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Forsidebillede: 

En af Sydvestjyske Museers mest fotograferede og delte genstande på de sociale medier i 

2020 var det tydeligt trepanerede kranium, som kan ses på HEX! Museum of Witch Hunt. 

Museet åbnede den 29. juni 2020. Foto Hans Jørgensen.
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1. Ledelsesberetning 

Organisation 

Bestyrelsen for museet bestod indtil udgangen af marts 2020 af følgende medlemmer: 

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.) 

 

Da de tre førstnævnte pr. 1. april alle havde siddet de maksimale otte år, som vedtægterne 

giver mulighed for, blev de erstattet af følgende nye medlemmer: 

Lone Saaby, ny formand, direktør for Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg, udpeget af Business 

Esbjerg 

Hans Beksgaard, ny næstformand, fhv. seminarielærer, udpeget af Det Antikvariske Selskab, 

Ribe 

Claus von Carnap-Bornheim, direktør for Landesmuseum Schloss Gottorf, Slesvig, udpeget 

af museumsforeningerne 

 

Museets øverste ledelse består af museumsdirektør Flemming Just og administrationschef 

Henrik Hedegaard Kristensen. Ledergruppen bestod i 2020 i øvrigt af lederen af Arkæologi & 

Samling, Morten Søvsø, lederen af Historie & Formidling, Lulu Anne Hansen, samt lederen 

af Marketing & Publikum Kenneth Mørk (indtil 1.7.).  

Overordnet udvikling 

2020 har været det mest udfordrende år i museets 165 år lange historie (Den antikvariske 

Samling i Ribe blev oprettet i 1855 som provinsens første museum). Den 11. marts meddelte 

statsminister Mette Frederiksen, at Danmark måtte lukke ned pga. den voldsomme spredning 

af corona-virus. Denne hundredårs-begivenhed førte efter lang tids usikkerhed til, at museerne 

ligesom stort set alle andre sektorer i samfundet blev omfattet af diverse kompensations- og 

støtteordninger. Vi fik lov at åbne igen i slutningen af maj, men mod slutningen af året fik en 

anden bølge fat, og igen blev meget af landet lukket ned, efter at der forinden havde været 

gennemført en række restriktioner, ikke mindst forsamlingsforbud, hvor højst ti personer 

måtte være samlet.  

 

Corona-restriktioner har naturligvis haft voldsom stor indflydelse på museets økonomi og 

dagligdag, hvor mange medarbejdere i to omgange har været hjemsendt. En anden 

begivenhed fik imidlertid også meget indflydelse, nemlig renoveringen af Quedens Gaard og 
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etablering af et helt nyt museum, HEX! Museum of Witch Hunt. Dette var i sig selv meget 

positivt. Museet er blev rigtig godt modtaget af publikum, og bygningsrenoveringen har været 

så vellykket, at den samlede restaurering af bygningerne i Sortebrødregade 1-3 (Jacob A. Riis 

Museum) og Overdammen 10 (HEX!) er blevet tildelt Esbjerg Kommunes Byfonds 

restaureringspris. Desværre har vejen til resultatet været belagt med en stor 

budgetoverskridelse, så Sydvestjyske Museer kommer ud af året med et driftsunderskud på 

omkring to millioner kroner. Hertil kommer en uafklaret momstilbagebetalingssag på 1,3 mio. 

kr. 

 

Bortset fra det (!) har medarbejderne på Sydvestjyske Museer igen leveret et meget stort og 

dygtigt arbejde i dagligdagen inden for alle dele af museets virksomhed: Indsamling, 

registrering, bevaring, forskning og formidling. 2020 vil derfor blive husket både som et 

annus horribilis, men også som det år, hvor museet kom et trin op i gear takket være 

realiseringen af de to nye museer i Quedens Gaard, og fordi sporene samtidig blev lagt ud til 

store projekter, der afgørende vil ændre Sydvestjyske Museer (se senere om større udstillings- 

og museumsprojekter). 2020 blev også året, hvor vi fik et betydeligt større fokus på udvikling 

af kommercielle aktiviteter, som dog blev stærkt begrænset af nedlukninger og restriktioner. 

Organisatoriske ændringer 

Som led i besparelser og behovet for øget fokusering på og samling af en række opgaver er 

der i løbet af 2020 gennemført en række organisatoriske ændringer. Ledergruppen er blevet 

skåret ned fra seks til fire personer. I januar blev Formidling lagt sammen med Historie og 

med Lulu Anne Hansen som leder. Medarbejderne fra de to hidtidige enheder arbejdede i 

forvejen tæt sammen. Samtidig havde museet behov for at styrke sin kommunikationsindsats 

på mange platforme, ikke mindst efter etableringen af to nye udstillingssteder. Hidtil var 

opgaven blevet udført deltids af lederen af Formidling. Med ændringen er Anne-Sofie 

Lundtofte blev kommunikationsansvarlig på fuld tid og med direkte reference til direktøren.   

 

I juli blev det af økonomiske årsager nødvendigt at afskedige lederen af Marketing & 

Publikum. I stedet er der skabt en lille ny enhed, Kommunikation & Marketing, med 

direktøren i spidsen og med deltagelse af den kommunikationsansvarlige samt en nyoprettet 

deltidsstilling som eventkoordinator. Stillingen er besat af Mathias Kirkegaard Poulsen, der er 

uddannet serviceøkonom og som forinden havde lært museet at kende indefra som 

frontpersonale. Disse tre har en meget tæt koordinering, som også er formaliseret ved hyppige 

møder med lederen af Historie & Formidling. 

 

En tredje ændring blev gennemført fra november med oprettelsen af enheden Drift & Service, 

der sikrer én indgang til opgaveløsningen og samtidig letter administrationschefen for en del 

koordinering. Museumsforvalter Henrik Majenborg Kristiansen står i spidsen for enheden, 

som omfatter pedeller og rengøring.  

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 
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til spændende samarbejder med andre museer og med universiteter i ind- og udland og 

bidrager til at udvikle og tiltrække den allernyeste viden. 2020 blev dog også udfordrende for 

forskningen. Så godt som al deltagelse i seminarer og konferencer blev aflyst, og 

nedlukninger med hjemsendelse af medarbejdere fjernede også noget af tiden hertil. 

Medarbejderne i Historie & Formidling var desuden fuldt fokuserede på etableringen af HEX! 

Både af tidsmæssige og økonomiske årsager måtte museets ledelse også beslutte, at den 

fagfællebedømte årbog, Levende Viden, ikke skulle udkomme i 2020. Ikke desto mindre har 

museet igen præsteret en stor forskningsproduktion. Mest markant står Morten Søvsøs flotte 

synteseværk, Ribe 700-1050. From Emporium to Civitas in Southern Scandinavia, udgivet i 

samarbejde med Jysk Arkæologisk Selskab. Bogen er den første af tre engelsksprogede bøger 

om Ribe i vikingetiden og middelalderen og er muliggjort gennem store fondsdonationer.  

 

Tabel 1. Forskningspublicering 2016-20 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Monografier/antologier/ph.d.-afhandl. 2 4 3 3 2 

Dansksprogede artikler/kapitler/anmeld. 15 18 26 13 14 

Fremmedsprogede artikler/kapitler 4 5 6 5 13 

Fagfællebedømte bøger og artikler  11 12 15 15 15 

Forskningsformidlende art. og kapitler 7 9 8 7 13 

Liljebjerget 3 6 4 2 2 

      

BFI-points    25 25 

- Heraf arkæologi    19 22 

 

I forhold til tidligere årsberetninger har tabellen over forskningspublicering denne gang en 

angivelse af antal BFI-points. Det er et mål for, hvor mange fagfællebedømte artikler og 

bøger, en institution har offentliggjort i løbet af året og står for bibliometrisk 

forskningsindikator. Systemet er udviklet til at måle universitetsansattes forskningsproduktion 

og er også en del af bevillingsnøglen for universiteterne. På Kulturministeriets område er der 

et stigende ønske om, at institutionernes artikler og bøger skal være fagfællebedømte, og på 

arkæologiområdet bliver museerne fra 2020 bl.a. bedømt efter, at de skal kunne præstere i alt 

18 BFI-points i løbet af en femårig periode. Der gives 1 point for en artikel i et anerkendt 

tidsskrift, 3 points for artikler i såkaldte niveau-2 og 3 tidsskrifter, 5 points for en monografi 

og 6 points for en ph.d.-afhandling. Hvis der er flere forfattere, udløser det de samme points 

til alle. Sydvestjyske Museers produktion er uforholdsmæssig stor i forhold til andre museer 

og bringer museet op blandt de tre mest forskningspublicerende statsanerkendte museer i 

Danmark. 

Formidling 

Et museums traditionelle formidling foregår gennem udstillinger, publicering, foredrag og 

omvisninger. Sydvestjyske Museer har desuden siden 2010 haft et tæt og formaliseret 

samarbejde med Esbjerg Kommunes skoletjeneste MYRTHUE – Natur, Kultur og Læring. I 
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tusindvis af skolebørn deltager derfor hvert år i læringstilbud på museerne i Esbjerg og Ribe 

og sidstnævnte sted også meget ude i byrummet.  

 

I stigende grad foregår formidlingen også via digitale platforme. I 2020 blev der sat ekstra 

skub i den udvikling i kraft af allokering af flere ressourcer til kommunikationsområdet, 

nedlukningen i foråret 2020 og etableringen af HEX! Med den formidlingsansvarlige 

inspektør, Mikkel Kirkedahl Nielsen, i spidsen blev der i foråret produceret en historisk film 

næsten hver uge til museets youtube-kanal. Efter åbningen af HEX! lancerede han også 

museets første podcast-serie, og museet er på Instagram med både arkæologi og HEX!. 

Arkæologi har også i flere år haft en populær arkæologiblog. Desuden er vores egenudviklede 

database sol.sydvestjyskemuseer.dk blevet en meget stor succes. SOL står for Samlingen On 

Line og viser mere end 1,3 mio. arkæologiske genstande, hvoraf omkring 100.000 med fotos, 

ofte i meget høj opløsning. I 2020 var der 7.434 unikke brugere og de fik vist mere end 

400.000 fundoversigt-sider, og for disse sider er der blevet vist over 20 mio. 

miniaturebilleder/thumbnails. SOL henvender sig til almindeligt interesserede, detektorer og 

forskere. Hver sjette bruger har en udenlandsk adresse.  

 

Et helt andet formidlingsinitiativ blev i efteråret åbnet i Gravlunden ved Fovrfeld. I dette store 

parkområde har Historisk Samling fra Besættelsestiden med studentermedhjælper Søren W. 

Rasmussen i spidsen skabt en spændende formidling af 2. Verdenskrigs gravpladsen, der både 

rummer tyske og allierede krigsgrave og faldne danskere. Med 16 QR-koder kan man bevæge 

sig rundt og få fortalt både personlige historier og den store historie på tre sprog. I kapellet er 

der desuden blevet indrettet en lille udstilling. 

 

Historisk Samling fra Besættelsestiden var også med til at udvikle historiske cykelture, bl.a. 

til Gravlunden. Det skete som led i det kommunalt støttede initiativ med 

sommerferieaktiviteter i en tid med corona-restriktioner. I Ribe udviklede en af vore guider, 

Anni Møller Christensen, vikinge- og middelalderture for børn og deres 

forældre/bedsteforældre. 

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

årsværk. 

 

Tabel 2. Antal ansatte og fuldtidsårsværk, 2016-20 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal ansatte 80 89 112 121 99 

Antal årsværk 34,92 36,46 46,51 51,02 44,19 

 

Den store stigning i antal ansatte og årsværk i 2018-19 skyldes især den store Facebook-

udgravning, hvor der fra efteråret 2018 blev ansat 11 arkæologer i midlertidige stillinger. 

Inkorporeringen af Det Gamle Rådhus har tilhørt seks ansatte, som dog tilsammen kun udgør 
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0,7 årsværk. Etableringen af Jacob A. Riis Museum samt projektmidler til HEX! har betydet 

tilknytning af en projektansat historiker og en ph.d.-studerende, butikspersonale til nye 

museumsbutikker samt rengøringspersonale. 

Besøgstal  

Corona-nedlukninger og frygten op til og i tiden efter har afgørende spillet ind på 

besøgstallet. Heldigvis blev de manglende udenlandske turister i højsæsonen afløst af et 

meget stort antal danske turister, der med en 50% sommerrabat fra Folketingets side blev 

stimuleret til at besøge bl.a. de danske museer. Da vi samtidig åbnede det nye HEX!, gav det i 

nogle uger stor kødannelse til begge museer i Quedens Gaard. Det har været glædeligt, at det 

nye museum i det første halve år trods alt modtog næsten 20.000 gæster, og at Jacob A. Riis 

Museum kunne fastholde interessen. 

 

Tabel 3. Besøgstal 2016-20 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Museet Ribes Vikinger 37.950 40.437 33.485 34.412 22.968 

Esbjerg Museum *1.969 *0 7.658 8.667 5.477 

Jacob A. Riis Museum    10.754 9.717 

HEX! Museum of Witch Hunt     18.507 

Bramming Egnsmuseum 1.789 1903 2.234 2.273 1.333 

Det Gamle Rådhus i Ribe 2.319 2.460 2.988 3.179 2.601 

Ribe Domkirkemuseum 55.454 62.534 **47.800 55.139 55.308 

Museet på Ribelund 700 640 - - - 

Mandø Museum 2.330 2.460 1.228 1.481 805 

Fanø Museum    3.845 3.580 

Esbjerg Vandtårn 3.258 2.983 2.644 2.800 1.301 

Øvrige museums- aktiviteter, 

Ribe 

 

15.620 

 

12.762 

 

9.335 

 

6.520 2.562 

Øvrige museums- aktiviteter, 

Esbjerg 

 

4.960 

 

6.944 

 

4.806 

 

2.402 ***238 

I alt  126.349 133.123 112.178 131.472 124.397 

*Esbjerg Museum var lukket 1.4.2016 – 16.1. 2018. 

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

*** Nationalparkdagen blev ikke afviklet 

 

Øvrige museumsaktiviteter omfatter i normalår bl.a. Peters Jul, Ribe MiddelalderMarked, 

skoletjeneste og andre aktiviteter uden for museumsudstillingerne. I 2020 har det kun været 

muligt at gennemføre meget få af disse aktiviteter. 

Større udstillings- og museumsprojekter 

Samtidig med færdiggørelsen af HEX! og renoveringen af Quedens Gaard er Sydvestjyske 

Museer kommet nogle skridt videre i forhold til en række andre udstillings- og 

museumsprojekter. 
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Toldboden (Overdammen 12), Ribe 

I 2019 bevilgede Esbjerg Byråd fem mio. kr. i byfornyelsesstøtte, som matchede det 

tilsvarende beløb fra staten til renovering af den samlede klimaskærm. I efteråret 2020 

igangsattes i samarbejde med Esbjerg Kommune en teknisk forundersøgelse. Denne vil i løbet 

af 2021 danne udgangspunkt for en samlet ansøgning, hvori også er indeholdt midler til 

indvendig renovering og opbygning af et tredje museum i Quedens Gaard-karréen. 

 

Rued Langgaard-udstilling/udstillingslokale, Det Gamle Rådhus 

Med en donation på 750.000 kr. fra Augustinus Fonden skal der opbygges et 

særudstillingslokale på 1. sal i Det Gamle Rådhus. I første omgang vil der blive fokus på 

komponisten Rued Langgaard. Pga. nedlukningen er en åbning udskudt fra 2021 til 2022. 

 

De første kristne/Kannikegården 

I regi af Fonden Ribe Domkirkemuseum, hvor Sydvestjyske Museer har næstformandsposten, 

etableres i Kannikegårdens ruinrum et udstillingslokale, som rummer fortællingen om fundet 

af de første kristne begravelser i Danmark og klosterruinen, som er det første teglstensbyggeri 

i Danmark. Sydvestjyske Museer har fået opgaven at realisere udstillingsprojektet, og der 

forventes en åbning i midten af juni 2021. 

  

Nyt MRV 

Museet har modtaget en større bevilling fra Velux Fonden til at gennemføre en fuldstændig 

gentænkning af Museet Ribes Vikinger. En intern arbejdsgruppe og styregruppe har i løbet af 

2020 arbejdet med det faglige indhold, og i de sidste måneder af året blev tre eksterne parter 

(AART architects, Moesgaard Museums Tegnestue, Seismonaut) involveret. Et færdigt 

prospekt vil blive præsenteret i løbet af foråret 2021. 

 

Elværket 

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

gruppe 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. Med 300.000 kr. fra 

byrådet til videreudvikling af projektet er der i 2020 indledt et spændende samarbejde med 

Fortunaskolen, DIN Forsyning, MYRTHUE – Natur, Kultur og Læring, ScienceLab, Esbjerg 

Kommune, Aalborg Universitet Esbjerg samt E+N Arkitekter, Aarhus. Corona-

nedlukningerne har betydet en forsinkelse af arbejdet, men i efteråret 2021 vil et endeligt 

prospekt blive præsenteret.  

 

Esbjerg Museum 

Esbjerg Byråd har besluttet at Sydvestjyske Museer og Esbjerg Byhistoriske Arkiv skal 

fusionere, og at sidstnævnte skal rykke ind på Esbjerg Museum. I lyset af de ekstraordinære 

udfordringer som følge af corona og pga. en række juridiske problemstillinger, der har skullet 

afklares, besluttede Økonomiudvalget formelt at udskyde fusionen, så den først skal træde i 
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kraft pr. 1. januar 2022. Det har samtidig betydet, at Sydvestjyske Museer ikke har taget 

initiativer til større ændringer på Esbjerg Museum. 

Til gengæld har Sydvestjyske Museer forelagt en vision for en større besættelsestids-satsning 

i Esbjerg bl.a. indeholdende et bunkermuseum. Dette arbejde er imidlertid også blevet 

forsinket pga. corona-restriktioner. 

Resultatet for 2020 

Sydvestjyske Museer realiserede i 2020 et underskud på kr. 3,34 mio. kr. Resultatet er meget 

utilfredsstillende og skyldes flere forhold: Renoveringen af Quedens Gaard og indretningen af 

museet blev betydeligt dyrere end budgetteret. Samtidig har der på en række poster været 

større udgifter og færre indtægter end budgetteret. Hertil kommer en uafklaret 

momsrefusionssag i forhold til en tilskudsgivende fond.  

Budget 2021 – overslag 2022-24 

Overordnet opereres der i det budgetterede resultat for 2021 og de følgende overslagsår med 

et nulresultat: 

2021 (tkr.): 11 

2022 (tkr.): 16 

2023 (tkr.): 37 

2024 (tkr.): 32 

Tallene er selvsagt udtryk for en meget stram budgettering og skal ses i lyset af, at museet 

over de seneste seks år har mistet næsten 20% af sine basisbevillinger fra kommune og stat. 

Ved Esbjerg Byråds budgetforlig i oktober 2020 besluttede byrådet, at der det kommende år 

skal gennemføres en grundig analyse af hele tilskudsstrukturen til institutionerne. For 

Sydvestjyske Museers vedkommende er vi af den klare opfattelse, at museet er meget 

underfinansieret i forhold til de opgaver, som vi forventes at løse generelt og i de enkelte 

byer. 

Begivenheder efter 2020 

Der er rigtig meget at glæde sig over mht. kvaliteten og omfanget af Sydvestjyske Museers 

daglige aktiviteter og mht. kommende projekter. Den store udfordring er museets svage 

driftsøkonomiske fundament. Det er håbet, at forhandlinger med Esbjerg Kommune i foråret 

2021 kan bidrage til at afhjælpe de akutte udfordringer, og at der ved budgetforhandlingerne i 

efteråret 2021 kan gennemføres en justering af tilskudsfordelingen. 

Hvad angår nedlukningen af museets udstillingssteder i den første del af 2021, har 

kulturministeren forsikret, at museerne vil få stillet de samme kompensationsordninger til 

rådighed som i foråret 2020. Det vil i givet fald betyde, at museet ikke vil lide et økonomisk 

tab, da de tre første måneder af året indtjeningsmæssigt ligger lavest mht. entré og butikssalg. 

Museet har en endnu ikke afgjort momsrefusionssag. Det fulde anfordringsbeløb er skrevet 

ind i 2020-regnskabet, og en hel eller delvis løsning på sagen vil derfor bidrage positivt til 

årsresultatet i 2021. 

I 2020 fik museet stillet en kassekredit på 2 mio. kr. til rådighed med kommunegaranti. Det 

har endnu ikke været nødvendigt at trække på kassekreditten, og det er forventningen, at det 

også kun vil blive nødvendigt i mindre omfang i løbet af 2021.  
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2. Beretning fra de faglige enheder 

2.1. Arkæologi & Samling 

Udgravningsaktivitet 

I 2020 udførte Sydvestjyske Museer 32 arkæologiske undersøgelser fordelt over Esbjerg, 

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

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

Udgravningerne i 2020 fordeler sig således sammenlignet med de foregående fire år: 

 

Udgravninger SJM  2016 2017 2018 2019 2020 

Mindre forundersøgelser betalt af SJM 10 11 10 9 8 

Større forundersøgelser betalt af bygherre 19 15 14 12 16 

Slutundersøgelser betalt af bygherre 11 11 13 11 7 

Forskningsudgravninger 3 3 2 1 1 

I alt 43 40 39 33 32 

 

Undersøgelserne har over de seneste fem år fordelt sig således i de tre kommuner: 

Kommune 2016 2017 2018 2019 2020 

Esbjerg 33 28 32 25 26 

Billund 8 12 7 7 6 

Fanø 2 0 0 1 0 

I alt 43 40 39 33 32 

 

Omsætningen i den arkæologiske afdeling var i 2019 på 5,84 mio. kr. inkl. moms. Det er et 

markant fald i forhold til de seneste år forårsaget af både en nedgang i Esbjerg Kommunes 

anlægsaktivitet samt afslutning af beretningsarbejdet på forskningsgravningen SJM 3, 

Northern Emporium, og de store udgravninger i Andrup. 

 

 
Fig. 1 Omsætningen i Sydvestjyske Museers arkæologiske virksomhed 2008-2020. 
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Alligevel bød året på en række interessante udgravninger og opdagelser. I Ribe blev den 

sydligste del af den gamle hovedfærdselsåre og gennemfartsvej, Sønderportsgade, lagt tilbage 

i brosten, og rørføringerne under gaden blev udskiftet, se SJM 763 i listen over undersøgelser. 

Det førte til, at museets arkæologer fik lejlighed til at afdække ruinen af Sønderport, som stod 

frem til omkring 1801.  

 

 
Fig. 2. Troels Bo Jensen og Michael Alrø Jensen i færd med at afrense Sønderports vestre 

portvange. Udgravningen støder op til en tidligere udgravning, ASR 1442. Tilsammen giver 

de to undersøgelser et detaljeret billede af en middelalderlandsbys struktur. 

 

Der kendes ingen præcise afbildninger af porten, og kun den ene vange er tidligere delvis 

opmålt i forbindelse med en mindre udgravning i 1978. Her fremkom kraftigt murværk, som 

fortsatte flere meter ned i jorden, og efterfølgende blev ruinen fredet. Fredningen gav en 

række udfordringer i forhold til at placere nye rør i jorden, men efter god dialog med Slots- og 

Kulturstyrelsen aftaltes, at ruinen kunne fremgraves og dokumenteres, hvorefter en vurdering 
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ville afgøre, om det var muligt at placere de ønskede rørføringer uden indgreb i fortidsmindet. 

Ved udgravningen afdækkedes begge portvanger, som viste, at byportens grundplan målte 

8,6x7,55 m og dermed var noget større end den bedre kendte Nørreport på 6,15x6,8 m. 

Sønderports murværk var også væsentligt kraftigere med sine to meter tykke vanger, og da 

porten tidligere kaldtes Tårnporten, må den have haft mindst tre og måske flere stokværk.  

Af hensyn til fredningen blev der ikke gravet i kulturlagene omkring portruinen, og derfor er 

vi ikke kommet en datering nærmere. Måske kunne de kraftigere dimensioner tyde på, at 

Sønderport er lidt yngre end ruinen af Nørreport, som dateres til anden halvdel af 1200-årene. 

De nærmeste paralleller i dimensioner synes også at tilhøre 1300-årene. Efter udgravningen er 

portens forløb blevet markeret med mørke sten i den nye belægning lignende markeringen af 

Nørreport. Byens rum er dermed blevet en fortælling rigere, og det lykkedes også at finde 

plads til de ønskede rørføringer under overfladen. 

 

I Hunderup udgravede vi et areal på lidt over to ha i den vestlige udkant af den historiske 

landsby, se SJM 880 i listen over undersøgelser. Her fremkom en række små gårdsanlæg, 

hvor hovedhusene ikke var mere end 15-20 m lange og 5-6 m brede. Øst for gårdene lå et 

ubebygget areal med flere forskellige grøfteafgrænsede områder, måske landsbyens forte.  

Ved den sydligste gård fandtes en dyb brønd, som viste sig at være en holk, en udhulet 

egestamme. Den kunne dateres dendrokronologisk til efter 1248. Sammenholdt med 

keramikfund fra den øvrige udgravning synes alle gårdene at tilhøre perioden ca. 1250-1350. 

 

 

 
Fig. 3. De to udgravninger i Hunderup lagt oven på det ældste matrikelkort fra 1820. Kirken 

ses til højre i billedet. 
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I de senere år har detektormanden Dan Christensen på en mark i ejerlavet Solbjerg imellem 

Skads og Tjæreborg gjort en række interessante fund fra primært germansk jernalder. Marken 

kaldes på de ældste kort for Oster Mattel. Det førte til, at museet foretog en mindre 

forundersøgelse på marken og, ikke overraskende, dukkede der massive bebyggelsesspor op i 

søgegrøfterne. Dermed har vi muligheden for at sammenholde de mange indmålte fund fra 

metaldetektering med bebyggelsessporene under pløjelaget. Vi ansøgte Slots- og 

Kulturstyrelsens pulje til dyrkningstruede lokaliteter, og på baggrund af en bevilling 

udgravede vi ca. 3000 m2, se SJM 860 i listen over undersøgelser. Vi fandt en mindre landsby 

i flere faser, som ser ud til at ligge på stedet indtil anden halvdel af 6. årh. Vi håber at kunne 

fortsætte denne forskningsudgravning i 2021. 

 

 

 
Fig. 4. Udgravningsfeltet fra SJM 860 Oster Mattel. Der ses to rækker gårde i flere faser fra 

perioden ca. 400-600 e.Kr. 

 

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. 

http://www.sydvestjyskemuseer.wordpress.com/
https://www.instagram.com/
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Samlingen 

I løbet af 2020 har det samlede antal registrerede genstande rundet 1.398.201 stk. Tilvæksten i 

løbet af det seneste år skyldes primært arkæologiske udgravninger og detektorafsøgninger. 

En af de primære arbejdsopgaver for samlingspersonalet er at gennemgå ældre registreringer 

og sammenholde dem med de fysiske genstande på magasinet. Herunder bliver registreringen 

optimeret og genstandene fotograferet.  

SJM 851 Samlingsgennemgang, håndværk og industri 

I slutningen af 2019 var vi så heldige at få del i en større bevilling fra Slots- og 

Kulturstyrelsens pulje til samlingsvaretagelse.  Bevillingen blev givet til otte jyske museer til 

gennemgang af de dele af samlingerne, som har med håndværk og industri at gøre. Projektet 

skulle gennemføres i tæt samarbejde mellem de deltagende museer og med fælles 

afrapportering i foråret 2021. På grund af Corona-epidemien har det desværre kun været 

muligt at afholde nogle få fysiske møder, ligesom afrapporteringen formentlig vil blive 

udskudt et par måneder, så projektdeltagerne kan få det fulde udbytte af at runde projektet af 

sammen. På trods af udfordringerne er projektet forløbet rigtig godt. Med en sådan bevilling 

er det muligt virkelig at få tid til at komme i bund med de registreringsmæssige og logistiske 

udfordringer, som mange museer kæmper med, når det gælder genstandssamlinger fra nyere 

tid. Det er intentionen, at der skal udgives en antologi med afsæt i projektet. Sydvestjyske 

Museers samling omfatter 73.905 nyere tids genstande. Heraf hører 13.443 (eller ca. 18%) til i 

kategorien ”håndværk og industri”. I løbet af året er alle disse genstande gennemgået fysisk. I 

første omgang blev registreringen opdateret og genstandene fotograferet. Ved samme 

lejlighed blev sagsakter, fotos og anden dokumentation i de enkelte sager digitaliseret. 

Digitaliseringen betyder, at dokumentationen er langt mere tilgængelig og nemmere at bruge, 

både for museets ansatte og andre, der måtte ønske at arbejde med emnet. Projektet har givet 

os et langt bedre overblik og ny viden om de enkelte håndværksfag, men også om udviklingen 

og tilgangen til registrering gennem museets mangeårige historie. 

Eksterne forespørgsler og besøg 

I 2020 kom der i alt 26 eksterne forespørgsler til samlingen. De er meget forskelligartede, og 

kommer både fra privatpersoner og forskere. En del har efterspurgt uddybende data og 

genstandsfotos, mens andre omhandler udlån af arkæologiske fund til analyser i forbindelse 

med forskningsprojekter. Der har i år af gode grunde ikke været så mange fysiske besøgende 

på magasinet som normalt. 

SOL – Samlingen OnLine 

I sit første hele driftsår har SOL – Samlingen OnLine haft 7.434 unikke brugere. Ca. 750 af 

dem er aktive brugere, altså stamkunder, og antallet er stigende. Der er blevet vist 408.091 

fundoversigt-sider, og på disse er der i alt blevet vist 20.351.703 thumbnail-billeder. 52,5 % 

af brugerne tilgår siden fra en desktop/computer, 41,6 % fra en mobil og 5,9 % fra en tablet.   

Til trods for, at vi ikke har nået at søsætte den engelske version, er knap 16 % af brugerne fra 

udlandet.  
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Erfaringen indtil videre er, at vi i vidt omfang har opnået det, museet ønskede, nemlig at 

tilgængeliggøre og udbrede kendskabet til museets fantastiske samling af genstande. Adressen 

er fortsat http://sol.sydvestjyskemuseer.dk.  

 

 
Fig. 5. Forsiden af SOL – Samlingen Online på adressen http://sol.sydvestjyskemuseer.dk 

Detektorfund  

Der er registreret 337 fund med funddato i 2020, fordelt på 33 lokaliteter. Langt hovedparten 

er fund fra allerede kendte lokaliteter, men der er også indkommet fund fra en række nye 

pladser. Metaldetektorfundene bidrager dermed på en markant måde til vores kendskab til 

især landsbyerne fra yngre jernalder, vikingetid og middelalder. Blandt årets mest 

bemærkelsesværdige fund, er et fantastisk beslag i forgyldt sølv fra vikingetiden i Borre- eller 

gribedyrsstil (Sneum Sogn); et fragment af en pragtfibel ligeledes af forgyldt sølv og dateret 

til 400-årene (Seem Sogn), en sammenkrøllet guldbrakteat med runer fra 4-500-årene 

(Bramming Sogn) samt en seglstampe fra middelalderen, med et markant våbenskjold. 

Teksten rundt langs randen fortæller, at der tale om (en nu ukendt) Knud Eskildsens segl 

(Skads Sogn). 

Ansvarlig for detektorfund: Claus Feveile 

http://sol.sydvestjyskemuseer.dk/
http://sol.sydvestjyskemuseer.dk/
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Fig. 6. Forgyldt sølvbeslag fra vikingetiden i 

gribedyrsstil fundet i Sneum Sogn. Det kan sekun-

dært være omdannet til hængesmykke, l. 4,4 cm. 

SJM 950x1. 

 

 
Fig. 7. Til venstre ses hovedpladen fra en relief-fibel af forgyldt sølv fundet i Seem sogn. Til 

højre ses et helt eksemplar fra Nationalmuseets samlinger. Pragtfibler som disse stammer fra 

slutningen af ældre germansk jernalder, omkring 500 e.Kr. Fragmentet måler 4,2 cm.  

SJM 743x2. 
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Fig 8. Ret og spejlvendt foto af seglstampe med omskriften +S:kAnUTI+ESkIL+S: = Knud 

Eskildsens segl. Våbenskjoldet er 2,6 cm i diameter og det skrådelte motiv viser, at ejeren har 

været adelig, men i øvrigt er han ukendt. Seglets stil tyder på en datering til 1300-årene.  

 

 

 

 

  
Fig. 9. En sammenkrøllet guldbrakteat med tydelige runer på fundet i Bramming Sogn. 

Brakteaten stammer fra omkring år 500, og motivet synes at være identisk, formentlig 

stempelidentisk, med brakteater fundet i Darum og Skonager. Til højre ses motivet fra en af 

Darum-brakteaterne. Indskriften giver vistnok ikke mening for os i dag. SJM 949x13. 
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Forskning 

Ribe 700-1050 – from Emporium to Civitas in Southern Scandinavia (Ribe Studier 2) 

17. december 2020 udkom Mortens Søvsøs engelsksprogede bog om Ribe. Over 285 sider 

præsenteres og analyseres de mange udgravninger, som danner baggrund for den nuværende 

opfattelse af byens opståen og udvikling. Desuden rummer bogen en grundig 

forskningshistorie, et topografisk afsnit om relationerne imellem byen og det omgivende 

samfund samt et analytisk afsnit om de tidlige byer i Sydskandinavien og deres skiftende 

roller i krydsfeltet mellem, handel, magt og tro.  

Northern Emporium 

Den engelsksprogede publikation af udgravningen er godt undervejs. Fra museet bidrager 

Claus Feveile med et afsnit om møntfundene, Sarah Qvistgaard skriver om kamme og 

kammagere, Maria Knudsen skriver om keramikken og Lene Feveile om hulglasskårene. 

 

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 2021 med en publikation om emnet. Denne er in press. 

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. 2020-

konferencen blev som meget andet aflyst grundet covid-19-pandemien, men planlægges 

afholdt i Ribe i 2021. Se mere her: http://cas.au.dk/om-instituttet/afdelinger/arkaeologi-og-

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

Publikationsvirksomhed 

Afdelingens store 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. På 

grund af covid-19-pandemien blev det ikke til meget i 2020. 

 

 

http://projects.au.dk/rul/profile/
http://cas.au.dk/om-instituttet/afdelinger/arkaeologi-og-kulturarvsstudier/materials-culture-and-heritage/forskningsprojekter/miruda/
http://cas.au.dk/om-instituttet/afdelinger/arkaeologi-og-kulturarvsstudier/materials-culture-and-heritage/forskningsprojekter/miruda/
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Tilsyn med fredede fortidsminder 

I 2020 blev museet tildelt 88 fortidsminder til periodisk tilsyn, hvilket var en mere end året 

før. Besøgene fandt primært sted i årets første og sidste kvartal, hvor der i forhold til 

plantevækst også er de bedste besigtigelsesforhold.  

I 2020 fik vi desuden til opgave fra Slots- og Kulturstyrelsens side at udføre 72 ad hoc-tilsyn. 

Ad hoc-tilsynene fordelte sig med 25 tilsyn af diger, primært opfølgning på 

reetableringssager, hvor det vurderes, om det fjernede dige er reetableret efter de givne krav, 

samt 23 fortidsmindetilsyn, opfølgninger på overtrædelser af fortidsmindebeskyttelsen. 

Ni ad hoc-tilsyn omhandlede skiltningen af DOIL-projektet – Danmarks Oldtid i Landskabet. 

Det er fortidsminder eller lokaliteter af særlig national betydning. Bortset fra et enkelt 

forsvundet skilt med en pil ved højene i Tobøl var skiltningen i orden, men anderledes stod 

det til på en af lokaliteterne. 

Ved den velbevarede gruppe af enkeltgravshøje i Guldager viste det sig nemlig, at nogen 

havde været i gang med at plyndre én af højene – naturligvis den, der lå længst væk fra den 

offentlige vej. Der var gravet et ca. 1,3 m dybt, og 1,8x1,6 m stort hul i højens top. En 

efterfølgende GPS-måling med højdekoter viste, at gravrøverne var nået ned til bunden af 

højen. Ved reetableringen fandtes et enkelt ravhængesmykke, der kunne antyde, at der er tale 

om en kvindegrav. Men uden resten af gravinventaret finder vi aldrig ud af dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Museets tilsynsførende, Steen Frydenlund Jensen, besigtiger sammen med Lars 

Bjarke Christensen fra Slots- og Kulturstyrelsen den plyndrede høj i Guldager.  
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2.2. Historie & Formidling 
 

Året begyndte med en større organisationsændring, som betød, at historie- og 

formidlingsenhederne blev lagt sammen til én enhed med Lulu Anne Hansen som overordnet 

ansvarlig og Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen som formidlingsansvarlig. Med den nye 

samlede enhed er der i endnu højere grad mulighed for i fællesskab at idé-udvikle og forankre 

udviklingstiltag og initiativer i den samlede medarbejdergruppe.  

Det blev dog en udfordrende begyndelse på 2020, da foråret bød på den første Corona-

nedlukning af Danmark og en deraf følgende nedlukning af udstillingsstederne samt hel eller 

delvis hjemsendelse af de fleste medarbejdere i den nye enhed. Alligevel lykkedes det at åbne 

det andet museum i Quedens Gaard karréen med kun et par ugers forsinkelse. HEX! Museum 

of Witch Hunt åbnede den 23. juni efter en kraftanstrengelse fra både museets egne folk i 

arbejdsgruppen og vores håndværkere og frontpersonale, samt de eksterne 

samarbejdspartnere, der alle lagde sig i selen for at komme i mål. På trods af 

deltagerbegrænsninger, der betød, at langt færre kunne inviteres til åbningen end planlagt, 

blev det alligevel en fin dag. Hovedtaleren var Anja Lovén, kvinden bag organisationen Land 

of Hope, der har dedikeret sit virke til at hjælpe de såkaldte ”heksebørn” i Nigeria. Anja 

mindede med sin og børnehjemmets gribende historie om, at museets tema desværre fortsat 

har relevans i dag. Mens frygten for hekse og trolddom stadig er et reelt problem ude i verden 

i dag, viste museets emne sig også at vække stor interesse hos offentligheden og i medierne, 

fordi emnet taler ind i en række aktuelle debatter. Det lykkedes endda museet at få 

international omtale, da nyhedsbureauet AFP bragte historien om museet, og den nåede trykte 

og digitale platforme i så eksotiske destinationer som Kina, USA, Mellemøsten, Namibia, 

Bangladesh, Malaysia, Indien og Kuwait. 

Interessen for det nye museum samt den megen omtale betød sammen med regeringens 

sommerpakke til museerne og de mange danske turister, at både HEX! og Jacob A. Riis 

Museum oplevede nogle meget flotte besøgstal i sommerferien, hvilket glædeligvis gjaldt alle 

vores udstillingssteder. Dog måtte vi også erkende, at museerne var pressede på kapaciteten. 

 

2020 bød også på et andet højdepunkt. Skoletjenesten på Quedens Gaard kunne nemlig fejre 

10-års jubilæum. Desværre betød restriktionerne, at det ikke var muligt at afholde en mere 

traditionel fejring af jubilæet. I stedet viste Trine, Dorit og Jan endnu engang deres evner til at 

tænke ud af boksen, og da restriktionerne i nogen grad fortsat var gældende i efteråret 

udviklede de et nyt juleforløb med titlen Jacobs Jul, som kunne afvikles i Ribes gader, så 

tilbuddet om juleformidling til de yngste klasser på trods af Corona og restriktioner som 

vanligt kunne gennemføres i december måned. Forløbet byggede på Jacob A. Riis’ 

erindringer om sin barndoms jul i Ribe og var fyldt med leg, sjov og læring og fik også en 

velfortjent presseomtale med på vejen.  

På trods af Corona og deraf følgende uforudsigelighed i forhold til besøgende og tilslutning til 

arrangementer, forsøgte enheden sig også med at fastholde tilbuddet om julekalenderåbning 

på Museet Ribes Vikinger og samtidig en genindførelse af samme på Esbjerg Museum. Det 

viste sig dog, at det var svært at lokke særligt skoleklasserne i Esbjerg til, der givetvis har 

været noget udfordrede af de allerede svære vilkår på skolerne.  
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I 2020 blev de første sten også lagt til den kommende større særudstilling på Esbjerg 

Museum, som kommer til at omhandle bygningskulturen i Esbjerg.  

 

Endelig lykkedes det også at skabe rum for at diskutere og formulere en samlet vision for den 

til udstillingsstederne knyttede forskning og formidling igennem en række workshops for 

enhedens medarbejdere samt Henrik Lundtofte fra Historisk Samling fra Besættelsestiden. 

Det var et vigtigt skridt i retning af at formulere medarbejdergruppens kompetencer og styrker 

og deres potentialer for udviklingen af de enkelte udstillingssteder. Resultaterne af 

diskussionerne vil blive taget med i det videre arbejde med formuleringen af 

udstillingsstedernes profiler, som skal ligge klar primo 2021.  

Ansatte 

Historie & Formidling har i 2020 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. Med sammenlægningen af to enheder kom medarbejderskaren til 

at tælle en større gruppe. Ud over enhedens leder, Lulu Anne Hansen, har Historie & 

Formidling i 2020 bestået af museumsinspektørerne Søren Byskov, Mikkel Kirkedahl 

Lysholm Nielsen og Mette Slyngborg. Hertil kommer historiker Louise Hauberg Lindgaard, 

der primært har brugt sin tid på realiseringen af HEX! og sammen med ph.d.-studerende 

Maria Østerby Elleby har gravet sig dybt ned i museets forskningsmæssige perspektiver. Som 

sådan har de været en kæmpe ressource i den store efterspørgsel på viden om emnet. Også 

Minna Kanzler Hemmet, som museet havde glæde af først igennem en praktik og siden i 

foråret 2020 igennem en løntilskudsstilling, har ydet et stort bidrag i realiseringen af HEX!  

Trine Wittorff Brander har fortsat sit hovedvirke som formidler ved Skoletjenesten på 

Quedens Gaard, men har skåret lidt ned i museumstimerne, som Louise Hauberg Lindgaard i 

stedet har dækket. 

På biblioteksfronten har vi 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.  

Robert Kjærside Storm står fortsat i samarbejde med inspektørgruppen for koordineringen af 

én af museets kerneopgaver nemlig registrering af indkomne genstande. 

Dokumentation og forskning 

Dokumentations- og forskningsarbejdet har også i 2020 knyttet sig tæt til arbejdet med 

museets udstillingssteder.  

I 2020 har arbejdet med HEX! betydet, at flere spændende projektemner er blevet taget op. 

Maria Østerby Elleby arbejder fortsat på sin undersøgelse af trolddomsprocessernes ophør og 

har fundet flere nye og interessante kilder. Louise Hauberg Lindgaard er gået i gang med at 

danne sig et overblik over de danske apotropæiske mærker, der ligger inden for forskningen i 

modmagi, dvs. brugen af magi til at beskytte mod ond magi. Emnet er nyt i en dansk 

sammenhæng, og det har afstedkommet stor interesse fra såvel forskere som lægmænd. 

Projektet har afstedkommet en bevilling fra Farumgaard Fonden, så der kan skrives en 
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indledende forskningsartikel, og forventningen er, at emnet i fremtiden kan danne baggrund 

for et større brugerinddragende projekt. 

 

 
Fig. 1. Det er oplagt at bede borgerne om hjælp til at finde de mange ”beskyttelsesmærker”, 

som gemmer sig i hele landet. Kristusmonogrammet over porten til Quedens Gaard blev brugt 

som eksempel på et mærke, da borgerne blev opfordret til at gå på mærkejagt i efterårsferien. 

Aktiviteten fungerede som pilotprojekt for en større forskningsansøgning.  

 

Samlet set har nedlukninger og etablering af nye udstillingssteder dog igen i år betydet, at 

forskningen har måttet nedprioriteres en smule.  

Projekter, udstillinger og anden formidling 

Året har også betydet igangsættelsen af flere større projekter. For det første udarbejdelsen af 

et prospekt for en nytænkning af Museet Ribes Vikinger. I det spændende arbejde har Mikkel 

Kirkedahl Nielsen bidraget til arbejdsgruppen, der ellers trækker på den arkæologifaglige 

viden fra Maria Knudsen og Mette Søvsø, med sparring på formidlingsdelen, mens Lulu Anne 

Hansen sidder med i styregruppen, der også består af Flemming Just, Ulla Hollænder og 

Morten Søvsø.  

Med Søren Byskov i spidsen kom også et andet større projekt fra start. Det handler om 

skabelsen af et spændende prospekt for en videreudvikling af Bramming Egnsmuseum til et 

læringscenter om energiproduktion. Arbejdsgruppen er kommet godt fra start og er i fuld gang 

med at indhente viden om krav og behov fra naturfagsundervisere i kommunens folkeskoler. 

I 2021 åbner endnu et nyt museum i hjertet af Ribe - mere præcist i Kannikegårdens ruinrum. 

Fonden bag Domkirkemuseet har købt Sydvestjyske Museers konsulenthjælp til realisering af 

et museum i Kannikegården. Museet formidler historien om De første kristne begravelser og 

Danmarks første teglstensruin, et fredet fortidsminde, som kan opleves i udstillingen. Mette 

Slyngborg er projektleder på realiseringen med sparring fra Mikkel Kirkedahl Lysholm 

Nielsen. 
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I begyndelsen af året kom der også midler til realisering af en udstilling om Rued Langgaard 

på Det Gamle Rådhus. Mikkel Kirkedahl Nielsen står i spidsen for realiseringen af 

udstillingen. I forbindelse med udstillingen har Louise Hauberg Lindgaard desuden udviklet 

et undervisningsforløb for Rued Langgaard Selskabet og i samarbejde med Esbjerg Ensemble. 

Forløbet kan gennemføres i byen med besøg i kirken og i udstillingen og udbydes fra efteråret 

2021. 

Der er i årets løb blevet åbnet to mindre særudstillinger ud over juleformidlingen på Esbjerg 

Museum og Museet Ribes Vikinger.  

Gennemgangen af håndværkssamlingen, som foretages af magasinet, afstedkom en mindre 

popup-udstilling på Esbjerg Museums, der gav et indblik i genstandene fra fire værksteder og 

samtidig bød på en efterårsferiequiz, som modtog omkring 100 besvarelser. De mindre og 

mere fleksible aktiviteter skal ses som begyndelsen på en mere aktiv formidlingsstrategi i 

Esbjerg, hvor vi i fremtiden vil satse på flere udstillinger i lignende format, til hvilke der 

knytter sig brugerengagerende aktiviteter.  

 

 
Fig. 2. Genstande fra et malerværksted i Sjællandsgade, Esbjerg, der var en videreførelse af 

”den lille” og ”den lange” maler, Jørgen og Niels Hansens værksted, som blev startet i 

Esbjerg o.1892. Mange vil kende ”den lille maler”, Jørgen Hansen, der var en dygtig 

kunstmaler og samtidig en meget brugt dekorationsmaler.  

 

På HEX! blev det til en mindre udstilling i samarbejde med Kunsthal Charlottenborg. Deres 

stortanlagte udstilling Heksejagt fik en lille satellit-udstilling i det nyrenoverede 
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særudstillingslokale i november. I udstillingen indgik seks kunstværker som på en eller anden 

måde reflekterede emner og idéer, der knytter sig til museets temaområde hekseprocesserne. 

Der var tale om meget fine værker af bl.a. Louise Bourgeois, Pia Arke, Rasmus Myrop og 

Sidsel Meineche Hansen.  

 

Forårets corona-nedlukning betød ganske vist begrænsninger, men det betød også, at der blev 

plads til i samarbejde med den nye afdeling Kommunikation & Marketing at fokusere på 

vores digitale platforme med vidensdeling i form af opslag og film.  

Der blev også overskud til at udvikle på et nyt tiltag, som vi længe har ønsket at arbejde med 

nemlig podcasts. Det blev museets to eksperter i hekseprocesser og magiske forestillinger 

Louise Hauberg Lindgaard og Maria Østerby Elleby, der sammen med Mikkel Kirkedahl 

Lysholm Nielsen lavede museets første podcastserie med tilknytning til HEX! Museum of 

Witch Hunt. Podcasten, der har en uformel stil og søger at gøre komplekst stof tilgængeligt 

for et bredere publikum, er blevet meget fint modtaget, og det vil sammen med formidlingen 

via film være et medium, vi i fremtiden gerne ser udbredt til andre af museets 

forskningstemaer. 

 

  
 

Fig. 3. Det er en kvinde fra et kobberstik af Albreht Dürer fra ca. 1500, der gemmer sig i 

logoet for det nye udstillingssted (tv). Hun får lidt mere plads i podcastens profilbillede. 

 

Ud over formidlingen til bredere målgrupper, har der også været stor efterspørgsel fra 

kolleger, som har ønsket at se de nye museer og få et indblik i de erfaringer, vi har gjort os, og 

de tanker, der ligger bag. 

Fanøs museer efterspurgte et kursus hos Sydvestjyske Museer for bestyrelsesmedlemmer. 

Dette er blevet udviklet og var planlagt til at realiseres i efteråret 2020 men måtte udskydes 

pga. corona. Et kommende kursus vil være et af Sydvestjyske Museers bidrag til at støtte det 

frivillige arbejde på de foreningsdrevne museer på Fanø. 

Også Skoletjenesten på Quedens Gaard er efterspurgte sparringspartnere, bl.a. kom 

Møntergården under Odense bys Museer på besøg for at lade sig inspirere af formidlingen i 

byrummet, fordi de skal de i gang med en form for byvandring til indskolingen om 

vikingetidens Odense.  
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Skoletjenesten på Quedens Gaard 

På trods af corona-nedlukninger, hjemsendelser og restriktioner på arbejdspladsen lykkedes 

det alligevel Skoletjenesten på Quedens Gaard at holde gang i aktiviteterne og endda udvikle 

en række nye tiltag bl.a. i forbindelse med de nye museer. 

I forhold til Jacob A. Riis Museum begyndte året med produktionen af en række små 

introduktionsvideoer til skoletjenestens nye forløb ”Da Jacob var barn”. Det henvender sig til 

Esbjerg Kommunes indskolingselever.  

Til udskolingen blev der udviklet forløbet ”I lære som reporter på Jacob A. Riis Museum”. 

Støtten fra den regionale kulturpulje til forløbene gjorde, at der var råd til at udvikle et 

virkelig flot materiale produceret af Kirk & Kløgt. 

Materialet blev afprøvet på tre 7. klasser fra Ansgarskolen, der inddeltes i 8 grupper, der alle 

fik udleveret en kuffert med individuelle opgavebeskrivelser, kilder, puslespil og andet 

materiale. Sammen med kildesøgningen på museet skulle det munde ud i, at klassen kunne 

lave en avis. Pilotprojekterne viste deres værd og afslørede både, hvad der fungerede og hvad 

der fungerede mindre godt, så materialet efter enkelte justeringer passer bedst muligt til 

målgruppen. 

 

Åbningen af HEX! skulle naturligvis også følges op af et undervisningstilbud. Her blev der 

fokuseret på udskolingen pga. emnets dystre og komplekse karakter. Forløbet, der fik titlen 

”HEKS!” blev afprøvet på to klasser fra Bramming og Ribe. Der er tale om et fem timer langt 

program, som varierer meget mellem fællesopgaver, gruppearbejde, film og læseteater.  Også 

dette forløb vil efter justeringer blive udbudt fra påske 2021. 

 

 
Fig. 4. Mens Jan, Louise og Trine arbejdede med at lave undervisningsmaterialet til HEX! 

færdigt, knoklede flittige, frivillige syersker med at sy de kapper færdige, som skulle bruges til 

læseteater om Maren Spliids. De blev så flotte og viste sig også nyttige til at lune sig i, når 

vejret ikke artede sig til de udendørs aktiviteter, der indgår i forløbet. 
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Der er også blevet tid til lidt istandsættelse, så alle kan færdes sikkert i lokalerne i 

Sortebrødregade 5. Snedker Kesse og Kjerstine fik nyt gulv, så eleverne, når de ankommer til 

Skoletjenesten på Quedens Gaard, nu træder ind på et spritnyt plankegulv. Det er MYRTHUE 

– Natur, Kultur og Læring, der har betalt for det flotte gulv, som ligger så stabilt, at Kesse og 

Kjerstine vil kunne danse polka på det. 

Det lykkedes også Henrik Majenborg Kristensen at reparere murværket i det gamle 

folkekøkken og få kalket væggene, så der kunne sættes bænke ind og hænges bøjlestænger op. 

Rummet kan derfor nu bruges af både formidlere og guider i deres forløb med publikum. 

 

Endelig har der været tid til både vidensdeling og kompetenceudvikling i de mange aktive 

fora, der samler formidlere både nationalt og regionalt. Bl.a. lagde Skoletjenesten i 

Sortebrødregade hus til anden omgang af studiegruppen om Relationskompetence. Trine 

deltog også i Foreningen af Historiske værksteders møde på Rendbjerg feriekoloni. Og så var 

Mikkel og Trine værter for Formidlerforum – Syddanmark - et forum for formidlere, hvor der 

deles små og store succeser, og hvor man kan spørge efter konstruktive indspark til 

formidlingsopgaver der driller. Flokken var bl.a. med rundt i byen til ”Da Jacob var barn” og 

gav herefter indspark til, hvordan formidlerne kunne arbejde med Jacob A. Riis-forløbet for 

udskolingen. 

Guidekorpset 

Også i forhold til guidekorpset har coronarestriktionerne haft betydning, da det ikke har været 

muligt at mødes i det omfang, der var ønskeligt. Bl.a. blev vores årlige opsamling og 

evaluering aflyst. 

Det er dog alligevel lykkedes at afholde nogle faglige møder. Her har vi bl.a. haft indlæg fra 

Morten Søvsø, der fortalte om Ribes middelalder, og vi har også set Richard Kværnøs film 

om Ribes hovedgade, ligesom vi er begyndt at gå i dybden med at præsentere museets 

kommende halvårsprogram, så alle er klædt godt på med viden om, hvad der kommer til at 

ske.  

Hen over sommeren lå fokus på HEX! Museum of Witch Hunt, og uddannelsen af guider 

hertil. Uddannelsen skete gennem en række møder med oplæg og samtaler samt efterfølgende 

otte rundvisninger i udstillingen ved Louise Hauberg Lindgaard. Her blev der mulighed for at 

fortælle i dybden om de enkelte genstande og indkig i museet, så den store faglige viden, der 

ligger til grund for formidlingen blev konkret og de skæve og interessante sidehistorier også 

blev en del af guidernes fortællerepertoire. 

Vi drog også stor nytte af guidekorpset i den periode, hvor museet var ved at blive løbet over 

ende af besøgende, der kunne komme ind på det nyåbnede museum til halv pris i 

sommermånederne. Flere guider meldte sig til at sprede god stemning blandt de mange 

gæster, der desværre til tider måtte finde sig i nogle meget lange køer for at komme ind at 

købe billetter og besøge HEX! og Jacob A. Riis Museum. 

Indsamling og registrering  

I forhold til indsamling og registrering har interessen for hekse og hekseforfølgelse 

afstedkommet en række donationer – særligt bogsamlinger fra praktiserende hekse er tilgået 

museet, og her har skellet mellem museumsgenstand og bøger til vores bibliotek måttet 
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vurderes individuelt, da mange af bøgerne i samlingerne også rummer noter og kommentarer 

fra ejermanden. Dermed udgør de også værdifulde kilder til moderne heksepraksis. Herudover 

er der løbende hjemtaget mindre genstandssamlinger med relation til Esbjerg og Ribes 

historie. 

 

Med Søren Byskovs overtagelse af den daglige ledelse i Bramming kunne også arbejdet med 

sammenlægning af genstandssamlingerne på Bramming Egnsmuseum og Sydvestjyske 

Museer igangsættes.  

Et større skridt blev taget, da Bramming Egnsmuseums hidtidige museumsdatabase blev 

overført til SJM SYS. Den ACCESS-database, som indeholder alle registreringsoplysningerne 

i museumssamlingen tilbage fra Egnsmuseets oprettelse, er således migreret og overført til 

SJM’s fælles registreringssystem. Herefter foregår registrering direkte i SJM SYS, hvilket 

understreger, at indsamling og registrering i Bramming nu er fuldt integreret i Sydvestjyske 

Museers samlingspraksis. Den hidtidigt anvendte ACCESS-database bibeholdes som 

reference, men anvendes ikke længere til indtastning. 

Tilbage er en systematisk gennemgang af samlingen for at sikre udskillelse af eventuelle 

genstande, der ikke skal have status af museumsgenstande, inden genstandene får status som 

en del af Sydvestjyske Museers samling.  

 

Konserveringscentret har også i Bramming påbegyndt en fast skadedyrsmonitorering i 

udstilling og på magasinerne. De foreløbige resultater tyder på en betydelig tilstedeværelse af 

insekter, som der skal holdes øje med og tages hånd om, bl.a. i form af øget fokus på 

rengøring. I løbet af de kommende år vil museumssamlingen i Bramming imidlertid blive 

overført til nyt magasin i Ribe, og således vil der ikke blive foretaget større fysiske 

forbedringer af forholdene. 

Kapitel 8 arbejde 

Museumsinspektør Mette Slyngborg har ansvaret for museets kapitel 8 rådgivning til 

kommunen. Det har været et relativt travlt år, og der er sendt flere høringssvar til Esbjerg 

Kommune, både i interne høringer og i offentlige høringsprocesser. Ét centralt høringssvar 

beskrev de kulturhistoriske konsekvenser af opførelsen af et 12-etagers højhus i Esbjerg C. 

Høringssvaret har desuden inspireret til en dokumentation af de narrativer og den 

historiebrug, der knytter sig til byudvikling og planlægning i Esbjerg. 

 

Kapitel 8 arbejdet og debatten om Esbjergs fremtidige skyline har vist behovet for almen 

indsigt i Esbjergs bygningskulturarv. Derfor realiseres i 2021 en udstilling om byens 

bygningsarv, ”Alletiders bygningskultur”, der omfatter byens udviklingshistorie, dens stilarter 

og helheder, og et indblik i planlægningens rolle for byens udseende, som den fremstår i dag. 

Udstillingsarbejdet igangsattes i 2020, og selve udstillingen åbner sidst på foråret i 2021. Med 

den vil museet kunne bidrage til at kvalificere vidensgrundlaget for debatten.  

 

Sammen med Esbjerg Kommune har Mette Slyngborg også været på besigtigelsesture for at 

afgrænse og vurdere udvalgte kulturmiljøer. Der er udarbejdet beskrivelser og/eller nye 

afgrænsninger til Allerup, Skads, Egebæk-Hviding, Tangekvarteret og Vester-Vedsted.  
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Fig. 5. Kulturmiljøet Allerup set fra søen ved Sneum Sluse, 2020. 

 

Kapitel 8 arbejdet på Fanø medførte et høringssvar mod nedrivningen af en bevaringsværdig 

bygning i Nordby. Derudover er der gennemført en ajourføring af de udpegede gravminder på 

øen, hvor tidligere registreringer blev sammenholdt med besigtigelser i samarbejde med 

kirkegårdslederen.   

 

Arbejdet i Esbjerg Kommunes Byfond har som alt andet været påvirket af coronaen, så planen 

om at holde møder i landsbyerne er udskudt til det bliver muligt. En ny hjemmeside til 

Esbjerg Kommunes Byfond er under udarbejdning. Her har Mette Slyngborg samlet trådene 

som redaktør.  

Bibliotek 

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

bogsamling.  

Særligt tilgangen i form af bogforæringer har betydet en del ekstra arbejde – og efterhånden 

lidt udfordringer af hyldepladsen afsat til udvalgte emner.  

En særlig tak skal som sædvanlig lyde til Ribe Antikvariske Selskab, som har været meget 

opmærksomme på at lade bøger af interesse gå videre til museet. 

Bramming Egnsmuseum 

I januar begyndte Søren Byskov som ny museumsinspektør og daglig leder på Bramming 

Egnsmuseum. Den første tid gik naturligt med, at han skulle lære hjørnerne at kende på sin 

arbejdsplads samt arbejdsopgaverne og museets trofaste stab af frivillige. Der var lagt 

arrangementer i kalenderen fra starten, og i januar og februar løb de første to udstillinger af 

stablen, ”Nyt liv i gamle sager” og ”Næsten alt”, lige som der blev afholdt en række foredrag 

frem til begyndelsen af marts. Den 31. januar holdt Sydvestjyske Museer velkomstreception 

for Søren, hvor han blev taget godt imod af de mange nye samarbejdspartnere i Bramming.  
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Som så mange andre måtte Søren imidlertid sætte opgaverne på pause, da coronaen ramte i 

marts. Planlagte udstillinger og foredrag blev udskudt, og først i juni vendte dagligdagen 

tilbage. I begyndelsen af juli kunne museet slå dørene op til sommerens temaudstilling, 

”Brammingegnen set fra luften”. Størstedelen af udstillingens indrammede luftfotos var 

indlånt fra private og fra lokalarkiver i Gl. Bramming Kommune, hvortil museet fik kontakt 

takket være god hjælp fra Ugeavisen Bramming og museets frivillige samt Facebook. I 

sommerferietiden holdt museet desuden ”Åbent hus” i det lokale, hvor Uffe Munks store 

bogsamling, der blev overdraget til museet i 2019, opbevares. En stor del af bøgerne var 

allerede fordelt til bibliotek og kollegaer, men adskillige stod stadig tilbage, og museets 

frivillige holdt åbent hus en række lørdage og søndage, hvor alle borgere kunne komme og 

hente læsestof. Det gav pænt med frivillige bidrag til museet og samtidig glæde over, at 

bøgerne fik nyt liv.  

 

Efter corona-nedlukning og hjemsendelse blev det i august tid til at genoptage arbejdet med 

projekt ELVÆRKET - læringscenter for børn og unge om energi, vand og klima. Ambitionen 

er at skabe et sted, som er attraktivt for skolernes naturfagsundervisning, og som samtidig 

udgør et spændende udflugtsmål for børnefamilier. Forarbejdet i 2018-2019 førte til 

udvælgelse af en hovedidé, som består i udbygning af museumsbygningen – det gamle elværk 

– samt en tilbygning til Vandtårnet. Herudfra blev arbejdet i 2. halvår 2020 genoptaget 

henimod færdiggørelsen af et prospekt til brug for fondsansøgninger.  

 

 
Fig. 6. ELVÆRKET set fra vest. Illustration E+N ARKITEKTUR. 

 

I november blev naturfagslærer Vibeke Mathiesen, Fortunaskolen, tilknyttet projektet for at 

bistå med arbejdet og konkretisering af indholdet, herunder ikke mindst dialogen med 

naturfagslærere på kommunens skoler om deres ønsker til, hvad læringscenteret gerne skal 
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indeholde. Dette arbejde udføres i tæt kontakt med øvrige samarbejdspartnere, bl.a. 

MYRTHUE – Natur, Kultur og Læring, Aalborg Universitet Esbjerg, DIN Forsyning samt 

Esbjerg Kommune. Hvad MYRTHUE angår, arbejdes fremadrettet ud fra en hensigt om, at vi 

på sigt kommer til at samarbejde tæt omkring undervisning i læringscenteret. Håbet er således 

at nå i mål med en samarbejdsmodel, hvor MYRTHUE og Sydvestjyske Museer i fællesskab 

kommer til at gøre læringscenteret til et attraktivt og kreativt miljø for naturfagsundervisning i 

Esbjerg Kommune.  

 

Henimod årets slutning nåede Søren Byskov og Vibeke Mathiesen at komme på tre 

inspirationsture på trods af samfundets begyndende corona-nedlukning.  Besøgene gik til 

Økolariet, Energimuseet samt Naturkraft i Ringkøbing, hvor de havde spændende dialoger 

med formidlerne og fik mange gode indtryk med sig hjem. Desuden lykkedes det også i 

december takket være en bevilling fra Esbjerg Kommune at få gennemført en pragmatisk 

bygningsvurdering af Vandtårnet ved ingeniørfirmaet COWI. Undersøgelsen konkluderede, at 

tårnet er stabilt i en grad, så der med sindsro kan arbejdes videre med planer om at fylde op til 

1 m3 vand op i 15-20 meters højde, når læringscenterets formidling om vand skal 

implementeres med udgangspunkt i Brammings vartegn, Vandtårnet.  

 

I efteråret blev det igen tid til kunstudstillinger, og 27. september åbnede udstillingen 

”STRØM” med værker fra 56 forskellige kunstnere tilknyttet Fyns Grafiske Værksted. 

Udstillingen var udskudt fra foråret, hvor den skulle have været museets bidrag til 

Kunstrunden 2020. Endelig blev det i november tid for den første kunstudstilling arrangeret af 

museets nyoprettede, frivillige Kunstgruppe, som består af John Schwartz, Lars Storgaard og 

Sven Astrup. Gruppen har påtaget sig at stå for udvælgelse og praktiske opgaver i forbindelse 

med 3-4 kunstudstillinger årligt, og første udstilling med titlen ”Kunst i interessante tider”, 

åbnede 15. november med værker af to lokale kunstnere, Jan Nørholm Nielsen og Søren 

Rundstrøm. 

 

De frivillige er helt afgørende for Bramming Egnsmuseum. Det var derfor på sin plads, at de 

den 12. september var på tur sammen til Esbjerg. Museumsinspektør Søren Byskov fortalte på 

sin gamle arbejdsplads, Fiskeri- og Søfartsmuseet, om udstillingerne ”Danmarks Vildeste 

Fiskereventyr” og ”Energi fra havet”. Derefter gik turen til det nærliggende Fiskernes 

Mindelund og Gravlunden, hvor deltagerne hørte om baggrunden for gravminderne i området.  
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2.3. Historisk Samling fra Besættelsestiden (HSB) 
 

Hvem skulle have troet, at året 2020 ville byde på udgangsforbudslignende bestemmelser, 

begrænsninger i forsamlingsfriheden og andre tiltag, der smagte af besættelsestid – og som 

naturligvis grundigt prægede HSB’s virksomhed. Således var HSB’s medarbejdere hjemsendt 

fra foråret til hen på forsommeren, og samtidig blev en stribe aktiviteter udskudt eller helt 

aflyst. Det gjaldt det årlige møde i HSB’s Board, ligesom det store arrangement, der på 

initiativ af HSB og MYRTHUE – Natur, Kultur og Læring var planlagt til afholdelse i 

Esehaven og på Esbjerg Museum 4. maj, måtte aflyses. Heldigvis kunne andre 

arbejdsområder prioriteres højere end forventet, og nye formidlingsaktiviteter søsættes.  

 

Formidling  

For HSB var årets største formidlingsmæssige tiltag åbningen af udstillingen i Fovrfeld 

Gravlund. Pga. coronaen var der ikke noget egentlig snoreklip, der markerede åbningen af 

udstillingen. Men fra fredag den 2. oktober kunne man se den lille udstilling i kapellet med et 

par genstande fra SJM i montrer bygget af håndværker Carsten M. Pedersen. Via skilte og 

QR-koder kan man ude på selve kirkegården gå på opdagelse i Gravlunden blandt de mange 

2. Verdenskrigs-grave og finde de 16 grave og monumenter, der er markeret med en QR-

kode, som kan scannes med en smartphone. Koden fører frem til en lille tekstet lydfil, der 

fortæller om det menneske, der ligger begravet. Lydfilerne er skrevet og indtalt af HSB-folk 

og beretter på dansk, tysk og engelsk om Gravlundens over 1.500 skæbner fra 2. Verdenskrig. 

Det er mennesker i alle aldre og fra hele verden.  

 

Gravlundsprojektet fandt sted i et godt samarbejde med kirkegårdsledelsen og Esbjerg 

Kommune. Alle på HSB deltog, bl.a. bidrog Mona Jensen med oversættelser til tysk, Ida Kjær 

Larsen med optagelse af speak, Benneth og Lise Østergaard Petersen med korrekturlæsning 

og Henrik Lundtofte med tekster. Gravlunden er dog ikke mindst et resultat af Søren W.K. 

Rasmussens indsats og udforskning af kirkegårdens historie og skæbner (Se artiklen i Levende 

Viden 2019). Søren W.K. Rasmussen præsenterede Gravlund-udstillingen i både oplæg, i 

Esbjerg Ugeavis og i Kulturen på P1.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 

Fra Gravlunden i Fovrfeld 
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Den anden store nyhed var, at HSB nye hjemmeside (stadig www.hsb.dk) åbnede 25. august. 

Dermed gik et længe næret ønske i opfyldelse, og dermed har HSB fået en mere tydelig 

præsentation på internettet med centrale informationer om arkivmateriale, forskning, 

undervisning, foredragstilbud og lidt om HSB’s forhistorie.  

 

Samtidig lever www.illegalpresse.dk med masser af undergrundsmateriale fint og er 

fremdeles godt besøgt (48.000 brugerbesøg) og fungerer som en port til henvendelser til HSB. 

Derimod lukkede vi vores netleksikon www.besaettelse-befrielse.dk , der efterhånden 

fremstod noget træt og forældet.  

 

Særlige pandemi-relaterede tiltag fandt sted, da Ida Kjær Larsen og Henrik Lundtofte i juni i 

hast udviklede et koncept med cykelture i den 2. Verdenskrigs Esbjerg, som Ida Kjær Larsen 

og Søren W.K. Rasmussen gennemførte som et af Esbjergs Kommunes særlige sommertilbud 

til skolebørn. Konceptet har så meget potentiale, at Ida Kjær Larsen og Søren W.K. 

Rasmussen nu videreudvikler det, så der kan skabes permanente ture i krigens Esbjerg, der 

også omfatter voksne ’på jernhest’.   

 

Arkivleder Henrik Lundtofte deltog bl.a. i DR-2-serien om Hitlers fotograf og berettede om 

Esbjerg 1943 samt bidrog til Undervisningsministeriets/UC Syds materiale om 1945, der er 

henvendt til udskolingen.  

 

På Auschwitzdagen 27. januar var der åbent hus i Holocaust-Undervisningscentret sammen 

med de gode samarbejdspartnere fra MYRTHUE – Natur, Kultur og Læring.  Samtidig kunne 

Ida Kjær Larsen med en bevilling fra Johan Hoffmann-fonden nyudvikle og gennemføre 

pilot-undervisningsforløb for gymnasieelever om nazisternes jødeudryddelser, der bygger 

videre på erfaringerne fra undervisningscentret. Forløbene måtte dog indstilles pga. Covid-19, 

det samme gjaldt de tilsvarende nyudviklede tilbud til voksengrupper.   

 

Pandemien bremsede selvfølgelig mange omvisninger og foredrag. I årets løb har HSB-folk 

stået for 19 omvisninger, undervisningsforløb og foredrag. Mens den klassiske 

foredragsmodel ikke lod sig gennemføre en stor del af året, kunne det levende ord flyttes til 

digitale platforme. I samarbejde med kreative SJM-kolleger lavede HSB-folk en stribe 

fortællinger om Esbjerg under 2. Verdenskrig på YouTube og Facebook med fotos og 

optagelser fra lokale steder dengang og i dag koblet sammen med enkelte autentiske 

genstande, kildemateriale og beretninger. Skønt der ikke er tale om en afløser for det 

traditionelle foredrag, viste konceptet sig at nå rigtig bredt ud.  

 

HSB blev i foråret brugt af lokale avismedier, TV-2 og Radio 4 i besættelsestidsrelaterede 

indslag samt i forbindelse med DR’s store 1940-45-tema i foråret. Desuden har arkivet i årets 

løb modtaget omkring 160 henvendelser om arkivmateriale og med spørgsmål om 

besættelsestiden. Arkiv.dk er en frugtbar platform, og Mona Jensen har registeret nye dele af 

HSB’s materiale i Arkibas.  

  

http://www.illegalpresse.dk/
http://www.besaettelse-befrielse.dk/
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Ida Kjær Larsen har registreret en stor bid af HSB’s efterhånden vildtvoksende samling af 

nyindkomne undergrundsblade. Registreringen har lukket en stribe huller i HSB’s samling. 

Endelig er arbejdet med at omkatalogisere HSB’s bogbestand nået så langt som muligt for 

nuværende med hjælp fra bibliotekar Kristian Andersen, SJM. 

 

Forskning 

Arkivleder Henrik Lundtofte har især været beskæftiget med en stor projektansøgning til 

Velux Fondens museumsprogram. Sammen med Viborg Museum, Vardemuseerne og SDU’s 

center for velfærdsforskning (DaWS) planlægger vi et stort fælles forsknings-og 

formidlingsprojekt 2021-2024 under overskriften De udstødte, de uvelkomne og de beundrede 

- Resocialisering, velfærd og demokratisering 1945-1950. Projektet handler bl.a. om 

resocialisering af landsforræderdømte, demokratisering af tyske og andre flygtninge samt 

hjælp til modstandsfolk (uddannelsesstøtte fx). Både forskning og formidling vil kredse om, 

hvorvidt reintegrationen efter krigen pegede frem mod velfærdssamfundet. Det samlede 

budget er på 7,5 mio., hvoraf Velux-ansøgningen udgør knap 5 mio. kr. I december fik vi den 

rigtig gode nyhed, at projektet var blandt de udvalgte, der var gået videre til den egentlige 

ansøgningsrunde med deadline februar 2021.  

 

Desuden har Henrik Lundtofte arbejdet med tysk besættelsespolitik, færdigskrevet en artikel 

til antologien Reshaping the Nation, der udkommer på Palgrave MacMillan 2021, og skrevet 

fagfællebedømmelser, ligesom han og Mona Jensen hver skrev et nyt kapitel til en revideret 

udgave af bogen Modstand om modstandskampen i Sydvestjylland, der udkom i april. Den 

glædelige baggrund var, at førsteoplaget af Modstand fra 2015 efterhånden var udsolgt.  

 

Søren W.K. Rasmussen afleverede sin specialeafhandling med en analyse af Frihedsrådets 

lokalkomiteers rolle under og efter besættelsen til topkarakter på Aarhus Universitet. Han 

skrev desuden en artikel til Levende Viden om Esbjergs flygtningelejre – endnu et underbelyst 

aspekt af Esbjergs besættelsestidshistorie – der pga. pandemien dog først udkommer næste år. 

Søren W.K. Rasmussen fik i eftersommeren job i Kolding som informationsmedarbejder, men 

er til glæde for HSB og SJM fortsat et stort aktiv som frivillig og omviser.  

 

Ida Kjær Larsen har gransket et helt ubeskrevet tema, nemlig Holocaust-benægtelse i det 21. 

århundredes virtuelle virkelighed. Projektet, der har et stort potentiale, blev muligt via tre 

ugers frikøb fra SJM’s forskningspulje. Resultaterne publiceres i 2021.  

 

HSB’s frivillige og tilknyttede  

Mona Jensen, Søren W.K. Rasmussen og Ida Kjær Larsen har ydet en stor indsats for HSB, 

også når det gælder om at få dagligdagens småopgaver håndteret. Pr distance har Lise og 

Benneth Østergaard Petersen læst korrektur og kommenteret en stribe tekster. Palle Andersen 

arbejder fortsat på egne projekter med status af privilegeret bruger på HSB.  

 

I november døde Leif Houmøller Thomsen, der indtil 2018 var frivillig på HSB. Leif 

begyndte i 2008 og deltog i det store arbejde med at indeksere det illegale Information. Han 

fortsatte som frivillig, da HSB i 2014 fusionerede med SJM og rykkede ind på Esbjerg 
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Museum, hvor han bl.a. hjalp med opbygningen af Modstands-udstillingen. Leif var en 

værdsat frivillig, der havde sin helt egen tørre humor. Han har desuden foræret HSB flere fine 

arkivalier. Ære være Leifs minde.   

 

Afleveringer  

HSB har i 2020 modtaget 17 afleveringer. Foruden indholdet af en stor rejsekuffert, der bl.a. 

rummede en del numre af Broen, et blad til danske Tysklandsarbejdere, modtog HSB to 

bemærkelsesværdige brevsamlinger. Fra en giver modtog arkivet knap 50 kærestebreve fra 

1939-40. For mentalitetshistorikere er den slags det rene guld, hvilket i endnu højere grad kan 

siges om den omfattende korrespondance mellem et forældrepar i Randers og deres søn, der 

bl.a. var bosat i Taastrup ved København. Brevvekslingen har tyngdepunkt i årene 1943-45 og 

omfatter 88 breve med hverdagsbetragtninger, forældre-kærlighed, reaktioner på den politiske 

udvikling og en stærk kristen tro. Det er en af de største enkeltsamlinger af breve, HSB 

nogensinde har modtaget. På den måde blev 2020 langt fra kun året med alle aflysningerne. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. HSB modtager mange 

forespørgsler, som ofte drejer sig om 

afdøde slægtninges historie. Andre er 

mere kuriøse, som for eksempel en fra 

en hollandsk samler, der søgte 

oplysninger om ”Sabotørspillet” til 

venstre. 
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2.4. Kommunikation & Marketing 

Organisation 

I 2018 etablerede museet en ny afdeling, Marketing & Publikum, som samlede alle 

kommercielle aktiviteter. Desværre blev det i 2020 af besparelseshensyn nødvendigt at 

afskedige lederen af afdelingen. I stedet etablerede museet i august en ny mindre enhed, 

Kommunikation & Marketing med direkte reference til direktøren. Enheden består af den 

kommunikationsansvarlige, Anne-Sofie Lundtofte, og af eventkoordinator (30 t/u) Mathias 

Kirkegaard Poulsen. Mathias er uddannet serviceøkonom og var indtil da en del af 

frontpersonalet i Quedens Gaard-museerne. Enheden består i øvrigt af museumsdirektør 

Flemming Just, som har det overordnede ansvar for markedsføring og udvikling. For at skabe 

en tættere koordinering mellem alle publikumsrettede tiltag er der etableret et nyt internt 

organ, KoBoFoMa (Kommunikation, Booking, Formidling, Markedsføring), hvor de tre 

førnævnte samt lederen af Historie & Formidling, Lulu Anne Hansen sidder. Den tætte 

sparring og koordinering har vist sig at fungere særdeles godt. 

Det personalemæssige ansvar for de butiksansatte ligger igen hos administrationschefen. 

Arrangementer 

Den 10. marts skulle museet lægge lokale til et større arrangement for en bank og med mad 

leveret fra en lokal restaurant. Begivenheden er på mange måder sigende for 2020 og den 

udvikling, som museet er inde i mht. kommercielle aktiviteter. Arrangementet blev aflyst med 

kort varsel pga. udbredt smitte, og dagen efter lukkede statsministeren landet ned. Aflysninger 

af arrangementer, foredrag o.a. har i den grad præget det forløbne år. Men samtidig er 2020 

også et skelsættende år for museets indtjening på billetsalg og for museets hele tilgang til 

kommercielle aktiviteter. Efter åbningen af de to museer i Quedens Gaard er der i forhold til 

2018 sket en fordobling af billetindtægterne til 3,4 mio. kr. (inkl. 50% sommerrabat). Museet 

har samtidig fået bedre mulighed for at tiltrække nye begivenheder, hvor en 

museumsoplevelse kan kombineres med for eksempel spisning. Vi har en række færdige 

koncepter, som blot venter på, at verden igen åbner.  

Med Jacob A. Riis Museum og HEX! kan vi samtidig konstatere, at vi nu i højere grad 

tiltrækker et østdansk segment, der har fokus på kunst, kultur, natur og gastronomi. Det 

samme segment møder man også på Ribe Kunstmuseum og Vadehavscentret. Vi har derfor 

indledt et markedsføringsmæssigt samarbejde, hvor især Sydvestjyske Museer og Ribe 

Kunstmuseum som de to statsanerkendte museer arbejder tæt sammen. Vi har således udviklet 

en fælles billet, Ribe Museumsbillet 5+5, som giver gæster mulighed for inden for fem dage 

at besøge fem museer for kun 200 kr.  

 

Et andet eksempel på en langt stærkere publikumstænkning finder vi på Esbjerg Museum. Her 

har Historisk Samling fra Besættelsestiden i tæt samarbejde med MYRTHUE – Natur, Kultur 

og Læring udviklet et fantastisk undervisningstilbud til folkeskolens ældste klasser, Holocaust 

UndervisningsCentret (HUC). Dette seks-timers forløb har vi fået midler fra Johan Hoffmann 

Fonden til at omdanne til to forskellige forløb for gymnasieklasser samt et tre-timers forløb 

for alle interesserede borgere – inklusive kaffe. Vi glæder os til at folde dette tilbud ud i 2021. 
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. 

 

 

Ribe Museumsbilletten 5+5 var klar til lancering netop 

som det fra nationalt hold blev besluttet at kompensere 

museerne, så der kunne ydes 50% rabat. Så forsvandt 

besparelsen på Museumsbilletten, og den blev derfor 

først lanceret senere på året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I budgettet for 2021-22 har bestyrelsen afsat et stort beløb til en fuldstændig omlægning af 

alle hjemmesider. Samtidig skal de i langt højere grad kombineres med mulighed for at købe 

diverse ydelser: webshop, booking, billetbestilling, arrangementer o.a., som er koblet til 

økonomisystemet for at sikre en så stærk integration som muligt. 

 Dette sker som led i en generel styrkelse af museets digitale løsninger og i en bestræbelse på 

at have et langt stærkere databaseret grundlag for beslutninger. Den forholdsvis store 

investering i et nyt økonomistyringssystem (Uniconta) og et tilhørende kassesystem (FlexPos) 

giver nu langt bedre muligheder for at udarbejde publikumsanalyser. 

 

Kommunikation  

Med de nye museer og de sociale mediers stigende betydning har Sydvestjyske Museer haft 

behov for at sætte mere fokus på kommunikation. Primo 2020 gennemførte vi derfor en 

organisationsændring, så den hidtidige leder af Formidling, Anne-Sofie Lundtofte, som 

kommunikationsansvarlig kunne hellige sig den opgave 100%. Det har vist sig at være en 

rigtig god ide. Museet kommunikerer på rigtig mange platforme – hjemmesider, facebook, 

instagram, nyhedsbreve, pressemeddelelser m.m. – og har med sine mange aktiviteter og syv 

udstillingssteder rigeligt at kommunikere og formidle. 
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3. Undersøgelser og projekter 

3.1. Arkæologi & Samling 
 

SJM 711 II Erisvænget, Sønderris, Guldager sogn 

Egentlig undersøgelse i forbindelse med byggemodning. Udgravning af jordfæstegrave fra 

enkeltgravskultur og jernalder i forbindelse med fire overpløjede gravhøje, urnegrave og 

brandpletter fra yngre førromersk jernalder, huse fra bronzealder og et førmoderne vejforløb. 

Udgravningsleder: Tobias Torfing 

Undersøgelsestidspunkt: februar-april 

Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 

 

SJM 763 Sønderportsgade-Gravsgade etape II, Ribe Bygrunde, Ribe Domsogn 

Undersøgelse i forbindelse med regn- og spildevandseparering i den sydlige del af 

Sønderportsgade samt i Smedegade. Her blev det for første gang muligt at undersøge 

Smedegades alder, og den viste sig ikke at tilhøre byens ældste gadenet fra 10-1100-tallet. 

Den var i stedet anlagt i 1400-tallet måske i forbindelse med udstykning af Horstorv.  

For enden af Sønderportsgade stod indtil 1801 resterne af byens Sønderport, der første 

gang nævnes i 1370, men som sandsynligvis er fra 1200-tallet. Hele gadearealet har på dette 

sted været fredet, siden man i 1978 ramte portens ene vange ved etableringen af gadens 

fjernvarmeledning. På grund af fredningen er det ikke tilladt for entreprenører eller museet at 

grave ved porten uden en dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen. Der blev givet tilladelse 

til, at der kunne graves af til opbygningen af den nye brostensbelægning, og til at museet 

kunne grave i allerede forstyrrede jordlag. Der blev afsat to uger til en arkæologisk 

undersøgelse med det formål at forsøge at finde og opmåle hele portens udstrækning, samt at 

finde en vej igennem området til den nye regnvandsledning. Begge ting lykkedes, og Esbjerg 

Kommune har valgt at markere porten i den nye brostensbelægning. Heraf kan man se, at der 

er tale om en stor bygning, der måler næsten otte en halv gange syv en halv meter og hvis 

røde teglstensmure er to meter tykke. Baseret på murenes tykkelse må porten have været 

mindst tre etager høj, og i slutningen af 1500-tallet blev den da også kaldt Tårnporten. Med 

den nye markering af Sønderport er Ribe blevet en fortælling rigere til gavn for byens beboere 

og mange besøgende.        

Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: marts-oktober 

Betalt af: Din Forsyning A/S og Esbjerg Kommune 

 

SJM 830 Grenevej cykelsti, Plougslund By, Grene sogn 

Større forundersøgelse udført som overvågning i forbindelse med udvidelse af Grenevej syd 

for Billund og etablering af dobbeltrettet cykelsti langs vejen. Der fandtes spor efter en 

jernalderbebyggelse nær Plougslund samt rester af højryggede agre nord for landsbyen. 

Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: november 2019-marts 2020 

Undersøgelsen blev betalt af: Billund Kommune 
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SJM 851 Gennemgang af håndværkssamlinger på SJM 

Se beskrivelse under 2.1. Arkæologi & Samling - Samlingen 

Deltagere: Frederik Øelund  

Lulu Anne Hansen  

Mette Slyngborg  

Mette Søvsø (projektleder) 

 

SJM 860 Oster Mattel, Solbjerg, Skads sogn 

Takket være en bevilling fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til dyrkningstruede fortidsminder 

blev et ca. 3000 m2 stort areal undersøgt. Undersøgelsen var foranlediget af detektorfund 

siden 2014 af et usædvanlig stort antal fibler og sølvklip, der overvejende kan dateres til 

perioden ca. 300-600 e.Kr. En forundersøgelse i januar 2020 viste, at pladsen var truet af 

dyrkning. Ved undersøgelsen fremkom spredte bygninger fra yngre bronzealder, førromersk 

jernalder og ældre romersk jernalder. Senest omkring år 300 anlægges en gård, der kunne 

følges i adskillige faser, antagelig frem til anden halvdel af 500-årene. Undersøgelse har 

potentiale til at belyse den klimatiske katastrofe omkring 536-40 (LALIA – Late Antique 

Little Ice Age), der antagelig betød et alvorligt tilbageslag for landbrugsproduktionen med 

forringede levevilkår til følge. 

Udgravningsleder: Claus Feveile 

Undersøgelsestidspunkt: januar, september-oktober 

Undersøgelsen blev betalt af: Slots- og Kulturstyrelsen/Sydvestjyske Museer 

 

SJM 861 Annesmindevej, Gørding, Sdr. Gørding By, Gørding sogn 

Større forundersøgelse og egentlig undersøgelse forud for byggemodning af erhvervsområde 

øst for Gørding. Udgravning af gård med tilhørende smedje udflyttet fra Gørding 

formodentlig i 1700-årene. 

Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: Oktober-november 

Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 

 

SJM 871 Kragelundvej, Hunderup By, Hunderup sogn 

I forbindelse med udgravning af en landsby fra middelalderen, se SJM 880, blev der af to 

omgange gennemført en systematisk detektorafsøgning på arealet. Samlet set blev der i løbet 

af 35 timer afsøgt ca. 2,2 ha. Der fremkom overraskende få fund, og stort set ingen der kan 

kædes sammen med den udgravede landsby. 

Undersøgelsesleder: Claus Feveile 

Undersøgelsestidspunkt: februar og juni 

Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
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SJM 878 Thorsvej, Dal By, Grindsted sogn 

Større forundersøgelse i forbindelse med byggemodning af industrikvarter. Opdelt i to, hvor 

den første del blev undersøgt i august 2019, og resten i februar 2020, da én af lodsejerne 

havde meget travlt med at komme i gang med byggeriet, og forpagtningen af resten først blev 

opsagt i 2020.  Der fandtes intet af arkæologisk interesse ved forundersøgelsen. 

Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: august 2019 og februar 2020 

Undersøgelsen blev betalt af: Billund Kommune 

 

SJM 880 Kragelundvej, Hunderup By, Hunderup sogn 

Egentlig undersøgelse i forbindelse med byggemodning. Undersøgelsen kunne dokumentere i 

alt 25 salshuse, lader og andre små konstruktioner, samt en brønd fordelt på omtrent otte 

gårde og typologisk dateret til middelalder. Derudover fandtes adskillige grøfteforløb med 

formodet relation til gårdene, som synes at ligge ud til en forte (fællesjord). Bebyggelsen 

tolkes som samhørende med den tidligere udgravede middelalderbebyggelse umiddelbart øst 

for (ASR 1442). 

Udgravningsleder: Maria Knudsen 

Undersøgelsestidspunkt: februar-maj 

Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 

 

SJM 886 Dr. Dagmars Vej, Linde Allé og Tangevej, Ribe Ladegård, Skt. Katharine sogn 

Overvågning af anlægsarbejde i forbindelse med separering af regn- og kloakvand samt 

øvrige installationer i vejene. Der blev undersøgt i alt 1709 m2. Ældst er spredte forekomster 

af bl.a. gruber med keramik, der kan dateres til bronze- eller jernalder – markant ældre end 

selve Ribe by.  Fra emporiets tid stammer fem gravanlæg; en jordfæstegrav, tre brandgrave og 

et muligt ligbrændingsanlæg. Desuden blev byens forskellige fysiske afgrænsninger gennem 

tiden mod øst påtruffet: bygrøft A fra 800-årene, voldgrav B fra 900-årene og voldgrav C fra 

1200-årene. Overraskende kunne det konstateres, at voldgrav C muligvis ikke er blevet 

færdiganlagt, idet voldgraven manglede over en lang strækning på Dr. Dagmars Vej, hvor det 

var forventet, at den ville passere i et meget diagonalt forløb. Fra middelalderen undersøgtes 

desuden diverse bebyggelsesspor og vejforløb. Endelig blev de meget ødelagte dele af 

kirkegården omkring S. Nikolaj Kirke og kloster undersøgt. Grundet terrænreguleringer i 

nyere tid, var der kun bevaret sporadiske spor efter begravelser. 

Udgravningsleder: Claus Feveile 

Undersøgelsestidspunkt: marts-september 

Undersøgelsen blev betalt af: DIN Forsyning A/S 
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SJM 902 Lang Agre, Filskov By, Filskov sogn 

Større forundersøgelse forud for erhvervsbyggemodning. Ved forundersøgelsen fandtes et 

højrygget agersystem, der gik ud af brug ved udskiftningen i 1789, samt en række 

kogestensgruber og to stolpehuller af oldtidskarakter. Sidstnævnte var desværre placeret midt 

i et gammelt grusgravsområde, så der var intet andet bevaret.  

Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: maj Undersøgelsen blev betalt af: Billund Kommune 

 

SJM 908 Korsvanggård, St. Darum By, Darum sogn 

Før opførelse af løsdriftstald m.m., blev der gennemført en undersøgelse af dele af en 

tuegravplads fra ældre førromersk jernalder og overgangen til yngre førromersk jernalder med 

46 gravanlæg, fortrinsvis urnegrave med ringgrøfter, men også grave uden ringgrøfter, 

ringgrøfter uden grave, samt enkelte brandpletter. To vejforløb, ét på hver side af gravfeltet, 

kan evt. være samtidige med gravfeltets brug, eller være kommet til senere, hvor gravfeltet 

har været betingende for vejforløbenes placering. Et mindre antal af gravene indeholdt 

gravgods i form af bikar, jernnåle og bæltekroge. 

Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard 

Undersøgelsestidspunkt: januar-februar 

Undersøgelsen blev betalt af: Bygherre med tilskud fra Slots- & Kulturstyrelsen 

 

SJM 912 Gravsgade 16, Ribe Bygrunde, Ribe Domsogn 

Der blev ved overvågning af støbning af fundament til anneks ikke observeret væsentlige 

fortidsminder eller kulturlag af arkæologisk interesse. 

Udgravningsleder: Claus Feveile 

Undersøgelsestidspunkt: februar-marts 

Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 

 

SJM 919 Tarphagevej cykelsti, Guldager By og Sædding By, Guldager sogn 

Mindre forundersøgelse i forbindelse med anlæggelse af cykelsti. Der blev ved 

forundersøgelsen fundet min. én hustomt, gruber eller brønde samt rester af hegn. 

Bebyggelsen er en del af den ved siden af liggende middelalderlandsby undersøgt i 

udgravningen ESM 2617. Forundersøgelsen viste, at bebyggelsen synes afgrænset mod øst og 

sydøst, men fortsætter mod vest og sydvest.  

Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: februar 

Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
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SJM 925 Nyt MRV 

Museet Ribes Vikinger blev indviet i 1995, og der er derfor mange grunde til at skabe et helt 

nyt museum både udstillingsmæssigt og mht. det arkitektoniske udtryk. Med en større 

fondsbevilling har det været muligt at inddrage eksterne eksperter til udvikling af et prospekt. 

Det drejer sig om AART architects fra Aarhus, Moesgaard Museums Tegnestue og 

Seismonaut, København.  

Styregruppe:   Flemming Just (projektejer) 

Lulu Anne Hansen  

Morten Søvsø  

Ulla Hollænder  

Arbejdsgruppe: Maria Knudsen (projektleder),  

Mette Højmark Søvsø 

Mikkel Kirkedahl Nielsen.  

Tidspunkt: April 2020 – marts 2021 

Finansiering: Velux Fonden 

 

SJM 926 Gøglervej, Vorbasse By, Vorbasse sogn 

Større forundersøgelse efterfulgt at egentlig undersøgelse i forbindelse med udstykning til 

parcelhuskvarter. Ved slutundersøgelsen blev udgravet 3362 m2. Der fandtes tre huse, to 

kulturlag og to aktivitetsområder, der alle kan dateres til enkeltgravstid. 

Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: Forundersøgelse april-maj, slutundersøgelse: august 2020 

Undersøgelsen blev betalt af: Billund Kommune 

 

SJM 927 Cykelsti Hejnsvig, Hejnsvig By, Grindsted sogn 

Større forundersøgelse udført som overvågning i forbindelse med etablering af dobbeltrettet 

cykelsti fra Hejnsvig og nordud mod Grindsted. 

Ved overvågningen fandtes ét anlæg af arkæologisk interesse, nemlig en mindre grube, 

indeholdende et enkelt jernalderskår. 

Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: juli 2020 

Undersøgelsen blev betalt af: Billund Kommune 

 

SJM 928 Regnvandsbassiner Andrup, Andrup By Skads sogn 

Større forundersøgelse af to adskilte arealer i forbindelse med anlæggelse af 

regnvandsbassiner ved Andrup. Ved forundersøgelsen fremkom kun en kogestensgrube samt 

enkelte stolpehuller og grøfter, det vil sige enkelte udaterede anlæg af oldtidskarakter.  

Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard 

Undersøgelsestidspunkt: marts 

Undersøgelsen blev betalt af: Din Forsyning A/S 
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SJM 931 Hovedgaden 59, Kirkeby By, Sdr. Omme sogn 

Mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af ældreboliger. Herved fandtes rester af 

vandingsbede, samt stolpehuller efter markedsplads- og tivoliaktiviteter fra nyere tid.  

Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: februar 2020 

Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 

 

SJM 934 Tvedgade, Østermade, Skt. Katharine sogn 

Inden et planlagt nybyggeri af lejligheder, hvor Ribe apotek tidligere lå, blev der gennemført 

en større forundersøgelse, der havde karakter af fem mindre huller på ca. 4x4 meter. Den 

sydlige kant af vådområdet Pajpyt blev fastlagt, ligesom der fremkom spredte anlæg fra 8.-13. 

århundrede. 

Der planlægges en egentlig undersøgelse gennemført i 2021. 

Udgravningsleder: Claus Feveile 

Undersøgelsestidspunkt: maj 

Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 

 

SJM 936 Niels Bohr Vej, Spangsbjerg, Jerne sogn 

Større forundersøgelse forud for byggeri af institution. Ved forundersøgelsen fandtes, udover 

moderne aktivitet, mulige bebyggelsesspor bestående af stenspor typologisk dateret til 

formentlig fra middelalder, renæssance eller nyere tid. Disse lå ved den vestligste søgegrøft 

og strakte sig ikke yderligere ind på det berørte areal.  

Udgravningsleder: Malene Aagreen Nielsen 

Undersøgelsestidspunkt: juni 

Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 

 

SJM 940 Gørding Kirke, Nr. Gørding By, Gørding sogn 

I 2018 blev der med metaldetektor opgravet oldsager fra en brandgrav. Der var tale om 

usædvanlige oldsager: en skjoldbule, en lanse og uidentificerede genstande, der daterede 

graven til ældre romersk jernalder, ca. 0-200 e.Kr. Museet ønskede at undersøge den 

resterende del af graven, men meget overraskende fremkom ingen fund eller anlæg der kunne 

sættes i forbindelse med detektorfundene, men derimod to uforstyrrede jordfæstegrave fra 

formodentlig yngre romersk eller germansk jernalder. Der er efterfølgende rejst tvivl om, 

hvorvidt den korrekte placering af detektorfundene er blevet oplyst. 

Udgravningsleder: Claus Feveile 

Undersøgelsestidspunkt: april 

Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 

 

SJM 942 Hillerupvej 50, Hillerup By, Farup sogn 

Større forundersøgelse forud for opførelse af staldanlæg. Der fremkom ikke væsentlige 

fortidsminder. 

Udgravningsleder: Morten Søvsø 

Undersøgelsestidspunkt: april 

Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
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SJM 948 60 kV kabellægning Tangevej-Tved Gammelvej, Ribe Ladegård, Sankt 

Katharine sogn 

Større forundersøgelse som overvågning i forbindelse med kabellægning af 60 kV luftledning 

fra højspændingsstationen på Tangevej til Tved Gammelvej. Fund af boplads funddateret til 

mesolitikum, formodentlig Maglemosekultur, samt spredte stolpehuller og kogestensgruber 

keramikdateret til formodentlig ældre jernalder. Der fandtes yderligere spor af en 

sandsynligvis nyere tids vej. Traceet blev løbende undersøgt og frigivet til kabellægning. Den 

mesolitiske boplads blev underboret og er in situ bevaret. 

Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: september 

Undersøgelsen blev betalt af: N1 A/S 

 

SJM 961 Terrænregulering Endrup Station, Endrupholm Hgd., V. Nykirke sogn 

Større forundersøgelse forud for terrænregulering syd for Endrup højspændingsstation. Fund 

af fire hustomter. To af husene udgør sandsynligvis et gårdanlæg typologisk dateret til yngre 

romersk/ældre germansk jernalder, mens de øvrige to er enkeltliggende og typologisk dateres 

til formodentlig førromersk jernalder. Arealet med de fundne fortidsminder friholdes for 

anlægsarbejder. 

Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: september 

Undersøgelsen blev betalt af: Energinet 

 

SJM 969 Tjæreborg Nord IV, Tjæreborg By, Tjæreborg sogn  

Større forundersøgelse i forbindelse med byggemodning. Fund af 6 hustomter typologisk- 

og keramikdateret til førromersk jernalder. Flere huse havde tilhørende hegn og 

økonomibygninger, og danner mindre gårdsenheder. Gårdene synes at have været omtrentlig 

samtidige med en landsby ca. 2-400 m mod sydøst. En grøft går fra den lille bebyggelse i 

retning af landsbyen.  

Udgravningsleder: Tobias Torfing 

Undersøgelsestidspunkt: november 

Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 

 

SJM 972 Kattegatvej, Gjesing By, Bryndum sogn 

Større forundersøgelse forud for anlæggelse af nyt busdepot. Ingen fund af væsentlige 

fortidsminder. Arealet er beliggende i den sydvestlige del af den tidligere tyske flyveplads i 

Esbjerg, og der fandtes drænrør med rensebrønde samt spor af jernbane fra denne, men ingen 

anlæg af forhistorisk karakter. 

Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: oktober 

Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 

 

SJM 979 Veldbæk Industri III, Novrup, Jerne sogn  

Større forundersøgelse forud for salg af erhvervsgrund. Der blev i forundersøgelsen erkendt 

omfattende væsentlige fortidsminder på en stor del af området i form af bebyggelse fra 
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neolitikum, bronzealder, samt ældre og yngre jernalder, og middelalder og begravelser fra 

stenalderen, yngre romersk og muligvis op til yngre germansk jernalder. Der blev yderligere 

fundet resterne af en overpløjet langhøj delvist inde på området, samt de formodede rester af 

endnu en hidtil ukendt rundhøj. Området slutundersøges i 2021. 

Udgravningsleder: Malene Aagreen Nielsen 

Undersøgelsestidspunkt: november-december 

Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 

 

SJM 980 Novrupvej 81, Novrup By, Jerne Sogn 

Større forundersøgelse i forbindelse med udstykning. Fund en hustomt med tilhørende 

økonomibygning, hegn og grøfter typologisk og ud fra fund af formsten i tegl dateret til 

middelalder/renæssance, samt en pigstensbrolagt vej som ud fra kortmateriale dateres til 

senest nyere tid. Der fandtes i en søgegrøft langs et planlagt vejforløb yderligere en del anlæg 

formodentlig fra middelalder/renæssance bebyggelse.  

Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: december 

Undersøgelsen blev betalt af: Karsten Bondrup Madsen 

 

SJM 984 Jernvedvej, Tange By, Gørding sogn 

Ved forundersøgelse af knap 5.000 m2, i forbindelse med anlæggelse af en oplagsplads i 

sydkanten af Gørding, fremkom hverken fund eller anlæg af arkæologisk interesse. 

Undersøgelsesleder: Claus Feveile 

Undersøgelsestidspunkt: december 

Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer  
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3.2. Historie & Formidling 
 

Den følgende liste rummer sager, som har krævet en betydelig arbejdsindsats i 2020. 

Hertil kommer naturligvis sager, der omhandler håndtering af forespørgsler, tilbud om 

donationer til museets samling samt mindre opgaver. 

 

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 209 Quedens Gaard - fællesarealer 

Historie & Formidling har lagt en betydelig indsats i indretning af fællesarealerne i Quedens 

Gaard karréen. En større opgave var Mette Slyngborgs indretning af den fredede havestue i 

Quedens Gaard i samarbejde med Lise Frederiksen. Der blev arbejdet med at skabe et 

Wiener-cafémiljø anno 1900.  Samarbejdet bestod i valg af interiør til indretningen, herunder 

tidstypiske potteplanter og podier. I indretning indgik også udvalgte af malerier fra museets 

samling. 

Deltagere: Mette Slyngborg (projektleder) 

    Mette Højmark Søvsø 

    Mikkel Kirkedahl 

 

SJM 450 Heksemuseet 

Museet blev realiseret under navnet HEX! Museum of Witch Hunt og opnåede stor interesse 

og opmærksomhed. Emnet talte ind i nutidige debatter som #metoo, forfølgelse, 

erindringspolitik og spørgsmålet om nødvendigheden af også at formidle den negative 

kulturarv. I projektet blev der arbejdet sammen med dygtige eksterne samarbejdspartnere. Det 

var Moesgaard Museums Udstillingstegnestue, der stod for konceptudvikling og opbygning i 

samarbejde med vores egne dygtige håndværkere. Kirk & Kløgt stod for det grafiske udtryk 

og museets markante logo. 

Deltagere: Lulu Anne Hansen (projektleder) 

    Louise Hauberg Lindgaard 

    Maria Østerby Elleby 

    Mette Slyngborg 

    Mette Højmark Søvsø 

    Mikkel Kirkedahl 

    Minna Kanzler Hemmet 
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SJM 729 Ruinmuseet i Kannikegården  

I 2020 igangsattes arbejdet med at realisere en formidling af Danmarks ældste kristne grave 

og ældste teglstensbyggeri i Kannikegården i Ribe. Udstillingen skal åbne medio 2021, og 

Mette Slyngborg står for projektledelsen og det formidlingsmæssige indhold med sparring fra 

Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen, mens den arkæologiske enhed står for det faglige 

indhold. Formidlingen vil foregå digitalt samt på fysiske skilte på dansk, tysk og engelsk. Bag 

projektet står Fonden Ribe Domkirkemuseum, der har opnået finansiering til projektet via 

eksterne fonde. 

Deltagere: Mette Slyngborg (projektleder) 

    Mikkel Kirkedahl 

    Morten Søvsø  

 

SJM 851 Gennemgang af håndværkssamlinger – pop-up udstilling 

I forbindelse med gennemgangen af håndværkssamlingen, der i løbet af året er gennemført af 

magasinet, udviklede Historie & Formidling en mindre popup-udstilling, så besøgende på 

Esbjerg Museum kunne få et indblik i nogle af genstandene fra de spændende værksteder. Det 

blev til fire udvalgte værksteder; en ravsliber, en bager, en modist og en maler. Udstillingen 

rummede også en sektion med genstande, man kunne quizze om. I ord, billeder og genstande 

formidlede udstillingen historierne bag de valgte værksteder.  

Frederik Øelund, som har stået for gennemgangen på magasinet, var en stor hjælp i 

fremfindingen af sjove og interessante genstande til quizzen. 

Deltagere: Mette Slyngborg (projektleder) 

    Frederik Øelund 

 

SJM 933 Trap Danmark  

Historie & Formidling har bidraget med flere artikler til Trap Danmark, bl.a. om Fanøs 

bygningskultur og kulturelle traditioner, turismen og foreningsliv på Fanø.  

 

SJM 935 ELVÆRKET 

Skabelsen af prospekt for nytænkning af Bramming Egnsmuseum som læringscenter for 

energiproduktion. Der arbejdes mod en model, hvor driften deles mellem SJM og MYRTHUE 

– Natur, Kultur og Læring.  

Søren Byskov er projektleder. 

Finansiering: Esbjerg Kommune. 

 

SJM 938 Coronavirus Fotodokumentation 

I forbindelse med Covid 19 og nedlukningen af Danmark har flere museer igangsat et arbejde 

med indsamling relateret til pandemien. Der blev i Esbjerg foretaget en grundig fotografering 

af bybilledet og de spor, pandemien satte i gaderne.  

Mette, Mikkel og Lulu deltog desuden i projektet Citystories og herunder udviklingsarbejdet 

med en app, der skulle dokumentere esbjergensernes oplevelse af nedlukningen. Timingen 

passede dog med, at Danmark igen åbnede sig, da appen skulle udvikles, og af samme grund 

blev det besluttet i stedet at fokusere på by-narrativer, der kan inddrages i udstillingen om 

Esbjergs bygningskultur. 
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SJM 944 Bydelsmuseum 

Museet søgte uden held puljen til inddragelse af kultur i udsatte boligområder om etablering 

af et bydelsmuseum i Esbjergs 6705-område. Projektet var et samarbejde med flere aktører i 

området og knyttede sig til det nyetablerede borger- og kulturhus Platformen, der er placeret i 

den tidligere efterskole Bieringhus og nu købt af J. Lauritzen Fonden. Projektet tænkes 

videreudviklet i 2021. Lulu Anne Hansen er tovholder. 

 

SJM 959 Heksejagt – særudstilling 

Særudstilling i samarbejde med Kunsthal Charlottenborg. Udstillingen var kurateret af Jeppe 

Ugelvig og Alison Karasyk og delvist finansieret af Kunsthal Charlottenborg.  

Louise Hauberg Lindgaard og Lulu Anne Hansen skrev forord til udstillingskataloget. 

 

SJM 964 Postkortudstilling i Esbjerg Vandtårn  

Efter endt renovering af Esbjerg Vandtårn åbnede man igen for gæster. Mette Slyngborg og 

Robert Storm har derfor udviklet en ny formidling til vandtårnet, der tager udgangspunkt i 

vores store samling af postkort fra byen. Arbejdstitlen er ”Hilsen fra Esbjerg”. Udstillingen 

åbner i 2021. 

Deltagere: Mette Slyngborg (projektleder) 

    Robert Storm 

 

SJM 970 Fri os fra det Onde 

I forbindelse med forskningen i aprotopæiske mærker er der søgt midler til Louise Hauberg 

Lindgaard. Der er foreløbigt hentet 25.000 til realisering af projektet. 

 

SJM 971 Esbjerg - Alletiders bygningskultur 

Esbjerg bys fremtid diskuteres livligt i forbindelse med forslag om at bygge et eller flere 

højhuse i Esbjergs centrum. Museet ønsker derfor at kvalificere debatten ved at skabe en 

udstilling om Esbjergs bygningskultur set i et historisk, et nutidigt og et fremtidigt perspektiv. 

Udstillingen skal rumme tidslinje, historisk baggrund, stilhistorisk indblik samt sætte fokus på 

byens helheder og detaljer. På en model vil man selv kunne afprøve virkningerne af 

forskellige tilføjede hushøjder i byens centrum. Håbet er, at udstillingen, der er under 

udvikling, vil skabe indsigt og dialog om, hvilken by Esbjerg skal være i fremtiden. 

Deltagere:  Mette Slyngborg (projektleder) 

Mikkel Kirkedahl  

Lulu Anne Hansen 

 

SJM 973 Undervisningsmateriale om Rued Langgaard 

Louise Hauberg Lindgaard har arbejdet med et undervisningsmateriale til mellemskolen. 

Forløbet er finansieret af Nordea-fonden gennem Rued Langgaard Selskabet og udviklet i 

samarbejde med Esbjerg Ensemble. Forløbet er en QR-kodebaseret byvandring, der handler 

om at komme tæt på komponisten, hans musik og hans tid. Forløbet udbydes fra 2021. 

Deltagere:  Louise Hauberg Lindgaard (projektleder) 

Mikkel Kirkedahl  

Trine Wittorff Brander 
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SJM 981 Open-air udstilling 

Udvikling af ansøgningsmateriale med ideudvikling af udendørs displays til udstillinger i 

byrummet i samarbejde med udstillingsarkitekt Eskild Bjerre Laursen.  

Ansøgningen udspringer af arbejdet med SJM 900 The Unwanted. Kommende særudstilling 

af fotograf Thilde Jensen fotos af hjemløse i USA, oprindelig planlagt til Jacob A. Riis 

Museum.  

Mette Slyngborg er projektleder. 

 

SJM 986 Podcasts 

Museets første podcastserie Trolddom, som i foreløbigt 8 afsnit vil fortælle en mere detaljeret 

fortælling om hekseprocesserne og den tilknyttede forestillingsverden i Danmark. Tre afsnit 

er tilgængelige.  

Deltagere:  Mikkel Kirkedahl (projektleder) 

Louise Hauberg Lindgaard  

    Maria Østerby Elleby 

3.3 Historisk Samling fra Besættelsestiden 
 

SJM 784 Formidling i Fovrfeld Gravlund 

Henrik Lundtofte (projektleder) 

Ida Kjær Larsen 

Mikkel Kirkedahl 

Mona Jensen 

Søren Werther Kjær Rasmussen 

 

SJM 967 - VELUX-ansøgning udgrænsede, uønskede 

Henrik Lundtofte (projektleder) 

Mikkel Kirkedahl 

Samarbejde med SDU/Danish Centre for Welfare Studies, Vardemuseerne og Viborg 

Museum 

 

SJM 976 Fæstning Esbjerg bunkere og 2. VK-formidling  

Flemming Just 

Henrik Lundtofte  

Lulu Anne Hansen 

Troels Bo Jensen 

 

SJM XX Udvikling af guidede besættelsesture i Esbjerg  

Ida Kjær Larsen 

Søren Werther Kjær Rasmussen 

 

SJM YY Udvikling af forløb for ungdomsuddannelser mfl. i HUC 

Ida Kjær Larsen  
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4. Formidlingsaktiviteter 

4.1 Udstillinger 
HEX! Museum of Witch Hunt, nyt museum, officiel åbning 29. juni. 

Heksejagt. Særudstilling i samarbejde med Kunsthal Charlottenborg. HEX! 14. november –  

Nyt liv til gamle sager – Baghuset, Bramming. Bramming Egnsmuseum 11. januar – 16. 

februar. 

Næsten alt – grafik, maleri, skulptur, tegning og tegneserier. Mogens Jessing. Bramming 

Egnsmuseum 22. februar - 10. marts. [Lukket før tid pga. Covid-19 nedlukningen af 

Danmark] 

Brammingegnen set fra luften – Hus, gård og by i fugleperspektiv. Bramming Egnsmuseum 2. 

juli – 20. september. 

STRØM – værker fra Fyns Grafiske Værksted. Bramming Egnsmuseum 27. september – 1. 

november. 

Kunst i interessante tider – Jan Nørholm Nielsen og Søren Rundstrøm. Bramming 

Egnsmuseum 15. november – 15. december. 

Håndværkere i Esbjerg, pop-up udstilling, Esbjerg Museum, 10. oktober – 22. november 

4.2 Børn og unge 
Som led i regeringens bestræbelser på at skabe aktivitetstilbud til skolebørn i sommerperioden 

fik kommunerne stillet en større sum til rådighed til fritids- og kulturaktiviteter. Med meget 

kort varsel meldte vi flere tilbud ind. På HSB udviklede Henrik Lundtofte, Ida Kjær Larsen 

og Søren W.K. Rasmussen cykelture rundt i 2. Verdenskrigs Esbjerg, og i Ribe udviklede 

vores dygtige guide, Anni-Møller Christensen, vikinge- og middelaldertilbud. Der blev taget 

rigtig godt imod tiltagene, og Ida og Søren har nu videreudviklet et koncept med cykelture og 

vandringer i Esbjerg 

Esbjerg:  

Besættelsen på cykel 

På opdagelse i Gravlunden Esbjerg:  

 

Ribe:  

Den arkæologiske sandkasse  

På tur i købmænd og vikingers fodspor  

Ribes middelalder   
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4.3 Øvrige aktiviteter 
En tur forbi Korsbrødre og Gråbrødre, arkæolog Christina Bergog museumsinspektør Troels 

Bo Jensen, arkæologibloggen, 27. april 

Tjæreborg Nord: Landsby og gravplads fra yngre førromersk jernalder, Tobias Torfing, 

arkæologibloggen, 22. juni 

Ghostwalks, aftenbyvandringer, Ribe, alle onsdage juli og august 

Den uhyggelige jul, alternativ til julefrokost, historiker Louise Lindgaard, Det Gamle Rådhus, 

3. december  

Den magiske jul, alternativ til julefrokost, historiker Louise Lindgaard, Det Gamle Rådhus, 

10. december  

Facebook- og instagramopslag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Nye undervisningsmaterialer og tilbud 
Jacobs jul, (1.-3. kl.), Esbjerg Kommunes folkeskoler 

Da Jacob var barn (1.-3. kl.), Esbjerg Kommunes folkeskoler 

Da Jacob var barn – coronaudgave (1.-3. kl.), Esbjerg Kommunes folkeskoler 

4.5 Foredrag arrangeret af Bramming Egnsmuseum 
Einsteins relativitetsteori. Prof. Ulrik Uggerhøj. Live streaming fra Aarhus Universitet. 

Tirsdag d. 4/2. 

Kvantecomputeren. Prof. Klaus Mølmer. Live streaming fra Aarhus Universitet. Tirsdag d. 

18/2. 

Grænselandet. Fra konfrontation til venskab. Hanne Eiby, cand.mag. Onsdag d. 26/2. 

Det er bare en virus. Overlæge Anders Fomsgaard. Live streaming fra Aarhus Universitet. 

Tirsdag d. 3/3 

Fremtidens natur. Prof. Jens-Christian Svenningsen. Live streaming fra Aarhus Universitet. 

Tirsdag d. 10/3. 

Allierede fly over Danmark under Besættelsen 1940-1945. Fhv. museumsinspektør Mogens 

Hansen. Torsdag d. 8/10. 

Smagen af øl. Brygmestre Zoran Gojkovic og Erik Lund. Live streaming fra Aarhus 

Universitet. Tirsdag d. 10/11.  

Side 2020 

Esbjerg Museum 55 

Museet Ribes Vikinger 63 

Det Gamle Rådhus i Ribe 8 

Jacob A Riis Museum 12 

HEX! Museum of Witch Hunt 56 

Bramming Egnsmuseum 25 

Sydvestjyske Museer 38 

Ark. sydvest 35 

I alt 292 
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Tilblivelsen af det moderne menneske. Prof. Eske Willerslev. Live streaming fra Aarhus 

Universitet. Tirsdag d. 17/11. 

Grønlands indlandsis. Prof. Nicolaj Krog Larsen og David Lundbek Egholm. Live streaming 

fra Aarhus Universitet. Tirsdag d. 24/11. 

4.6 Foredrag og ture arrangeret af museumsforeningerne 
Saxo, Kejserriget og Valdemarernes dynasti, professor Lars Boje Mortensen, Aarhus 

Universitet, ASR 23. januar  

Sjelborg udgravningerne, museumsinspektør Sarah Skytte Qvistgaard, Sydvestjyske Museer, 

EOM, 26. februar 

Facebook-udgravningerne i Andrup, arkæolog Janne Krøtel, Sydvestjyske Museer, EOM 20. 

august  

Hedens arkitektur. Et foredrag om de jyske Københavnerplantager og deres bygninger, 

Jørgen Henneke, EOM, 9. september 

De stridbare danskere. Efter enevælden og før demokratiet 1848-1920, historiker, ph.d. René 

Karpantschof, ASR 9. september 

Heksejagt og heksemuseum, overinspektør, ph.d. Lulu A. Hansen, historiker Louise Hauberg 

Lindgaard, Sydvestjyske Museer, 29. september 

Rundvisning i ”HEX! Museum of Witch Hunt”, ASR 6. oktober 

Befrielsen 75 år efter, arkivleder, ph.d. Henrik Lundtofte, Historisk Samling fra 

Besættelsestiden, 21. oktober 

Den anden besættelse, museumsinspektør, John Jensen, Vardemuseerne, EOM, 21. oktober 

Kirker og kirkestruktur i middelalderens Danmark, dr.phil i historie Jakob Kieffer-Olsen,  

Nationalmuseet, ASR 22. oktober  

Kør-selv-tur til Esbjerg Museums Holocaustundervisningscenter, EOM, 5. november 

Gjesing - fra landsby til lokalområde, Ebbe Salomonsen, EOM 23. november 

Klostre og klosterordener i Ribe, overinspektør Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer, 25. 

november  

4.7 Udgivelser fra forlaget Liljebjerget 
By, marsk og geest. Kulturhistorisk tidsskrift for Sydvestjylland, 32, 81 s. Digital 

Jensen, Mona og Henrik Lundtofte: Modstand. Træk af modstandskampen i Esbjerg, Ribe og 

Bramming. Ny udvidet udg. Historisk Samling fra Besættelsestiden/Liljebjerget, 151 s. 
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5. De ansattes aktiviteter inden for forskning og formidling 

5.1 Publikationer 
Elleby, Maria Østerby: La grande tyrannie et le terrible pouvoir du diable sur certaines 

femmes de Thisted. Le dernier cas de possession démoniaque au Danemark (1696-1699), 

SOURCE(S) Arts, Civilisation et Histoire de l’Europe, N° 16, 93-107.* 

Grundvad, Bente. Trap Danmark. 6. udg., Bind 14, diverse bidrag.  

Hansen, Lulu Anne & Barbora Gulisova. Not a “Coke and Chips” Holiday: Museums in 

Danish Coastal Tourism. I Valentina Chkoniya & Ana Oliveira Madsen (red.) 

Anthropological Approaches to Understanding Consumption Patterns and Consumer 

Behavior. IGI Global,  210-228.* 

Hansen, Lulu Anne. Cockerel Burned at the Stake. Kommentar til Benandsebastian: Silent 

Parties. Kunstinstallation, Retten i Århus. 

Jensen, Mona og Henrik Lundtofte: Modstand. Træk af modstandskampen i Esbjerg, Ribe og 

Bramming. Ny udvidet udg. Historisk Samling fra Besættelsestiden/Liljebjerget, 151 s. 

Just, Flemming: Jacob A. Riis. Danmarks mest betydningsfulde udvandrer, Rubicon, 28:1, 4-

18. 

Just, Flemming. Jacob A. Riis og amerikanisme, AngloFiles, Vol. 196, 2, 77-82.  

Just, Flemming. Jacob A. Riis. The ideal American citizen, The Bridge, Fall 2020, 43:2, 59-

81.* 

Just, Flemming. ODM: Vi har brug for en museumsreform, kronik i Altinget Kultur, 20. nov. 

Just, Flemming. Det forsømte forår? Hvad vi lærte af krisen, Danske Museer, vinter 2020, 34-

35.  

Knudsen, Maria. Ribes middelalderlige gadebelægninger – belyst ved eksemplet Sviegade. 

Vejhistorie, nr. 36, 3-11. 

Lindgaard, Louise Hauberg og Mette Slyngborg: Genstande for enhver pris?, Danske Museer, 

sommer 2020, 14-16. 

Lindgaard, Louise Hauberg og Lulu Anne Hansen: Witchcraft in the Museum, in: 

Heksejagt/Witch Hunt: A Reader on the Nordic Witchcraft Trials/ En publikation om de 

nordiske hekseprocesser, eds. Alison Karasyk & Jeppe Ugelvig. Billedkunstskolerne 

Forlag, 23-28. 

Lindgaard, Louise Hauberg og Lulu Anne Hansen: Museumsgenstande er mange ting! – 

Hvordan samarbejdet mellem Ribe Katedralskole og Sydvestjyske Museer skabte 

spændende formidling på HEX! Museum of Witch Hunt, Ribe Katedralskoles Årsskrift 

2020. 

Møller, Niels Algreen; Harvig, Lise Lock, Grundvad, Bente. The Iron Age Urnfield Tradition 

of Southwestern Jutland, Denmark, Acta Archaeologica, Vol. 91, 2020, 11-80.* 

Slyngborg, Mette, 2020, Trap Danmark. 6 udg., Bind 14, fem artikler om Fanøs 

bygningskultur, foreninger og traditioner.  

Søvsø, Mette og Christian Vrængmose Jensen. Workshop production of brooches with 

religious symbolism around the year 1100 in Denmark. Danish Journal of Archaeology 

2020, vol 9, 1-31.* 
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Søvsø, Mette og Christian Vrængmose Jensen. Små symboler med stor betydning. Skalk 

3:2020, 3-9. 

Søvsø, Morten: RIBE 700-1050: From Emporium to Civitas in Southern Scandinavia. 

Udgivet af Jutland Archeological Society, 285 s.* 

Søvsø, Morten: Ribeperler, taphaner, vægtlodder og 1.000.000 andre ting. Danske Museer 

2:2020, 28-31. 

Søvsø, Morten: Ribes klostre. hikuin 41, 29-46.* 

Søvsø, Morten: Frie og ufrie bønder: Landsbyer, gårde og socialstruktur på den jyske vestkyst 

i la longue durée, Kuml 2020, 109-169.* 

Søvsø, Morten (medforfatter) (Ashot Margaryan m.fl.) Population genomics of the Viking 

world. Nature 585, 390-396.* 

Søvsø, Morten (medforfatter) (D. Dangvard Pedersen m.fl.) A millennium of population 

change in pre-modern Danish Ribe, Anthropologischer Anzeiger 77, 1, 13-25.* 

Søvsø, Morten (medforfatter) (S. Croix og S. Sindbæk): An 8th-Century Mayen Ware Pitcher 

found in Ribe (Syddanmark/DK), Archäologisches Korrespondenzblatt 50, s. 601-612.* 

Søvsø, Morten (medforfatter) (S. Croix og K.M. Frei) Individual geographic mobility in a 

Viking-Age emporium: Burial practices and strontium isotope analyses of Ribe's earliest 

inhabitants, PLoS One 15, 8, 24 s.* 

Søvsø, Morten (medforfatter) (K.L. Rasmussen m.fl.) Copper exposure in medieval and 

post-medieval Denmark and northern Germany: its relationship to residence location and 

social position, Heritage Science 8, 18, 22 s.* 

Torfing, Tobias D. En høj med stenlægning fra tidlig yngre stenalder fra Erisvænget ved 

Esbjerg, By, marsk og geest. 32, 4-16.* 

Torfing, Tobias D. Stald eller hal? Nogle refleksioner over en speciel bygning fra 

Sydvestjylland, Gefjon – arkæologi og nyere tid, 5, 86-102.* 

 

*= fagfællebedømt 

5.2 Foredrag og oplæg ved museets medarbejdere 
 

Bente Grundvad 

Vikingetidens begravelsesbåde. Fyrkats venner i samarbejde med Folkeuniversitetet i Ålborg. 

Hobro Bibliotek, 25 februar.   

Død, dødekultur og begravelse – en introduktion til forskellige tiders begravelsesskik samt de 

etiske overvejelser ved udgravning af humane skeletter. IntrFace forelæsning, Esbjerg 

Museum, 8. december. 

 

Claus Feveile 

Damhus-skatten og Ribes tidlige mønter – brug og fremstilling af mønter gennem 700- og 

800-årene, indlæg på seminaret Arkæologi i Slesvig, Jaruplund, 7. februar. 

Bonitering af landbrugsjorden på Original 1 kortene – og hvordan arkæologerne bruger det 

til at finde landsbyer fra sen jernalder, vikingetid og middelalder, indlæg på ”Forskningens 

døgn”, Syddansk Universitet, Esbjerg, 28. februar. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Forgery of Series X Sceattas in the 8th century emporium Ribe. Why, when and who? 

vEAA2020 (virtual European Archaeological Association), 30. august. 

Det ældste Ribe – resultaterne fra en forskningsudgravning 2017-18, og lidt om møntskatten 

fra Damhus, Lejre Museum, 6. oktober. 

 

Flemming Just  

Museerne og kommunerne. Foredrag for erfagruppe af offentlige ledere. Det Gamle Rådhus, 

10. januar. 

Jacob A. Riis og national identitet. Foredrag for Engelsklærerforeningen, Det Gamle Rådhus, 

20. januar. 

Jacob A. Riis og national identitet. Foredrag for Varde Gymnasium. Det Gamle Rådhus, 25. 

februar. 

Museumsudvikling. Foredrag for medarbejdere fra Centralbiblioteket, Flensborg. Det Gamle 

Rådhus, 3. september. 

Jacob A. Riis. Danmarks mest betydningsfulde udvandrer. Foredrag for Ingeniørforeningen, 

Jylland Syd. Vejen Sportshotel, 10. september. 

Quedens Gaard-karréen. Foredrag for arkitektstuderende, Aarhus. Quedens Gaard, 11. 

september. 

Kulturens sociale rolle. Oplæg for ansatte ved regionens EU-kontor. Virtuelt, 7. december. 

 

Henrik Lundtofte 

Hipokorpset – mennesker, myter og modstandsbekæmpelse, Folkeuniversitetet i Odense, 2. 

oktober.  

Befrielsen – 75 år efter, Folkeuniversitetet i Ringkøbing-Skjern, 7. oktober. 

Befrielsen – 75 år efter, EOM/Esbjerg Museum, 21. oktober. 

Gestapo – tysk politi og terror i Danmark, Folkeuniversitetet i Aarhus, 29. oktober.  

Historisk metode, Sociologi og Kulturanalyse, Syddansk Universitet, Esbjerg/Zoom-

forelæsning, 18 november.  

 

Louise Hauberg Lindgaard 

"Museum of Witch Hunt - working with physical evidence of (counter) witchcraft in Ribe", 

oplæg på AU (arkæologi) research seminar "The Archaeology of Counter Witchcraft and 

Magical Practises", 20. februar. 

Foredrag om de danske trolddomsprocesser samt HEX! Museum of Witch Hunt, Foredrag for 

IDA på Aalborg Universitet (Esbjerg), 27. februar. 

Heksejagt og heksemuseum, Foredrag på MRV, 29. september. 

HEX! Museum of Witch Hunt, foredrag i Kannikegården, 30. september. 

Om hekse, Folkeuniversitetsforedrag i Vojens, 2. oktober. 

“En troldkvinde må du ikke lade leve”, FOF-foredrag i Rødding, 7. oktober. 

Bag om HEX! Museum of Witch Hunt, foredrag for Soroptimist International Ribe på 

Backhaus, 21. oktober. 

Dømt til Ilden, foredrag på Det Gamle Rådhus i Ribe, 27. oktober.  

De Danske Hekseprocesser, foredrag på Varde Bibliotek, 28. oktober. 

Mød forskeren bag HEX!, foredrag på Det Gamle Rådhus i Ribe, 4. november. 
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De Danske Hekseprocesser, foredrag på Det Gamle Rådhus i Ribe, 23. november. 

Den (u)hyggelige jul, foredrag på Det Gamle Rådhus i Ribe, 3. december. 

Magisk jul, foredrag på Det Gamle Rådhus i Ribe, 10. december. 

 

Lulu Anne Hansen 

Fra Dårlige Erfaringer Til Gode Relationer, SDU Netværk for Museumsforskning, Syddansk 

universitet d. 15.1. 

HEX! Museum of Witch Hunt. Sammen med Maria Østerby Elleby, Esbjerg Hovedbibliotek, 

22.1. 

HEX! Sammen med Louise Hauberg Lindgaard. Esbjerg Folkeuniversitet, Det Gamle Rådhus 

Ribe, 16.9. 

Heksejagt og Heksemuseum. Sammen med Louise Hauberg Lindgaard, Ribe Antikvarisk 

Selskab, Museet Ribes Vikinger 29.9. 

Kultur i en Museumsorganisation, Gæsteforelæsning, Culture, Learning and Innovation, 

Syddansk Universitet, 15.10. 

HEX! og Heksejagt – perspektiver på genstande imellem kunst og kulturhistorie. 

Gæsteforelæsning KU, Kunsthistorie 12.11. 

 

Maria Østerby Elleby 

Den danske trolddomsforfølge, hekse og HEX! Museum of Witch Hunt, Esbjerg 

Hovedbibliotek, 22. januar 

Ældresagen: foredrag om hekse, Aarhus, 3. februar 

En skål mælk til Puus: Hjælpedjævle i danske trolddomssager, København 5. februar 

Witchcraft Percecution in Denmark, University of Hertfordshire, Storbritannien, 9. marts 

 

Mette Slyngborg  

Næstsmukkest i Danmark er Bramming. Indslag i TV Syd, d.13. november.  

De første kristne – formidling af Kannikegårdens ruin. Oplæg for menighedsrådet om den 

kommende udstilling, med Morten Søvsø, d. 18. november.  

Esbjergs bevaringsværdier og byudvikling, filmindslag til Nordic City Konference, arrangeret 

af Esbjerg Kommune.  

 

Morten Søvsø 

Riber Ulfsborg, en træborg opført vinterhalvåret 1148/49. Ældresagen, Ribelund, 6.2. 

Riber Ulfsborg, en træborg opført vinterhalvåret 1148/49. Ældresagen, Ribelund, 20.2. 

Vadehavets bebyggelse fra jernalder til nyere tid og det relative havspejlsniveau. 

Vadehavsforskningsdag, SDU, Esbjerg, 28.2. 

Den tidlige tegl i Ribe. Tegl workshop, Museum Sønderjylland, 3.9. 

De første kristne – formidling af Kannikegårdens ruin. Oplæg for menighedsrådet om den 

kommende udstilling, med Mette Slyngborg, 18.11. 

Klostre og klosterordner i Ribe. Det antikvariske Selskab, Museet Ribes Vikinger, 25.11. 

 

Søren Werther Kjær Rasmussen 

Krigsgravene i Fovrfeld Gravlund, Vadehavskonferencen 2020, SDU Esbjerg, 28. februar. 
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5.3 Medarbejdernes deltagelse i råd, nævn og udvalg 
 

Anne-Sofie Lundtofte 

Medlem af bestyrelsen for Billund Kommunes Museer 

Redaktionsmedlem, Levende Viden 

 

Bente Grundvad 

Varde, Esbjerg, Fanø: Fagkonsulent for marinarkæologi, Krak Danmark 

 

Claus Feveile 

Bestyrelsesmedlem, Ribe Vikingecenter 

Redaktionsmedlem By, marsk og geest 

Medlem af følgegruppe nedsat af Slots- & Kulturstyrelsen vedr. Fæsted/Harreby, Museet på 

Sønderskov 

 

Flemming Just 

Formand for Organisationen Danske Museer (ODM) 

Medlem af ODM’s forskningsudvalg 

Medlem af Det strategiske Panel på museumsområdet, nedsat af Slots- og Kulturstyrelsen 

Medlem af Kulturministeriets rådgivende udvalg vedr. kulturstatistik 

Medlem af styregruppen for projektet Kulturens største udfordringer – under coronakrisen, 

nedsat af Danske Kulturbestyrelser. 

Medlem af Nationalpark Vadehavets forskningsudvalg 

Medlem af forskningsprogramkomiteen Trilateral Programming Committee on Wadden Sea 

Research 

Medlem af styregruppen for Medvind i Østerbyen, nedsat af Esbjerg Kommune og Lauritzen 

Fonden 

Næstformand, Fonden Ribe Domkirkemuseum 

Næstformand, Endrupholm Fonden 

Redaktionsmedlem, Levende Viden og By, marsk og geest 

VL 29 

 

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 

(Styregruppe-)Medlem af ”Network for Witchcraft Studies in Protestant Northern Europe” 

(navn under udarbejdelse) 
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Lulu Anne Hansen 

Medlem af aftagerpanelet for MA i International Tourism and Leisure Management ved SDU 

og European Master in Tourism Management  

Medlem af Nordisk Nettverk for Turismehistorie 

Medlem af Turismeforskere i Danmark (TiD) 

Medlem af SDU Netværk for Museumsforskning 

Reviewer på turisme- og historiefaglige publikationer  

 

Mette Slyngborg 

Esbjerg Kommunes Byfond, bestyrelsesmedlem 

Medlem af Det særlige Bygningssyn, udpeget af kulturministeren 

Medlem af redaktionsgruppen bag Danmarks nye fredningsstrategi, Det Særlige Bygningssyn.  

Medlem af Advisory Board, vedr. byplanlægning i Esbjerg Kommune. 

Redaktionsmedlem, Levende Viden 

Bestyrelsesmedlem Sydvestjyske Museer, medarbejderrepræsentant  

Tillidsrepræsentant, Dansk Magisterforening 

Medlem af Ribe Byforum 

 

Mette Højmark Søvsø 

Medlem af Museumsforum Syddanmarks bestyrelse 

 

Mikkel Kirkedahl Nielsen 

Bestyrelsesmedlem, Historisk Samfund for Ribe Amt 

Komitemedlem, Ribes Kulturnat 

Redaktør, Levende Viden 

Områderedaktør, EAI Endorsed Transactions on Creative Technologies 

 

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. 

Forfatter til klosterbeskrivelserne til Traps 6. udgave  

 

Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Redaktionsmedlem, Levende Viden 

Medlem af ”Det Grønne Råd”, Esbjerg Kommune 

 

Tobias D. Torfing 

Medlem af Neolitisk Netværk 

Medlem af Arbejdsgruppe for Bayesian-modellering af C14-dateringer 
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Troels Bo Jensen 

Arbejdsmiljørepræsentant 

SJM personaleforening 
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6. Ansatte og frivillige i 2020 

 

Ledelse 

Flemming Just, direktør, dr.phil., adjungeret professor 

Henrik H. Kristensen, administrationschef, MBA 

 

Arkæologi & Samling 

Fastansatte 

Morten Søvsø, overinspektør, leder af Arkæologi 

Bente Grundvad Alexiou, museumsinspektør 

Claus Feveile, museumsinspektør 

Henrik Brinch Christiansen, museumsassistent  

Kim Fabricius Pedersen, museumsassistent 

Maria Knudsen, museumsinspektør 

Mette Højmark Søvsø, museumsinspektør, samlingsansvarlig 

Michael Alrø Jensen, museumsinspektør 

Sarah Qvistgaard, museumsinspektør 

Steen Thrane Frydenlund Jensen, museumsinspektør 

Tinna Lyngbak Therkelsen, museumsassistent 

Tobias Danborg Torfing, museumsinspektør 

Troels Bo Jensen, museumsinspektør 

 

Ikke-fastansatte 

Frederik Oluf Dyhr Øelund, arkæolog 

Janne Louise Andersen Krøtel, arkæolog 

Malene Aagreen Nielsen, arkæolog 

 

 

Historie & Formidling 

Fastansatte 

Lulu Anne Hansen, overinspektør, leder af Historie & Formidling 

Kristian Andersen, bibliotekar 

Mette Slyngborg, museumsinspektør 

Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen, museumsinspektør, formidlingsansvarlig 

Robert Kjærside Storm, akademisk medarbejder  

Søren Byskov, museumsinspektør, leder af Bramming Egnsmuseum 

Trine W. Brander, museumsformidler 

 

Ikke-fastansatte 

Maria Østerby Elleby, ph.d.-stud. 

Louise Hauberg Lindgaard, historiker  

Ida Andersen, akademisk medarbejder 

Julie Nørskov Leth, akademisk medarbejder  
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Katrin Lonsdale Egholm, museumsformidler  

Minna Kanzler Hemmet, akademisk medarbejder  

 

 

Historisk Samling fra Besættelsestiden, HSB 

Fastansatte 

Henrik Lundtofte, arkivleder 

 

Ikke-fastansatte 

Mona Jensen, historiker 

Søren W.K. Rasmussen, studentermedhjælper  

Ida Kjær Larsen, historiker 

 

 

BAS (Butik, Administration, Service) 

Butikker 

Kenneth Mørk, Marketing – og publikumschef (indtil 1.7.) 

Inge Cederholm Ahrendsen  

Marianne Beck 

Ulla Hauge Ehlers  

Camilla Gelsing 

Lisbeth Karlsen  

Ulla Hollænder Kristensen  

Mille Kjær Lund  

Pia Greve Sørensen  

Lisbeth Norberg  

Jens L. Bonde 

Nadia Holst V. Nørgaard  

Ghita Tobiasen 

Mathias K. Poulsen (indtil 15. august) 

 

Afløsere: 

Laura Højer 

Irene Jensen 

Frida H. Bennetsen 

Mads Anton Højer 

Diana Børgesen 

Mie W. Brander 

Camilla B. Damgård 

Josephine Holm 

Matilde Hausted 

Mette Nørager 

Nanna D. Rathmann 
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Elzbieta Rashid 

Ulla Dahl Petersen 

Anna Mørk 

Inge Marie N. Kristiansen 

Laura H. B. Hansen 

Laila Vejrup 

Jeppe Rathmann 

Freja M. T. Lund 

Josefine H. Søvsø 

Pernille Larsen Henman 

Martin Klemp Larsen 

Ellen Lundtofte 

Johannah Solem 

 

Administration 

Anna Marie Ravn 

Bente Eg Clausen  

Rikke Helth Hedegaard 

Tove Beck 

 

Service 

Anders Klingenberg Kristensen 

Anna Østergaard  

Carsten Pedersen  

Henrik M. Kristiansen  

Nadia El Asside 

 

Kommunikation & Marketing 

Anne-Sofie Bjarnø Lundtofte, kommunikationsansvarlig  

Mathias Kirkegaard Poulsen, eventkoordinator (fra 15. august) 

 

Det Gamle Rådhus  

Bent N. Christensen 

Connie Metha Dam  

Fritz B.S. Andersen  

Gudrun Theilman Schmidt  

Ole Bang 

Tove Erichsen 

 

 

Guider 

Anni Møller- Christensen 

Richard Kværnø 

Sven Petersen 
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Søren-Louis Edelberg Mulvad 

Etly Fønss  

Margit Lindesø 

Gudmund Tolbøll Mouritsen 

Bente Brund 

Torben Hestehave 

Leif Graves 

 

 

Frivillige 

 

Arkæologi & Samling 

Birgitte Lasbo, detektor 

Dan Christensen, detektor 

David Imhoff, detektor 

Doris Mathiesen, detektor 

Else Lei, soldning  

Grzegorz Ostrowski, detektor 

Henrik Brinch Christiansen, detektor 

Jørn Anders Hansen, detektor 

Lone Olesen, detektor 

Lotte Petersen Madsen, detektor 

Martin Schack, detektor 

Søren Jensen, detektor 

Mikael Kildal, detektor  

Verner Hansen, soldning 

 

Historie & Formidling 

Lis Duelund, Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe/Strikkelaug 

Lone Kahr Nielsen, Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe/Strikkelaug 

Annamette Buelund, Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe/Strikkelaug 

Martin Iversen, Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe 

Jette Werge, Strikkelaug 

Bente Frederiksen, Strikkelaug 

Lene Krüger, Strikkelaug 

Hanne Jürgensen, Strikkelaug 

 

Frivillige Bramming Egnsmuseum 

Jørn Andersen 

Paul Erik Andersen 

Sven Astrup 

Lars Christoffersen 

Per Damgaard 

Hanne Eiby  
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Marna Hygum 

Birte Jessen 

Wagn Olesen 

Jens Rohde 

John Schwartz 

Frida Svenningsen 

Hans Peter Søgaard 

Mogens Jessing 

Grete Knudtzen 

Lars Storgaard 

Mogens Hansen  

 

Historisk Samling fra Besættelsestiden 

Lise Østergaard Petersen 

Benneth Østergaard Petersen 
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7. Årsregnskab 
 

  

 
Årsregnskab  Årsregnskab  Årsregnskab  Årsregnskab 

  2017  2018  2019  2020 

  

 
      

Personale   -11.050  -11.754  -12.964  -15.378 

Lokaler – ejendomme, friarealer   -5.350  -4.746  -3.096  -3.346 

Samlingens forvaltning m.v.   -214  -197  -173  -180 

Undersøgelser og erhvervelser   -254  592  167  -472 

Udstillinger   -1.332  -9.617  -19.850  -16.542 

Anden formidlingsvirksomhed   -84  -153  -66  -72 

Administration   -564  -384  -1.261  -727 

Entre   1.976  1.775  2.876  2.791 

Andre renter   29  -33  143  15 

Kiosk- og cafeteriavirksomhed   620  576  553  464 

   

 
      

I alt konto 22 til 82   -16.236  -23.941  -33.671  -33.447 

  

 
      

Tilskud fra kommuner   12.327  12.510  9.667  10.402 

Ikke-offentlige tilskud    1.313  8.536  20.567  13.924 

  

 
      

I alt konto 90 til 94   -2.596  21.046  30.234  24.326 

  

 
      

Statstilskud   3.155  3.534  3.240  5.786 

         

Resultat (indtægter – udgifter)  559  639  -197  -3.335 

  

 
      

 


