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1. Ledelsesberetning 

Organisation 

Bestyrelsen for museet var i 2019 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 Andersen, kulturudvalgsformand, Esbjerg byråd 

Poul Larsen, udpeget af Esbjerg og Omegns Museumsforening 

Sarah Qvistgaard, museumsinspektør, udpeget af medarbejderne (indtil 31.3.) 

Mette Slyngborg, museumsinspektør, udpeget af medarbejderne (fra 1.4.) 

 

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 bestod i 2019 i øvrigt af lederen af Arkæologi & 

Samling, 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 

I slutningen af året var tre medarbejdere fra Slots- og Kulturstyrelsen på et to-dages besøg i 

forbindelse med en såkaldt kvalitetsvurdering. Disse evalueringer er en 360 graders 

vurdering af alle dele af museets aktiviteter og er styrelsens redskab til at vurdere, om de 

statsanerkendte museer lever op til museumsloven og dens fem hovedopgaver i form af 

indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Ud over besøget og møde med 

ledelse, formandskab og kommune har styrelsens medarbejdere forud fået et omfattende 

dokumentationsmateriale. Den endelige vurdering munder ud i rapport med en af følgende 

karakterer: Meget tilfredsstillende, tilfredsstillende, ikke helt tilfredsstillende og ikke 

tilfredsstillende.  

Den seneste kvalitetsvurderingsrapport gik tilbage til 2011 og gav karakteren 

tilfredsstillende. 2019-rapporten udløste karakteren ’meget tilfredsstillende’ og indeholdt 

følgende sammenfatning: 

 

”Sydvestjyske Museer er samlet set et markant og professionelt drevet museum, der løfter 

alle faglige opgaver på et højt kvalitativt niveau, arbejder innovativt og nytænkende med 

fortsat udvikling og professionalisering af den samlede virksomhed og viser vejen for 
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eksemplariske partnerskaber, faglige standarder og metodeudvikling til inspiration og gavn 

for det samlede museumsvæsen. 

Museet har realiseret en række større udviklingsprojekter med stor opbakning fra både 

fonde og Esbjerg Kommune, og arbejder kontinuerligt på videre udvikling og nytænkning af 

museet på baggrund af strategi og konkret business-case, herunder nøje vurdering af faglig 

synergi, potentiale og udbytte. Der lægges et stort engagement i udviklingen af fagligt 

velfunderede tilbud – også uden for museet. Museet er en central og væsentlig aktør lokalt, 

regionalt og nationalt og med stærke faglige samarbejder og relationer internationalt. 

Museet forholder sig bevidst og konkret til dets rolle i samfundet og spiller aktivt ind ift. de 

kommunale strategier.” 

 

Det er en konklusion, som vi naturligvis er stolte af, da den er baseret på gennemgang af et 

omfattende materiale og foretaget af meget erfarne evaluatorer. 

 

Ser vi på museets aktiviteter i 2019, har de været præget af samme ekstraordinære travlhed 

som i 2018. Den 27. juni åbnede vi et helt nyt museum, Jacob A. Riis Museum, i dennes 

barndomshjem i Sortebrødregade i Ribe. Det er det første af tre museer, der skal etableres i 

Quedens Gaard-karréen, hvor museet nu ejer alle bygninger. Realiseringen af museet har 

været mulig pga. store donationer fra først og fremmest Augustinus Fonden og Nordea-

fonden. Med Jørgen Overbys Tegnestue som restaureringsarkitekt har vi fået gennemført en 

omfattende renovering af både barndomshjemmet og tilstødende bygninger samt etableret 

museumsbutik og servicefaciliteter. Renoveringsarbejdet foregik samtidig med 

udstillingsopbygningen, der fandt sted i et tæt samarbejde mellem museets egen 

projektgruppe (Mette Slyngborg (proejktleder), Mikkel Kirkedahl Nielsen og Anders Kilgast) 

og en række eksterne leverandører med udstillingsarkitekt Eskild Bjerre Laursen og MMEx i 

spidsen. Samtidig opnåede vi i samarbejde med Saxofilm at tiltrække næsten tre mio. kr. til 

en flot museumsfilm og en stor dokumentarfilm om Jacob A. Riis.  

Museet har opnået fine besøgstal og har fået omfattende og meget positiv omtale i 

medierne, ligesom gæsterne har givet meget flotte evalueringer. 

 

Sideløbende med Jacob A. Riis Museum gik vi i gang med heksemuseet, hvis officielle navn er 

HEX! Museum of Witch Hunt. Det samme håndværkerkonsortium vandt licitationen og har 

været i gang med en omfattende renovering inde og ude af Quedens Gaards tre fløje. Det 

har givet ganske mange udfordringer for det nye Riis-museum og for vores forpagter af 

Quedens Café. Indholdsmæssigt har en projektgruppe under ledelse af overinspektør Lulu 

Anne Hansen været i gang med at forberede etableringen af museet i tæt samarbejde med 

det valgte udstillingsfirma, Moesgaard Museums Tegnestue. Museet åbner medio juni 2020. 

 

Fra september 2018 gik museets hidtil største udgravning i gang, Facebook-grunden mellem 

Andrup og Kvaglund på 2,2 mio. m2. Det omfattende arbejde med tre udgravningshold fik 

imidlertid en brat ende, da Facebook i foråret 2019 meget overraskende meddelte, at 
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firmaet alligevel ikke ville bygge et datacenter. Vi havde på det tidspunkt undersøgt omkring 

2/3 af grunden. Heldigvis havde vi kontraktligt dækket os godt ind, men efter sommerferien 

måtte vi sige farvel til en lille halv snes unge arkæologer, som var blevet hyret året før til den 

ekstraordinære opgave. Vi er nu i gang med en omfattende bearbejdning af de mange 

genstande og data, som den store udgravning har resulteret i. 

 

På samlingsområdet har vi af særlige opgaver haft fokus på magasinforholdene på Tobakken, 

hvor vi opbevarer nyere tids-genstande fra Esbjerg. Desværre er opbevaringsforholdene 

langt fra optimale, hvilket også blev påpeget som noget af det eneste malurt i 

kvalitetsvurderingsrapporten. Blandt andet er taget utæt, hvorfor vi har flyttet genstande 

herfra til magasinet i Ribe. Mod slutningen af året bevilgede Kulturministeriet 

igangsætningsmidler til en række magasinplaner rundt om i landet, og vi, dvs. de fire 

statsanerkendte museer i kommunen samt Esbjerg Byhistoriske Arkiv, modtog 2,6 mio. kr. til 

at realisere en gammel plan for et fællesmagasin ved siden af det eksisterende glimrende 

magasin på Ørstedsvej i Ribe. Næste skridt bliver at søge Esbjerg byråd om 

restfinansieringen (> 10 mio. kr.) ved budgetforhandlingerne i 2020. 

 

Et markant nyt tiltag på samlingsområdet er Samlingen OnLine, hvor vi selv med Henrik 

Brinch Christiansen, Morten Søvsø og Claus Feveile i spidsen har udviklet en database, som 

kan tilgås af alle. Her finder man over en million arkæologiske genstande med beskrivelser, 

og omkring 100.000 er forsynet med fotos i høj opløsning. Databasen har rigtig gode 

søgemuligheder og er en model for, hvordan museerne kan stille samlingerne til rådighed for 

alle borgere.  

 

I slutningen af 2018 etablerede museet en ny enhed, Marketing & Publikum. Lederen heraf, 

Kenneth Mørk, har siden iværksat en lang række initiativer, som skal professionalisere vores 

markedsføringsindsats og skabe grundlaget for en større indtjening. Et af indsatsområderne 

har været at udnytte museets lokaler, især Ribes Vikinger og Det Gamle Rådhus, til en lang 

række arrangementer. Dette område har udviklet sig meget positivt. Samtidig er en række 

underliggende it- og bookingsystemer ved at være udviklet.  

Arkæologi og tilsyn med fredede fortidsminder 

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., har vi i 2019 i arkæologi haft den næststørste omsætning nogensinde, ca. 

12 mio. kr.  Af afsnit 3.1 fremgår det detaljeret hvilke sager, der har ført til forundersøgelser 

og slutundersøgelser. 

 

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. Museet 
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modtager årligt omkring 200.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen for at udføre 

tilsynsopgaven. Vi skal for dette beløb selv betale al transport rundt i det store område. 

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 i ind- og 

udland 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 relativt 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.  

 

SLKS kvitterer i sin kvalitetsvurderingsrapport for indsatsen med følgende karakteristik: 

 

”Det er meget tilfredsstillende: 

- at museets forskning inden for det samlede ansvarsområde både kvantitativt og 

kvalitativt er på et meget højt niveau og publiceres i fagfællebedømte medier 

nationalt og internationalt. 

- at museet i stort omfang indgår i relevante nationale og internationale netværk og 

samarbejder, aktivt deltager i og initierer fora med henblik på udvikling og formidling 

af forskningsindsatsen samt driver to publiceringskanaler, der er optaget på BFI-

listerne - også til gavn for andre museer.” 

 

I tabel 1 ses udviklingen i de seneste fem års forskningspublicering. Selv om de to seneste år 

har været meget travle og har medført en kvantitativ nedgang, er det lykkedes at fastholde 

et højt niveau i form af fagfællebedømte artikler. 

  

Tabel 1. Forskningspublicering 

 2015 2016 2017 2018 2019 

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

Dansksprogede artikler/kapitler/anmeld. 48 15 18 26 12 

Fremmedsprogede artikler/kapitler 1 4 5 6 5 

Fagfællebedømte bøger og artikler  11 11 12 15 15 

Forskningsformidlende art. og kapitler 34 7 9 8 7 

Liljebjerget 5 3 6 4 2 
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I 2014 vedtog museet en ambitiøs 5-årig forskningsstrategi. Den blev i 2019 afløst af en ny 

strategi gældende for 2019 til og med 2023 og med samme ambitionsniveau. For 

arkæologiens vedkommende er forskningsindsatsen fordelt på to søjler, byarkæologien og 

landskabsarkæologien, og hver med en række underpunkter. For nyere tids forskningen er 

det afgørende nye, at museet i 2019 indgik en samarbejdsaftale med Institut for Historie, 

SDU. Heri lægges især vægt på samarbejde om hekseforskning i regi af Center for 

Middelalder- og Renæssancestudier og samarbejde i regi af Danish Centre for Welfare 

Studies, hvor fokus ligger på Jacob A. Riis’ rolle som tidlig velfærdspolitiker og på studier af 

den umiddelbare efterkrigstid. 

 

Mod slutningen af året blev nyere tids forskningen tilført en væsentlig 

forskningskompetence, idet Søren Byskov blev ansat som leder af Bramming Egnsmuseum. 

Efter 14 år gik museumsinspektør Mogens Hansen på pension efter en anerkendelsesværdig 

indsats. Søren Byskov kommer fra en stilling som forskningsleder og museumsinspektør på 

Fiskeri- og Søfartsmuseet og har ud over en ph.d.-grad også en seniorforskerbedømmelse fra 

SDU.  

Formidling 

Museet har mange og forskelligartede formidlingsformer og på mange platforme: 

Udstillinger, foredrag, hjemmesider, sociale medier, blogs, guidede ture, læringstilbud, 

radio- og tv-indslag m.m.  

 

Siden 2010 har Sydvestjyske Museer og Esbjerg Kommunes skoletjeneste Myrthue – Natur, 

Kultur, Læring haft et formaliseret samarbejde i form af Skoletjenesten på Quedens Gaard. 

Begge parter lægger som minimum en halvtids medarbejder i aktiviteten. Enheden har til i 

nyindrettede lokaler i renæssancehuset Sortebrødregade 5. På Esbjerg Museum foregår der 

også et tæt samarbejde, hvor Myrthue har tre læringsaktiviteter: Den gamle skolestue, 

BESAT/Historisk værksted samt Holocaust UndervisningsCentret (HUC).  

 

SLKS giver følgende karakteristik af museets samlede formidlingsindsats: 

 

”Det er meget tilfredsstillende: 

- at museets formidling er omfattende og differentieret med brug af varierede og 

gennemtænkte formidlingsgreb og -formater målrettet forskellige brugergrupper, 

herunder er tætforbundet med forskningsfaglig viden og tænkt i forhold til brugernes 

oplevelser. 

- at museet har et eksemplarisk partnerskab med skoletjenesten Myrthue om 

systematisk at udvikle, gennemføre og evaluere undervisnings- og formidlingstilbud til 

alle skoletrin, efter trinmål og lærerplaner, og som benyttes i stort omfang. 
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- at museet i stort omfang har realiseret udvikling og nytænkning af udstillinger og 

besøgssteder, og kontinuerligt har fokus på videre udvikling med nye projekter under 

gennemførelse og udvikling. 

- at museet siden 2009 har haft stor vækst i besøgstallet og i dag har et årligt besøgstal 

på mellem 110-130.000.” 

 

En væsentlig formidling finder sted i form af foredrag og oplæg, se tabel 2.  

 

Tabel 2. Forskningsformidling gennem foredrag 

Type 2015 2016 2017 2018 2019 

Forskningsformidlende  52 41 53 46 76 

Videnskabelige 28 22 22 20 23 

- heraf fremmedsprogede 14 11 11 6 7 

I alt 80 63 75 66 99 

 

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 bortforpagtet. I begyndelsen af 2018 kom 

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

omfattende renoveringsarbejde af Sortebrødregade 1-3 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 er etableret i hans barndomshjem og 

åbnede i slutningen af juni 2019. Publikum og medier har taget virkelig godt imod det nye 

museum, som i det første halvår fik over 10.000 besøgende. 

 

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 

konsortium med murermester Kurt Weiland, som også vandt licitationen på Jacob A. Riis 

Museum. Museumsindholdet står en intern projektgruppe for med overinspektør Lulu Anne 
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Hansen i spidsen. Det sker i et tæt samspil med Moesgaard Museums Tegnestue, som vi har 

valgt til at forestå museumsopbygningen. Museet er planlagt til officiel åbning den 19. juni 

2020.  

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 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, Esbjerg 

Kommune samt E+N Arkitekter, Aarhus. Ved byrådets budgetforhandlinger opnåede vi at få 

300.000 kr. til videreudvikling af projektet i 2020. 

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

årsværk. 

 

Tabel 3. Antal ansatte og fuldtidsårsværk, 2014-18 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antal ansatte 76 90 80 89 112 121 

Antal årsværk 40,45 35,66 34,92 36,46 46,51 51,02 

 

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. 

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.  

 

Figur 4. Bevillingsoversigt, eksterne bevillinger 2017-19 

 2017 2018 2019* 

Ansøgningssum (mio. kr.) 43,9 32,5 34,2 

Bevillingssum (mio. kr.) 15,9 12,4  4,1 

Bevillingssucces i beløb (%) 36 38 12 

Bevillingssucces, ansøgninger (%) 62 67 47 
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* Ny opgørelsesmetode således at vi kun har medtaget museets egen del i det samlede 
ansøgte og bevilgede beløb.  
 

2019 har været et overgangsår, efter at vi i de foregående år har hentet mange eksterne 

midler til nye museer. I 2019 har den største enkeltbevilling været 2,6 mio. fra Slots- og 

Kulturstyrelsen til et fællesmagasin. Desuden fik vi 875.000 kr. fra Velux Fonden til at 

udarbejde en fuldstændig nytænkning af Museet Ribes Vikinger. 

Besøgstal  

Nedenstående tabel 5 viser samtlige besøgende på udstillingsstederne på Sydvestjyske 

Museer. Det er meget glædeligt, at det nye Jacob A. Riis Museum det første halve år efter 

åbningen har været besøgt af over 10.000 gæster. Det er meget tilfredsstillende i 

betragtning af, at Jacob A. Riis – hans betydning ufortalt –  ikke er alment kendt og slet ikke 

blandt udenlandske turister. Øvrige museumsaktiviteter omfatter bl.a. Peters Jul, Ribe 

MiddelalderMarked, skoletjeneste og andre aktiviteter uden for museumsudstillingerne. 

Mandø Museum og fra 2019 også Fanø Museum er associerede til Sydvestjyske Museer, 

hvilket betyder, at vi leverer en række faglige ydelser, og deres besøgstal indgår herefter i 

vores besøgstal. 

 

Tabel 5. Besøgstal 2013-18 

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Museet Ribes Vikinger 34.412 33.485 40.437 37.950 38.067 37.666 

Esbjerg Museum 8.667 7.658 *0 *1.969 8.460 8.110 

Jacob A. Riis Museum 10.754      

Bramming Egnsmuseum 2.273 2.234 1903 1.789 - - 

Rådhussamlingen 3.179 2.988 2.460 2.319 2.779 2.185 

Domkirkemuseet 55.139 **47.800 62.534 55.454 59.792 59.718 

Museet på Ribelund - - 640 700 690 - 

Mandø Museum 1.481 1.228 2.460 2.330 - - 

Fanø Museum 3.845      

Esbjerg Vandtårn 2.800 2.644 2.983 3.258 4.423 4.038 

Øvrige museums- 

aktiviteter, Ribe 

 

6.520 

 

9.335 

 

12.762 

 

15.620 11.861 13.775 

Øvrige museums- 

aktiviteter, Esbjerg 

 

2.402 

 

4.806 

 

6.944 

 

4.960 4.975 5.210 

I alt  131.472 112.178 133.123 126.349 131.047 130.702 

*Esbjerg Museum var lukket 1.4.2016 – 16.1. 2018. 

** Domkirketårnet var lukket i en periode pga. renovering.  
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Resultatet for 2019 

Sydvestjyske Museer realiserede i 2019 et underskud på kr. 197.000. Resultatet er 

tilfredsstillende i lyset af mange ekstraordinære udgifter, især til etablering af Jacob A. Riis 

Museum. 

Budget 2020 – overslag 2021-23 

Overordnet viser det budgetterede resultatet for 2020 et overskud på t.kr. 222. 

For overslagsårene 2021-23 forventes resultater som flg.: 

2021 (tkr.): 375 

2022 (tkr.): 290 

2023 (tkr.): 245 

 

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 18%. Det statslige 

bidrag er med det årlige omprioriteringsbidrag på 2% blevet beskåret med 8% i de seneste 

år. Ved finanslovsforhandlingerne i 2019 lykkedes det heldigvis at få fjernet 

omprioriteringsbidraget for de kommende år.  

 

I 2017 igangsatte daværende kulturminister Mette Bock et arbejde med at ændre den 

fremtidige statsstøtte til de statsanerkendte museer. På grund af valget i juni 2019 nåede 

partierne ikke i mål. Den nye minister, Joy Mogensen, synes ikke at have en ændret støtte 

højt på sin politiske dagsorden. 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.  

Begivenheder efter 2019 

Der er rigtig meget at glæde sig over mht. 2019-aktiviteterne. 2020 tegner tilsvarende 

spændende på det faglige område, hvor vi åbner heksemuseet og igangsætter en række 

større initiativer på marketing- og samlingsområdet. Til gengæld har corona-pandemien 

fuldstændig ændret vilkårene for museets virke som attraktionssted, formentlig det meste af 

2020. Museets ledelse vil på alle måder søge at dæmpe konsekvenserne og afsøge 

mulighederne for kompensationsordninger. Selv om vi således må forvente et negativt 2020-

resultat, har museet en sådan likviditet, at den fortsatte drift ikke er i fare. 
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2. Beretning fra de faglige enheder 

2.1. Arkæologi & Samling 

Udgravningsaktivitet 

I 2019 udførte Sydvestjyske Museer 33 arkæologiske undersøgelser fordelt over Esbjerg, 

Billund og Fanø kommuner, som udgør museets arkæologiske ansvarsområde og jagtmark. 

Tilsammen omfatter de tre kommuner et landområde på 1281 km2 svarende til ca. 3 % af 

Danmarks areal.  

 

Tabel 1. Udgravningernes art i 2019 sammenlignet med de foregående fire år 

Udgravninger SJM  2015 2016 2017 2018 2019 

Mindre forundersøgelser betalt af SJM 8 10 11 10 9 

Større forundersøgelser betalt af bygherre 11 19 15 14 12 

Slutundersøgelser betalt af bygherre 9 11 11 13 11 

Forskningsudgravninger 2 3 3 2 1 

I alt 30 43 40 39 33 

 

Tabel 2. De arkæologiske undersøgelser de seneste fem år fordelt på de tre kommuner i 
museets ansvarsområde. 

Kommune 2015 2016 2017 2018 2019 

Esbjerg 23 33 28 32 25 

Billund 7 8 12 7 7 

Fanø 0 2 0 0 1 

I alt 30 43 40 39 33 

 

Omsætningen i den arkæologiske afdeling var i 2019 på 11,86 mio. kr. inkl. moms. Det høje 

tal er en afspejling af både høj aktivitet inden for de løbende nødudgravninger udløst af 

anlægsaktivitet forstærket af beretningsarbejdet med forskningsudgravningen SJM 3 

Northern Emporium samt feltarbejde og beretningsarbejde fra de store udgravninger i 

Andrup, se figur 1.  
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Fig. 1. Omsætningen i Sydvestjyske Museers arkæologiske virksomhed 2008-2019. 

 

De seneste to år har været præget af de store undersøgelser i Andrup, men af uvisse årsager 

valgte Facebook altså ikke at opføre det planlagte datacenter på stedet. Heldigvis fik det ikke 

betydning for de arkæologiske undersøgelser, som var afregnet, inden tech-giganten fik 

kolde fødder. I 2019 kunne museet derfor afslutte feltarbejdet for de senere års meget 

omfattende udgravninger i Andrup ejerlav, som både omfatter udstykningen 

Nørregårdsparken samt vest herfor de mere end 200 ha, hvor datacenteret var planlagt. Nu 

pågår beretningsarbejdet, og de mange C14-dateringer af forkullet korn fra husenes 

stolpehuller kommer efterhånden retur fra dateringslaboratoriet.  

 

I Andrup er fundet ganske få spor fra jægerstenalderen i form af mikrolitter fra Maglemose-

perioden (9000-6000 f.Kr.). Fra bondestenalderen (4000-1700 f.Kr.) er påvist en række 

hustomter fra lejlighedsvis bebyggelse igennem det lange tidsrum. Bebyggelse fra 

bronzealderen (1700-500 f.Kr.) synes, lidt overraskende, at være meget svagt repræsenteret 

i hele det undersøgte område til trods for, at der på arealet tidligere er undersøgt gravhøje 

fra denne periode.  

Fra førromersk jernalder (500 f.Kr.-Kristi fødsel) bliver hustomterne langt hyppigere, og 

processen fra spredtliggende omflyttende gårde til samlede, mindre landsbyer med længere 

stedkontinuitet kan følges i detaljer. De spredte førromerske gårde ligger i hele det 

undersøgte område, også på de gamle hedearealer, mens de lidt yngre landsbyer ligger på 

de arealer, som på de ældste præcise kort, matrikelkortene fra omkring år 1800, var 

agerjord. Det tyder på, at dyrkningssystemernes grundstruktur, og forholdet mellem 

agerjord og marginaljorde med lynghede allerede fastlagdes i ældre jernalder og ikke 

undergik systemiske forandringer før udskiftningen 2000 år senere. Det er storskala-

undersøgelser som i Andrup, der kan afsløre og dokumentere strukturelle udviklinger som 

denne og belyse de lange linjer i det agrare landskabs historie og udnyttelse. 
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Fig. 2. Udgravningen SJM 805 Grønkjær Vang Nord med gårde fra førromersk jernalder. C14-
dateringerne viser, at samtlige gårde stammer fra førromersk jernalder, 400-100 år f.Kr., 
hvor samtidige gårde måske nok lå inden for synsvidde, men endnu ikke var samlet i en 
landsbystruktur. 
 

Udgravningerne forud for udstykningen af parcelhuskvarteret Nørregårdsparken har givet 

mulighed for at følge Andrup-landsbyens udvikling i detaljer igennem yngre romersk og 

ældre germansk jernalder (200-550 e.Kr.), men herefter ophører fundet af hustomter. Meget 

kan endnu skjule sig under den eksisterende Andrup-landsby eller på de bebyggede arealer 

mod øst, men som billedet tegner sig i øjeblikket er der ikke kendskab til landsbyfaser fra 

ældre romersk jernalder (Kr. fødsel-200 e.Kr. og yngre germansk jernalder-vikingetid (550-

1050 e.Kr.). Skriftlige kilder viser, at landsbyen Andrup fandtes i middelalderen.  

Stednavnet Andrup stavedes i middelalderen Arndrup og består af forleddet Arn-, som 

betyder ørn, og efterleddet -drup, der betyder torp. Torperne var i middelalderen 

udflytterlandsbyer, som stod i relation til en større landsby, en såkaldt adelby. I Andrups 

tilfælde må adelbyen have været nabolandsbyen Skads, og de samlede undersøgelser kunne 

tyde på, at torpen Andrup har fungeret som en bufferzone, hvor man flyttede ud i gode tider 

med højkonjunktur og befolkningsoverskud, mens kriser i form af klimaforandringer, krig 

eller epidemier kunne medføre nedlæggelse. 

 

Også andre steder i ansvarsområdet er der fremkommet bemærkelsesværdige resultater. 

Museets arkæologer har i de senere år fået skærpet blikket i forhold til at påvise toskibede 

hustomter fra bondestenalderen/neolitikum, og disse sulehuse dukker op i flere og flere 

udgravninger. I industriområdet i Kjersing (Gjesing ejerlav) fremkom det hidtil største, 33 m 

langt og 6,5 m bredt, som antagelig stammer fra senneolitikum (2350-1700 f.Kr.) og peger 

frem mod de store haller fra ældre bronzealder.  
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Fig. 3. Det 33 m lange sulehus, K8, fra udgravningen SJM 432 II Skagerrakvej, se liste over 
undersøgelser. 
 

Mindre sensationelt, men dog en dejlig overraskelse, var fundet af en jernalderlandsby 

under Ribe Plantage, som dukkede op i forbindelse med den igangværende udvidelse af 

hovedvej A11. I forhold til marskegnenes bebyggelsesstruktur passede det dårligt, hvis der 

ikke havde ligget en jernalderlandsby i Ribes umiddelbare nærhed, men dette problem er 

altså nu løst.  

 

I Ribe by var årets største udgravning renoveringen af Korsbrødregade, hvor vi har bevæget 

os hele vejen igennem gadeforløbet. I den nordlige ende ud mod åen fandtes organiske 

opfyldslag fastholdt af trækonstruktioner, som viser, at man allerede i 1200-årene udvidede 

byområdet ved opfyldning ud mod åen. På forløbet ned mod Korsbrødregård, den 

nuværende bispegård, fandtes gruber og bebyggelsesspor, som viste, at dette område ikke 

var en gade i den ældre middelalder. Fra bispegården og mod syd fandtes både gadelag og 

rester af klostermuren ind til Johanniterklosteret/ 

Korsbrødregård. På den sidste strækning ned mod Grydergade fremkom hele den velkendte 

gadelagshorisont fra Ribes ældste gader. Det viser, at dette forløb har hængt sammen med 

den nedlagte gade, som forløb langs nordsiden af gråbrødreklosteret. 

 

Ribe Jernstøberi, stiftet i 1848, er en saga blot, og der arbejdes på at finde nye anvendelser 

af virksomhedens store og centralt placerede grund. Første led er opførelsen af en Lidl-

forretning i grundens nordøstre hjørne. Forud for anlægsarbejdet foretog museet en 

forundersøgelse af den udstykkede grund på 5000 m2. Den viste, at hele området var 

afgravet og formentlig har været anvendt til sandtagning i 17- og 1800-årene. 
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Kirsten Frederiksen fra Fanø går jævnligt tur på Halen, det smukke naturområde på øens 

østside. Her har hun ad flere omgange opsamlet oldtidskeramik på stranden, som ved 

nærmere eftersyn viste sig at stamme fra ældre jernalder, formentlig yngre førromersk 

jernalder. Museet rykkede ud og besigtigede fundstedet. Skårene var opsamlet på 

forstranden, hvor de ikke kan være aflejret. I kystskrænten, som løbende nedbrydes af 

havets kræfter, afrensede vi lagfølgen med skovl og graveske og fandt meget gammelt 

udseende fygesandsaflejringer overlejret af en kraftig gammel vækstflade. Herover fandtes 

relativt nyaflejret fygesand. Sammenholdt med ældre kort tyder det på, at der på Halen 

findes bevarede gamle landskabsrester fra ældre jernalder, hvor de fundne skår må stamme 

fra. Det er de hidtil ældste bebyggelsesspor fra Fanø, og vi planlægger at få foretaget 

såkaldte OSL-dateringer af lagfølgen i kystskrænten. Denne metode, optisk stimuleret 

luminescens, kan datere, hvornår kvarts sidste gang blev belyst, og er derfor velegnet til 

datering af fygesandsaflejringer. 

 

Fig. 4. Gamle fygesandslag i kystskrænten på 

nordspidsen af Halen, Fanø. (Foto: 

Sydvestjyske Museer). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Jernalderskår med skarpe brudflader og 

fin glitning liggende som vi fandt det på 

stranden. Det må være eroderet ud af 

skrænten for ikke alt for længe siden. (Foto: 

Sydvestjyske Museer). 
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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. Vi har også oprettet en Instagram-konto, Arkæologi Sydvestjylland med 

brugernavnet @ark.sydvest, hvor man kan følge arkæologernes arbejde og se flotte fund fra 

samlingen. 

Tilsyn med fredede fortidsminder 

I 2019 fik vi fra Slots- og Kulturstyrelsen 87 fortidsminder til periodisk tilsyn, hvilket var 7 

mindre end året før. Tilsynene blev fordelt med ca. halvdelen før sommerferien, og den 

anden halvdel inden jul. Ti af fortidsminderne var nytilkomne, altså nye fredninger, hvor der 

ikke tidligere har været ført tilsyn.  

I 2018 fik vi betaling for i alt 65 ad hoc-tilsyn, hvoraf de 25 var indeholdt i det grundbeløb, vi 

får for at føre tilsyn, medens de sidste 40 udløste en betaling efter en aftalt takst. Ad hoc-

tilsynene er bestillinger, der kommer løbende hen over året, og mængden kan variere fra år 

til år. Ad hoc-tilsynene omfattede 25 dige-tilsyn, hovedparten som opfølgning på retable-

ringssager, hvor den tilsynsførende undersøger, om det fjernede dige er genskabt efter de 

givne krav. 22 ad hoc-tilsyn var nyfredninger, som omhandlede nyopdagede fortidsminder 

ude i landskabet og 18 var opfølgninger på overtrædelser af fortidsmindebeskyttelsen.  

 

Vi fik desuden en enkelt særopgave, der gik ud på at lave fredningsbeskrivelser af monu-

menter fra genforeningen i 1920. Det drejede sig både om egentlige genforeningsmonu-

menter, men også om de gamle grænsesten fra 1864-grænsen, som nu findes spredt for alle 

vinde, dog primært i det syd- og sønderjyske. I alt 55 lokaliteter blev besøgt, hvilket gav 60 

nye registrerede fortidsminder.  

 

Fig. 6. Den eneste genforeningssten i 

Esbjerg Kommune står ved 

forsamlingshuset i Spandet. Den rejstes 

1930 og indskriften er forfattet af Peder 

H. Smidt, Spandetgård: 

 

FOLKEVILJEN FLYTTED’ 

GRÆNDSEPÆLEN FREM MOD SYD. 

SKILT BLEV SAMMENKNYTTET. 

TOLK VOR TAK OG SLÆGTENS FRYD 

(Foto: Sydvestjyske Museer). 
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Fig. 7. Den tyske side af grænsesten No 1 med indskriften Kr. Pr. for Königreich Preussen. På 
den anden side står Kr. Dm., Kongeriget Danmark. Stenen stod oprindeligt på diget ved 
Råhede Sluse syd for Vester Vedsted. Efter genforeningen i 1920 blev stenen flyttet til Vester 
Vedsted Skole, hvor den i mange år stod i skolegården. Den blev brugt til at springe buk 
henover, og derfor er toppen helt slidt. I 2014 blev stenen flyttet tilbage til sin oprindelige 
plads – dog nu placeret neden for diget – og kan atter nydes sammen med roen ved Råhede 
Sluse. Grænsestenene af granit erstattede fra 1891 og frem gradvis 1864-grænsepæle af træ. 
(Foto: Sydvestjyske Museer). 

Forskning 

Northern Emporium 

Claus, Sarah og Maria har afsluttet beretningen for udgravningen samt registreringen af de 

mange fund. På baggrund af stratigrafien er udarbejdet en såkaldt Harris-matrix, og der er 

foretaget en meget finmasket faseinddeling, som præcist kan følge fremkomsten af 

forskellige genstandstyper og udviklingen i bebyggelsen inden for udgravningen. Materialet 

er nu overgivet til professor Søren Sindbæk og co. som arbejder på publikation af 

hovedresultaterne. Heri kommer både Claus, Sarah, Maria og Morten også til at bidrage. 

Ribe Studier 2, 3 og 4, tre engelsk-sprogede monografier om Ribe i vikingetid og middelalder 

Dronning Margrethe II’s Arkæologiske Fond og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har 

ydet generøs støtte til udarbejdelse af tre monografier om Ribes arkæologi. Den første 

omhandler Ribes opståen og historie igennem vikingetiden. Bogen er skrevet af Morten 

Søvsø, manuskriptet er oversat og er under opsætning. Den udkommer i 2020. Bog 2 
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omhandler de store udgravninger ved Ribe Domkirke i tidsrummet 2008-13, ASR 13 

Lindegården og ASR 2391 Ribe Domkirkeplads, og skrives ligeledes af Morten Søvsø. Bog 3 

skrives af Michael Alrø Jensen og omhandler 1990’ernes store udgravninger i det vestlige 

Ribe, ASR 1015 Dagmargården (1993, ASR 1200 Bakelitten (1998) og ASR 11 Danielsens 

Tømmerhandel (1999-2000). Alle tre bind udgives på Jysk Arkæologisk Selskab. 

Forskningssamarbejder 

Research Network of Urban Literacy 

Morten Søvsø sidder i styregruppen for ovenstående forskernetværk, som i 2018 afholdt 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 i 2019 var ArkVest (Vardemuseerne og Ringkøbing-Skjern) vært. Indlæggene 

fra 2018-konferencen er publiceret i 2019. Morten Søvsø repræsenterer Sydvestjyske 

Museer, som er vært for konferencen i 2020. Se mere her: http://cas.au.dk/om-

instituttet/afdelinger/arkaeologi-og-kulturarvsstudier/materials-culture-and-

heritage/forskningsprojekter/miruda/ 

Publikationsvirksomhed 

Afdelingens forskningsoutput fremgår af beretningens punkt 5.1.  

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. 

Byarkæologisk Møde 

I 2019 ændredes formatet til et endags-seminar, som afholdtes på Det Gamle Rådhus.  

International konferencedeltagelse 

På den internationale scene deltog museets arkæologer i følgende konferencer: 

Mette Søvsø: International Medieval Congress (IMC), Leeds, paper: Saints and Sinners: 

Medieval Badges Excavated in Denmark. 

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/
http://cas.au.dk/om-instituttet/afdelinger/arkaeologi-og-kulturarvsstudier/materials-culture-and-heritage/forskningsprojekter/miruda/
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Morten Søvsø: International Medieval Congress (IMC), Leeds. European Association of 

Archaeologists annual meeting (EAA), Bern, paper: From written protocols to .net. 37. 

Tværfaglige vikingesymposium, Hedeby, paper: Coins and Kingship in Hedeby and beyond. 

Claus Feveile: 37. Tværfaglige vikingesymposium, Hedeby. 

Maria Knudsen: 37. Tværfaglige vikingesymposium, Hedeby. 

Sarah Qvistgaard: 37. Tværfaglige vikingesymposium, Hedeby. 

Samarbejdsaftale med Museet på Sønderskov 

Vores første samarbejdsaftale løb over perioden 2014-18. I 2019 fornyedes aftalen med 

mindre tilpasninger for endnu en femårig periode, 2019-23. 

Samlingen 

Antallet af registrerede genstande i museets database rundede i 2020 1.369.990 stk. Heraf 

er de 114.083 registreret i løbet af 2019. Hovedparten af dette store tal, nemlig 91.054 

genstande, er fundmateriale fra udgravningen SJM 3 Northern Emporium i Sct. Nicolaj Gade. 

Registreringen blev afsluttet i september 2019 og omfatter i alt 107.328 genstande. I 

forbindelse med dette store registreringsarbejde blev etableret en række fotostationer i 

tilknytning til arbejdspladser på magasinet, så det er blevet meget nemt at tilknytte 

genstandsfotos i forbindelse med registreringen. 

 

En del af det daglige samlingsarbejde består af opkvalificering af tidligere indtastede data, 

primært i Regin. Her er stadig et meget stort arbejde, der skal gøres. I 2019 har vi rettet en 

særlig indsats mod den retrospektive registrering og gennemgang af nyere tids genstande fra 

Esbjerg Museum, hvoraf langt størstedelen befinder sig på museets magasin i Teglværksgade 

i Esbjerg. En basal del af dette arbejde er, at hele den analoge registrering, heraf mange 

detaljerede beskrivelser og andre oplysninger om genstande, som findes på papirkort og i 

sagslæg, bliver indtastet i vores database. I anden omgang eller sideløbende hermed 

foretages en fysisk gennemgang af, hvad der rent faktisk befinder sig på magasinet i 

Teglværksgade, og om beskrivelserne svarer hertil.  

 

I slutningen af 2019 fik Sydvestjyske Museer del i en stor bevilling fra Slots- og 

Kulturstyrelsens pulje til samlingsvaretagelse til gennemgang af museets samling af 

genstande, der relaterer sig til håndværk. Bevillingen er givet til et samlet projekt med 

deltagelse af otte jyske museer. Selve projektledelsen ligger hos Give-egnens Museer, som i 

løbet af projektperioden vil indkalde til en række fælles møder, hvor problemstillinger og 

status drøftes. Bevillingen er en meget vigtig håndsrækning i forhold til det ovennævnte 

arbejde med gennemgang af nyere tids samlingen i Esbjerg, hvoraf en stor del netop 

relaterer sig til håndværk. Vi er i fuld gang med projektet, der vil munde ud i en langt bedre 

registrering, tilknyttede genstandsfotos, digitalisering af relevant arkivmateriale, samt 

oprydning og eventuel kassation. Samlet set vil projektets afkast være digitalt tilgængelige 

håndværkssamlinger med langt bedre muligheder for forskning og publicering inden for 

emnet evt. i samarbejde mellem de medvirkende museer. 
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Samtidig foregår en gennemgang af arkæologiske fundmaterialer med henblik på bedre 

registrering og fotografering. En større arkæologisk sag, ASR 1015 Dagmargården fra 1993, 

som afdækkede dele af gråbrødreklosteret, er færdiggennemgået i 2019, og den næste store 

sag, ASR 1200 Bakelitten i Slotsgade, er påbegyndt. Desuden er en række fundmaterialer fra 

Esbjerg Museums store udgravninger gennemgået og mange genstande fotograferet. Et 

eksempel er ESM 1421 Præstestien, med bl.a. en større gravplads fra yngre romersk og 

ældre germansk jernalder med fint gravgods i mange af gravene, både lerkar, fibler og 

perlekæder med rav- og glasperler. 

Et par praktik-forløb i løbet af 2019 har desuden gjort det muligt at få gennemfotograferet 

en stor del af fundmaterialet fra ASR 13, Lindegården. 

SOL – Samlingen OnLine 

I efterårsferien 2019 kunne museet opfylde en gammel drøm. Vi åbnede op for adgang til 

museets arkæologiske samling i form af en online-version af museets funddatabase SJM SYS 

og alle kan nu søge i vores samlinger på over 1 mio. genstande med over 100.000 tilknyttede 

genstandsfoto, mange i fremragende kvalitet. Den offentlige version har vi kaldt SOL – 

Samlingen Online, og den findes på adressen http://sol.sydvestjyskemuseer.dk.  

 

 
Fig. 8. Forsiden af SOL – Samlingen Online på adressen http://sol.sydvestjyskemuseer.dk 
 

Målgruppen er både interesserede borgere og forskningsmiljøerne, og allerede nu kan vi 

igennem trafikken på siden se, at særligt det store miljø af detektor-brugere har taget siden 

til sig. SOL-systemet kan tilgås både fra stationære og mobile enheder, og for museets 

ansatte betyder det, at vi i kraft alene af vores mobiltelefon har adgang til hele samlingen. 

Vores internationale kolleger bliver imponerede, når vi til en konference et sted i udlandet 

kan finde telefonen frem og på sekunder finde frem til lige præcis det fund, vi diskuterede. 

Sydvestjyske Museers løsning er langt overlegent i forhold til det nye nationale system, 

SARA, og er også i international forstand blandt de absolut bedste. Det har kun været muligt, 
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fordi det trækker på en stærk bagvedliggende database med meget velordnede data. Det er 

frugten af de sidste årtiers digitaliseringsarbejde, som nu er ved at være moden.  

Det er museets dygtige IT-udvikler, Henrik Brinch Christiansen, som har bygget 

hjemmesiden, og vi arbejder på en engelsk version, som vi håber at kunne offentliggøre i 

2020. 

Eksterne forespørgsler 

I 2019 indkom der i alt 43 eksterne forespørgsler til samlingen. Hovedparten retter sig mod 

den arkæologiske samling og kommer fra forskningskolleger i ind- og udland. Museets gode 

database og grundige registreringsarbejde kommer også i disse sammenhænge til deres ret. 

Detektorfund og danefæ 

I løbet af 2019 er indleveret og registreret 721 detektorfund til Sydvestjyske Museer. Heraf 

er 439 genstande indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet. Antallet af 

detektorbrugere stiger støt. Fundene kommer fra gammelkendte detektorlokaliteter, men 

hvert år kommer nye metalrige lokaliteter til.  

Året har budt på mange virkelig fine fund, herunder listes nogle få af dem, og andre kan man 

via et link tilgå i SOL-systemet. 

 

 
Fig. 9. SJM 679x96: Hængesmykke af guld udformet som en oprullet slange. Fra anden 
halvdel af 900-årene og muligvis fremstillet i Harald Blåtands guldsmedeværksted. 
Guldfiligran med to tilhørende grønne glasperler. Slangen måler kun 25 mm i højden. Fundet 
10. februar 2019 af makkerparret Doris Mathiesen og Jean Stokholm. Valgt til Årets 
Detektorfund 2019 i Danmark. (Foto: Sydvestjyske Museer). 
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Fig. 9. SJM 740x32. Sølvhængsmykke med bjergkrystal/calcedon i indfatning udformet som 
et dyr, måske pindsvin eller bjørn? Borrestil, formentlig 900-årene. Største mål: 2,7 cm. 
Finder: Henrik Brinch Christiansen. (Foto: Sydvestjyske Museer). 
 

Andre fremragende fund kan ses ved at klikke på linket:  

Hoved af romersk statuette: SJM679x113  

”Odin fra Ribe” fundet i Gørding: SJM679x130  

Skjoldformet fibel fra yngre vikingetid: ASR1960x040  

Karl den Store sølvmønt slået i Milano omkring år 800: SJM679x156  

Sølvmønt slået af Edvard Bekenderen i Chester, 1042-66: SJM679x158  

Fransk Gros Tournois sølvmønt fra ca. 1300: SJM679x175  

 

Tabel 3. Antal indleverede detektorfund til Sydvestjyske Museer samt indsendte fund til 

danefævurdering på Nationalmuseet 

 2017 2018 2019 

Antal indleverede detektorfund 491 540 721 

Heraf sendt til danefævurdering 212 113 439 

  

http://sol.sydvestjyskemuseer.dk/?mode=detail&genstandsnr=200309854&side=1&antal=0&indexno=124&search=sjm%20679&sid=27b84a7b04abac08cbdd8ebc623124d9&tt=203
http://sol.sydvestjyskemuseer.dk/?mode=detail&genstandsnr=200331773&side=1&antal=21&indexno=1&search=200331773&sid=27b84a7b04abac08cbdd8ebc623124d9&tt=1
http://sol.sydvestjyskemuseer.dk/?mode=detail&genstandsnr=200303264&side=1&antal=21&indexno=1&search=200303264&sid=27b84a7b04abac08cbdd8ebc623124d9&tt=1
http://sol.sydvestjyskemuseer.dk/?mode=detail&genstandsnr=200331799&side=1&antal=0&indexno=154&search=sjm%20679&sid=27b84a7b04abac08cbdd8ebc623124d9&tt=203
http://sol.sydvestjyskemuseer.dk/?mode=detail&genstandsnr=200331801&side=1&antal=0&indexno=156&search=sjm%20679&sid=27b84a7b04abac08cbdd8ebc623124d9&tt=203
http://sol.sydvestjyskemuseer.dk/?mode=detail&genstandsnr=200332035&side=1&antal=0&indexno=165&search=sjm%20679&sid=27b84a7b04abac08cbdd8ebc623124d9&tt=203
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2.2. Historie 
I juni 2019 åbnede Jacob A Riis Museum. Det betød et travlt forår op til åbningen, hvor 

arbejdsgruppen arbejdede hårdt på at få alt på plads. Det lykkedes heldigvis at blive klar, og 

museet har fået mange rosende ord med på vejen og flotte besøgstal hen over sommeren. 

 

Efter sommerferien er der foregået en proces, hvor det har handlet om at få driften af det 

nye museum på plads. En proces, som har givet mange erfaringer, som vil være relevante i 

åbningen af resten af museumskarreen. Her er museet om hekseforfølgelse, som har fået 

navnet HEX! Museum of Witch Hunt, det næste i rækken. Og også arbejdet med dette 

museum har fyldt meget i foråret og efteråret 2019, hvor der er blevet udviklet planer for 

indretningen af museet i samarbejde med Moesgaards Museums udstillingstegnestue. 

 

 
Jacob A. Riis Museum fik mange pressebesøg i ugerne op til åbningen. Her har 

JyllandsPostens fotograf bedt arbejdsgruppen (fra venstre Mette Slyngborg, Mikkel Kirkedahl 

Nielsen og Anders Kilgast) posere med Jacob A. Riis’ hustru Elisabeth og Jacob selv. (Gengivet 

efter Jyllands Postens tillæg Det Sker Sommer, 16. juni 2019) 
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På trods af arbejdet med de to nye udstillingssteder, lykkedes det også at åbne to 

særudstillinger i foråret 2019 på henholdsvis Museet Ribes Vikinger og Esbjerg Museum. 

Begge udstillinger handlede i - lyset af jubilæumsåret for Dannebrog - om nationalflaget og 

dets betydning. Det blev til to forskellige udstillinger, som havde overlap, men som også 

lagde forskellige perspektiver på Dannebrogstemaet. Hvor den ene trak de lange linjer 

tilbage i historien og fortalte om, hvordan flaget er gået fra at være elitens til folkets flag, 

fokuserede den anden udstilling på, hvilke betydninger, man siden slutningen af 1800’tallet 

har tillagt Dannebrog på godt og ondt. 

 

 
Erik Gundersen lånte os sin speedway-cykel, som Carsten Pedersen og Anders Kilgast her er 

ved at montere i den del af udstillingen ”Flag og følelser” på Esbjerg Museum, som fortæller 

om stolthed. (Foto: Sydvestjyske Museer) 

 

Det store arbejde med udstillingsudvikling har naturligvis fyldt meget. Sideløbende er der 

dog støt arbejdet videre med integration af biblioteket samt oprydning og registrering af det 

restparti af genstande, som manglede registrering ved overgang til nyt forvaltningssystem på 

magasinet. 

Sidst men ikke mindst blev 2019 året, hvor museumsinspektør Mogens Hansen, der har ledet 

Bramming Egnsmuseum siden 2008, valgte at stoppe og dedikere mere af sin tid til familien 

og fritidsinteresserne. Museet fejrede Mogens med en flot og velbesøgt reception på 

Bramming Egnsmuseum. Mogens vil dog fortsat være at finde på museet i Bramming, hvor 

han en gang om ugen vil arbejde med sine egne forskningsprojekter og stille sit store 

kendskab til samlingerne til rådighed for Søren Byskov, der pr. 1.1. 2020 overtog stillingen 

som daglig leder i Bramming. 
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Ansatte 

Historieenheden har i 2019 haft glæde af flere projektansatte medarbejdere, som sammen 

med det faste personale har gjort en kæmpe indsats for at løfte de mange opgaver på både 

projekt og driftsbasis. Ud over enhedens leder, Lulu Anne Hansen, der som projektleder har 

stået for udviklingen af Heksemuseet, har Historie i 2019 bestået af museumsinspektør 

Mette Slyngborg, projektleder for Riis Museet samt museumsinspektør Anders Kilgast 

Jensen, der indgik i arbejdsgruppen for Riis Museet og delte sin tid mellem Historie og 

Formidlingsenhederne, men som fik nyt arbejde i efteråret 2019, og derfor rejste videre til 

Museum for Forsyning og Bæredygtighed. 

 

Historiker Louise Hauberg Lindgaard har været ansat som projektmedarbejder på HEX!, hvor 

hun har varetaget en stor del af udviklingen af det faglige indhold, ligesom ph.d.-stipendiat 

Maria Østerby Elleby, har bidraget med vigtige faglige indspark. I den sidste travle tid op til 

jul, hvor arbejdsgruppen bag HEX! havde særligt travlt, var vi desuden så heldige at få Minna 

Kanzler Hemmet i praktik. Også antropolog Ulla Sperber Glavind bidrog med en 

praktikansættelse til at få taget hul på et større emne om hekseforfølgelse i de tidligere 

danske kolonier. Et emne, der udgør et oplagt emne for en særudstilling. 

 

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

samarbejdet med Esbjerg Hovedbibliotek og den overordnede registrering og koordinering 

af museets bogsamlinger såvel i Ribe som på Historisk Samling fra Besættelsestiden og på 

Bramming Egnsmuseum. Ligeledes bidrager Robert Kjærside Storm fortsat til at løfte en af 

museets kerneopgaver nemlig registrering af indkomne genstande. 
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Alle Histories ansatte har på en eller anden måde været involveret i udviklingen af HEX! Ikke 

mindst med sparring på de forskellige formidlingsgreb. Her Moesgaard Museums Tegnestues 

forslag til formidlingen af Dæmonologi. (Illustration: Moesgaard Museums Tegnestue). 

Dokumentation og Forskning 

Dokumentations- og forskningsarbejdet har i 2019 knyttet sig tæt til arbejdet med museets 

kommende udstillingssteder.  

I forbindelse med etableringen af HEX! har Maria Østerby Elleby arbejdet videre med sit 

ph.d.-projekt om hekseprocessernes ophør. Ligeledes har Louise Hauberg Lindgaard udgivet 

en artikel om børn i de danske hekseprocesser. Det blev desuden til et paper, som blev 

præsenteret på konferencen Betwixt and Between: Isobel Gowdie, The Witch of Auldearn 

arrangeret af The Museum of Witchcraft and Magic i Cornwall, GB i maj.  

Besøget i Cornwall gav mulighed for at knytte gode forbindelser til museet, der har mange 

fælles berøringsflager med HEX!, og som har en imponerende samling, der relaterer sig til 

emnet magi og trolddom. 

 

I lyset af den store travlhed med etableringen af nye museer, har det været nødvendigt for 

en periode at nedprioritere forskningen. Det betyder dog ikke, at der ikke er samlet viden, 

som i fremtiden vil kunne danne grundlag for flere relevante undersøgelser. I forbindelse 

med udstillingen om Dannebrog på Esbjerg Museum, blev der udskrevet en 

fotokonkurrence, der opfordrede folk til at indsende deres egene billeder af Dannebrog og 

fortælle, hvilke følelser billederne vakte. Det har resulteret i et materiale, som sammen med 

andre kilder, kan give yderligere indsigter i Dannebrog og den visuelle kultur. Og det lægger 

sig endvidere i forlængelse af en fremadrettet satsning på at binde borgerinddragende 

aktiviteter sammen med lokalhistorisk dokumentation på Esbjerg Museum.  

 

Også aktiviteter på Esbjerg Museum dannede ramme om en ansøgning til Velux Fondens 

Museumssatsning, der handlede om samskabelse af kulturarv. Ansøgningen tog 

udgangspunkt i udstillingen Pionér og de erfaringer, museet her gjorde sig med 

dokumentation og formidling på tværs af etniske skillelinjer, og ansøgningen blev inviteret 

videre til anden ansøgningsrunde. Afgørelsen falder i foråret 2020. 

Indsamling og registrering  

I 2019 har Kristian Andersen fortsat sit arbejde med 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. 

 

Robert Kjærside Storm er fortsat sit arbejde med at registrere indkomne genstande samtidig 

med, at han har registreret de uregistrerede sager, som er kommet frem ved oprydning i 

forskellige af museets magasiner. Af interessante hjemtagelser kan bl.a. nævnes en fin lille 

samling fra Seem Sognearkiv, som desværre måtte lukke i efteråret. Her valgte museet bl.a. i 
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lyset af vores forskningsstrategi om hekseri og trolddom at hjemtage en lille pung med en 

håndskrevet opskrift på en helbredende drik. 

Robert har desuden arbejdet med at etablere sig med sit registreringsarbejde på Tangevej, 

hvor Nyere Tids genstandene gennemgår registrering. Således er der nu etableret et 

fotostudie på 1. sal, hvor også Formidling har medierum, således at Robert aldrig har langt til 

bibliotek eller kolleger, når genstandenes betydning og relevans skal dokumenteres eller 

deres fremtid skal bestemmes. Det er nemlig sådan, at de fleste nyere tids genstande fortsat 

indleveres af private på vores udstillingssteder.  

I 2020 vil vi desuden igangsætte udarbejdelsen af et sæt retningslinjer for 

dokumentationsprocessen for nyere tids genstande, idet de eksisterende ikke til fulde kan 

rumme de mange parametre, der afgør til at en genstand bliver hjemtaget som 

museumsgenstand.   

Kapitel 8 

Museumsinspektør Mette Slyngborg har fortsat kapitel 8 arbejdet som sit faste 

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

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

ligeledes fortsat repræsenteret i en arbejdsgruppe nedsat under KoP (kulturhistorie og 

planlægning), ligesom Mette Slyngborg repræsenterer museet i en ny følgegruppe under 

stadsarkitekten. Mette Slyngborg blev desuden også i 2019 af kulturministeren udpeget til 

Det Særlige Bygningssyn  

 

2019 har bl.a. budt på nye overvejelser om Esbjerg Byfonds rolle og igangsættelsen af en 

strategi, som skal arbejde med større borgerinddragelse og en mere udadvendt aktivitet hos 

byfonden. 

 

En større opgave med relation til kapitel 8 arbejdet gennemførte Mette Slyngborg desuden, 

da hun hjalp med en gennemgang af de samlede kirkegårdsregistreringer på Fanø. Her 

besigtigede man over to dage gravstenenes tilstand og reviderede de eksisterende 

registreringer. 

Foranlediget af provst Kræn 

Christensen (til højre) besigtigede en 

lille gruppe sammen med Mette 

Slyngborg kirkegårdene på Fanø for 

at revurdere de eksisterende 

registreringer af bevaringsværdige 

gravminder. (Foto: Sydvestjyske 

Museer).  
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Bibliotek 

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

museets bogsamling. En ekstra indsats blev nødvendig, da den tidligere leder af Bramming 

Egnsmuseum Uffe Munch testamenterede sin store bogsamling til museet. Det har krævet 

en stor indsats at gennemgå samlingen og få den fordelt til de grupper og personer, der 

måtte have glæde af den. 

 

2019 har endvidere set en anseelig tilgang i bogsamlingen inden for Nyere Tid. Særligt de to 

nye museer har ansporet en stor del af nyindkøbene.  En særlig tak skal i den forbindelse 

igen i år lyde til Ribe Antikvariske Selskab, som har været meget opmærksomme på at lade 

bøger af interesse gå videre til museet. 

 

 
I maj 2019 formaliserede Sydvestjyske Museer og Fanø Museum et veletableret samarbejde 

med en egentlig associeringsaftale. Aftalen indebærer bl.a., at man gensidigt forpligter sig til 

at samarbejde om projekter i fremtiden. Aftalen blev underskrevet ved en festlig ceremoni på 

Fanø Museum, hvor der selvfølgelig blev serveret Fanø-kringle. På billedet ses formand for 

Fanø Museum Else-Marie Gejl (tv), som holdt tale bl.a. overværet af Fanøs borgmester Sofie 

Valbjørn samt formand for Børne- og Kulturudvalget Niels Heinel. 

(Foto: Sydvestjyske Museer). 
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2.3. Formidling 

Jacob A. Riis Museum 

Første halvdel af 2019 stod i Jacob A. Riis’ tegn for hele enheden. Alle medarbejdere var på 

den ene eller anden måde involveret i det store projekt, der var forankret i Historieenheden. 

Formidlingsenheden lagde først og fremmest mandetimer til arbejdsgruppen, som stod bag 

udviklingen af udstillingen på det nye museum, men dertil stod Mikkel Kirkedahl Nielsen for 

samarbejdet med SAXO film, der producerede den senere meget roste film til Jacob A. Riis 

Museum.  

Da vi fik en tidligere journalist ind i enheden en kort periode, kunne vi også bidrage til 

arbejdet med samtlige tekster på museet. Endelig stod enheden for store dele af den 

omfattende kommunikationsindsats i forbindelse med åbningen af museet sidst i juni.  

 

Mens nogle udviklede på museets udstillinger, var nogle af de samme i samarbejde med 

andre i gang med udviklingen af de to undervisningstilbud om Jacob A. Riis og hans tid, som 

vi og vores samarbejdspartner MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring har fået midler til fra Den 

Regionale Kulturaftale Vadehavet. De to forløb er udviklet til hhv indskolingen og 

udskolingen, og vi får med dem en lidt bedre balance i udbuddene til de forskellige 

klassetrin, hvor mellemtrin-udbud var lidt rigeligt i overtal i en periode.  

Vi havde de sidste pilotklasser gennem forløbet sidst på året og er klar til at lancere begge 

forløb i foråret 2020. 

 

 
En elev fra Fovrfeldtskolens 1.b kigger ind gennem nøglehullet til Ribe Domkirke. Et 

kommende undervisningstilbud til indskolingen tager udgangspunkt i Jacob A. Riis’ barndom. 

(Foto: Sydvestjyske Museer). 
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De to udstillinger om Dannebrog 

Formidlingsenheden og Historieenheden fortsatte det glimrende samarbejde, som betød, at 

vi udnyttede de begrænsede medarbejderressourcer bedst muligt og derfor fortsat kunne 

løse en stor del af de formidlingsopgaver, som ikke blot lader sig aflyse. Derfor - midt i alt det 

Riis’ke - havde vi også tid til at åbne to særudstillinger, der tog afsæt i 800-året for 

Dannebrogs angivelige fald fra himlen. ”Dannebrog, Dannebrog, Dannebrog – fra konge til 

klaphat” på Ribes Vikinger med fokus på den alsidige brug af Dannebrog gennem tiden, og 

”Flag og følelser”, der som titlen antyder, beskriver fem forskellige følelsesmæssige tilgange 

til Dannebrog.  

 

Åbningen af ”Dannebrog, Dannebrog, Dannebrog - fra konge til klaphat” på Ribes Vikinger 

blev flot markeret af lokale foreningsfaner, der her ses foran et meget stort Dannebrog lånt 

fra Seminariehuset. (Foto: Per Benny Paulsen) 

 

Deres arbejde med udstillingerne gav især Mikkel Kirkedahl og Anders Kilgast stor indsigt i 

flagets historie - ikke mindst fordi de havde fornøjelsen af at lave en film til udstillingen på 

Ribes Vikinger baseret på et interview med den danske Dannebrogsekspert par excellence, 

lektor i middelalderhistorie Torben Kjersgaard Nielsen. Det betød, at Mikkel Kirkedahl kunne 

optræde i TV-studiet på Rådhuspladsen i København som Mr. Dannebrog i Dannebrog-

jakkesæt i forbindelse DRs markering af 800-året for Dannebrogs angivelige fald fra himlen 

den 15. juni.   
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Undervisningstilbud 

Mens Jacob A. Riis Museum åbnede i den ene ende af karréen, havde vi den store fornøjelse 

for alvor at indtage Sortebrødregade 5 i den anden ende. Skoletjenesten på Quedens Gaard 

slog igen dørene op, og ved udgangen af 2019 var der intet mindre end 13 forskellige 

undervisningstilbud tilgængelige fra ”QG” på kommunens omfattende undervisningsportal 

ude.nu. Her ligger også beskrivelser af de øvrige undervisningstilbud, som Sydvestjyske Mu-

seer udbyder enten selvstændigt eller i samarbejde med MYRTHUE - Natur, Kultur og Læring. 

Mindst 25 forskellige forløb på grundskoleniveau er det blevet til. Og som allerede nævnt er 

to mere om Jacob A. Riis på vej, ligesom Ribes kommende museum om hekseforfølgelser, 

HEX! Museum of Witch Hunt, også vil blive fulgt af undervisningsmaterialer. 

Nye skibe i søen: Film og musik 

Vi har længe gerne villet arbejde med korte film som medie til på en nem måde at formidle 

den store mængde specialviden, som vores kollegaer fra de andre enheder besidder. Vi har 

selv kompetencerne til at optage og klippe filmene, og museet har siden 2012 haft en 

YouTube kanal, som er blevet brugt mere eller mindre systematisk. Der lå et stort uudnyttet 

potentiale, som vi planlagde at begynde at udnytte fra 2020, hvor der bl.a. er både et 

besættelses- og et befrielsesjubilæum at markere. Dertil kommer de historier, som vore 

arkæolog-kollegaer helt naturligt graver op, ligesom flere medarbejdere i Historie-enheden 

har opbygget en mere end almindeligt dybtgående viden om hekse og hekseprocesser.  

 
”Bombningen af Esbjerg 4 september 1939” bliver den første offentliggjorte video i 2020. 

Den bliver tilgængelig i både en kort Facebook-udgave og en længere YouTube-udgave. (Still-

billede fra filmen, Sydvestjyske Museer). 

 

Det Gamle Rådhus blev for nogle år siden en del af Sydvestjyske Museer og ligger som en lille 

perle midt i Ribe. Huset rummer både en lille udstilling om Riber Ret og gode 
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mødefaciliteter. For på den ene side at gøre stedet endnu mere attraktivt og på den anden 

side at skabe rammer, der kan bruges til at fortælle mere af Ribes nyere historie, blev 

Formidlingsenheden bedt om at beskrive, hvordan to af lokalerne på første sal kan bruges til 

udstilling. Vi tog i første omgang udgangspunkt i ideen om at lave en udstilling om tidligere 

organist ved Ribe Domkirke, Rued Langgaard (1893-1952), hvis musik spilles og diskuteres på 

den årlige Rued Langgaard-festival. Beskrivelsen er lavet, fundraising-processen er i gang, så 

nu er det blot for enheden at krydse fingre. 

Et farvel 

Tidligt i 2019 modtog vi beskeden om, at Ribe-guide Kurt Holger Juul var afgået ved døden. 

Kurt har gjort meget for museet, siden han kom til Ribe i 2002. Allerede i 2003 begyndte han 

som GhostWalker og blev siden guide både i Ribe og på Ribes Vikinger. Kurt havde stor 

fortælleglæde og kunne spinde kedsommelige facts ind i spændende handlingsforløb, så alle 

måtte lytte. Kurt vil blive savnet. 
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2.4. Marketing & Publikum 
Da afdelingen er temmelig ny, har der fra start været mange snitflader og arbejdsområder, 

som skulle defineres. Mange af arbejdsfelterne har tidligere været spredt ud over en bred 

vifte af hænder og afdelinger, her specielt formidlingsområdet. 

 

Felter der bla. arbejdes på: 

 

• Ansvar for frontleder, museumsværter, fleksjobbere, praktikanter og timelønnet 

herunder MUS og bemanding i forhold til åbningstider. 

• Udvikling af butikkerne i forhold til sortiment, rutiner og butiksflow og ikke mindst 

åbningstider. 

• Omlægning af sortiment og udvikling af nye produkter til salg i butikkerne. 

• Udvikling af interne IT-systemer, POS, lager og markedsføringsmæssige platforme. 

• Decentralisering af markedsføringen i forhold til museumsprofiler i forhold til optimale 

platforme for effekt.  

• Webshop-løsning for SJM på baggrund af omlægning af analogt lager til digital løsning. 

• Udvikling af fælles løsninger for SJM’s udstillingssteder, b.la. fælles fakturering fra 

udstillingssteder med oprettelse af debitor fra POS, fælles digital time- og 

personaleløsning med datadump til lønsystem, fælles Ribe Museumsbillet, selvhjulpne 

billetsystemer via QR/EAN koder. 

• Komplet set-up af bookinger af lokaler med tilhørende salg af catering/service for 

samtlige udstillingssteder.  

• Årshjul på baggrund af samarbejdsaftaler med eksterne print/digitale medieaktører. 

• Omlægning af distributionskanaler for alle udstillingssteder brochuremateriale herunder 

nye printaftaler på baggrund af tidligere priser. 

• Indgå bindende aftaler med eksterne fødevareleverandører for levering af services til 

arrangementer på SJM’s udstillingssteder samt bookede aftaler. 

• Eksternt arbejde via Vikinge-Buen, Ribe Fællesmarkedsføring m.m. 

 

Af ovenstående fremgår det meget tydeligt, at vi fortsat arbejder på selve fundamentet for 

hele afdelingen. Da man tidligere har været meget analog funderet, skal der udvikles rigtig 

mange værktøjer, som kan løfte hele området op i en anden liga.  

”Work smarter, not harder” er vejen frem for afdelingen med et fokus på konstant udvikling, 

da vi skal følge med tiden og hele tiden være der, hvor det er sjovt, og hvor der kan skabes et 

grundlag og fundament med en positiv økonomi.  
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Opbygning og ombygning af museumsbutikker og billetsalg 

Jacob A. Riis Museum 

Som med alt i Ribe, må man forholde sig til de fredede bygninger og de forhold, dette fører 

med sig. Derfor var det noget af en udfordring at starte Riis-butikken op. 

Det at skulle have en fælles butik og billetsalg pakket ind i stilladser med meget begrænset 

synlighed grundet skiltningsregler har været en kæmpe udfordring. 

 

Det, der har været en af de største udfordringer, har været at finde et billetsystem, hvor 

gæsten er selvhjulpen fra første skridt, idet billetsalg og indgang på JARM ikke er placeret 

det samme sted. Valget faldt på en billettype, hvor gæsten kan færdes rundt på museet via 

en stregkode for indgang samt udgang, og hvor billetten efterfølgende også kan kobles 

sammen med SJM’s andre udstillingssteder. 

Her har det været nødvendigt med en langsigtet strategi, hvilket naturligvis også afspejler sig 

i etableringsomkostningerne. 

Butikken fremstår i dag flot med meget respekt for lokalets historie i herberget i det gamle 

renæssancehus fra 1583.  

Butikken vil på sigt flytte til Kælderstuen i rummet ved siden af, da herberget vil blive 

benyttet som fælles billetsalg for JARM og HEX! 

 

 
Der var lagt nyt gulv i Herberget den 14. juni, men resten af butiksinteriøret manglede. 

Derfor var det godt, at nogle kunne se det hele for sig. Marketing- og Publikumschef Kenneth 

Mørk forklarer for direktør Flemming Just (Foto: Sydvestjyske Museer)   
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Esbjerg Museum 

Esbjerg museum har skiftet en smule karakter, da belysningen er blevet optimeret med 

bedre punktbelysning. Sortimentet er strammet op, så det flugter mere med tiden omkring 

1940. 

En af de ting, der er blevet genindført på museet, er julemarkedet/julebutikken. Denne har 

været væk en del år, men blev i 2019 genetableret med stor succes. December måned var 

derfor uden sidestykke den bedste måned på omsætningen. 

Ribes Vikinger 

En af de ting, jeg som det første tog fat på, var at omarrangere indgangspartiet med de store 

vinduer, så det nu viser, hvad gæsterne kan opleve indenfor. Butikkens sortiment er ved at 

skifte karakter, men der er lang vej endnu, da vi har et varelager, som skal afvikles uden 

markante tab via nedskrivninger og rabatter. 

Sortimentet bliver konstant optimeret og bliver mere tematiseret i forhold til museet. 

Der arbejdes på at gøre café-området mere lækkert og her med en genåbning af cafeéns 

køkken, dog uden at dette betyder en fast bemanding af denne. 

Brug af udstillingsstedernes lokaler 

Sydvestjyske Museer skal åbne sig op for omverdenen. Vi skal være et aktivt tilvalg i flere 

tilfælde og ikke kun for et museumsbesøg, men også i andre sammenhænge. Vore gæster og 

lokalbefolkningen skal opleve SJM som et kulturomdrejningspunkt, hvor vi er årsag til et 

besøg og ikke mindst en årsag til at komme igen. 

SJM råder over en mængde lokaler, der sagtens kan bringes i spil til langt mere end de gør 

nu, men stadig så vi får et formidlingsbudskab med. Der skal hele tiden holdes et vågent øje 

med respekten for udstillingerne samt museerne. 

Udfordringen har været at skabe en platform, hvor vi ikke kommer i konkurrence med 

eksterne udbydere samt at få formidlingen ind. Derfor er det to ufravigelige krav til et 

udlån/leje af vore lokaler, at det er en ekstern leverandør/restaurant, der står som arrangør, 

og at der følger en museumsoplevelse med. 

Prissætningen er nu på plads for alle vore huse. Systemerne omkring booking er ved at være 

på plads, og det er så småt begyndt at rygtes, at vi kan håndtere et aktionærmøde, 

vinsmagning, foredrag, barnedåb, broderifestivaller osv. 

Alt dette er med til at understøtte SJM’s økonomi med en positiv bundlinje med en mark up 

på min. 2.5. 

Lige nu arbejdes der på at skabe et centralt knudepunkt under Marketing & Publikum for alle 

bookinger, der kommer til SJM’s huse. 
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Det gamle Rådhus i Ribe har længe været brugt til borgerlige vielser, og fremadrettet skal vi 

have endnu flere af lokalerne lejet ud. Her er der dækket op til møde i ”Kaffestuen” (Foto: 

Sydvestjyske Museer) 

Etablering af lagerstyringssystem og kassesystem 

Det har fra start været et ønske fra ledelsen, at der skulle etableres en webshop, der kan 

sælge de produkter SJM’s butikker har. Dette skulle også understøtte salget af forlaget 

Liljebjergets bøger. 

For at dette kan realiseres, skal der være et digitalt lager, som kan understøtte webshoppen 

via en integration. Dette arbejde er pt. i fuld gang, hvor frontlederne er ved at gennemgå alle 

lagervarer for at disse kan skydes ind i et nyt digital lager. 

En af de affødte effekter af dette er et helt andet overblik over det samlede lager, hvor 

faktuelle data vejer mere end ”jeg tror at”. 

Vi kan nu trække salgsdata ud af systemet, så reelle bruttoavancer, vare-flytninger og 

lageromsætningshastighed kan ses. 

Set i forhold til stordrift og sammenhænge, der kan benyttes proaktivt i billetsammenhænge, 

er der ved at være styr på fælles POS systemer, der understøttes af alle nye 

betalingsmetoder. 

Der er taget højde for, at gæsten selv skal kunne betjene indgange og udgange af 

udstillingsstederne. 

En af de første ting i det perspektiv er en 5 + 5 Ribe Museumsbillet, som forventes at starte 

til højsæson 2020: Fem museer i fem dage for 200 kr. 
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Arrangementer 

Som beskrevet ovenfor er Sydvestjyske Museer ved at få en positiv platform i forhold til 

gæster, der ønsker at benytte os på nye måder. 

Af spændende arrangementer kan nævnes: 

• Vinfestival Ribe 

• Ribe Middelaldermarked 

• Frøs Sparekasse Aktieaften 

• Julemarked med støtte til Ribes Voksenvenner 

• AOF-arrangementer 

• Diverse foredrag 

• Genforeningen 

• BrodeRibe 

• Spar Nord aktionæraften 

• 95 års fødselsdag 

• Sølvbryllup 

• Peters Jul 

• Høstmarkedet. 

 

Hele Publikum & Marketing er i en positiv og rivende udvikling. Der er rigtig mange bolde i 

luften, og de skal alle gribes på sigt. Det er blot vigtigt at forstå, at ting tager tid, og her er 

der tale om et skib, der skal vendes 180 grader på utrolig mange parametre, hvor basen skal 

være på plads, før der kommer positive resultater. 

Afdelingen er ny og arbejdet har fået skruet tempoet i vejret ligesom der ofte kommer 

ændringer. Det stiller krav til medarbejdernes evne til at være omstillingsparate, men 

heldigvis har de fleste grebet bolden og været begejstret for, at der sker noget nyt. 
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2.5. Historisk Samling fra Besættelsestiden (HSB) 
 

For HSB har 2019 været et slags mellemår, der i ganske stor grad har været præget af 

arbejde på de indre linjer og den spæde start på nye fremadrettede projekter. Baggrunden 

er, at HSB siden fusionen med SJM i 2013/14 har lagt mange kræfter i opbygning af 

udstillinger som MODSTAND (2015) og i særdeleshed i udviklingen af 

HolocaustUndervisningsCenteret (HUC, 2017) og af BESAT – Esbjerg 1943, den store 

permanente udstilling på Esbjerg Museum (2018). Hertil kommer bogudgivelser og ph.d.-

forsvar (2018). 

 

Derfor har HSB i 2019 bl.a. fokuseret på at tackle et par hængepartier fra fusionen. Således 

er HSB’s fine præsensbibliotek med centrale og mere sjældne værker om besættelsestiden 

og 2. verdenskrig kommet langt i processen med at blive omkatalogiseret og overført til 

Esbjerg Hovedbiblioteks database. Her er en væsentlig del af HSB’s godt 5.000 titler nu 

søgbare via SJM’s biblioteksbrugerflade. Det store omkatalogiseringsarbejde er udført af 

bibliotekar Kristian Andersen, SJM, og af Mona Jensen og Ida Larsen fra HSB. I processen har 

vi haft et godt samarbejde med Hovedbiblioteket.  

 

Dernæst har vi med uundværlig bistand fra Henrik Brinch Christiansen, SJM, fået overført 

vores journal til et nyt og fremtidssikret format. HSB’s journal indeholder ikke blot vigtige 

aftaler med samarbejdspartnere og givere m.fl., men rummer også en guldgrube af 

informationer fra HSB’s besvarelser over mere end tyve år af forespørgsler fra nær og fjern 

om alt fra slægtninges involvering i modstandsarbejde over SS-krigsforbrydelser til 

eksistensen af tandpasta under krigen.  

 

Imidlertid har der også været plads til overvejelser om HSB’s retning i de kommende år. Det 

var en del af dagsordenen på to Board-møder i årets løb (2018 blev aflyst), hvor Flemming 

Just og arkivleder Henrik Lundtofte sammen med Boardets eksterne medlemmer, Preben 

Schmidt, Erling Schmidt, lektor Niels Wium Olesen, Aarhus Universitet, og 

museumsoverinspektør Henrik Skov Kristensen, Nationalmuseet/Frøslevlejrens Museum, 

drøftede HSB’s strategi, prioriteringer og forskningsindsats de næste fem-seks år.   

Forskning 

Henrik Lundtofte deltog 16.-17. maj i konferencen Reshaping the Nation: Collective Identities 

and Post-War Violence in Europe 1944–48. Konferencen foregik i Prag i Karls Universitetets 

allerældste del, Karolinum. Her var historikere fra bl.a. Cambridge, Lviv og Bologna samlet. 

Konferencen var arrangeret som et samarbejde mellem Karls Universitetet og Institute for 

the Study of Totalitarian Regimes i Prag med støtte fra Heinrich Heine-universitetet i 

Düsseldorf. Keynote speaker var professor Norman Naimark fra Stanford University. Henrik 

Lundtoftes bidrag Danes against Danes diskuterede politisk vold i den sidste fase af 

besættelsen og i overgangen til fred 1945.  
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Sammen med dr.phil. John T. Lauridsen arbejder han desuden fortsat på færdiggørelsen af 

en meget stor antologi med arbejdstitlen Hitlers mænd. Derudover har han fagfællebedømt 

en større antologi og er medlem af en forskerkommission til undersøgelse af den tyske Skt. 

Petri Skoles historie 1918-1955.  

 

Som led i SJM’s satsning på velfærdsstudier med Jakob A. Riis-Programmet og museets 

samarbejde med Danish Centre for Welfare Studies på SDU (DaWS) har Henrik Lundtoftes 

beskæftigelse med Esbjergs historie i det 20. århundrede udmøntet sig i et bidrag til Levende 

Viden om redaktør, folketingsmand m.m. J.P. Sundbo, ligesom han har påbegyndt arbejdet 

med et omfattende forskningsprogram, der i 2020 skal munde ud i en stor fondsansøgning.  

 

Cand.mag. Mona Jensen har udarbejdet en lang række fagfællebedømmelser og har til 

Hitlers mænd-antologien skrevet et portræt af Oskar Steckelberg, der var den længst 

fungerende tyske kommandant i Esbjerg under besættelsen – der findes næsten ingen 

studier af de lokale tyske ledere. Studentermedhjælper Søren W.K. Rasmussen har til 

Levende Viden skrevet en artikel om Gravlunden. Artiklen undersøger både Gravlunden som 

et stykke historiekultur og nogle af de mennesker fra alle verdenshjørner, der er begravet på 

kirkegården.  

Formidling 

Søren W.K. Rasmussens artikel danner et godt fagligt afsæt for arbejdet med en udstilling 

om Gravlunden. HSB har nemlig i et par år sammen med kirkegårdsledelsen arbejdet på et 

fælles projekt om formidling i Gravlunden, der er Skandinaviens største begravelsesplads for 

allierede flyvere, men hvor der også ligger mange tyske flygtninge og soldater foruden 

esbjergensiske modstandsfolk, fiskere og sømænd. De derfor et stort formidlingspotentiale, 

og projektet er med sparring fra Formidling nået så langt, at udstillingen vil kunne åbne i 

2020. 

 

Siden fusionen 2013/14 har HSB som del af SJM kunnet formidle besættelsestidshistorie og 

materiale fra arkivsamlingen til et større og bredere publikum end på noget tidspunkt siden 

samlingen i 1986 blev offentligt tilgængelig. Det gælder i kraft af det stærke, tætte 

samarbejde med MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring især i forhold børn og unge, der 

traditionelt har været en højtprioriteret målgruppe for HSB. Men HSB/SJM har også en 

selvstændig tilbudspalet til børn og unge, der rummer både introduktioner til BESAT – 

Esbjerg 1943, omvisninger i MODSTAND foruden websitet www.illegalpresse.dk med mange 

kilder og opgavemuligheder. I 2019 har www.illegalpresse.dk nået sit hidtil suverænt højeste 

besøgstal på knap 71.000. Hertil kommer undervisningsforløb, hvor studentermedhjælper 

Søren W.K. Rasmussen forestod udarbejdelsen af et nyt undervisningsforløb til 

ungdomsuddannelserne om nazismen som ideologi. Heri indgår arbejde med nazistisk 

kildemateriale fra HSB’s samling, en Kahoot m.m.  
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I årets løb har Søren W.K. Rasmussen og Henrik Lundtofte gennemført 25 omvisninger og 

undervisningsforløb, hvoraf Søren W.K. Rasmussen har stået for de fleste, herunder 13 

rundvisninger af skole- og ungdomsuddannelse-elever i MODSTAND med efterfølgende 

introduktion til BESAT. Der har også været en række interesserede voksengrupper. Den 22. 

juni var bestyrelsen fra Frihedsmuseets Venner således gæster på ESM, hvor de blev 

introduceret til HSB og HUC og fik en omvisning i MODSTAND samt en introduktion til BESAT. 

Både HUC og BESAT videreudvikles til stadighed i samarbejde med MYRTHUE, ligesom 

undervisningstilbud og udstillinger løbende skal vedligeholdes.  

 

Henrik Lundtofte har holdt syv foredrag og forelæsninger og medvirkede 4. juli i 24/7-

radioprogrammet Mikrofonholder. Programmet blev optaget i HUC, hvor lokalerne dannede 

rammen om en samtale om Holocaust og besættelsesårene mellem Peter Langwithz Smith 

og Henrik Lundtofte. Denne medvirkede desuden i et indslag på TV-Midtvest om 

modstandskvinden Rita Lauridsen, der har afleveret et spændende materiale til HSB. 

  

I foråret leverede HSB videoklip til en dokumentarfilm på DR-K om den berygtede 

Gestapoagent Jenny Holm fra Fanø, som man møder i udstillingen MODSTAND. Endelig 

bistod HSB TV-2’s populære serie Badehotellet med scan af bl.a. en tysk soldaterbog og med 

diverse oplysninger.  

 

Den 20. februar arrangerede EOM og HSB dobbeltforedrag, hvor Henrik Lundtofte indledte 

med nyt fra sin aktuelle udforskning af en Gestapoleder, men aftenens hovedtaler var 

cand.polit. Ib Katznelson. Han blev som toårig sammen med sin mor taget af Gestapo i 

oktober 1943 og deporteret til KZ-lejren Ravensbrück og siden til Theresienstadt. Det fortalte 

Ib Katznelson meget levende og vedkommende om. Katznelsons historie og budskab 

passede perfekt ind i rammerne og i visionerne med HUC. Det samme gjaldt et meget 

velbesøgt arrangement med Peter Langwithz Smith, der 2. april på ESM præsenterede sit 

kæmpeværk om nazisternes KZ- og udryddelseslejr Auschwitz med titlen ”Dødens Bolig.” 

Bogen og flere udgivelser i HSB-regi samt ikke mindst HUC gør Esbjerg til et af centrene i 

dansk forskning og oplysning om Holocaust.  

 

Hovedparten af HSB’s arkivalier er nu registreret i Arkibas som følge af Suni Gaasedal, Søren 

W.K. Rasmussen og Mona Jensens indsats. Registreringerne er søgbare på www.arkiv.dk, 

hvad der har medført en tydeligt forøget brugerinteresse for arkivalierne. I 2019 har HSB 

haft ca. 130 henvendelser om arkivmateriale eller med spørgsmål om 2. verdenskrig.   

HSB’s frivillige og tilknyttede  

Mona Jensen har være involveret i bogprojekter, besvarelser af forespørgsler og Arkibas-

registrering. Desuden lavede hun i april en rundvisning for EOM’s medlemmer ved det store 

Ugruko-bunkeranlæg i Strandskoven, hvor Mona Jensen har skrevet plancheteksterne. 

http://www.arkiv.dk/
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Studentermedhjælper Søren W.K. Rasmussen var i efterårssemestret i den afsluttende del af 

sin overbygning i historie på Aarhus Universitet tilknyttet HSB, der fungerede som ”ekstern 

partner.” Her arbejdede han med arkivregistrering, udstillingsprojekt Gravlunden og skrev i 

HSB-regi desuden en semesteropgave om tyske, baltiske, besarabiske og andre flygtninge i 

Esbjergområdet efter 2. verdenskrig. Resultaterne af denne opgave vil blive publiceret i et 

kommende nummer af Levende Viden.   

 

Ida Larsen, der er nyuddannet cand.mag. i Historie og Medievidenskab fra SDU, begyndte i 

en 13 ugers virksomhedspraktik 21. oktober. Ida Larsen har registreret materiale i Arkibas, 

sorteret den illegale dubletsamling og katalogiseret bøger. Desuden blev hun involveret i 

videreudvikling af HUC.  

 

Suni Gaasedal begyndte i årets løb på en ny uddannelse og takkes for sin indsats på HSB med 

registrering i Arkibas og højt humør. Der skal også lyde en varm tak til Rasmus Therkelsen, 

der igennem nogle år har været i forskellige ansættelsesformer på HSB og ydet et stort og 

omhyggeligt arbejde på arkivet. Palle Andersen arbejder med egne projekter og er en slags 

privilegeret bruger på HSB. Benneth og Lise Østergaard Petersen har færdiggjort et 

omfattende indeks til det vigtige århusianske illegale blad Budstikken, som sammen med et 

komplet scan af bladet skal lægges ud på www.illegalpresse.dk i jubilæumsåret 2020. 

Derudover har Benneth Østergaard Petersen læst korrektur på en stribe manuskripter.  

Afleveringer  

HSB har i 2019 modtaget 15 afleveringer, herunder en fin samling af fotos, tjenestepapirer 

mm., der har tilhørt nu afdøde Jens Grum. Han var amatørfotograf (senere professionel) og 

var under besættelsen i Civilbeskyttelsestjenesten i København. Han tog billeder på Værløse 

Flyveplads, hvor den tyske Værnemagt 9. april 1940 bombede danske fly, foruden enkelte 

farvefotos fra befrielsesdagene. Fra en anden giver har HSB modtaget et flot tysk album fra 

1936 om de Olympiske sommerlege i Berlin, hvor man kunne indklæbe billeder af 

sportsstjernerne – inklusive det sorte amerikanske sprinterfænomen Jesse Owens. Ham 

kunne nazisterne ikke komme uden om.   

 

 

  

 

  

http://www.illegalpresse.dk/
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2.6. Bramming Egnsmuseum 
I de første måneder af 2019 blev der i Bramming arbejdet videre med at få beskrevet og 

givet indhold til visionen om at udvide Bramming Egnsmuseum og gøre det til et læringssted 

for børn og unge om naturfag. Sammen med en række partnere udvikledes et idéoplæg, som 

omfatter udvidelse af både museet og vandtårnet samt inddragelse af parken til 

legeområde. Projektet har fokus på el, energi, vandforsyning og vandrensning både i 

naturfagsmæssigt og kulturhistorisk perspektiv. Den 9. maj afholdtes et borgermøde på 

Egnsmuseet, hvor Flemming Just præsenterede ideerne for offentligheden, og der var stor 

opbakning til planerne. Ansøgninger til Esbjerg Kommune og lokale fonde om støtte til 

udarbejdelse af et egentligt prospekt blev herefter sendt afsted. 

 

Som en del af processen henimod realisering af visionen åbnede museet i maj en 

særudstilling med titlen ENERGI. Her var historiker Trine Baun en vigtig hjælp til realiseringen 

af udstillingens kulturhistoriske indhold om elektricitet, vand og vind i Sydvestjylland. Trine 

foretog arkivstudier vedr. energiværker i Sydvestjylland og lavede en omfattende 

dataindsamling på Esbjerg Byhistoriske Arkiv samt på en række lokalhistoriske arkiver i 

området. Materialet vil kunne anvendes i det videre arbejde med realisering af energi- og 

vandprojektet i Bramming. 

 

Årets anden større særudstilling, som også var Mogens Hansens afskedsudstilling, havde 

titlen ”ERINDRINGSGLIMT – fra det dunkle rum til lysets land” og var en kombineret kunst- 

og selvbiografisk udstilling af og om billedkunstneren Anita Houvenaeghel. Udstillingen blev 

til på tre uger i et intensivt og konstruktivt samarbejde mellem kunstneren, Mogens Hansen, 

historiker Jane Møller samt museets frivillige. 

 

Museets faste udstilling, Historium, har i årets løb fået en opdatering i afsnittet med 

kunstmaler Marius Skov og stenhovedet fra Bramming Hovedgård. Marius Skovs lille 

transportable staffeli er erstattet med hans store atelier-stafeli, hvori hans selvportræt er 

anbragt. Det originale stenhoved med 3 ansigter, der oprindeligt var en del af Esbjerg 

Museums samling, er nu placeret i Historium.  

 

På samlingsområdet er der ved Jane Møller foretaget en omfattende opdatering af museets 

registrering af både administrative og faglige sager, og i samråd med Konserveringscenteret 

er der i lighed med Sydvestjyske Museers øvrige adresser opsat trådløs klimaovervågning. 

Der er lavet en aftale med overinspektør Lulu Hansen og Sydvestjyske Museers bibliotekar 

Kristian Andersen om registrering af håndbiblioteket på Bramming Egnsmuseum. 

 

En meget stor boggave tilfaldt i 2019 museet fra tidligere museumsleder Uffe Munks 

dødsbo. Uffe Munks private bibliotek omfattede flere tusinde bind, såvel fag- som 

skønlitteratur, store samleværker samt periodica. Museet har udtaget bøger til 

håndbiblioteket og bøger, der kan sælges til fordel for museets økonomi. Frivillig Ole 
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Andersen gjorde et stort arbejde med sortering, og planen var at stille de bøger, som ikke 

ønskedes indlemmet i museets bibliotek, til rådighed til salg eller bortgivning, evt. til Røde 

Kors Genbrugsbutik. 

 

Slutningen af året blev præget af Mogens Hansens afslutning på næsten 15 år som leder af 

Bramming Egnsmuseum. Sager og hængepartier blev ordnet, således at hans efterfølger 

kunne overtage ansvaret for driften af museet uden flere løse ender end højest nødvendigt. 

Den 30. november 2019 gik Mogens Hansen af som leder, og dette blev markeret ved en 

velbesøgt afskedsreception på museet d. 6. december.  

 

I efteråret slog Sydvestjyske Museer stillingen som ny museumsinspektør og daglig leder af 

Bramming Egnsmuseum op. Det var meget tilfredsstillende, at der kom 60 ansøgere. 

Bedømmelsesudvalget, hvor egnsmuseets rådgivende udvalg var repræsenteret ved Hanne 

Eiby, var ikke et øjeblik i tvivl om, at Søren Byskov var den bedst kvalificerede til stillingen. 

Han har tyve års erfaring som museumsinspektør ved Fiskeri- og Søfartsmuseet, har stor 

erfaring med formidling og frivillige og er en anerkendt forsker med ph.d.-grad og 

seniorforskerbedømmelse fra Syddansk Universitet. Søren Byskov tiltrådte 1. januar 2020. 

 

Mogens Hansen, 

museumsinspektør og leder 

af Bramming Egnsmuseum 

gik af i 2019. Her ses han ved 

museet, foran vandtårnet, 

som i det kommende år 

indgår i et spændende 

udviklingsprojekt.  

(Foto: Sydvestjyske Museer). 
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3. Undersøgelser og projekter 

3.1. Arkæologi & Samling 

SJM 166 II Nørregårdsparken, Andrup By, Skads Sogn 

Slutundersøgelse af den nordvestligste del af udstykningen Nørregårdsparken, omfang ca. 1 

ha. Udgravningen afdækkede både en helt sløjfet højtomt fra bronzealderen (190510-116) 

samt dele af den omfattende og velbevarede jernalderbebyggelse, der er udgravet i området 

siden 2009. 

Udgravningsleder: Anders Olesen 

Undersøgelsestidspunkt: april-maj 

Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 

SJM 175 II Grindsted Rådhus, Sønderby By, Grindsted Sogn 

Endelig udgravning i forbindelse med udvidelsen af parkeringspladsen ved rådhuset i 

Grindsted. Der fandtes to huse fra yngre jernalder og middelalder, samt flere udhuse på det 

425 m2 store areal.  

Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: August 

Undersøgelsen blev betalt af: Billund Kommune 

SJM 311 II Vadehavscenteret, Okholm, Vester Vedsted By, Vester Vedsted Sogn 

Mindre udvidelse af de tidligere undersøgelser omkring Vadehavscentret i forbindelse med 

opførelse af en maskinhal. Der blev afdækket ca. 196 m2, hvorved der fremkom en brønd 

(dendrodateret til 751 e.Kr.), dele af et langhus fra vikingetiden, samt fortsættelsen af et 

langhus fra ældre middelalder, hvis vestlige del blev udgravet i 1996. Disse faser er anlagt 

ovenpå et fygesandslag fra omkring år 0. Herunder fremkom der enkelte ardspor, hvor man 

kunne se at den sidste pløjning var foregået mens sandfygningen netop var påbegyndt og 

som ledte til ophøret af jernaldermarken. 

Udgravningsleder: Claus Feveile 

Undersøgelsestidspunkt: september 

Undersøgelsen blev betalt af: Vadehavscentret 

SJM 404 Omfartsvej Ribe, Nørremarken, Ribe Domkirke Sogn 

Egentlig undersøgelse forud for udvidelse af Rute 11 omkring Ribe. Ved udgravningen blev 

der fundet bebyggelsesspor i form af en landsby i flere faser fra yngre jernalder, samt et 

langhus og økonomibygninger fra ældre jernalder. Desuden blev der fundet en mulig urne 

dateret til ældre jernalder, to gruber og en ildgrube dateret til yngre jernalder. Fundet udgør 

en ellers ikke kendt jernalderbebyggelse, som længe har manglet i det lokale 

bebyggelsesbillede. 

Udgravningsleder: Michelle Wittenberg Petersen 
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Undersøgelsestidspunkt: juli 

Undersøgelsen blev betalt af: Vejdirektoratet 

SJM 432 II Skagerrakvej, Gjesing by, Bryndum Sogn 

Forundersøgelse af 22.500 m2, der ledte til en egentlig udgravning af 2.762 m2. Ved 

udgravningen bestod de ældste spor af få gruber fra Tragtbægerkulturen (ca. 3500 f.Kr.), 

mens der i øvrigt blev afdækket fire toskibede huse fra senneolitikum (ca. 2200-1800 f.Kr.). 

Blandt disse huse var især ét ganske usædvanligt, idet det var hele 33 meter langt; det 

længste, helt undersøgte hus fra denne periode indenfor museets ansvarsområde. Desuden 

blev der undersøgt et treskibet hus fra yngre bronzealder (ca. 1000-500 f.Kr.) med nogle 

tilhørende kogestensgruber. 

Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard 

Undersøgelsestidspunkt: november 

Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 

SJM 545 II Navervænget, Guldager By, Guldager Sogn 

Slutundersøgelse forud for salg af erhvervsgrunde. Fund af 7 hustomter og 6 firstolpeanlæg 

med tilhørende skelgrøfter dateret typologisk og C14-dateret til tidlig middelalder (12. årh.). 

Et mindre kulturlag i den ene hustomt er genstandsdateret til tidlig middelalder, samt en 

grube med smedeaffald typologisk og grundet nærheden til de øvrige hustomter dateret til 

tidlig middelalder. De fundne huse udgør én eller to gårde i flere faser tilhørende 

middelalderlandsbyen Guldager, som tidligere undersøgt i udgravningerne samlet i sagen 

ESM 2617. 

Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: marts-april 

Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 

SJM 711 II Erisvænget, Sønderris, Guldager Sogn 

Større forundersøgelse forud for byggemodning. I et område omkring ældre overpløjede 

gravhøje (sb. 139-142) blev der lokaliseret 3 huse fra yngre bronzealder. Derudover fandtes 

enkelte jordfæstegrave samt urner og brandpletgrave fra ældre jernalder. Dette område 

indstilles til en egentlig udgravning. Nordligst på arealet blev der fundet et hus (felt 1), samt 

enkelte gruber og kogestensgruber. Huset og en enkelt grube blev udgravet (øverst i 

søgegrøft 5). I søgegrøft 45 blev der fundet en grube med TRB-keramik som også blev 

udgravet. I søgegrøft 46 blev der undersøgt er rundt lag af blegsand med flere store sten 

omkring, antageligt de sidste rester af en nu forsvundet høj. 

Udgravningsleder: Tobias Torfing 

Undersøgelsestidspunkt: september-november 

Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune  
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SJM 771 II Gyttegård Golf Klub, Trøllund By, Hejnsvig Sogn 

Mindre forundersøgelse forud for omdannelse af hul 7 til træningsbaner. Herved fandtes 

kun bunden af en kogenstensgrube. Området virkede terrænreguleret, hvilket må være sket 

i forbindelse med etableringen af golfbanen i slut 1970’erne. 

Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: september 

Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 

SJM 783 Langliparken, Hjerting By, Guldager Sogn 

Større forundersøgelse og efterfølgende slutundersøgelse i forbindelse med byggemodning 

af boligområde ved Langliparken i Hjerting. Der fandtes ved undersøgelsen i alt 17 

hustomter, primært fra ældre jernalder.  

Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: januar-marts 

Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 

SJM 799 II-III Korsbrødregade, Ribe Bygrunde, Ribe Domkirke Sogn 

Undersøgelse i forbindelse med gaderenovering. Arbejderne bevægede sig fra nord mod syd. 

I gadens nordligste del fandtes opfyldslag ud i engen fastholdt af trækonstruktioner 

dendrodateret til 1200-årene, som må udgøre en udvidelse af byrummet ud mod åen. 

Lignende lagfølger kendes under Fiskergade. Som Korsbrødregade bevægede sig mod syd 

kom gaden ind på tørt land med spredte gruber og generelt tynde kulturlag. Ud for 

begyndelsen af Johanniterklosterets grund fandtes rester af en hegnsmur og lagene var 

prægede af tegl. Johanniterklosteret var afgrænset mod syd af en nu nedlagt gade, som løb 

øst-vest og sluttede ved Sct. Laurentii Gades middelalderlige forgænger. Da Korsbrødregade 

nåede denne, skiftede lagene karaktér, og Ribes velkendte gadehorisont med plankeveje fra 

ca. 1150-1250 og derover sandlag fra plyndrede stenbroer fremkom. Dermed viste kun den 

sydlige del af Korsbrødregade sig at være middelalderlig og tilhøre byens ældre infrastruktur. 

Beretningsarbejde og flere dateringer kommer til i 2020. 

Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: april-september 

Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 

SJM 800 Ribe Jernstøberi, Saltgade, Ribe Bygrunde, Sankt Katharine Sogn  

Forundersøgelse af ca. 5000 m2 på det tidligere jernstøberis grund. I områdets sydøstlige 

udkant fandtes et lille hjørne bevaret undergrund og muldlag med top i kote 2,30 DVR. 

Resten af det undersøgte område var præget af store dybe nedgravninger, måske sandgrave, 

opfyldt antagelig 19. årh. Området er sidenhen opfyldt yderligere i det 20. årh. Frigivet efter 

forundersøgelse. 

Udgravningsleder: Morten Søvsø 

Undersøgelsestidspunkt: marts 

Undersøgelsen blev betalt af: Lidl Danmark A/S 
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SJM 818 Grønkjær Vang Vest, Andrup By, Skads Sogn 

Slutundersøgelse af sidste del af i alt 4,5 ha sammenhængende felt, der rummer en mindre 

landsby i flere faser fra yngre førromersk og formentlig ældre romersk jernalder med 

tilhørende grave m.m. Desuden spredte senneolitiske huse.  

Udgravningsleder: Janne Krøtel 

Undersøgelsestidspunkt: Jan-marts 

Undersøgelsen blev betalt af: Facebook 

SJM 822 Strandvænget, Sædding By, Guldager Sogn 

Større forundersøgelse forud for salg af kommunal grund. I forbindelse med 

forundersøgelsen blev der erkendt en enkelt hustomt fra ældre jernalder, samt enkelt løse 

anlæg. Hustomten kunne færdigundersøges i forundersøgelsen. Hele området blev frigivet 

efter endt forundersøgelse.  

Udgravningsleder: Anders Olesen 

Undersøgelsestidspunkt: januar 

Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 

SJM 828 Peder Hedes vej, Tjæreborg By, Tjæreborg Sogn 

Mindre forundersøgelse efterfulgt af slutundersøgelse af ca. 1400 m2 forud for opførelse af 

udlejningsboliger. Der udgravedes én hustomt typologisk dateret til førromersk jernalder, én 

hustomt og to sadeltagshegn typologisk og fundmæssigt dateret til germansk jernalder, ét 

grubehus og én grube genstandsdateret til vikingetid og en brønd dendrokronologisk dateret 

til vikingetid, 915 e.Kr. Bebyggelsen er den nordligste del af en stor tidligere udgravet 

bebyggelse umiddelbart syd for (ESM 2321).  

Udgravningsleder: Anders Olesen 

Undersøgelsestidspunkt: februar-marts 

Undersøgelsen blev betalt af: Leif Jørgensen 

SJM 830 cykelsti Grenevej, Plougslund By, Grene Sogn 

Overvågning i forbindelse med anlæggelse af cykelsti og omlæggelse af Grenevej. Projektet 

fortsætter i 2020, og på stykket, der undersøgtes i 2019, fremkom ikke væsentlige 

fortidsminder. 

Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: november-2020 

Undersøgelsen blev betalt af: Billund Kommune 

SJM 844 WOW-park, Billund By, Grene Sogn 

Større forundersøgelse af 2,4 ha i forbindelse med anlæggelse af forlystelsespark ved 

Billund. Der kom ingen fund af interesse. 

Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: februar-marts 

Undersøgelsen blev betalt af: Selskabet Koldingvej 2, Billund A/S 
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SJM 848, Ankelbovej, Plougslund By, Grene Sogn 

Efter en større forundersøgelse (se SJM 179 IV), hvor der fremkom bebyggelse fra yngre 

germansk jernalder og vikingetid (ca. 550-1060 e.Kr), blev det besluttet at gennemføre en 

museal afsøgning med metaldetektor, inden en evt. egentlig udgravning blev iværksat. 

Afsøgningen, der blev gennemført af i alt fem detektorførere foregik af to omgange: Først en 

systematisk, extensiv afsøgning med ca. 10 meter mellem søgesporene. Den extensive 

afsøgning omfattede et samlet areal på ca. 4 ha., med i alt 4,1 km søgespor. Herefter blev 

det areal, der var indstillet til udgravning (ca.  2,1 ha.) afsøgt systematisk og intensivt, 

hvorved hele arealet blev dækket, og der blev registreret i alt ca. 10,9 km søgespor. Lidt 

overraskende fremkom der ingen fund, der kan sættes i forbindelse med den påviste 

bebyggelse. 

Undersøgelsesleder: Claus Feveile 

Undersøgelsestidspunkt: februar 

Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 

SJM 849 Nederdammen 30, Ribe Bygrunde, Sankt Katharine Sogn 

Overvågning af udgravning til mindre nybyggeri, ca. 70 m2. Undersøgelsen havde karakter af 

både en overvågnings- og en undersøgelsessag, hvor kulturlag og anlæg kom til syne i 

profilerne og fladen.  Der blev observeret bebyggelses- og kulturlag, der daterede sig fra 

omkring 1200-tallet og til efterreformatorisk tid. Fra høj- og senmiddelalderen blev der 

påtruffet jordgravede stolper og kulturlag. Dertil blev der konstateret et teglstensgulv fra ca. 

16-1700-tallet samt gulvrester i nordprofilen, sandsynligvis fra samme periode. I nordprofilen 

fremkom desuden en brønd af senere dato. De foreløbige dateringer er foretaget på grundlag 

af genstandsfund, hovedsagelig keramik. 

Udgravningsleder: Christina Berg/Morten Søvsø 

Undersøgelsestidspunkt: februar 

Undersøgelsen blev betalt af: Karen Margrete Christiansen  

SJM 863 Halen, Rindby By, Nordby Sogn 

Privat opsamling af keramik fra ældre jernalder på forstranden af Halen på Fanø. Museal 

rekognoscering af forstrand med fund af mere keramik, som ikke kan være aflejret på den 

lavtliggende forstrand, men må være eroderet ud fra kystskrænten. På et tilgængeligt parti 

af denne fandtes en igennem lang tid stabil vækstflade i kote 3,7 indlejret i en sekvens af 

fygesand både over og under. Det underliggende fygesand kunne ud fra 

udfældningsforekomster bedømmes som værende af betydelig ælde, mens det overliggende 

var ældre end 1820, men uden udfældninger. Det tyder på, at keramikken stammer fra 

borteroderede anlæg nedgravet i denne vækstflade og må regnes for et sikkert vidnesbyrd 

om beboelse på Fanø i ældre jernalder. 

Udgravningsleder: Morten Søvsø 

Undersøgelsestidspunkt: maj 

Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer  
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SJM 864 Søgårdparken, Hejnsvig By, Hejnsvig Sogn 

Mindre forundersøgelse forud for byggemodning af de sidste 4 parceller i en ældre, ikke 

forundersøgt udstykning. Ud over spor efter landbrugsaktiviteter fra 1950’erne 

(kartoffelkuler), fandtes der intet af interesse. 

Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: maj 

Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 

SJM 868 regnvandsbassin Erisvænget, Sønderris, Guldager Sogn 

Større forundersøgelse forud for udvidelse af regnvandsbassin ved Erisvænget. Fund af 

enkelte anlæg af ældre karakter.  

Udgravningsleder: Anders Olesen 

Undersøgelsestidspunkt: maj 

Undersøgelsen blev betalt af: Din Forsyning 

SJM 872 Solbjergvej 23, Skads, Esbjerg Jorder, Skads Sogn 

Ved den mindre forundersøgelse blev der fundet spredte bebyggelsesspor i form af 

stolpehuller og kogestensgruber, der formodentlig er fra bronzealderen. Anlægssporene blev 

registreret og færdigundersøgt under forundersøgelsen, og området er vurderet til ikke at 

indeholde yderligere væsentlige fortidsminder. Som følge heraf er området frigivet til 

opførelsen af en ny staldbygning og kalveplads. 

Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: juni 

Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 

SJM 878 Thorsvej, Dal By, Grindsted Sogn 

Større forundersøgelse i forbindelse med byggemodning af industrikvarter. Opdelt i to, hvor 

resten bliver undersøgt i 2020, da én af lodsejerne havde meget travlt med at komme i gang 

med byggeriet, og forpagtningen af resten af området på det tidspunkt ikke var opsagt.  

Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: august og i 2020 

Undersøgelsen blev betalt af: Billund Kommune 

SJM 879 Kongeådal 20c, Jedsted By, Vilslev Sogn 

Mindre forundersøgelse forud for byggeri af Åhuset medborgerhus i Jedsted. Der blev ved 

forundersøgelsen fundet en enkelt kogestensgrube bredt dateret til bronzealder-jernalder. 

Gruben kunne undersøges i forundersøgelsen. Arealet blev efterfølgende frigivet.  
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: August 

Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 

SJM 880 Møllevænget, Hunderup By, Hunderup Sogn 
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Større forundersøgelse forud for udstykning. Der fandtes otte huskonstruktioner typologisk 

dateret til middelalder, samt yderligere én mulig huskonstruktion. Derudover fandtes flere 

mulige tilhørende grøfter og vejforløb, samt én mulig brønd og to gruber. Bebyggelsen tolkes 

som samhørende med den tidligere udgravede middelalderbebyggelse umiddelbart øst for 

(ASR 1442). 

Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: august 

Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 

SJM 881 Egedalvej, Grimstrup By, Grimstrup Sogn 

Større forundersøgelse af 4,35 ha i den nordlige udkant af Grimstrup forud for 

byggemodning. Efterfulgt af slutundersøgelse. Der blev påvist en to-skibet hustomt 

typologisk dateret til neolitikum, tre hustomter typologisk dateret til yngre 

bronzealder/førromersk jernalder, en urnebrandgrav og en brandpletgrav funddateret til 

førromersk jernalder, gruber og grubekomplekser keramikdateret til førromersk jernalder 

samt en bondeteglovn typologisk og ud fra kortmateriale dateret til nyere tid. Gruber, 

grubekomplekser og de to brandgrave knytter sig til bebyggelsen. Den ene grav indeholdt en 

bronzefibel fra yngre førromersk jernalder. Der er bebyggelsesspor på den vestlige halvdel af 

arealet med gruber og kogestensgruber. I den østlige halvdel fandtes øst-vest gående 

vejspor, der meget vel kan passe med at fortsætte ind i Grimstrup Krat som hulvejsspor. 

Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard /Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: oktober 

Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 

SJM 898 Bryndumdamvej 24, Bryndum By, Bryndum Sogn 

Mindre forundersøgelse med fund af en enkelt kogestensgrube typologisk bredt dateret til 

BA-FRJ og en nord-syd gående stolperække, som ikke kunne dateres nærmere, men muligvis 

er fra nyere tid. De fundne fortidsminder kunne undersøges i forundersøgelsen, og arealet 

blev efter endt forundersøgelse frigivet.  
Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: august 

Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 

SJM 899, Kalvslund Forsamlingshus, Kalvslund By, Kalvslund Sogn 

Mindre forundersøgelse forud for etablering af parkeringsplads til forsamlingshuset, hvor 

der kun fremkom enkelte udaterede anlæg af både oldtidskarakter og fra nyere tid, samt 

vejspor fra nyere tid. Arealet blev frigivet uden yderligere arkæologiske undersøgelser. 

Udgravningsleder: Claus Feveile 

Undersøgelsestidspunkt: oktober 

Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 

SJM 904, Strengevej, Lustrup By, Sankt Katharine Sogn 



50 
 

Mindre forundersøgelse forud for udstykning af fire parcelhusgrunde langs Strengevej. Der 

fremkom ingen anlæg eller fund. Arealet blev frigivet uden yderligere arkæologiske 

undersøgelser. 

Udgravningsleder: Claus Feveile 

Undersøgelsestidspunkt: december 

Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
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3.2. Historie 
 

Den følgende liste rummer sager, som har krævet en betydelig arbejdsindsats i 2019. Hertil 

kommer sager, der omhandler håndtering af 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 450 Heksemuseet 

Arbejdet med HEX! har hovedsageligt omhandlet projektledelse og indholdsudvikling for 

museet, der åbner i juni 2020. 

Der er udarbejdet flere forskningsansøgninger med relation til museet. 

SJM 498 Jacob A Riis Museum 

Realisering af Jacob A Riis Museet har været en stor opgave i 2019, hvor museumsinspektør 

Mette Slyngborg som projektleder har haft ansvaret for at styre museet i mål til tiden. 

Realiseringen af museet har involveret interne og eksterne samarbejdspartnere i 

planlægning og styring. De eksterne samarbejdspartnere har bl.a. været udstillingsarkitekt 

Eskild Bjerre Jensen, konsulentfirmaet MMEX, grafiker Kristina Kirk og mange flere.  

Museet åbnede juni 2019. 

SJM 608 Toldboden – prospekt og ansøgning 

I 2019 er der arbejdet videre med at fokusere indholdet af Toldboden, således at dette 

tredje udstillingssted i karreen kommer til at handle om magiske forestillinger. 

SJM 619 Fanø Museum 

Efter den succesfulde åbning af Fanø Museum i sommeren 2018 har museet haft en løbende 

dialog med Fanø Museum, således at der i 2019 er indgået en associeringsaftale med 

museet. Samtidig har SJM indgået en aftale med Fanø Kommune. 

SJM 718 Dannebrog 

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 udviklet to 

udstillinger om Dannebrog: Dannebrog, Dannebrog, Dannebrog og Flag og følelser. Begge 

åbnede foråret 2019. 

SJM 853 Glassamling 
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På foranledning af en privat glassamler, som ønskede sin samling omdannet til museum bad 

kommunen museet komme med en vurdering af samlingen og dens værdi som 

museumssamling. Mette Slyngborg gennemgik samlingen og skrev en rapport. 

SJM 929 Kulturarv og Co design 

Ansøgning til Velux Fondens museumspulje om samskabende kulturarv omkring Esbjerg 

Museum og Flugt (VardeMuseerne) samt SDU institut for Design. 
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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 anlægger et tematisk perspektiv på emnet. Begge åbnede foråret 2019. 

SJM 725 Jacob A. Riis film 

Museumsfilm udviklet til Jacob A. Riis Museum. Filmen vil blive vist på DR TV i 2020 i en 

længere version. 

SJM 727 Skoletjenestehus, Sortebrødregade 5 

Renoveringen og indretning af Sortebrødregade 5, så bygningen kan rumme Skoletjenesten 

på Quedens Gaard. 

SJM 885 Lydkunstinstallation "Fem Følelser" Esbjerg Museum 2019 

Samarbejdsprojekt med Syddansk Musikkonservatorium SDMK. Indvielse i forbindelse med 

Kulturens Døgn 12. oktober 2019 

SJM 890: SJM Videoproduktion 

Målrettet vidensformidling via video. Konceptudvikling og indledende planlægning blev 

foretaget i 2019 med henblik på eksekvering 2020. 

SJM 891 Rued Langgaard særudstilling 

Arbejdet med udvikling af en særudstilling om Rued Langgaard på Det Gamle Rådhus i Ribe 
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4. Formidlingsaktiviteter 

4.1 Udstillinger 
BELLA ESBJERG, Esbjerg Museum, 1. januar - 3. marts 

Historien i kornet, Museet Ribes Vikinger, 1. januar – 24. februar 

Mod det onde, forhalsmontren, Museet Ribes Vikinger, 1. januar - 31. december 

Det som alle ser – Annette Lynggaard, Gram, Bramming Egnsmuseum, 12. januar – 17. 

februar  

Guldslangen fra Gørding, Museet Ribes Vikinger, 1. marts - 29. september 

Bevægelse – Fortunaskolen Bakkevej, Bramming Egnsmuseum, 8.–28. marts 

Flag & Følelser, Esbjerg Museum, 23. marts – 31. december 

Dannebrog, Dannebrog, Dannebrog – fra konge til klaphat, Museet Ribes Vikinger, 6. april – 

31. december 

Stofbilleder – Dorte Jensen, vissenbjerg, Bramming Egnsmuseum, 6. april – 5. maj 

Energi, Bramming Egnsmuseum 29. maj – 25. august 

Jacob A. Riis Museum, 27. Juni 

Jacob A. Riis og børnene, Jacob A. Riis Museum, 27. juni – 31. december 

Erindringsinstallation: Fra mørke til lys - Anita Houvenaghel, Bramming Egnsmuseum, 21. 

september – 15. december  

Krystaldyret fra Obbekjær, Museet Ribes Vikinger, 8. oktober – 31. december 

4.2 Børn og unge 
Juniorarkæolog, vinterferieaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 9.-24. februar 

Stik-i-rend-dreng-i-30’erne, vinterferieaktivitet, Esbjerg Museum, 9.-24. februar 

Kunstworkshop for børn: Bella Esbjerg, Esbjerg Museum, 14-15. februar  

Bevægelse , Udstilling i samarbejde med Fortunaskolen Bakkevej, Bramming Egnsmuseum, 

8.–28. marts 

Påskeæggejagt, Museet Ribes Vikinger, 13.-21. april 

Dekorér voksæg, påskeaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 16.-18. april 

Påskeæggejagt, Esbjerg Vandtårn, 18.-19. april 

Fastelavnsfest i Toldbodens gård, Det Antikvariske Selskab i Ribe, 3. marts 

Knas med koden, sommerferieaktivitet, Esbjerg Museum, 8. juni - 11. oktober 

Vi handler i Ribe, sommerferieaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 8. juni - 11. oktober 

Dyrene fortæller efterårsferieaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 13. – 31. december 

Kan det nu også passe, Bedstefar?, efterårsferieaktivitet, Esbjerg Museum, 13. – 31. 

december 

Julens smage og dufte, julefortællehjørne, Museet Ribes Vikinger, 2.-19. december 
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4.3 Øvrige aktiviteter 
Pecha Kucha Night #22, Esbjerg Museum, 5. februar 

Gørding-slangen – et mesterværk i guldfiligran fra vikingetiden, overinspektør Morten Søvsø, 

arkæologibloggen, 22. februar 

Runebægeret fra Uglvig, overinspektør Morten Søvsø, arkæologibloggen, 28. marts 

Kunstrunden – stofbilleder af Dorte Jensen, Bramming Egnsmuseum, 19.-21. april 

Hvad der gemmer sig under tårnet, fortidsmindedagsarrangement, museumsinspektør Steen 

Frydenlund Jensen og overinspektør Anne-Sofie Lundtofte, Esbjerg Vandtårn, 28. april 

Fanø i oldtiden, , overinspektør Morten Søvsø, arkæologibloggen, 21. maj 

Ribes Middelalder Marked, 9.-10. juni 

Nationalparkdag (tidl. Marbækdag), Myrthuegård, 26. maj. 

Kulturnat i Bramming, 29. maj 

Plantagen og Galgebakken, aftenbyvandringer, Ribe Plantage, alle torsdage i juli 

Bunkers, barakker og en sømbeslået støvlesål – Spor af 2. verdenskrig i udgravningerne på 

den tidligereFacebook-grund ved Esbjerg, museumsinspektør Troels Bo Jensen, 

arkæologibloggen, 1. juli 

Ghostwalks, aftenbyvandringer, Ribe, alle onsdage juli og august 

Esbjerg Sangakademi Morgensang, Esbjerg Museum, 13. august 

De ældste spor efter menneskelig aktivitet på Facebook grunden ved Andrup, arkæolog 

Michelle Wittenberg Petersen og arkæolog Janne Bach Flensborg, arkæologibloggen , 19. 

august 

Krystaldyret fra Obbekær – et pindsvin fra vikingetiden?, museumsinspektør Claus Feveile, 

arkæologibloggen, 30. september 

Kulturens Døgn i Esbjerg, Esbjerg Museum, 12. oktober 

Kulturnat i Ribe – Ild luft vand og jord, Det Gamle Rådhus i Ribe + Jord-teltet, 13. oktober 

Fra mørke til lys – poesi og violin, billedkunstner Anita Houvenaghel og violinist Karen Humle,  

Bramming Egnsmuseum, 24. oktober 

Udgivelse af lokalårbogen for Brammingegnen, Bramming Egnsmuseum, 29. november 

Julemanden vækkes, Bramming Egnsmuseum, 30. november  

Levende Viden præsentation, Esbjerg Museum, 14. december 

Jernalderlandsbyen under Ribes Nørremark, arkæolog Michelle Wittenberg Petersen og 

museumsinspektør Troels Bo Jensen, arkæologibloggen, 17. december 

4.4 Nye undervisningsmaterialer og tilbud 
Gamle lege i 1800-tallet, Esbjerg Kommunes folkeskoler 

Hverdagen hos Kesse og Kjerstine (1.-3. kl.), Esbjerg Kommunes folkeskoler 

Hverdagen hos Kesse og Kjerstine (4.-6. kl), Esbjerg Kommunes folkeskoler 

Lille vaskedag, Esbjerg Kommunes folkeskoler 

Store vaskedag, Esbjerg Kommunes folkeskoler 

Rejse i tiden (børnehaveklasse), Esbjerg Kommunes folkeskoler 
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Rejse i tiden (1.-3. klasse), Esbjerg Kommunes folkeskoler 

Vandet omkring Ribe, Esbjerg Kommunes folkeskoler 

Undervisningsinspiration til særudstillingerne ”Dannebrog, Dannebrog, Dannebrog – fra 

konge til klaphat” og ”Flag og Følelser”, grundskoler. 

4.5 Foredrag og udflugter arrangeret af Bramming Egnsmuseum 
Vores nydelsesfulde hjerne, professor Morten Kringelbach, livestreaming af foredrag fra 

Århus Universitet, 19. februar 

Dansk Vestindien, Cand.mag. Hanne Eiby, 21. februar 

Ny teknikker afslører hvalernes skjulte liv, Professor i sansefysiologi Peter Teglberg Madsen, 

livestreaming af foredrag fra Århus Universitet, 12. marts  

Vores urolige klode – om jordskælv, Lektor ved Institut for Geoscience Bo Holm Jacobsen, 

livestreaming af foredrag fra Århus Universitet, 19. marts 

Den blodige søndag – bombningen af Esbjerg flyveplads, Morten Jensen, formand for 

foreningen Esbjerg i Atlantvolden, 11. april 

Energiens monumenter i Esbjerg Kommune, museumsinspektør Mogens Hansen, 4. juni 

Poul la Cour som vindmøllepioner i Askov, Arne Holm - Poul la Cour Museet, 20. august 

Nature, troen og kirken, Anita Houvenaghel, 24. september 

Nørrejylland under 1. verdenskrig – dagliglivet nord for Kongeåen, museumsinspektør 

Mogens Hansen, 9. oktober 

Viden om vand, professor i fysik og kemi Søren Rud Keiding, livestreaming af foredrag fra 

Århus Universitet, 29. oktober 

Hvordan is og vand dannede det danske landskab, professor i geofysik David Lundbek 

Egholm og lektor i geologi Nicolaj Krog Larsen, livestreaming af foredrag fra Århus 

Universitet, 12. november 

Skabelsesmyter i fortid og nutid, museumsinspektør Mogens Hansen, 13. november 

4.6 Foredrag og ture arrangeret af museumsforeningerne 
Danerne og det det danske riges opståen, Ph.d., Postdoc. Kasper H. Andersen, ASR, 10. 

januar 

Fæsted-skatten – dynastisk guldsmedekunst i 900-årenes Danmark, Museumsinspektør Lars 
Grundvad, Museet på Sønderskov, og museumsinspektør Maria Knudsen, Sydvestjyske 
Museer, ASR 5. februar 

Dobbeltforedrag: Rudolph Mildner v/ arkivleder Henrik Lundtofte Historisk Samling fra 
Besættelsestiden og Lad ham dø v/ Ib Katznelson, EOM, 20. februar 
Udflugt: Tyske forsvarsværker i Esbjerg, EOM, 24. april 
Tankerne bag det nye Jacob A. Riis Museum i Ribe, Museumsinspektør Mette Slyngborg, 

Sydvestjyske Museer, ASR, 22. maj 

Udflugt: Indenfor murene på Esbjerg Havneadministration, EOM, 23. maj 

Udflugt til Wikinger Museum Haitabu/ Hedeby Vikingemuseum og Løjt Kirke, ASR, 15. juni 
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Med Kurt Mathiesen og de blå busser på havnerundtur i Esbjerg, ASR, 27. august 

Kør-selv-tur: Bryndum gl. skole og Valdemar Nielsen, EOM, 29. august 

775: Året da solen skælvede – med kulstof-14 på jagt efter vikingetidens begyndelse i Ribe, 

professor Søren Sindbæk og leder af AMS-dateringslaboratoriet Jesper Olsen, ASR, 25. 

september 

Dannebrog – fra konge til klaphat, museumsinspektør Mikkel Kirkedahl Nielsen, EOM, 25. 

september 

Bevaringsværdige bygninger og moderne udstilling, Arkitekt Jørgen Overby, EOM, 23. 

oktober 

Damhus-skatten og Ribes tidliger mønter, museumsinspektør Claus Feveile, ASR, 29. oktober 

Historien om kaptajn Charles Poulsen fra Ribe, forfatter og tidl. lærer Søren Mulvad, 28. 

november 

4.7 Udgivelser fra forlaget Liljebjerget 
By, marsk og geest. Kulturhistorisk tidsskrift for Sydvestjylland, 31, 70 s. 

Levende Viden. Kulturhistorisk årbog for Esbjerg-Ribe-Fanø-området, 7, 157 s. 

Høj, Dan: Bows and Arrows of the Vikings. 224 s. 
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5. De ansattes aktiviteter inden for forskning og formidling 

5.1 Publikationer 
Alrø Jensen, Michael: Den gamle Ulvegård i Tjæreborg og to andre eksempler på 

bøndergårde med jordgravede stolper fra tidlig moderne tid (1500-1800). By, marsk og 

geest 31, s. 44-70. 

Andersen, Palle: Peter L. Smith: Dødens Bolig. Auschwitz-Birkenau. Anm. i Historie Online. 

Feveile, Claus, S. Croix, P. Deckers, M. Knudsen, S.S. Qvistgaard, S.M. Sindbæk og B. Wouters: 

Single Context, Metacontext, and High Definition Archaeology: Integrating New Standards 

of Stratigraphic Excavation and Recording. Journal of Archaeological Method and Theory, 

26 (4), s. 1-41. 

Feveile, Claus: Sceattas i Sydskandinavien – fra ekspanderende frisere til kontrollerende 

kongemagt. By, marsk og geest 31, s. 21-43. 

Hansen, Lulu Anne: Witch hunts, immigration and integration: New ‘diffcult’ museums in the 

making. I Ziemer, A. (red.): Difficult Issues: ICOM International Conference 21−23 

September 2017 in Helsingborg, Sweden. arthistoricum.net, s. 189-199. (Beiträge zur 

Museologie, Bd 7). 

Just, Flemming: Europas største kulturbyggeri, Danske Museer 2, s. 38-39. 

Just, Flemming: Tre generationer Dannebrogmænd, Levende Viden 7, s. 6-27. 

Lindgaard, Louise Hauberg: "Din onde ånd og slemme Djævel, hvad gør du i det uskyldige 

barn?" - Børns rolle i de danske hekseprocesser, Levende Viden 7, s. 128-145. 

Lundtofte, Henrik: Sundbo, Lenin og revolutionen, Levende Viden 7, s. 30-40.  

Nielsen, Mikkel Kirkedahl: ”Mit forgæves Forsøg paa at sætte Moder et Minde” – Jacob A. 

Riis og glasmalerierne i Ribe Domkirke, Levende Viden 7, s. 66-89. 

Nielsen, Mikkel Kirkedahl og Gunner Jermiin Nielsen: Jens Kølholt: Et portræt af en alsidig 

Ribe-guldsmed, Fra Ribe Amt 2019, s. 37-58.  

Rasmussen, Søren Werther Kjær: Fovrfeld Gravlund: Mindestedet og Skæbnerne, Levende 

Viden, 5, s. 108-128. 

Slyngborg, Mette: KulturMiljø-Metoden, Danske Museer, 3, s. 25-27. 

Søvsø, Mette Højmark og Anders Hartvig: Findes bygningsofre og andre arkæologiske spor 

efter religiøs/magisk praksis i middelalderen? Eksempler fra det sydvest- og sønderjyske 

område. Arkæologi i Slesvig/Archäologie in Schlesvig 17, 2018, s. 235-253.  

Søvsø, Morten: Siden Stiftsfysikus Kiær – byarkæologien i Ribe. I: Store danske arkæologer 

(E. Mortensen og R. Raja red.) Aarhus: Aarhus University Press, s. 241-274. 

Søvsø, Morten: Dankirke – nyt lys over centralpladsernes locus classicus, Arkæologi i Slesvig 

17. Kiel: Wachholtz, s. 65-82. 

Søvsø, Morten, S.M. Kristiansen, S. Croix, O.E. Gundersen, J. Olsen og S. Sindbæk: Dating 

earthwork fortifications: Integrating five dating methods in Viking-age Ribe, Denmark, 

Journal of Archaeological Science: Reports 26, 101906. 
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Søvsø, Morten og Manuel Mozo Monroy: Discovery of af unique golden Arabic morabetin 

from the year 1218 of the Safar Era in Gørding (Ribe-Danmark), Omni- Revista 

Numismatica, vol. 13, s. 324-339. 

Søvsø, Morten og Manuel Mozo Monroy: Guldmønten fra Gørding – en unik kristen dinar 

slået 1180 i Toledo, Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, nr. 1, s. 5-11. 

Torfing, Tobias D.: Hvorfor er der korn i mit stolpehul? Diskussion af C14-dateringer af huse 

og et bud på en bedre løsning, Arkæologisk Forum. 40, s. 43-50.  

Torfing, Tobias D.: On the edge of the Neolithic world – But not on the periphery: 

Perspectives from an enclosure on Thy, North-Western Denmark, in. Müller, J., Hinz, M. & 

Wunderlich, M. (red.): Megaliths – Societies – Landscapes: Early Monumentality and 

Social Differentiation in Neolithic Europe: Proceedings of the international conference 

»Megaliths – Societies – Landscapes. Early Monumentality and Social Differentiation in 

Neolithic Europe« (16th–20th June 2015) in Kiel, bd. 2. s. 449-464. Bonn.   
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5.2 Foredrag og oplæg ved museets medarbejdere 
 

Anne-Sofie Lundtofte 

Bag BESAT, indlæg på Pecha Kucha Night #22, Esbjerg Museum, 5. februar. 

 

Claus Feveile 

SJM 3 Northern Emporium, Rotary, Ribe, 29. Januar. 

Damhus-skatten, Byhistorisk Selskab, Vejle, 20. februar. 

Northern Emporium og Damhus-skatten, Nordjyllands Historiske Museum, Ålborg, 6. marts. 

Northern Emporium og Damhus-skatten, Holstebro Museum, Holstebro, 26. marts. 

Northern Emporium og Damhus-skatten, Museum Midtjylland, Herning, 2. april. 

SJM 3 – The Excavation, indlæg på seminaret “Northern Emporium: The Archaeology of 

Network Urbanism in Ribe”, Moesgård, 2. Maj   

Ribes penge – og Damhuskatten, Sammenslutningen af Danske amatørarkæologer, 

generalforsamling, Svendborg, 5. Maj. 

Genstandsregistrering på forskningsudgravningen Northern Emporium, indlæg på 32. 

Byarkæologiske møde i Ribe, 27. maj. 

SJM 3 Northern Emporium og Damhus-skatten, Sommerhøjskole for seniorer, Efterskolen i 

Vester Vedsted, 10. juli. 

Ribes mønter – betaling i vikingetid og middelalder, Rotary, Ribe, 1. oktober. 

SJM 3 Northern Emporium og Damhus-skatten, Museum Sønderjylland – Arkæologi 

Haderslev, 8. oktober. 

Ribes mønter – brug og fremstilling af mønter gennem 700- og 800-årene, Medlemsmøde, 

Dansk Numismatisk Forening, København, 9. oktober. 

Damhus-skatten og Ribes tidlige mønter, Det Antikvariske Selskab i Ribe, 29. oktober. 

Mønter og møntbrug i vikingetidens Danmark, foredrag ved udstillingsåbning af 

Bjerndrupskatten, Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev, 19. november. 

 

Flemming Just 

De frivillige og museerne, oplæg ved SAMMUS generalforsamling, Nyborg, 16. marts. 

Sydvestjyske Museer i 2018, oplæg ved Det antikvariske Selskabs generalforsamling, 13. 

marts. 

Sydvestjyske Museer i 2018, oplæg ved Esbjerg og Omegns Museumsforenings 

generalforsamling, 14. marts. 

Jacob A. Riis. Danmarks mest betydningsfulde udvandrer. Odd Fellow Logen, Esbjerg, 18. 

marts. 

Jacob A. Riis. Danmarks mest betydningsfulde udvandrer. Sct. Catharinæ Kirkes sognehus, 

18. april. 

Jacob A. Riis og religionen, Hjerting Kirke, 29. april. 

Museumskarréen, ansatte og frivillige fra Museet på Sønderskov, Museet Ribes Vikinger, 14. 

september. 
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Samarbejde mellem kommune og museum, Kommunenetværksmøde for byplanlæggere, 

Kannikegården, 19. september. 

Jacob A. Riis, Odd Fellow Logen, Ribe, 26. september. 

Fra ide til museum, oplæg for den grønlandske museumsorganisation NUKAKA, Nuuk, 30. 

september. 

Andelsprincipperne - og hvorfor den danske andelsbevægelse er så stærk, kredsrådsmøde, 

Arla Foods, Vissenbjerg, 28. oktober. 

Museerne og kulturstatistikken, oplæg for Det rådgivende udvalg for kulturstatistik, 27. 

november. 

Jacob A. Riis. Danmarks mest betydningsfulde udvandrer, Rejsby Efterskole, 12. december. 

 

Henrik Lundtofte 

Rudolf Mildner – fra Auschwitz til København, Esbjerg Museum, 20. februar.  

Modstandsbevægelsen i Sydvestjylland, Bramming Rotary, 26. februar.  

Modstandskamp og modstandsbekæmpelse, Fanø Højskole, 8. maj.  

Danes against Danes 1944-45, Karls Universitetet, Prag, konference “Reshaping the Nation: 

Collective Identities and Post-War Violence in Europe 1944–48.“ Faculty of Social Sciences 

og Institute for the Study of Totalitarian Regimes, 16.-17. maj.   

Gestapo i Østjylland 1943-45, Museum Østjylland Randers, 17. september  

Aktion Möwe - da politiet ikke blev taget, Frihedsmuseets Venner, Nationalmuseet, 30. 

oktober. 

Historisk metode, Sociologi og Kulturanalyse, Syddansk Universitet, Esbjerg, 12. november. 

 

Louise Hauberg Lindgaard 

Double double toil and trouble: the life and legacies of two famous witches. Paper på 

konference i Boscastle, UK, 19. maj.  

Overtro, magi og troldfolk i middelalderen, Ribe Middelaldermarked, 8. juni. 

Børns rolle i de danske hekseprocesser, gæsteforelæsning på SDU, 26. september. 

Hekseprocesser i Danmarks renæssance, Skt. Catharinæ, 15. oktober. 

Er fortællinger nok? Oplæg på ODM’s faglige årsmøde, Nyere Tid, 6. november. 

Renæssancens hekseprocesser i Skast Herred (... og resten af Danmark), Grundtvigsk 

Samfund, 7. november. 

De danske hekseprocesser, Frimurerlogen Exelsior, 12. november. 

Børn i de danske hekseprocesser, oplæg ved lancering af Levende Viden, 14. december. 

 

Lulu Anne Hansen 

Fanø, forskning og formidling – aktualiseret af en søfartsudstilling. Nationalpark Vadehavets 

Forskningsdag, Syddansk Universitet-Esbjerg, oplæg 8. marts sammen med Anders Kilgast 

Jensen og Mette Slyngborg. 
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Double Double Toil and Trouble. The Life and Legacies of Two Famous Witches. Sammen med 

Maria Østerby Ellebye og Louise Hauberg Lindgaard, Betwixed and Between. Isobel 

Gowdie. The Witch of Auldern. Boscastle, Cornwall. 17. maj. 

Hekseforfølgelse og heksemuseum, Fredericia Museerne. Det Gamle Rådhus, Ribe, 3. juni. 

Museum Cultures. Museum of Southwest Jutland as Organisation. Syddansk Universitet, 7. 

oktober. 

Museer, turisme og kulturhistorisk fortælling. Esbjerg Kommune/Lemvig Kommune. Det 

Gamle Rådhus, Ribe. 22. oktober. 

HEX! Museum of Witch Hunt. ODM Kulturhistorisk Orienteringsmøde. Vejle 6. november. 

HEX! Museum of Witch Hunt. Sammen med Louise Hauberg Lindgaard. SDU Historie, Det 

Gamle Rådhus, Ribe. 14. november. 

 

Mette Slyngborg  

Fanø, forskning og formidling – aktualiseret af en søfartsudstilling, oplæg ved 

Vadehavsforskningdagen, Syddansk Universitet-Esbjerg, sammen med Lulu Anne Hansen 

og Anders Kilgast Jensen, 8. marts. 

KulturMiljø-Metoden, kursus for 6 kommuner og museer, Vestsjælland, 28. marts. 

Quedens Gaard og Jacob A. Riis Museum, foredrag for Soroptimisterne, Ribe, 10. april. 

Jacob A. Riis Museum, oplæg for Ribe Byforum, 9. maj. 

Jacob A. Riis Museum, foredrag for Det antikvariske Selskab, 22. maj.  

Samarbejdet med Esbjerg Kommune, oplæg for Kommunenetværket, Ribe, 19. september. 

Oplæg/ introduktion til Jacob A. Riis Museum for Billund Museums personale, d. 

25.september  

Esbjergs bys udvikling, byvandring for IDA, Esbjerg, 28. september.  

Landsbyer i Esbjerg Kommune, oplæg for Esbjerg Kommune Byfond, 1. oktober. 

Oplæg samt rundvisning på Quedens Gaard og Jacob A. Riis Museum, for Netværk for 

bindingsværk, Kannikegården, 30. oktober. 

Er fortællinger nok? Oplæg på ODM’s faglige årsmøde, Nyere Tid, 6. november. 

Nyt Museum for Jacob A. Riis, Oplæg på ODM’s faglige årsmøde, udstillingsgruppen, 6. 

november. 

 

Mette Højmark Søvsø 

Hellige souvenirs og amuletter - genstandsfund som kilde til religiøs praksis i  

middelalderen. Harja, arkæologisk forening, Odense, 24. april. 

Saints and Sinners: Medieval Badges Excavated in Denmark. Foredrag ved:  

International Medieval Congress (IMC), Leeds, 4. juli. 

Bronzestøberværksteder med fibelproduktion omkring år 1100 i Danmark.  

Foredrag/indlæg på ODM møde, Munkebjerg, Vejle, 6. november. 

Hellige souvenirs og amuletter – fund af påsyningsmærker m.m. med religiøse og  

verdslige motiver fra middelalderen. Foredrag i Oldskriftselskabet, Nationalmuseet, 

København, 12. november. 
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Hvad er det? Foredrag, Antikvarisk Selskab, Ribe 28. november. 

 

Michael Alrø Jensen 

Facebook-udgravningerne. Det antikvariske Selskabs generalforsamling, Ribe, 13. marts.  

Facebook-udgravningerne ved Esbjerg: Projektet, metoden og topografien. Indlæg på ODM’s 

faglige orienteringsmøde, Munkebjerg, 7. november. 

 

Mikkel Kirkedahl Nielsen 

To gange Dannebrog, Om Dannebrog som nationalsymbol samt udstillingen på Museet Ribes 

Vikinger, Kulturen på P1, Danmarks Radio, 8. april. 

Jacob A. Riis og det nye museum i Ribe, Oplæg for Ebeltoft Museumsforening, 

Brorsonsminde/Jacob A. Riis Museum, 1. maj. 

Vi fejrer Dannebrog, panelgæst ved DR1’s livedækning af 800-årsjubilæet for Dannebrog, 15. 

juni. 

Dannebrog 800 år, Pecha Kucha, Torvet, Esbjerg, 13. august. 

Dannebrog - Fra Konge til Klaphat, foredrag for Esbjerg og Omegns Museumsforenings 

medlemmer, Esbjerg Museum, 25. september. 

Medlemsmøde og gætteleg om genstande for Esbjerg og Omegns Museumsforenings 

medlemmer, Esbjerg Museum, 18. november. 

Julehygge på Esbjerg Museum – miniforedrag og præsentation af Levende Viden for Esbjerg 

og Omegns Museumsforening, Esbjerg Museum, 14. december. 

 

Mogens Hansen 

C.K. Olesen og hans datter som fotografer i Bramming.1895-1968, Bramming Egnsmuseum, 

5. januar. 

Om skabelsesberetninger. Y’s Men’s Club, Grindsted, 5. februar. 

Energiens monumenter i Esbjerg Kommune. Vandtårne og elværker og andre værker i 

kulturhistorisk belysning, Bramming Egnsmuseum, 4. juni. 

Nørrejylland nord for Kongeåen – dagligliv under 1. verdenskrig, Bramming Egnsmuseum, 9. 

oktober. 

Vandtårn-energitårn. Naturfagsformidling og udkigstårn, foredrag ved Lokalhistorisk 

Forening for Bramming-egnens generalforsamling, 5. marts. 

Allierede Fly over Danmark under besættelsen, Hovborg Lokalhistoriske Arkiv, 4. maj. 

 

Morten Søvsø 

Vikingetidens byer. Folkeuniversitetet, Månen, Haderslev Bibliotek. 16. januar. 

Vikingetidens byer. Folkeuniversitetet, Tønder Museum. 31. januar. 

Damhus-skatten. Foredrag for lokalhistorisk arkiv, Seem, Skallebæk Skole. 5. marts. 

Fanøs Landskabshistorie. Forskningsdag, Nationalpark Vadehavet, SDU Esbjerg. 8. marts. 

Årets gang i arkæologien på Sydvestjyske Museer. Generalforsamling, Antikvarisk Selskab. 

13. marts. 
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Årets gang i arkæologien på Sydvestjyske Museer. Generalforsamling, Esbjerg og Omegns 

Museumsforening. 14. marts. 

Ribe i 1000 år. Roskilde Museumsforening. 19. marts. 

Ribes rådhuse. Historisk Samfund for Ribe Amts generalforsamling. 27. marts.   

Fanøs landskabshistorie. Oplæg for det Rådgivende udvalg for Nationalpark Vadehavet, 

Skærbæk Fritidscenter. 24. april. 

Hvorfor er Ribe så speciel? Oplæg for Esbjerg kommunes byråd og direktion, Ribe 

Katedralskole. 26. april. 

Slots- og Kulturstyrelsens strategi for Byarkæologi. Oplæg på 32. Byarkæologiske Møde i 

Ribe. 27. maj. 

Ribe i 1000 år. Foreningen Tværpilen, Taastrup Medborgerhus. 29. august. 

From written protocols to .net. Paper på EAA Bern. 5. September. 

Coins and Kingship in Hedeby and beyond. Indlæg på 37. Tværfaglige vikingesymposium, 

Wikinger Museum Hedeby. 1. oktober. 

Er store gårde storgårde? Indlæg på temasession om stormænd på ODM’s faglige 

orienteringsmøde, Munkebjerg. 7. november. 

 

Sarah Qvistgaard 

Northern Emporium – Ribe Excavation Project: Byhusenes rum- og funktionsopdeling Sarah 

Skytte Qvistgaard og Maria Knudsen. Oplæg på Kultur- og naturhistoriske 

orienteringsmøde ved ODM, 6.-7. november. 

 

Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Gravhøjen under Esbjerg vandtårn – Foredrag og rundvisning i forbindelse med 

Fortidsmindedagen, 28. april 2019. 

Interviewet til Kulturvinduet.dk om Esbjerg vandtårn og gravhøjen derunder 

(https://www.youtube.com/watch?v=7eewN80jsCk),  15. november. 

 

Troels Bo Jensen 

Arkæologi i St. Darum. Fra tørvegravning til kloakrenovering – en præsentation af 

arkæologien i St. Darum gennem tiden. Foredrag i Darum forsamlingshus, 21. februar. 

Facebook-udgravningerne ved Esbjerg: - Yngre romersk jernalder i Andrup Ejerlav i helt nyt 

perspektiv. Indlæg på ODM’s faglige orienteringsmøde, Munkebjerg, 7. november. 

Død, dødekultur og begravelse – en introduktion til forskellige tiders begravelsesskik samt de 

etiske overvejelser ved udgravning af humane skeletter. IntrFace forelæsning, Esbjerg 

Museum, 3. december. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7eewN80jsCk
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5.3 Deltagelse i udviklings- og formidlingsprojekter 
 

SJM 209 - Quedens Gaard (styregruppe) 

Anne-Sofie Lundtofte 

Flemming Just (projektejer) 

Henrik Hedegaard Kristensen 

Kenneth Mørk 

Lulu Anne Hansen (projektleder HEX! Museum of Witch Hunt) 

Mette Slyngborg (projektleder Jacob A. Riis Museum) 

 

SJM 233 - Kulturens Døgn i Esbjerg 

Anne-Sofie Lundtofte 

 

SJM 237 – Fortidsmindedag ved Esbjerg Vandtårn og Nationalparkdag 

Anne-Sofie Lundtofte 

Sarah Skytte Qvistgaard 

Steen Frydenlund Jensen 

 

SJM 331 - Udstilling af hhv guldslangen og krystaldyret  

Anne-Sofie Lundtofte 

Claus Feveile 

Mette Højmark Søvsø 

Morten Søvsø 

 

SJM 347 - Kulturnat Ribe 2019 - Jord, luft, vand og ild 

Anne-Sofie Lundtofte 

Mikkel Kirkedahl Nielsen 

 

SJM 450 – Heksemuseet 

Louise Hauberg Lindgaard 

Lulu Anne Hansen (projektleder) 

Maria Østerby Elleby 

Mette Slyngborg 

Mikkel Kirkedahl Nielsen 

Trine Wittorff Brander 

 

SJM 498 - Jacob A. Riis Museum (arbejdsgruppe) 

Anders Kilgast 

Flemming Just 

Mette Slyngborg (projektleder) 

Mikkel Kirkedahl Nielsen 
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SJM 498 - Jacob A. Riis Museum (styregruppe) 

Anne-Sofie Lundtofte 

Flemming Just (projektejer) 

Henrik Hedegaard Kristensen 

Kenneth Mørk 

Lulu Anne Hansen 

Mette Slyngborg (projektleder) 

 

SJM 541 - To undervisningsforløb om Jacob A. Riis 

Mikkel Kirkedahl Nielsen 

Trine Wittorff Brander 

I samarbejde med MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring 

 

SJM 608 – Toldboden prospekt 

Flemming Just 

Lulu Anne Hansen 

 

SJM 619 – Fanø Museum 

Anders Kilgast 

Lulu Anne Hansen 

Mette Slyngborg (projektleder) 

 

SJM 620 - Historien i kornet, særudstilling MRV 

Mikkel Kirkedahl Nielsen (projektleder) 

 

SJM 650 - Ny film til undervisningsforløb i BESAT Esbjerg 1943 

Henrik Lundtofte 

I samarbejde med MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring 

 

SJM 651 - nyt forløb til HolocaustUndervisningsCentret  

Henrik Lundtofte 

Ida Kjær Larsen 

 

SJM 718 - ESM og MRV Udstill med udgangspunkt i Dannebrog 

Anders Kilgast 

Anne-Sofie Lundtofte 

Lulu Anne Hansen (projektleder Esbjerg) 

Mikkel Kirkedahl Nielsen (projektleder Ribe) 

Robert Kjærside Storm  

Trine Wittorff Brander 
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SJM 725 - Jacob A. Riis film 

Flemming Just 

Mikkel Kirkedahl Nielsen (projektleder) 

 

SJM 727 - Skoletjenestehus, Sortebrødregade 5 

Anne-Sofie Lundtofte 

Flemming Just 

Henrik Hedegaard Kristensen 

Trine Wittorff Brander 

I samarbejde med MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring 

 

SJM 729 – Ruinmuseet i Kannikkegården 

Flemming Just 

 

SJM 784 - Formidling i Gravlunden 

Henrik Lundtofte 

Søren Werther Kjær Rasmussen 

 

SJM 859 - Fokusudstilling Jacob A. Riis og børnene 

Anders Kilgast 

Mikkel Kirkedahl Nielsen  

 

SJM 875 – Dannebrog fotokonkurrence og dokumentation 

Lulu Anne Hansen 

 

SJM 885 - Lydkunstinstallation Fem følelser Esbjerg Museum 

Anne-Sofie Lundtofte 

Mikkel Kirkedahl Nielsen  

 

SJM 890 - SJM Videoproduktion 

Anders Kilgast 

Anne-Sofie Lundtofte 

Mikkel Kirkedahl Nielsen  

 

SJM 891 - Rued Langgaard særudstilling 

Flemming Just 

Mikkel Kirkedahl Nielsen  
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SJM 925 – Nyt MRV 

Anne-Sofie Lundtofte 

Flemming Just 

Morten Søvsø 

 

SJM 929 – Kulturarv og codesign 

Lulu Anne Hansen 

 

SJM 933 – Trap Danmark 

Lulu Anne Hansen 

Mette Slyngborg 

Mogens Hansen 

Morten Søvsø 

 

SJM 935 - Bramming Vandtårnsprojekt: ELVÆRKET 

Flemming Just 

Lulu Anne Hansen 

Mogens Hansen 
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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 

Redaktionsmedlem By, marsk og geest.  

Medlem af arbejdsgruppe under Slots- & Kulturstyrelsen, vedr. national strategi for yngre 

jernalder og vikingetid. 

 

Flemming Just 

Formand for Organisationen Danske Museeer (ODM) 

Formand for Esbjerg Gymnasium (indtil 31.10.) 

Næstformand, Fonden Ribe Domkirkemuseum 

Medlem af ODM’s forskningsudvalg 

Medlem af Nationalpark Vadehavets forskningsudvalg 

Medlem af Kulturministeriets rådgivende udvalg vedr. kulturstatistik 

Medlem af Det strategiske Panel på museumsområdet nedsat af Slots- og Kulturstyrelsen 

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.   

 

Louise Hauberg Lindgaard 

Styregruppemedlem af ”Network for Witchcraft Studies in Protestant Northern Europe”. 

 

Lulu Anne Hansen 

Medlem af aftagerpanelet for MA i International Tourism and Leisure Management, SDU 

Design og Turisme  

Medlem af Nordisk Nettverk for Turismehistorie 

Medlem af Turismeforskere i Danmark (TiD) 

Reviewer på turisme- og historiefaglige publikationer  

 

Mette Højmark Søvsø 

Bestyrelsesmedlem, Museumsforum Syddanmark 

Redaktør, By, marsk og geest 
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Medlem af censorkorpset for forhistorisk- middelalder- og renæssancearkæologi, Aarhus og 

Københavns universitet 

 

Mette Slyngborg  

Esbjerg Kommunes Byfond, bestyrelsesmedlem 

Medlem af Det særlige Bygningssyn, udpeget af kulturministeren 

Medlem af Advisory Board, vedr. byplanlægning i Esbjerg Kommune. 

Redaktionsmedlem, Levende Viden 

Bestyrelsesmedlem Sydvestjyske Museer, medarbejderrepræsentant (fra 1. april)  

Tillidsrepræsentant, Dansk Magisterforening 

Medlem af Ribe Byforum 

 

Mikkel Kirkedahl Nielsen 

Bestyrelsesmedlem, Historisk Samfund for Ribe Amt 

Komitemedlem, 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  

Formand bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening for Bramming-egnen 

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. 

Medlem af Editorial Board for Danish Journal of Archaeology. 

Medlem af censorkorpset for Arkæologi, AU og KU. 

 

Sarah Skytte Qvistgaard 

Medlem af netværket Worked Bone Research Group 

Medlem af ICAZ, International Council for ArcheoZoology 

Medlem af personaleforeningens bestyrelse på Sydvestjyske Museer  

Medlem af Neolitisk Netværk 

2012-marts 2019 - medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem på Sydvestjyske Museer 
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Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Medlem af redaktionen, Levende Viden 

Medlem af ”Det Grønne Råd”, Esbjerg Kommune 

 

 

Tobias Danborg Torfing 

Neolitisk Netværk 

Bayesian-modellering af C14-dateringer arbejdsgruppe 
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6. Ansatte og frivillige i enhederne 2019 

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 

Anna Østergaard  

Anna Marie Ravn 

Bente Eg Clausen  

Carsten Pedersen  

Henrik M. Kristiansen  

Nadia El Asside 

Rikke Helth Hedegaard 

Tove Beck 

Arkæologi & Samling 

Fastansatte 

Morten Søvsø, overinspektør, leder af Arkæologi 

Bente Grundvad Alexiou, museumsinspektør 

Claus Feveile, museumsinspektør 

Henrik Brinch Christiansen, museumsassistent, IT-udvikler, detektorbruger 

Kim Fabricius Pedersen, museumsassistent 

Maria Knudsen, museumsinspektør 

Mette Højmark Søvsø, museumsinspektør, samlingsansvarlig  

Michael Alrø Jensen, museumsinspektør 

Sarah Qvistgaard, museumsinspektør 

Sine Kristensen, museumsassistent  

Steen Thrane Frydenlund Jensen, museumsinspektør 

Tinna Lyngbak Therkelsen, museumsassistent 

Tobias Danborg Torfing, museumsinspektør 

Tove Beck, museumsassistent 

Troels Bo Jensen, museumsinspektør 

Ikke-fastansatte 

Anders Olesen, arkæolog 

Christina Berg, arkæolog  
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Clémence Marchal, arkæolog 

Efthymia Arkivopulou, arkæolog 

Erik Lind Jensen, studerende 

Jane Sif Hansen, arkæolog 

Janne Bach Flensborg, arkæolog 

Janne Louise Andersen Krøtel, arkæolog 

Johanne Brodersen, museumsassistent 

Kasper Ørsted, museumsassistent 

Katrine Buhrkal Witte, arkæolog 

Konstantina Gkaraliakou, arkæolog 

Lise Lock Harvig, arkæolog 

Livija Ivanovaite, arkæolog 

Malene Aagreen Nielsen, arkæolog 

Michelle Wittenberg Petersen, arkæolog 

Mikkel Hedegaard Borch, arkæolog 

Morten Henneberg Knudsen, arkæolog 

Nanna Rosengård Jensen, arkæolog 

Natasha Bani–Sadr, arkæolog  

Sara Bülow Hee, arkæolog 

Tessa Annelise Zedler, arkæolog  

Virginia Chalkiadaki, museumsassistent 

Frivillige 

Anette Grunert, soldning 

Birgitte Lasbo, detektor 

Christian Rasmussen, detektor 

Dan Christensen, detektor 

Dan Lønborg, detektor 

Doris Mathiesen, detektor  

Else Lei, soldning  

Flemming Gadgaard, soldning, detektor 

Henriette la Cour, soldning 

Henrik Brinch Christiansen, detektor 

Inger Schou Hansen, soldning 

Jean Stokholm, detektor 

Jens Kristian Eg, scanning og digitalisering 

Jens Chr. Lau, detektor 

Johnny Dahlstørm Toftkær 

Jørgen Frost, detektor 

Kim Petersen, detektor 

Kirsten Dons Christensen, soldning 
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Lotte Madsen, detektor 

Morten Fruth, detektor 

Niels Christian Kaalund Christensen  

Søren Jensen, detektor 

Trine Skov Christensen, detektor  

Verner Hansen, soldning 

Historie 

Fastansatte 

Lulu Anne Hansen, overinspektør, leder af Historie 

Kristian Andersen, bibliotekar 

Mette Slyngborg, museumsinspektør 

Mogens Hansen, museumsinspektør 

Ikke-fastansatte 

Anders Kilgast Jensen, akademisk medarbejder 

Jane B. Møller, akademisk medarbejder  

Louise Hauberg Lindgaard, akademisk medarbejder  

Maria Østerby Elleby, ph.d.-studerende 

Robert Kjærside Storm, akademisk medarbejder 

Trine Baun, akademisk medarbejder  

Ulla Glavind Sperber, akademisk medarbejder 

Frivillige 

Birte Jessen 

Hanne Eiby 

Erna Eriksen 

Jørn Andersen 

Lars Christoffersen 

Ole Andersen 

Paul Erik Andersen 

Sven Astrup 

Per Damgaard 

Johannes Holm 

Lis Holm  

Marna Hygum 

Wagn Olesen 

Jens Rohde 

John Schwartz 

Robert Storm 

Frida Svenningsen 



75 
 

Hans Peter Søgaard 

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  

Stephen Demeny, kommunikationsmedarbejder 

Katrin Lonsdale Egholm, museumsformidler  

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 

Martin Iversen, Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe 

Guider og Nissemor 

Leif Graves Christensen 

Anni Møller- Christensen 

Richard Kværnø 

Jens Ole Nielsen 

Sven Petersen 

Søren-Louis Edelberg Mulvad 

Etly Fønss  

Margit Lindesø 

Gudmund Tolbøll Mouritsen 

Bente Brund 

Trygve Marthinsen 

 

Marketing & Publikum 

Fastansatte 

Kenneth Mørk, Marketing – og publikumschef 

Bent N. Christensen, museumsvært 

Camilla Gelsing, museumsvært 

Connie Metha Dam, museumsvært  
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Fritz B.S. Andersen, museumsvært 

Ghita Tobiasen, museumsvært 

Gudrun Theilman Schmidt, museumsvært 

Inge Cederholm Ahrendsen, museumsvært 

Jens L. Bonde, museumsassistent 

Laila Strandbygaard, museumsvært  

Lisbeth Karlsen, museumsvært og butiksansvarlig  

Lisbeth Norberg, museumsassistent og tegner 

Marianne Beck, museumsvært 

Mathias K. Poulsen, museumsvært 

Mille Kjær Lund, museumsassistent 

Nadia Holst V. Nørgaard, museumsvært og butiksansvarlig 

Ole Bang, museumsvært 

Pia Greve Sørensen, museumsvært  

Tove Erichsen, museumsvært 

Ulla Hauge Ehlers, museumsvært 

Ulla Hollænder Kristensen, museumsvært og butiksansvarlig 

Ikke-fastansatte 

Anna Mørk 

Camilla B. Damgård 

Diana Børgesen 

Elzbieta Rashid 

Freja M. T. Lund 

Frida H. Bennetsen 

Inge Marie N. Kristiansen 

Irene Jensen 

Jeppe Rathmann 

Josefine H. Søvsø 

Josephine Holm 

Kjerstine B. Kristensen 

Laila Vejrup 

Laura Højer 

Laura H. B. Hansen 

Mads Anton Højer 

Matilde Hausted 

Mie W. Brander 

Mette Nørager 

Nanna D. Rathmann 

Signe S. Andersen 

Tobias J. Nielsen 
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Ulla Dahl Petersen 

Vivi Svolgart 

Historisk Samling fra Besættelsestiden, HSB 

Fastansatte 

Henrik Lundtofte, arkivleder for Historisk Samling fra Besættelsestiden 

Ikke-fastansatte 

Mona Jensen, akademisk medarbejder 

Søren W.K. Rasmussen, studentermedhjælper  

Frivillige 

Benneth Østergaard Petersen 

Lise Østergaard Petersen 
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7. Årsregnskab 

    Årsregnskab  Årsregnskab  Årsregnskab   Årsregnskab  

    2016  2017  2018  2019 

    

 
      

Personale     -11.476  -11.050  -11.754  -12.964 

Lokaler – ejendomme, friarealer      -2.929  -5.350  -4.746  -3.096 

Samlingens forvaltning m.v.      -176  -214  -197  -173 

Undersøgelser og erhvervelser      -221  -254  592  167 

Konservering      

 
      

Udstillinger      -358  -1.332  -9.617  -19.850 

Anden formidlingsvirksomhed      -60  -84  -153  -66 

Administration      -608  -564  -384  -1.261 

Entre      1.790  1.976  1.775  2.876 

Betalinger for undersøgelser i henhold 

til kap. 8            
Husleje, prioritetsrenter og –afdrag      

 
      

Andre renter      -65  29  -33  143 

Kiosk- og cafeteriavirksomhed      557  620  576  553 

     

 
      

I alt konto 22 til 82      -13.546  -16.236  -23.941  -33.671 

    

 
      

Tilskud fra kommuner      10.009  12.327  12.510  9.667 

Ikke-offentlige tilskud       355  1.313  8.536  20.567 

Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd      

 
      

Tilskud fra amtskommuner      

 
      

    

 
      

I alt konto 90 til 94      -3.182  -2.596  21.046  30.234 

    

 
      

Statstilskud     3.350  3.155  3.534  3.240 

      

 
      

Ekstraordinær indtægt ved salg af 

ejendom     

        

    

 
      

    

 
      

Resultat (indtægter – udgifter)      168  559  639  -197 

 

 


