM, 31. oktober 

Sjelborg fra stenalder til jernalder, museumsinspektør Tobias Torfing, medlemsaften EOM, 

19. november 

Om Sydvestjyske Museers samling & Gæt en genstand, museumsinspektør Mette Søvsø og 

museumsinspektør Mogens Hansen, ASR, 20. november 
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4.7 Udgivelser fra forlaget Liljebjerget 
By, marsk og geest. Kulturhistorisk tidsskrift for Sydvestjylland, 30, 59 s. 

Levende Viden. Kulturhistorisk årbog for Esbjerg-Ribe-Fanø-området, 6, 135 s. 

Dan Høj: Vikingernes bue og pil, 2015 - genudgivelse  

Mikkel Kirkedahl Nielsen, John H. Lind & Karsten Eskildsen (red.): Dronning Dagmar – tradition, 

myter og virkelighed, 2012 - genudgivelse  

 

Herudover havde museet hovedansvaret for udgivelsen af jubilæumsbogen for Esbjerg Havn 

Kursen. Esbjerg Havn siden 1868.   
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5. De ansattes aktiviteter inden for forskning og formidling 

 

5.1 Publikationer 
Andersen Palle: Anm. af Anne Marie Christensen: Landsforrædernes Børn. Skam og 

fortrængning – besættelsen 1940-1945 (2018). historie-online, maj. 

Brander, Trine Wittorff: Renæssancen bliver lyslevende for skoleelever i Ribe, MiD magasin 

39, oktober 2018 s. 30-31. 

Buch, Jan og Mikkel Kirkedahl Nielsen, Kongens livlæge fra Ribe: Renæssancemennesket 

Peder Sørensen, Levende viden 6, 2018, s. 82-97. 

Feveile, Claus: Nordøstfyn – fra ingen til mange metalrige pladser på få år. I: Hilberg & Lemm 

(eds.): Viele Funde – grosse Bedeutung? Bericht des 33. Tværfaglige Vikingesymposium, 9. 

Mai 2014, Wikinger Museum Haithabu, s. 29-48. 

Feveile, Claus & Jens Christian Moesgaard: Damhus-skatten – et fantastisk indspark til den 

tidlige mønthistorie. By, marsk og geest 30, s. 28-30. (Appendiks til J.C. Moesgaards 

artikel). 

Hansen, Lulu Anne m.fl. (red): Kursen. Esbjerg Havn siden 1868. Esbjerg. 

Hansen, Lulu Anne m.fl. (red.): The Course. Port of Esbjerg since 1868. Esbjerg 

Hansen, Lulu Anne: Rask må det gå. Fortællinger om en havneby. Lulu Anne Hansen m.fl. 

(red.) Kursen. Esbjerg Havn siden 1868. Esbjerg, s. 113-127. 

Hansen, Lulu Anne: Perceptions of the Port: ”Rask må det gå” (Things move fast) – Stories 

from a Port Town, in: The Course. Port of Esbjerg since 1868, ed. Lulu Anne Hansen et al., 

p. 113-127. 

Hansen, Lulu Anne: Visuelle repræsentationer af den danske kyst – landskab, kultur og 

modernitet. Wiebke Kolbe red. Turismhistoria i Norden, Uppsala. s. 225-240. 

Hansen, Lulu Anne og Mette Slyngborg: Man skal ikke være lavet af glas. Arbejdskulturer på 

havnen, i: Kursen. Esbjerg Havn siden 1868. Esbjerg, s. 93-112. 

Hansen, Lulu Anne & Mette Slyngborg: Working in the Port: ”You need to be tough” – 

Working Culture in the Port, in: The Course. The Port of Esbjerg since 1868. Esbjerg, p. 93-

112. 

Hansen, Lulu Anne, A-M. Hjalager (1. forfatter), P. Dolmer: Tourists’ foraging for oysters – a 

governance innovation perspective. Journal of Gastronomy and Tourism, 1:4, s. 67-80. 

Hansen Mogens og Mikkel Kirkedahl Nielsen: Fotografer i Bramming 1895-1968. C.K. Olesen 

og datteren Maren Olesen, Levende viden 6, 2018, s. 98-109. 

Hansen, Mogens: Ferdinand Oluf Mogensen – møbelsnedker samt vin- og tobakshandler i 

Bramming. Lokal årbogen 2018, udg. af Lokalhistorisk Forening for Bramming-egnen, s. 

79-81. 

Hansen, Mogens: Fotografer i Bramming 1895-1968. Lokal årbogen 2018. Udg. af 

Lokalhistorisk Forening for Bramming-egnen, s. 92-97. 
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Jensen, Troels Bo: Degnestien, i: Lange linjer i landskabet. Hulbælter fra jernalderen (red. 

Palle Eriksen & Per Ole Rindel). Jysk Arkæologisk Selskab 2018.?? 

Just, Flemming: De frie villige. Danske Museer 6, s. 27-28. 

Just, Flemming: Havnen som organisation: Havnens ledelse, i: Kursen. Esbjerg Havn siden 

1868, red. Lulu Anne Hansen et al. Esbjerg, s. 23-48. 

Just, Flemming: Port of Esbjerg as an Organisation: Port Management, in: The Course. Port of 

Esbjerg since 1868, ed. Lulu Anne Hansen et al. Esbjerg, p. 23-48.  

Lundtofte, Anne-Sofie & Dorte Vind (Leder af MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring, Esbjerg 

Kommune): Se muligheden, grib chancen og sats på samarbejdet, i MiD Magasin 38, 

marts 2018 

Lundtofte, Henrik: Ph.d.-afhandling Håndlangerne. Schalburgkorpsets Efterretningstjeneste 

og Hipokorpset 1943-45 (Bestående af bog med samme titel 2014 samt teoretisk-

metodisk tillæg 2017). 

Lundtofte, Henrik: De susende stave og den røde Kampenhedsfront: Sømandsstrejken i 

Esbjerg 1934. Levende Viden 6, s. 28-53. 

Lundtofte, Henrik: Anm. af Tom Buk-Swienty: Det ensomme hjerte. Sønderjyske Årbøger 

2018, s. 229f.  

Møller, Jane B.: Niels Ortved – en modstandsmand fra Bramming og hans liv i årene efter 

besættelsen. Lokalårbogen 2018. Udg. af Lokalhistorisk Forening for Bramming-egnen, s. 

82-91. 

Møller, Jane B. og Hanne Eiby: Moden i ca. 60 år set gennem C.K. og Maren Olesens 

kameralinser. Lokal årbogen 2018. Lokalhistorisk Forening for Bramming-egnen, s. 53-59. 

Nielsen, Mikkel Kirkedahl og Anders Kilgast Jensen: Århundreders liv i Sortebrødregade 5, 

Levende viden 6, s. 6-27. 

Nielsen, Mikkel Kirkedahl: Redaktør Levende Viden 6. Liljebjerget. 

Rasmussen, Søren Werther Kjær: Frihedsrådets Lokalkomité i Esbjerg. Levende Viden 6, s. 

110-121.  

Qvistgaard, Sarah Skytte: Vadehavet som forbindelsesvej i 1000 år. Udveksling og handel i 

den nordlige Vadehavskyst. Vadehavets Formidlerforum. Temahæfte nr. 8, s. 12-17. 

Qvistgaard, Sarah Skytte & Morten Søvsø: Nye hedenske grave fra det ældste Ribe. By, 

Marsk og Geest 30, s. 5-16.  

Slyngborg, Mette: KulturMiljø-metoden. Udpegning og afgrænsning af kulturmiljøer i 

planlægningen. Forlaget Liljebjerget, 46 sider.   

Slyngborg, Mette: Esbjerg Havn – et foranderligt miljø. Kursen, Esbjerg Havn siden 1868, p. 

49-69.  

Slyngborg, Mette: The Physical Space. The Port of Esbjerg – Changes with the Times, in: The 

Course. Port of Esbjerg since 1868, ed. Lulu Anne Hansen et al., p. 49-69. 

Slyngborg, Mette: Slanger og kryb af egen jagt. Souvenirs fra Fanøs søfartstid. Levende 

Viden, nr. 6, 2018, p. 54-67. 
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Søvsø, Mette Højmark: Små glasringe fra tidlig middelalder. Etnicitetsmarkør, 

modefænomen eller begge dele? Kuml 2018, s. 213-241. 

Søvsø, Mette Højmark: Redaktør, By, marsk og Geest 30, Liljebjerget. 

Søvsø, Morten: Emporia, sceattas and kingship in 8th C. “Denmark”. The Fortified Viking Age. 

Beretning fra 36. Tværfaglige Vikingesymposium (J. Hansen & M. Bruus red.), Odense, s. 

75-86. 

Søvsø, Morten og Sarah Skytte Qvistgaard: Nye hedenske grave fra det ældste Ribe. By, 

marsk og geest 30, s. 5-16. 

Søvsø, Morten: Ribe, Nordens ældste by – en kort introduktion til byens opståen og tidlige 

historie, ca. 700-1050 e.Kr. Geografisk Orientering 2:2018, s. 24-28. 

Søvsø, Morten: Detektorfund og bebyggelsesarkæologi – på markerne vest for Gl. Hviding 

kirke ved Ribe. Viele Funde – grosse Bedeutung? Potenzial und Aussagewert von 

Metalldetektorfunden für die siedlungsarchäologische Forschung der Wikingerzeit. 

Beretning fra det 33. tværfaglige vikingesymposium (V. Hilberg & T. Lemm eds.),  s. 67-80. 

Torfing, Tobias Danborg: Northern Networks - An analysis of three Neolithic Enclosures from 

the Jutland peninsula. Upubliceret ph.d.-afhandling, forsvaret 15. januar ved Christian-

Albrechts-Universität zu Kiel. 

 

5.2 Foredrag og oplæg ved museets medarbejdere 
 

Anne-Sofie Lundtofte 

Markedsføring af kulturhistoriske museer med udgangspunkt i Esbjerg Museum, oplæg for 

markedskommunikationshold fra  Rybners HHX, Esbjerg Museum, 1. februar 

Om det nye Esbjerg Museum, oplæg for personalet fra Esbjerg Kommunes Biblioteker – 

Kultur&Medborgerskab, Esbjerg Museum, 30. maj 

Tankerne bag BESAT, oplæg for Odense Bys Museer, Formidling og satsning, Esbjerg 

Museum, 21. juni 

Formidlingens grundbegreber, oplæg for Esbjerg Gymnasium og HF, Esbjerg Museum, 22. 

oktober 

Om det nye Esbjerg Museum, oplæg for personalet fra Esbjerg Kommunes Biblioteker – 

Biblioteksrum&Service, Esbjerg Museum, 19. september 

Formidlingsgreb i BESAT – Esbjerg 1943, oplæg og forløb for Vadehavets Formidlerforum, 

Esbjerg Museum, 1. november 

Om det nye Esbjerg Museum, oplæg for personalet fra Ribe Kunstmuseum, Esbjerg Museum, 

10. december 

 

Claus Feveile 

35 år med metaldetektoren - Resultater og metoder fra Sydvestjylland og Nordøstfyn. 

Folkeuniversitetet, Bornholm, 5. marts. 



   
 

59 

 

Northern Emporium / Ribe Excavation Project – foreløbige resultater, miniforedrag på Ældre 

Sagens “suppemøder”, Ribe, 11. og 25. oktober. 

Northern Emporium – Ribe Excavation Project, oplæg på ODM’s faglige orienteringsmøde, 

Vejle 16-17. november. (sammen med Sarah Q., Maria K, og Søren Munck, (Århus Uni). 

Northern Emporium. Ribe 2018. ½ times program i DK4’s række ”Arkæologien Rundt”, sendt 

første gang 15. juni.  

Danefæ Top 10 - Damhus-skatten på 1. pladsen – indslag i DK4’s udsendelse ”Danefæ Top 

10”, sendt første gang 28. december. 

 

Flemming Just 

Jacob A. Riis og religionen. Hjerting menighedsråd. 4. januar. 

Sydvestjyske Museer i 2017 og lidt om fremtiden. Foredrag ved Antikvarisk Selskabs 

generalforsamling, Museet Ribes Vikinger, 8. marts. 

Status på Sydvestjyske Museer. Foredrag ved Esbjerg og Omegns Museumsforenings 

generalforsamling, Esbjerg Museum, 22. marts. 

Museerne og lokalhistorien. Foredrag ved årsmødet for Dansk Lokalhistorisk Forening, Ribe, 

den 13. april. 

Sydvestjyske Museers planer i Esbjerg, Ribe og Bramming. Rotary Esbjerg, 23. april. 

Vadehavet og oplevelsesøkonomien. Officersforeningen, Vadehavscenteret, 8. maj. 

Museerne og ph.d.-kandidaterne. Ph.d.-skolen ved Det Humanistiske Fakultet, AU, 23. maj. 

Stress-test af demokratiet. Grundlovstale, Riber Kjærgaard, 5. juni. 

Morgensange. Oplæg ved sang-marathon, Treenighedskirken, 13. august. 

De nye museer i Ribe. Foredrag i forbindelse med Ribe Vinfestival, 1, september. 

Udviklingen i Vadehavsregionen i de seneste 500 år. Geografforbundet, Ribe, 7. september. 

Jacob A. Riis. Danmarks mest betydningsfulde udvandrer. Årre-Grimstrup Foredragsforening, 

Årre, 11. september. 

De nye museer i Ribe. Ribe Provstis præstemøde, 25. september. 

Jacob A. Riis og det kommende museum. X-klubben, Ribe, 2. oktober.  

De nye museer i Quedens Gaard. Ribe Bykernes Beboerforening, 22. oktober. 

Jacob A. Riis som socialreformator. Historisk Samfund for Ribe Amt, Ribe, 7. november. 

Medvirkende i DR-serie om ’Da vi var bønder’. 

 

Henrik Lundtofte  

Ph.d.-forsvar, Aarhus Universitet, 23. maj.  

August 43 – sabotagen strejkerne og Esbjerg, Esbjerg Museum, 29. august.  

Festforelæsning, Esbjerg Museum, 19. september. 

Historisk metode. Forelæsning på Sociologi og Kulturanalyse, Syddansk Universitet, 20. 

november.  
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Jane B. Møller 

Fra bagtaleri til bålet – Ribehekse.  Bramming Egnsmuseum, 10. april. 

 

Lulu Anne Hansen 

Tyskerpiger før og nu. Fortidsbrug og forskerliv, Professor Annette Warring 60 år, RUC, 13. 

april. 

Turismehistorie i Vadehavet. Perspektiver og potentialer. Vadehavsforskningsdag, SDU, 25. 

april. 

Hekse og troldfolk, Pecha Kucha Esbjerg, 14. august. 

Man skal ikke være lavet af glas - en havnekultur under forandring, Esbjerg og Omegns 

Museumsforening, 3. oktober. 

Tyskerpiger i Esbjerg, Vor Frelser Kirke, Esbjerg, 15.november. 

Tyskerpiger i Esbjerg, Hjerting Kirke, 21. november. 

The Witch Museum Ribe - why a museum of witchcraft, persecution and fear? Language, 

Work and Gender, CBS, 7. December. 

 

Maria Knudsen 

Northern Emporium – Ribe Excavation Project, oplæg på ODM’s faglige orienteringsmøde, 

Vejle 16.-17. november (sammen med Claus Feveile, Sarah Qvistgaard, Sarah Croix og 

Søren Munck (Aarhus Uni.). 

 

Mette Højmark Søvsø 

Outer Markers and Inner Meanings – personal objects and religious materiality, ca 1000-

1500. Foredrag ved: International Medieval Congress (IMC), Leeds, 4. juli 2018.  

Medieval small finds, everyday life and religious practice. Foredrag ved European 

Archaeological Association (EAA); Barcelona 7. September. 

Sydvestjyske Museers samling og samlingsarbejdet. Foredrag i Det antikvariske Selskab. Ribe. 

20. november 2018. 

 

Mette Slyngborg 

Samarbejdsmodel mellem museer og kommuner. Nyere tids netværksmøde, Odense, 29. 

januar. 

KulturMiljø-metoden. BARK Rådgivning, København, 16. maj.  

Visioner til udvikling, Stengårdsvejprojektet. Kulturmøde, v. Statens Kunstfond m.fl., 19. 

september. 

Fanø Museum og fremtiden. Arbejdet i et foreningsdrevet museum. Fanø Museums 

bestyrelse, Nordby, d.9. oktober.    
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Michael Alrø Jensen 

Nye arkæologiske undersøgelser af bondegårde i Skast Herred fra middelalder og tidlig 

moderne tid. Indlæg på ODM’s faglige orienteringsmøde, Munkebjerg, Vejle, 13. 

november. 

 

Mikkel Kirkedahl Nielsen 

Udstillingsteknik, kursus afholdt for Sydvestjyske Arkiver, Helle Hallen 3. oktober 2018. 

Digital museumsformidling - hvorfor?, Det Antikvariske Selskab, Museet Ribes Vikinger, 10. 

oktober 2018. 

 

Mogens Hansen 

Tonnes Tonnesen, socialdemokrat og borgmester i Bramming. Nytårskur. Socialdemokratiet i 

Esbjerg. 6. januar. 

Brammings historie – fremtidens by. 8.-9. kl. Bakkevejens Skole, 9. januar. 

Dagligdagen under besættelsen, 10. klasse, Fortuna-skolen. 12. januar. 

Danmark i senglacialtid. Bramming og dets museum. Undervisning i Sisimiut via skype, 22. 

februar.  

Kirke og Kongemagt. Introduktion til middelalderen for 4.kl., Egekrat Fortunaskolen, 

Grimstrup. 13. april. 

Fortidsmindedag – Kongehøjene ved Bramming. 22. april. 

43.000 glasplader – Brammingfotograferne C.K. Olesen og Maren Olesen. Kulturnatten, 31. 

maj. 

Introduktion til Bramming-egnen og Bramming Egnsmuseum samt forholdet mellem 

naturfag og kulturfag. Wilk Education. 5. september. 

Bramming i 1960’erne. Modeljernbaneklubben i Bramming. 11. september. 

  

Morten Søvsø 

Den antikvariske tradition og Den antikvariske Samling. Ribe Katedralskole, 

Ripensersamfundet. 24. februar. 

Årets gang i arkæologien på Sydvestjyske Museer. Antikvarisk Selskabs generalforsamling, 

Museet Ribes Vikinger, 8. marts. 

Runesten og vikinger ved Ribe Domkirke. Middelfart Sognegård. Middelfart og Oplands 

Lokalhistoriske Forening. 20. marts. 

Runesten og vikinger ved Ribe Domkirke. Nydamselskabet, Ollerup Gl. Skole. 10. april. 

Stormandsmiljøer på den jyske vestkyst i det 1. årtusind e. Kr. Vadehavsforskningsdag. 25. 

april. 

Ribe by-GIS og digitalisering af 1761-brandtaksationen. 31. Byarkæologiske møde i Ribe. 7. 

maj. 

Dankirke – nyt lys over centralpladsernes locus classicus. Arkæologi i Slesvig 17, Jaruplund 

Højskole. 18. Maj. 
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Urban Literacy in the Archaeological Record. Session 219, International Medieval Congress, 

Leeds, 2. juli. 

Urban Literacy in the Archaeological Record. RUL seminar, Nationalmuseet. 17. august. 

Vikingetidens byer. Foredrag i rækken Danmarks historie set gennem byerne. 

Folkeuniversitetet Aarhus. 3. september. 

Central Place or Trading Place? Trajectories for understanding the early history of Danish 

towns 700-1050. Session 510, EAA Barcelona. 8. september. 

Arkæologer på arbejde i Ribe. Folkeuniversitetet, AU, Emdrup. 5. november. 

Udgravninger og bygningsarkæologiske undersøgelser i Quedens Gaard-karréen, Ribe. ODMs 

faglige orienteringsmøde. 13. november. 

Vilslevs arkæologi. Foredrag for Vilslev-Jedsted sognearkiv, 26. november. 

Storgårde og store gårde - om sammenhængen mellem arkitektur og socialstruktur i den 

tidlige middelalders landbebyggelse omkring Ribe. MIRUDA konference 1, Moesgaard, 29. 

november. 

 

Sarah Skytte Qvistgaard 

Northern Emporium – Ribe Excavation Project: Claus Feveile (Sydvestjyske Museer), Sarah 

Croix (UrbNet, Aarhus Universitet), Sarah Skytte Qvistgaard og Maria Knudsen 

(Sydvestjyske Museer), Søren Munch Kristiansen (Institut for Geoscience, Aarhus 

Universitet og UrbNet). Oplæg på Kultur- og naturhistoriske orienteringsmøde ved ODM, 

12.-13. november. 

 

Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Gravhøjene fra enkeltgravstid i Guldager. Guidet vandretur ved gravhøjene ved Guldager i 

forbindelse med fortidsmindedagen. Guldager 22. 4 

Fortidsmindetur i Vejen kommune for Historisk Selskab for Ribe Amt. Guidet køre/vandretur 

rundt til udvalgte fortidsminder. 16.9 

 

Tobias Danborg Torfing 

Ph.d.-forelæsning. Museet Ribes Vikinger, 2. februar. 

Sjelborg: fra stenalder til jernalder. Esbjerg og Omegns Museumsforening, 19. november. 

 

Troels Bo Jensen 

Kannikeklosterruinen og udgravningerne ved Ribe Domkirke. Rundvisning af HM Dronning 

Margrethe, 26. marts. 
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5.3 Deltagelse i udviklings- og formidlingsprojekter 
 

SJM 209 Quedens Gaard 

Flemming Just, projektejer 

Lulu Anne Hansen 

Henrik Hedegaard Kristensen 

Anne-Sofie Lundtofte 

 

SJM 235 Styrkede kompetencer gennem alliancer & Middelalderens Magtspil 

Trine Wittorff Brander 

Mikkel Kirkedahl 

 

SJM 450 Heksemuseet 

Lulu Anne Hansen, projektleder 

Louise Lindgaard 

Maria Østerby Elleby 

Mette Slyngborg 

Mikkel Kirkedahl 

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 541 To undervisningsforløb om Jacob A Riis 

Trine Wittorff Brander 

Mikkel Kirkedahl Nielsen 

Dorit Iversen (MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring) 
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Helle Hovmand (MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring) 

 

SJM 619 Fanø Museum 

Mette Slyngborg, projektleder 

Anders Kilgast Jensen, projektmedarbejder 

Lulu Anne Hansen 

Daniel Andersen 

 

SJM 650 BESAT Esbjerg 1943 

Henrik Lundtofte, projektleder 

Mikkel Kirkedahl Nielsen 

Anne-Sofie Lundtofte 

Henning Pedersen (MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring) 

Charlotte Bruun (MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring) 

Klaus Lund (MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring) 

 

SJM 718 ESM og MRV Udstill med udgangspunkt i Dannebrog 

Mikkel Kirkegaard Nielsen 

Anders Kilgast Jensen 

Lulu Anne Hansen 

Robert Kjærside Storm 

Daniel Andersen 

Kenneth Mørk 

Anne Sofie Lundtofte 

 

SJM 723 Italienske turister i Ribe 

Federica Danesi 

Lulu Anne Hansen 

Flemming Just 

I samarbejde med Visit Ribe 

 

SJM 727 Skoletjenestehus, Sortebrødregade 5 

Flemming Just 

Trine Wittorff Brander 

Dorit Iversen (MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring) 

Anne-Sofie Lundtofte 

Dorte Vind (MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring) 

Henrik Hedegaard Kristensen 
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SJM 756 Det første Esbjerg 

Mikkel Kirkedahl 

Anders Kilgast Jensen 

Henrik Lundtofte 
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5.4 Medlemskab af bestyrelser, råd, udvalg o.a. 
 

 

Anne-Sofie Lundtofte 

Medlem af bestyrelsen for Billund Kommunes Museer 

Medlem af referencegruppen for Kulturregion Vadehavet  

Redaktionsmedlem, Levende Viden 

 

Claus Feveile 

Bestyrelsesmedlem, Ribe Vikingecenter, Lustrup. 

Medlem af arbejdsgruppe under Slots- & Kulturstyrelsen vedr. national arkæologisk strategi 

for Yngre jernalder og Vikingetid. 

 

Flemming Just 

Formand for Organisationen Danske Museeer (ODM) 

Formand for Esbjerg Gymnasium 

Formand for Sydvestjysk Folkeuniversitet (indtil 19. september) 

Næstformand for Esbjerg Erhvervsudvikling (indtil 1. april) 

Medlem af ODM’s forskningsudvalg 

Medlem af bestyrelsen for Konserveringscenter Vest (indtil fusion pr. 1. juli) 

Medlem af SDU’s repræsentantskab (indtil nedlæggelse pr. 1. september) 

Medlem af Nationalpark Vadehavets forskningsudvalg 

Medlem af Danske Kulturbestyrelsers referencegruppe vedr. nyt bestyrelseskodeks 

Medlem af Kulturministeriets rådgivende udvalg vedr. kulturstatistik 

Redaktionsmedlem, Levende Viden 

 

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.  

Eksaminator ved Aarhus Universitet.   

 

Lulu Anne Hansen 

Medlem af det regionale bedømmelsesudvalg for Din ting vores historie Under 

nationalmuseet. 

Medlem af styregruppen for projektet 100 Fortællinger  

Medlem af TIC, Center for Turisme, Innovation og Kultur 

Medlem af aftagerpanelet for MA i International Tourism and Leisure Management ved SDU 

og European Master in Tourism Management  
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Medlem af Nordisk Nettverk for Turismehistorie 

Medlem af Turismeforskere i Danmark 

 

Mette Højmark Søvsø 

Redaktør, By, marsk og geest 

Censor ved Arkæologiuddannelserne, AU 

Medlem af Museumsforum Syddanmarks bestyrelse 

 

Mette Slyngborg  

Medlem af bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond 

Medlem af Ribe Byforum 

Medlem af Det særlige bygningssyn 

Medlem af Nyere tids netværk 

Medlem af TR-netværk for museerne 

Redaktionsmedlem, Levende Viden 

 

Mikkel Kirkedahl Nielsen 

Medlem af bestyrelsen for Historisk Samfund for Ribe Amt 

Medlem af komiteen for Ribes Kulturnat 

Redaktør, Levende Viden 

Områderedaktør, EAI Endorsed Transactions on Creative Technologies 

 

Mogens Hansen  

Medlem af bestyrelsen for Historisk Samfund for Ribe Amt  

Medlem af bestyrelsen for Ølgod Museums Fond  

Medlem af bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening for Bramming-egnen 

Medlem af bestyrelsen for Folkeuniversitetet for Esbjerg Kommune  

Medlem af bestyrelsen for Støtteforeningen for Bramming Banegård 

Medlem af redaktionen af Lokalårbogen, Lokalhistorisk Forening for Bramming-egnen. 

Medlem af Byforum, Bramming   

 

Morten Søvsø 

Medlem af styregruppen i Research Network of Urban Literacy (AU).  

Medlem af styregruppen i MIRUDA, Middelalderens Rurale Danmark (AU). 

Medlem af aftagerpanel for ARTS (AU).  

Medlem af Arkæologisk Arbejdsgruppe under Slots- og Kulturstyrelsen. 

Medlem af det Museumsfaglige råd for Kulturhistorie under Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Medlem af Editorial Board for Danish Journal of Archaeology. 

Medlem af censorkorpset for Arkæologi, AU og KU. 

 

Sarah Skytte Qvistgaard 

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem på Sydvestjyske Museer 

Medlem af personaleforeningens bestyrelse på Sydvestjyske Museer  

Medlem af Neolitisk Netværk 

Medlem af netværket Worked Bone Research Group 

Menigt medlem af ICAZ, International Council for ArcheoZoology 

 

Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Medlem af Det grønne råd i Esbjerg Kommune 

Redaktionsmedlem af Levende Viden. 

 

Tobias Danborg Torfing 

Neolitisk Netværk 

 

Trine Wittorff Brander 

Medlem af bestyrelsen for Historiske Værksteder 

 

Troels Bo Jensen 

Arbejdsmiljørepræsentant 
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6. Ansatte og frivillige i enhederne 2018 
 

Ledelse 

Flemming Just, direktør, dr.phil., adjungeret professor 

Henrik H. Kristensen, administrationschef, MBA 

 

Administration & Ejendomme 

Fastansatte 

Henrik H. Kristensen, administrationschef, leder af Administration & Ejendomme 

Anders Klingenberg Kristensen, servicemedarbejder 

Anna Marie Ravn, museumsassistent 

Anna Østergaard, rengøringsassistent  

Bente Eg Clausen, bogholder 

Carsten Pedersen, håndværker  

Henrik M. Kristiansen, forvalter  

Rikke Helth Hedegaard, bogholder 

Tove Beck, museumsassistent 

 

Ikke-fastansatte 

Thea Traun, akademisk medarbejder 

 

Arkæologi & Samling 

Fastansatte 

Morten Søvsø, overinspektør, leder af Arkæologi 

Bente Grundvad Alexiou, museumsinspektør 

Claus Feveile, museumsinspektør 

Kim Fabricius Pedersen, museumsassistent 

Maria Knudsen, museumsinspektør 

Mette Højmark Søvsø, museumsinspektør, samlingsansvarlig 

Michael Alrø Jensen, museumsinspektør 

Sarah Qvistgaard, museumsinspektør 

Steen Thrane Frydenlund Jensen, museumsinspektør 

Tinna Lyngbak Therkelsen, museumsassistent 

Tobias Danborg Torfing, museumsinspektør 

Troels Bo Jensen, museumsinspektør 

 

Ikke-fastansatte 

Anders Olesen, arkæolog 

Christina Berg, arkæolog  
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Clémence Marchal, arkæolog 

Erik Lind Jensen, arkæolog 

Henrik Brinch Christiansen, museumsassistent 

Jane Sif Hansen, arkæolog 

Janne Louise Andersen Krøtel, arkæolog 

Janne Bach Flensborg, arkæolog 

Johanne Brodersen, museumsassistent 

Karen Lovén, konservator 

Katrine Buhrkal Witte, arkæolog 

Livija Ivanovaite, arkæolog 

Malene Aagreen Nielsen, arkæolog 

Morten Henneberg Knudsen, arkæolog 

Nanna Rosengård Jensen, arkæolog 

Nanna Rahbek, arkæolog 

Natasha Bani-Sadr, arkæolog  

Michelle Wittenberg Petersen, arkæolog 

Mikkel Hedegaard Borch, arkæolog 

Satya Dev, arkæolog 

Sara Bülow Hee, arkæolog 

Sine Kristensen, museumsassistent  

Tassa Annelise Zedler, arkæolog 

Thomas Dahlstrøm Nielsen, museumsassistent 

 

Frivillige 

Anette Grunert, soldning 

Dan Christensen, detektor 

Dan Lønborg, detektor 

Else Lei, soldning  

Flemming Gadgaard, soldning og detektor 

Glenn Abramsson, soldning 

Gunnar Larsen, detektor 

Henrik Brinch Christiansen, detektor 

Inge Rüsch, soldning 

Jan Hein, soldning 

Jens Chr. Lau, detektor 

Jens Kristian Eg, scanning 

Kirsten Dons Christensen, soldning 

Lene Feveile, soldning 

Mathias Kaas, soldning 

Verner Hansen, soldning 
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Historie 

Fastansatte 

Lulu Anne Hansen, overinspektør, ph.d., leder af Historie 

Mette Slyngborg, museumsinspektør 

Mogens Hansen, museumsinspektør (fra 1.10.) 

Kristian Andersen, bibliotekar 

Robert Kjærside Storm, akademisk medarbejder 

 

Ikke-fastansatte 

Anders Kilgast Jensen, akademisk medarbejder 

Maria Østerby Elleby, Ph.d.-stud. 

Louise Hauberg Lindgaard, akademisk medarbejder  

Daniel Jespersen, akademisk medarbejder  

 

Frivillige 

Anne Grethe Clemmensen 

Poul Ferland  

 

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  

 

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 

 

GhostWalkere og Nissemor 

Leif Graves Christensen 

Anni Møller- Christensen 

Kurt Juul 

Richard Kværnø 

Jens Ole Nielsen 

Sven Petersen 
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Søren Muldvad 

Trygve Marthinsen 

Etly Fønss  

Margit Lindesø 

Gudmund Tolbøll Mouritsen 

Bente Brund 

 

Marketing & Publikum 

Fastansatte 

Kenneth Mørk, leder af Marketing & Publikum (fra 1.10.) 

Bent N. Christensen, museumsvært 

Camilla Gelsing, museumsvært 

Connie Metha Dam, museumsvært  

Fritz B.S. Andersen, museumsvært  

Gudrun Theilman Schmidt, museumsvært  

Inge Cederholm Ahrendsen, museumsvært 

Laila Strandbygaard, museumsvært  

Lisbeth Karlsen, museumsvært og butikansvarlig 

Lisbeth Norberg, museumsvært  

Marianne Beck, museumsvært 

Mille Kjær Lund,  museumsassistent 

Ole Bang, museumsvært 

Palle L. Bramming, museumsvært  

Pia Greve Sørensen, museumsvært  

Ulla Hauge Ehlers, museumsvært 

Ulla Hollænder Kristensen, museumsvært og butiksansvarlig  

 

Ikke-fastansatte  

Anne H. Kristensen, museumsvært 

Camilla B. Damgård, museumsvært 

Diana Børgesen, museumsvært 

Ellen Lundtofte, museumsvært 

Frida H. Bennetsen, museumsvært 

Ida Christensen, museumsvært 

Irene Jensen, museumsvært 

Jens L. Bonde, museumsassistent 

Jimmy B. Hauschildt, museumsvært 

Jonas N. Kristoffersen, museumsvært 

Josephine Holm, museumsvært 

Kjerstine B. Kristensen, museumsvært 
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Laura Højer, museumsvært 

Mads Anton Højer, museumsvært 

Matilde Hausted, museumsvært 

Mette Nørager, museumsvært 

Mie W. Brander, museumsvært 

Nanna D. Rathmann, museumsvært 

Rune M. Pedersen, museumsvært 

 

Historisk Samling fra Besættelsestiden, HSB 

Fastansatte 

Henrik Lundtofte, arkivleder for Historisk Samling fra Besættelsestiden, HSB 

 

Ikke-fastansatte 

Gitte Jørgensen, museumsassistent 

Rasmus Therkelsen, akademisk medarbejder 

Søren W.K. Rasmussen, studentermedhjælper  

 

Frivillige 

Benneth Østergaard Petersen 

Leif H. Thomsen 

Lise Østergaard Petersen 

Mona Jensen 

Palle Andersen 

Suni Gaasedal  

 

Bramming Egnsmuseum 

Fastansatte 

Mogens Hansen, museumsinspektør, leder af Bramming Egnsmuseum 

 

Ikke-fastansatte 

Agar Haji, akademisk medarbejder  

Alan, museumsassistent 

Christian Sonne, akademisk medarbejder  

Jane B. Møller, akademisk medarbejder  

Per, museumsassistent 

Steffen, museumsassistent 

 

Frivillige 

Birte Jessen 

Frida Svenningsen 
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Grete Knutzen 

Hanne Eibye 

Hans Peter Søgaard 

Jane B. Møller 

Jens Rohde 

Johannes Holm 

John Schwartz 

Jørn Boesen Andersen 

Lars Christoffersen 

Lis Holm  

Marna Hygum 

Mogens Jessing 

Paul Erik Andersen 

Per Damgaard 

Sven Astrup 

Wagn Olesen 
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7. Årsregnskab 

    Årsregnskab  Årsregnskab  Årsregnskab  Årsregnskab  

    2015  2016  2017  2018 

           

Personale     -11.679  -11.476  -11.050  -11.754 

Lokaler – ejendomme, friarealer      -2.037  -2.929  -5.350  -4.746 

Samlingens forvaltning m.v.      -268  -176  -214  -197 

Undersøgelser og erhvervelser      378  -221  -254  592 

Konservering              

Udstillinger      -693  -358  -1.332  -9.617 

Anden formidlingsvirksomhed      -110  -60  -84  -153 

Administration      -348  -608  -564  -384 

Entre      1.783  1.790  1.976  1.775 

Betalinger for undersøgelser i henhold 

til kap. 8      

      

Husleje, prioritetsrenter og –afdrag              

Andre renter      -11  -65  29  -33 

Kiosk- og cafeteriavirksomhed      594  557  620  576 

            

I alt konto 22 til 82      -12.391  -13.546  -16.236  -23.941 

           

Tilskud fra kommuner      8.993  10.009  12.327  12.510 

Ikke-offentlige tilskud       542  355  1.313  8.536 

Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd              

Tilskud fra amtskommuner              

           

I alt konto 90 til 94      -2.856  -3.182  -2.596  21.046 

           

Statstilskud     2.952  3.350  3.155  3.534 

              

Ekstraordinær indtægt ved salg af 

ejendom       

  

 

    

           

           

Resultat (indtægter – udgifter)      96  168  559  639 

 


