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1. Ledelsesberetning 

Organisation 

Bestyrelsen for museet bestod indtil udgangen af 2021 af følgende medlemmer: 

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

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

Ribe 

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

af museumsforeningerne 

Kirstine Uhrbrand, direktør for Tønder Festival, udpeget af museumsforeningerne (fra 1.4.) 

May-Britt Andrea Andersen, kulturudvalgsformand, Esbjerg byråd 

Poul Larsen, udpeget af Esbjerg og Omegns Museumsforening 

Sarah Qvistgaard, medarbejderrepræsentant 

 

Dorte Kiilerich, dir., Living Concept, udpeget af museumsforeningerne havde ved udgangen 

af marts siddet de maksimale otte år, som vedtægterne giver mulighed for. Hun blev erstattet 

af Kirstine Uhrbrand. Mette Slyngborg stoppede som medarbejderrepræsentant med udgangen 

af marts. 

 

Museets øverste ledelse består af museumsdirektør Flemming Just og administrationschef 

Henrik Hedegaard Kristensen. Ledergruppen består i øvrigt af lederen af Arkæologi & 

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

Overordnet udvikling 

Corona-pandemien kom også til at præge 2021. Kulturinstitutionerne i Danmark var lukket 

ned fra midten af december 2020 og frem til midten af april 2021. Heldigvis har staten igen 

kunnet yde museet både lønkompensation og kompensation for faste omkostninger. Ligesom 

alle andre kulturinstitutioner oplevede vi, at det tog lang tid, inden gæsterne begyndte at 

komme tilbage. Først fra september var vi tilbage på før-corona niveau, inden vi i årets sidste 

to måneder igen oplevede tilbagegang. Det høje smitteniveau betød en tredje nedlukning fra 

midten af december 2021. Denne gang dog kun en måned. I alt betød det, at besøgstallet faldt 

med cirka en tredjedel.  

 

Heldigvis ydede Esbjerg Kommune en stor hjælp. 2020 endte med et stort underskud som 

følge af renoveringen af Quedens Gaard og andre budgetoverskridelser. Byrådet gav i den 

forbindelse en afgørende støtte på godt to millioner kroner, som medvirker til, at museet trods 

publikumsnedgangen kommer ud af året med overskud. Herudover forholdt byrådet sig 

positivt til en fælles henvendelse fra alle kommunens kulturinstitutioner og gav et 

ekstraordinært markedsføringsbidrag på en million kroner, som er blevet administreret af 

Destination Vadehavskysten. 
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I forhold til at sikre en langsigtet mere bæredygtig drift har det dog været nødvendigt at 

afskedige flere medarbejdere. Samlet betyder det, at museet efter to udfordrende år, nu står 

bedre rustet til at møde de fremtidige udfordringer.  

På trods af de mange ekstraordinære forhold har der foregået et intenst musealt arbejde i løbet 

af året. Der er grund til at fremhæve, at alle arkæologer under alle nedlukninger har været på 

arbejde, således at udgravningerne ikke skulle stå forsinkende i vejen for diverse 

anlægsarbejder. Ligesom i 2020 har der været særdeles travlt i afdelingen, og det har været 

nødvendigt at ansætte flere arkæologer. 

I 2021 har museet åbnet endnu et udstillingssted. Det er foregået i et tæt samarbejde med Ribe 

Domsogns menighedsråd, idet der er tale om en formidling af det store ruinrum under 

menighedshuset Kannikegården ved siden af domkirken. Udstillingsstedet hedder De Første 

Kristne og er en formidling af de banebrydende fund, som arkæologerne gjorde her for godt ti 

år siden.  

I foråret 2021 indgik museet en strategisk samarbejdsaftale med Nationalmuseet om både 

forskning, formidling og publikumstiltag. I årets løb er flere initiativer blevet igangsat, og 

bl.a. skal Nationalmuseets danefæ-udstilling vises i Ribe i 2023. 

Af stor betydning er indgåelse af en forpligtende samarbejdsaftale med Museet på 

Sønderskov, hvor vi de facto har etableret en fælles arkæologisk enhed, Arkæologi 

Sydvestjylland.  

Forskning 

Ligesom i 2020 har hjemsendelse af medarbejdere og aflyste seminarer og konferencer været 

udfordrende. Ikke desto mindre har medarbejderne været i stand til at levere en meget stor 

produktion på linje med tidligere år. Sydvestjyske Museer er dermed stadig blandt de fem 

mest forskningstunge kulturhistoriske museer i Danmark. 

 

Tabel 1. Forskningspublicering 2016-21 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Monografier/antologier/ph.d.-afhandl. 2 4 3 3 2 1 

Dansksprogede artikler/kapitler/anmeld. 15 18 26 13 14 16 

Fremmedsprogede artikler/kapitler 4 5 6 5 13 7 

Fagfællebedømte bøger og artikler  11 12 15 15 15 17 

Forskningsformidlende art. og kapitler 7 9 8 7 13 9 

Liljebjerget 3 6 4 2 2 3 

       

BFI-points    25 25 29 

- Heraf arkæologi    19 22 20 

 

For de seneste tre år viser tabellen også publiceringen i form af angivelse af såkaldte 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 
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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.  

Som det eneste danske museum udgiver Sydvestjyske Museer to fagfællebedømte tidsskrifter. 

By, marsk og geest, der helt overvejende indeholder arkæologiske bidrag, udkom med sit nr. 

33. Siden 2020 udgives det som et e-tidsskrift. Levende Viden i 2021 udkom for ottende gang 

og indeholder overvejende historiefaglige artikler. Forlaget Liljebjerget udgav desuden hæftet 

Ribes Gader, der er skrevet af to guider i samarbejde med museet.  

Formidling 

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

omvisninger Med to corona-nedlukninger i 2021 har en del af dette traditionelle 

formidlingsarbejde været vanskeliggjort. Det har således været nødvendigt at udskyde den 

planlagte indretning af en Rued Langgaard-udstilling i Det Gamle Rådhus. Til gengæld kunne 

vi åbne særudstillingen Esbjerg – Alletiders bygningskultur, bl.a. takket være støtte fra 

Esbjerg Byfond. Udstillingen dannede også baggrund for et større debatmøde på museet i 

forbindelse med kommunalvalget.  

Sydvestjyske Museer har siden 2010 haft et tæt og formaliseret samarbejde med Esbjerg 

Kommunes skoletjeneste MYRTHUE – Natur, Kultur og Læring. I 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 – facebook, instagram, blog, 

podcast, youtube, nyhedsbreve, hjemmesider. Vores egenudviklede database SOL, 

sol.sydvestjyskemuseer.dk. 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  

De to første driftsår har SOL haft 19.103 unikke brugere, som tilsammen har besøgt 

webstedet 230.021 gange. Der har i alt været 323.601 søgninger på ord, og der er i alt blevet 

vist 40.953.331 thumbnail-billeder og 3.365.230 detaljevisninger. Selv om databasen er på 

dansk kommer over en fjerdedel af de besøgende fra udlandet.  

 

Hjemmesiden www.illegalpresse.dk, som er udarbejdet af Historisk Samling fra 

Besættelsestiden, havde med 34.000 besøgende et noget lavere antal brugere end ellers i de 

senere år, men stadig er det et tal, der vidner om stor interesse for besættelsestiden. 

 

Museet arbejder på at skabe flere og flere attraktive tilbud til publikum, hvor vi for eksempel 

kombinerer et museumsbesøg med foredrag og/eller spisning. I 2020 ansatte vi derfor en 

eventkoordinator, som ud over bookinger er med til at udvikle en række nye tilbud, og som 

også søger at udleje vore lokaler til private og erhvervsmæssige formål kombineret med lidt 

kulturhistorie.  
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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 2021 

Antal ansatte 80 89 112 121 99 100 

Antal årsværk 34,9 36,5 46,5 51,0 44,2 45,0 

Besøgstal  

Corona-nedlukninger og frygten op til og i tiden efter har også i 2021 afgørende spillet ind på 

besøgstallet.  

 

Tabel 3. Besøgstal 2016-21 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Museet Ribes Vikinger 37.950 40.437 33.485 34.412 22.968 20.764 

Esbjerg Museum *1.969 *0 7.658 8.667 5.477 5.333 

Jacob A. Riis Museum    10.754 9.717 6.857 

HEX! Museum of Witch Hunt     18.507 12.852 

Bramming Egnsmuseum 1.789 1903 2.234 2.273 1.333 968 

Det Gamle Rådhus i Ribe 2.319 2.460 2.988 3.179 2.601 1.777 

Ribe Domkirkemuseum 55.454 62.534 **47.800 55.139 55.308 48.754 

De Første Kristne      41.551 

Mandø Museum 2.330 2.460 1.228 1.481 805 1.202 

Fanø Museum    3.845 3.580 5.638 

Esbjerg Vandtårn 3.258 2.983 2.644 2.800 1.301 1.584 

Øvrige museums- aktiviteter, 

Ribe 

 

15.620 

 

12.762 

 

9.335 

 

6.520 2.562 

 

2.615 

Øvrige museums- aktiviteter, 

Esbjerg 

 

4.960 

 

6.944 

 

4.806 

 

2.402 ***238 

 

1.310 

I alt  126.349 133.123 112.178 131.472 124.397 151.205 

 

*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, skoletjeneste og andre 

aktiviteter uden for museumsudstillingerne. I 2021 har det kun været muligt at gennemføre 

meget få af disse aktiviteter pga. corona-nedlukninger og højt smitteniveau. 
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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. 

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. Efter at der i 2020 blev 

gennemført en teknisk forundersøgelse har museet i samarbejde med E+N Arkitektur fra 

Aarhus arbejdet med at udvikle et samlet restaurerings- og udstillingsprojekt, som samtidig 

vil skabe en ny helhed omkring adgangsforhold, butik og billettering. Et prospekt bliver 

færdiggjort i foråret 2022 og vil danne udgangspunkt for en samlet ansøgning, hvori også er 

indeholdt midler til indvendig renovering og opbygning af et tredje museum i Quedens 

Gaard-karréen med fokus på magi, overtro og heksekunst. 

De første kristne/Kannikegården 

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

kunne vi i juni 2021 åbne et nyt udstillingslokale i Kannikegårdens ruinrum ved siden af Ribe 

Domkirke. Det rummer fortællingen om fundet af de første kristne begravelser i Danmark og 

klosterruinen, som er det første teglstensbyggeri i Danmark. Udstillingen er muliggjort 

gennem fondsstøtte fra især Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. 

Nyt MRV 

Museet Ribes Vikinger åbnede i 1995, så tiden er inde til en fuldstændig nyindretning af 

udstillingerne samt en renovering af bygninger og udenoms arealer. I tæt samarbejde med 

AART architects fra Aarhus forventer vi at kunne præsentere et færdigt prospekt i foråret 

2022. 

Resultatet for 2021 

Sydvestjyske Museer realiserede i 2021 et overskud på 450.000 kr. efter afskrivninger og 

hensættelser. Resultatet skal ses i sammenhæng med et stort underskud i 2020 og Esbjerg 

Kommunes efterfølgende delvise dækning af underskuddet. 

Budget 2022 – overslag 2023-25 

Museet har efter budgetrevision i december 2021 fremlagt følgende budgettal for 2022 og de 

følgende overslagsår: 

2022 (tkr.): 102 

2023 (tkr.): 364 

2024 (tkr.): 266 

2025 (tkr.): 246 

Begivenheder efter 2021 

Gennem diverse besparelser er det lykkedes at vende tidligere års underskud, og der er også 

blevet plads til, at der i foråret 2022 kan ansættes en samlet leder af en ny enhed, Publikum & 
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Marketing, der samler alle aktiviteter inden for butiksdrift, webshop, booking, events, 

marketing og kommunikation. Dette skal bidrage til en øgning af aktiviteter og omsætning. 

Et andet strategisk tiltag er, at museet fra årsskiftet 2022 har overtaget turistinformationen fra 

Destination Vadehavskysten og indrettet den i Det Gamle Rådhus. Museet har tillige 

overtaget ansvaret for alle guidede byture og rundvisninger samt vægterordningen. Samtidig 

overtager museet ansvaret for alle guider og vægtere, ca. 16 personer, og den 

bookingansvarlige, som samtidig får det daglige ansvar for Det Gamle Rådhus. 
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2. Beretning fra enhederne 

2.1. Arkæologi & Samling 

Ny samarbejdsaftale imellem Museet Sønderskov og Sydvestjyske Museer om 

varetagelse af ét fælles arkæologisk ansvarsområde 

Slots- og Kulturstyrelsen skærpede i 2021 kravene til varetagelse af et arkæologisk 

ansvarsområde. Det betød, at den eksisterende samarbejdsaftale imellem Museet Sønderskov 

og Sydvestjyske Museer under navnet Arkæologi Sydvestjylland, indgået i 2014 og fornyet i 

2019, igen måtte revideres. De skærpede krav lød bl.a. på fælles akronym, fælles postadresse 

og fælles varetagelse af det samlede ansvarsområde.  

På den baggrund er en ny samarbejdsaftale i løbet af 2021 udarbejdet og vedtaget af de to 

museers ledere og bestyrelser samt godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. Aftalen sikrer en 

fortsat arkæologisk bemanding på Museet Sønderskov, og økonomien forbliver også adskilt 

imellem de to museer. Som tidligere ledes den arkæologiske enhed, Arkæologi 

Sydvestjylland, af Morten Søvsø, og det juridiske ansvar er placeret hos Sydvestjyske 

Museer.  

 

Ændringerne er, at der fremover arbejdes under ét fælles akronym, SJM, ligesom 

hovedadressen er placeret hos SJM. De digitale arkæologiske grunddata samles på den 

serverplads, Sydvestjyske Museer køber af Esbjerg Kommune. Det vil få den betydning, at 

museets arkæologer kommer til at arbejde i ét fælles digitalt miljø og med færre hindringer 

kunne realisere potentialet i samarbejdsaftalen.   

Årets udgravninger 

I 2021 udførte Sydvestjyske Museer 34 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 2021 fordeler sig således sammenlignet med de foregående fire år: 

 

Udgravninger SJM  2017 2018 2019 2020 2021 

Mindre forundersøgelser betalt af SJM 11 10 9 8 9 

Større forundersøgelser betalt af bygherre 15 14 12 16 15 

Slutundersøgelser betalt af bygherre 11 13 11 7 10 

Forskningsudgravninger 3 2 1 1 0 

I alt 40 39 33 32 34 

 

 

 

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

 

Kommune 2017 2018 2019 2020 2021 

Esbjerg 28 32 25 26 28 

Billund 12 7 7 6 6 

Fanø 0 0 1 0 0 

I alt 40 39 33 32 34 
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Både undersøgelsernes årlige antal og deres fordeling imellem de forskellige kommuner er 

forholdsvis stabile. Det skyldes i et vist omfang, at Esbjerg Kommune er ansvarsområdets 

absolut største bygherre, som i et velfungerende samarbejde med museet forsøger at fordele 

byggemodninger under hensyntagen til museets bemanding og øvrige ordrebog. 

Tilsammen har årets undersøgelser omfattet et areal på lidt over 110 ha, altså 1,1 mio. m2, 

som i det forgangne år har ændret arealanvendelse fra primært landbrugsjord til bebygget 

areal. 

Omsætningen i den arkæologiske afdeling var i 2021 på 10,48 mio. kr. inkl. moms. En stor 

del heraf er gået til den meget omfattende udgravning i Veldbæk, omtalt nedenfor, hvor 

plastgenanvendelsesfabrikken Quantafuel skal opføre et stort anlæg i de kommende år. 

 

 

 
Fig. 1. Omsætningen i Sydvestjyske Museers arkæologiske virksomhed 2008-2021. 

Gennemsnittet er knap 8 mio. kr. 

 

 

 

  
Fig. 2. 2021-udgravningsfeltet i Veldbæk vist på baggrund af hhv. det ældste matrikelkort 

over Welbæch Bye opmålt 1796 og et luftfoto fra 2020. 

 

Udgravningen i Veldbæk, SJM 979 Veldbæk Industri III, blev årets uden sammenligning 

største og vigtigste undersøgelse. Et samlet felt på 9,3 ha, 93.000 m2, er blevet muldafrømmet 

og fuldstændig udgravet under ledelse af Tobias Torfing. Kun hovedresultaterne skal oplistes 

her: Igennem feltet løber fra sydøst mod nordvest hjulspor som markerer forløbet af en 
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oldtidsvej, langs hvilken gravhøje og andre gravformer fra enkeltgravskulturen (2800-2350 

f.Kr.) er undersøgt. Gravene viser, at vejforløbet har eksisteret siden stenalderen, men da 

hjulsporene løber hen over huse fra både senneolitikum (2350-1700 f.Kr.) og ældre 

bronzealder (1700-1100 f.Kr.), må disse være yngre end disse huse. Hjulsporene slår et knæk 

omkring en gård fra ældre jernalder og må tilhøre denne periode. Vejforløbet peger direkte 

mod andre kendte arkæologiske lokaliteter: Den fyrstelige Veldbækgrav fra 4. årh. udgravet 

lige nord for udgravningen i 1999 (ESM 2249) og tuegravpladsen i Veldbæk fra ældre 

førromersk jernalder (500-200 f.Kr.) udgravet 1983-86 og 1995 (ESM 1357).  

Spredt over hele udgravningsarealet ligger et stort antal omflyttende, kortlivede enkeltgårde 

fra yngre bronzealder (1100-500 f.Kr.) og ældre førromersk jernalder (500-200 f.Kr.). 

Udgravningsfeltets vestlige del optages af en flot landsby fra yngre romersk og ældre 

germansk jernalder (200-550 e.Kr.), som tidligere udgravninger har vist, breder sig langt mod 

vest helt ind til Lykkegårdsvej en lille km mod vest. Den udgravede landsby er mod øst 

omgivet af en fælles grøft i mange faser, og en tilsvarende fandtes for nogle år siden omkring 

en landsby fra samme periode i Andrup. Til Veldbæk-landsbyen hører formentlig også et 

større kompleks af gruber. 

Næste led i udgravningens bebyggelseshistorie er begyndelsen til den historiske landsby 

Veldbæk, som lå på stedet indtil motorvejen anlagdes i 1995. De tidligste spor af den er indtil 

videre en gård fra formentlig 1100-årene. Under tomten af den historiske landsby ligger de 

arkæologiske levn meget tæt. Der er flere middelalderlige gårde, og fra 1500-årene og 

fremefter synes der at være kontinuitet fremefter i toftegrænser og gårdenes placering. Her 

venter stadig et større udredningsarbejde, som bliver lettere, når de mange C14-dateringer 

tikker ind i løbet af de næste år.  

Som om det ikke var nok, gennemskæres udgravningsfeltet desuden af både pansergrav, 

kanonstillinger og et større system af løbegange fra 2. Verdenskrig. 

I 2022 fortsættes udgravningerne mod syd med et endnu større felt, som blandt meget andet 

omfatter landsbyens gravplads fra yngre romersk og ældre germansk jernalder. Her er høje 

forventninger på sin plads. 

Også på Alssundvej i Kjersing udførte vi en meget interessant udgravning, SJM 1013, 

Alssundvej. Under ledelse af Malene Aagreen Nielsen er en hel lille torp-bebyggelse fra sen 

vikingetid og middelalder blevet udgravet. Formentlig har der ikke ligget mere end 2-3 

samtidige gårde på stedet igennem perioden svarende til de to gårde, der omkring år 1800 lå i 

ejerlavet Kiersing Mark. De kommende C14-dateringer vil kunne præcisere 

bebyggelseshistorien. Indtil videre passer de udgravede levn som fod i hose med teorien om 

torpernes fremvækst fra sen vikingetid, mens ophøret måske kan skyldes pestens hærgen i 

1350? 

Også i Ribe foregik der interessante udgravninger. Det tidligere apotek i Tvedgade, opført 

1970, er revet ned og erstattes af boliger, SJM 934 Tvedgade 19. Forinden undersøgte Claus 

Feveile grunden og fandt de første håndfaste spor af det sagnomspundne vådområde, Paypyt 

(paddepyt), som er omtalt i Ribe Bys Jordebog fra midten af 1400-årene og senere. Desuden 

fandtes spredt bebyggelse fra vikingetid og middelalder i form af grøfter, brønde og vejforløb.  

Klart den største undersøgelse i byen foregik i takt med gaderenoveringen af Rosen Allé og 

de tilstødende gader - Seminarievej, Tvedgade og Sct. Jørgens Vej, SJM 952 Rosen Allé. Her 

fulgte Claus Feveile og Maria Knudsen gravearbejderne og registrerede bid for bid de 

fremkomne spor. Også her fandtes spredte spor fra vikingetid, middelalder og nyere tid. 

Blandt andet en hel række brønde, hvoraf én indeholdt det afbildede trefligede spænde fra 

begyndelsen af 900-årene, som man kan læse mere om på vores instagram, @ark.sydvest. 
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Fig. 3. Det trefligede spænde fundet i en brønd under Rosen Allé. Fotograferet ukonserveret 

umiddelbart efter at være fundet.  

Baggrunden er bunden fra en bødkret spand fra samme brønd. 

   

På forhånd havde vi under Rosen Allé håbet af finde sporene efter Hellig Gravs Kirke/Sct. 

Jørgens Gård, men her blev vi skuffede. Et længere grøftforløb kan måske være den østlige 

afgrænsning af kirkegården, der i så fald ligger under RIAMUFs parkeringsplads vest for 

Rosen Allé. 

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 en instagram-konto, Arkæologi Sydvestjylland med brugernavnet 

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

Samtænkning af udgravningsaktivitet og detektorbrug 

Den danske model for samarbejde mellem private metaldetektorbrugere, lokale museer og 

Nationalmuseet er enestående og betragtes på verdensplan som den bedst fungerende måde at 

strukturere området på. Resultatet er, at der tilgår lokalmuseer og Nationalmuseet en mængde 

http://www.sydvestjyskemuseer.wordpress.com/
https://www.instagram.com/
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fantastiske metalfund, som kræver en betragtelig mængde ressourcer at processere musealt. 

Den opgave løfter vi på Sydvestjyske Museer uden nævneværdige problemer i kraft af vores 

velfungerende digitale systemer.  

Næste skridt i udviklingen er at få den systematiske brug af metaldetektor sammentænkt med 

vores udgravningsaktivitet. Målet er i højere grad at blive i stand til at forbinde metalfundene 

fra pløjelaget med de udgravede spor i undergrunden. Et generelt problem på området, da 

flertallet af de metalrige detektorpladser rundt omkring i landet aldrig er blevet udgravet i 

nævneværdigt omfang.  

Derfor arbejder vi på at indarbejde detektorafsøgning med målt tidsforbrug og rutespor på de 

arealer, som vi senere skal udgrave. Metoden har allerede været anvendt på flere lokaliteter, 

se listen over undersøgelser nedenfor, og vil forhåbentlig udvikle sig til en indarbejdet 

praksis, der også vil kunne inspirere andre museer. Claus Feveile varetager detektor-området 

og gennemfører afsøgningskampagner i samarbejde med detektorførerne og de respektive 

arkæologiske sagsbehandlere. 

Bygningsundersøgelser 

Den danske kulturarvslovgivning rummer det paradoks, at de arkæologiske levn under jorden 

er beskyttet af lovgivningen og kan undersøges på ”ødelæggerens” (typisk bygherres) 

regning. Men de stående rester af fx en gammel gård fra omkring år 1800 er ikke omfattet af 

samme beskyttelse (medmindre bygningen er fredet) og vil kunne forfalde og nedrives uden 

registrering eller anden antikvarisk virksomhed. På den måde forsvinder mange historiske 

bygninger uden at efterlade sig spor i museernes arkiver, vores fælles hukommelse.  

I Arkæologi & Samling har vi ved en række lejligheder valgt også at foretage undersøgelser 

og opmålinger af bygninger, der alligevel skulle rives ned eller var under ombygning eller 

restaurering. Med afdelingens ekspertise i opmåling og registrering er det ikke en 

tidskrævende proces. På den måde har vi tidligere i stående bygninger fundet rester af 

bindingsværksgårde fra 1500-årene (SJM 311). I andre tilfælde deltager vi i 

bygningsarkæologiske undersøgelser også i fredede bygninger, som det for et par år siden var 

tilfældet på Terpagers Gård, Mellemdammen 18 i Ribe, hvor museet valgte at få udført 

farvesporsanalyser på husets knægte, som dannede baggrund for det nuværende farvevalg. 

I 2021 foretog vi opmålinger af en ellers ukendt bunker fra 2. Verdenskrig, som dukkede op 

på adressen Storegade 26 i Esbjerg. Den var en del af Artillerie Waffenkommando (SJM 

1020). 

Andre bygningsrester af bunkere, stillinger og faste anlæg, der fremkommer i arkæologiske 

udgravninger, dokumenteres naturligvis også og er populære indslag i museets løbende 

formidling på sociale medier. 

I Andrup, hvor Facebooks datacenter er på vej, har vi i slutningen af året skitseopmålt og 

fotodokumenteret Andrupvej 52, en forfalden men yderst velbevaret gård opført 1877 og i 

forbløffende original stand (SJM 1121). 

Også i den fredede processionsgang ved Ribe Domkirke blev der gjort bygningsarkæologiske 

iagttagelser i forbindelse med den arkæologiske undersøgelse (SJM 1107).  

Samlingen 

I løbet af 2021 har det samlede antal registrerede genstande rundet 1.427.584 stk. fordelt på 

310.628 genstandsposter. Tilvæksten skyldes primært udgravningsaktivitet, detektorafsøgning 

og præcise optællinger af ældre indkomster. Mange tusinde genstande passerer i årets løb 

gennem magasinets vaske-, nummererings- og registreringsfaciliteter, før de magasineres. Et 

konstant flow er nødvendigt for at undgå flaskehalse og efterslæb.  

En del af samlingspersonalets arbejdsindsats lægges i den eksisterende samling, altså ældre 

indkomster af både arkæologiske fund og nyere tids genstande. Der arbejdes både med at 
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optimere den digitale registrering og med fysisk at gennemgå ældre fundmaterialer, tilknytte 

data og fotos, og ompakke til en mere hensigtsmæssig magasinering.  

I 2020 koncentrerede vi en stor del af indsatsen til gennemgang af Sydvestjyske Museers 

håndværkssamling, se årsberetning 2020.  

I 2021 har vi primært arbejdet med ældre arkæologiske sager. Det meste af det første halvår 

var magasinpersonalet hjemsendt på grund af covid-19-pandemien, men i den sidste del af 

året har vi, med god hjælp fra flere praktikforløb, nået at få ompakket og gennemgået en del 

ældre sager. Museet har overtaget en samling på et par tusinde arkæologiske fund fra Billund 

Kommunes Museer, det tidligere Grindsted-Vorbasse Museum, og den samling vil blive 

prioriteret i den kommende tid, så den også kan blive tilgængeliggjort ved hjælp af fotos og 

digital registrering.  

Vi har desuden et samarbejde med Esbjerg Kommune om at registrere Ribelund-samlingen, 

som knytter sig til institutionen og dens spændende historie. I 2021 er af Ribelund ansat en 

registrator, der med vejledning og sparring fra samlingspersonalet er rigtig godt i gang med 

gennemgang og fotografering af genstandene. 

Eksterne forespørgsler og besøg 

I 2021 kom der i alt 17 eksterne forespørgsler til samlingen. De er meget forskelligartede og 

kommer fra både privatpersoner og forskere. En del efterspørger uddybende data og 

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

med forskningsprojekter eller udstillinger. Der har af gode grunde i år ikke været så mange 

fysiske besøgende på magasinet som normalt. En del forespørgsler kan besvares ved at 

henvise til museets online database SOL, hvor fotos og oplysninger om genstande frit kan 

fremsøges og bruges. Mange finder selv vej til databasen, og den modtager mange rosende 

ord fra forskere i ind- og udland. 

SOL – Samlingen OnLine 

I de lidt mere end to første driftsår har SOL – Samlingen OnLine haft 19.103 unikke brugere, 

som tilsammen har besøgt webstedet 230.021 gange. Det vil sige, at en ganske stor mængde 

af de 19.103 forskellige brugere står for flere besøg og altså er stamkunder.  

Der har i alt været 323.601 søgninger på ord, der er i alt blevet vist 40.953.331 thumbnail-

billeder og 3.365.230 detaljevisninger. Over halvdelen af trafikken kommer via Google. 

I 2021 var antallet af unikke brugere 7352, hvoraf 74% kom fra Danmark, mens de 

internationale besøgende kom fra Tyskland (249), Norge (195), USA (163), Canada (122) 

osv. Til trods for, at vi fortsat ikke har nået at søsætte den engelske version, er en betragtelig 

del af brugerne fra udlandet, hvilket også slår igennem på eksterne forespørgsler om brug af 

fotos af genstande fundet via SOL. 

Erfaringen er fortsat, at vi har opnået det, museet ønskede, nemlig at tilgængeliggøre og 

udbrede kendskabet til museets fantastiske samling af arkæologiske genstande. Adressen er 

http://sol.sydvestjyskemuseer.dk.  

Årets detektorfund  

Der er registreret 203 fund med funddato i 2021 fordelt på 27 lokaliteter, men alle fund fra 

2021 er næppe indleveret endnu. Langt hovedparten er fund fra lokaliteter, der var været 

kendt tidligere, men der er også indkommet fund fra flere nye lokaliteter. 

Metaldetektorfundene bidrager dermed på en markant måde til vores kendskab til især 

landsbyerne fra yngre jernalder, vikingetid og middelalder. 

  

http://sol.sydvestjyskemuseer.dk/
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Blandt årets mest bemærkelsesværdige fund er en halsring af guld (Gørding Sogn), et frankisk 

beslag i forgyldt sølv fra vikingetiden (Kalvslund Sogn); en håndfuld små mønter af sølv og 

guld fra 6-700-årene (Vester Vedsted Sogn), et smykke tildannet af en arabisk guldmønt fra 

1100-årene, samt et fragment af et Limoges-krucifiks fra 1200-årene. 

 

 
Fig. 4. Guldringen fra Ilsted. En massiv halsring på 446 g, formentlig fremstillet i 400-årene 

e.Kr., perioden vi kalder ældre germansk jernalder. Ringen var i slutningen af 2021 udstillet i 

forhalsmontren på Museet Ribes Vikinger. Nu er den indleveret til Nationalmuseet, og 

finderen kan se frem til en større Danefæ-dusør.  

 

Fig. 5. Frankisk beslag i forgyldt sølv fra 

800-årene. Findested: Kalvslund. 
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Fig. 6. En guldmønt fra 600-årene slået i Frisland. Findested: Vester Vedsted.  

 

 

 

 

 

  
 

Fig. 7. En guldmønt, såkaldt dobbelt-dinar slået  

i Al-Andalus (Spanien) eller de nordafrikanske  

kystegne i slutningen af 1100-årene.  

Findested: Vesterbæk. 

 

 

Fig. 8. Et beslag med emalje formentlig 

stammende fra et krucifiks fremstillet i 

Limoges, Frankrig i 1200-årene. 

Findested: Inder Bjerrum. 
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Forskning 

Til trods for stor travlhed i den bygherrebetalte arkæologi har museets arkæologer alligevel 

fundet tid til at komme ud med deres arbejde i både nationale og internationale 

sammenhænge, som det fremgår af beretningens afsnit 5.1. Blandt andet har Claus Feveile 

været medforfatter til en artikel trykt i Nature. Så bliver det ikke finere.  

Northern Emporium 

Den engelsksprogede publikation af den store udgravning ved Ribe Kunstmuseum er godt 

undervejs. De to bind forventes at udkomme i 2022. Til bind 1 bidrager Claus Feveile, Maria 

Knudsen og Sarah Qvistgaard til afsnittene om stratigrafi og faseinddeling. Til bind 2 bidrager 

Claus med et afsnit om møntfundene, Sarah har skrevet om kamme og kammagere, Maria om 

keramikken og Lene Feveile om hulglasskårene. Det bliver en flot publikation. 

Retrospektiv digitalisering af tidligere udgravninger 

Den danske museumslov af 2001 førte til, at antallet af udgravninger for første gang kunne 

holde trit med destruktionen af fortidsminder. Antallet af undersøgelser steg kraftigt og 

sammenholdt med de mange, små arkæologiske museer i Danmark, pt. 27 stk., har det 

betydet, at der i Danmark udføres en bredspektret arkæologi overalt i landskabet, som i 

international forstand er helt i særklasse. Sydvestjyske Museer har alene i år screenet og 

undersøgt 110 ha, 1.100.000 m2, og sådan er det også på de andre museer.  

Med så store undersøgelsesområder er det altafgørende, at udgravningsresultaterne indføres i 

velegnede digitale GIS-systemer og funddatabaser. Vi har i de senere år lagt en stor indsats i 

at digitalisere og dermed tilgængeliggøre museets ældre udgravninger og sammenholdt med 

de mange, som løbende udføres, begynder en række gennemgående træk i 

bebyggelsesudviklingen og landskabsudnyttelsen at tone frem på computerskærmen. 

Efterhånden er flere hele ejerlav mere eller mindre komplet udgravet, og en række lange linjer 

i bebyggelsesudviklingen og samfundsstrukturen begynder at træde frem. Vi står på tærsklen 

til at kunne høste frugten af dette omfattende arbejde, og det strukturelle perspektiv på 

bebyggelseshistorien og samfundsudviklingen i forhistorisk og historisk tid vil komme til at 

spille en voksende rolle i de kommende års forskning. 

Forskningssamarbejder 

Morten Søvsø sidder i styregruppen for forskernetværket Research Network of Urban 

Literacy, som i 2021 kunne afsluttes med publikationen Urban Literacy (Utrecht Studies in 

Medieval Literacy vol. 53) udkommet på det velestimerede forlag Brepols. 

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

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 var mange aktiviteter i 2021 flyttet over på online-

platforme, mens andre viste sig mulige at afholde fysisk.  

Årets største begivenhed var værtskabet for netværket MIRUDA – Middelalderens rurale 

Danmark, der afholdt konferencetema III: Landskaber og Strategier og IV: Sociale Miljøer og 

Identitet ved én samlet begivenhed den 25. november på Det Gamle Rådhus i Ribe. 

Vi var 45 deltagere fra primært danske arkæologiske museer og universiteter. Fra 

Sydvestjyske Museer holdt Maria Knudsen og Morten Søvsø indlæg. Den samlede 

foredragsrække er ved at bliver omarbejdet til artikler, som publiceres senere i 2022. 

http://projects.au.dk/rul/profile/
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Tilsyn med fredede fortidsminder 

I 2021 fik vi 90 fortidsminder til periodisk tilsyn, to mere end året før. Tilsynene blev fordelt 

med halvdelen i første kvartal og den anden halvdel i tredje kvartal, hvor der også er de bedste 

besigtigelsesforhold. I 2021 fik vi betaling for i alt 32 ad hoc-tilsyn, hvoraf de 25 prismæssigt 

var indeholdt i det grundbeløb, vi får for at føre tilsyn, medens de sidste syv hver gav 1425 kr. 

Ad hoc-tilsynene er bestillinger, der kommer løbende hen over året, og mængden kan variere 

fra år til år. I år havde vi 40 færre end i 2020. Ad hoc-tilsynene fordelte sig med 11 dige-

sager, hvilket primært var opfølgning på reetableringssager (er det fjernede dige reetableret 

efter de givne krav), samt 31 fortidsmindetilsyn, der primært var opfølgninger på 

overtrædelser af fortidsmindebeskyttelsen. 

Sidst på året fik vi også en enkelt særopgave, der gik ud på, rent arkivalsk, at gennemgå 

fredningsgrænser på en række fredede voldsteder i Sydjylland. Rent praktisk bestod opgaven i 

at gennemgå fredningsrids, eller, hvor disse ikke fandtes, de originale fredningsbeskrivelser af 

voldstederne og derefter tilpasse de fredede arealer i Fund og Fortidsminder efter dem, 

herunder se om der skulle være dele af voldstederne, der ikke er blevet fredet, eller om der var 

andre uoverensstemmelser mellem fredningen og virkeligheden anno 2021.  

 

 
Fig. 9 Riberhus var ét af de voldsteder, der fik gennemgået fredningsgrænserne. 
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2.2. Historie & Formidling 
 

2021 har ligesom 2020 været præget af, at coronaen ad flere omgange har givet udfordringer i 

forhold til planlægning og gennemførelse af aktiviteter. Både i de første måneder af året og i 

de sidste uger af 2021 måtte størstedelen af medarbejderne i enheden hjemsendes med stor 

usikkerhed omkring varighed og begrænsninger ved tilbagevenden til arbejdet. Takket være 

en engageret og omstillingsberedt medarbejderskare er det dog alligevel lykkedes at komme i 

mål med både at udvikle og drifte på museets efterhånden store portefølje af udstillings- og 

undervisningssteder og øvrige formidlingsplatforme. 

 

Endnu en milepæl blev nået med åbningen af udstillingsstedet De første Kristne i 

Kannikegården i juni 2021.  Mens Arkæologi ved Morten Søvsø stod for det arkæologifaglige 

indhold, leverede Historie & Formidling projektstyringen ved Mette Slyngborg godt støttet på 

formidlingsfronten af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen og Louise Hauberg Lindgaard samt 

vores dygtige håndværker Henrik Majenborg, således at udstillingen også rent 

formidlingsmæssigt blev løftet op på et niveau som den spændene arkæologiske viden og de 

mange årlige gæster fortjener.  

 

 
Når gæsten går ned ad trappen i udstillingen ’De første Kristne’ går man ned gennem 

historien og Ribes historiske kulturlag er aftegnet på væggene og gulvet, så publikum får 

indsigt i udgravningens mange lag, begravelserne og rester af bygninger lige dér, hvor de 

blev fundet. 
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Museets store satsning på særudstillingsfronten var Esbjerg – Alletiders bygningskultur på 

Esbjerg Museum, der satte fokus på et højaktuelt emne i Esbjerg, nemlig spørgsmålet om 

udviklingen af byens historiske bykerne. Udstillingen blev bl.a. generøst støtte af Esbjerg 

Byfond og blev vel modtaget og besøgt hen over sommeren. Samtidig oplevede museet, at der 

var stor efterspørgsel på den viden, der lå bag udstillingen, og dermed var dens formål, nemlig 

at bidrage til at kvalificere debatten om mulighederne i udvikling gennem bevaring, opnået. 

Mette Slyngborg var projektleder på udstillingen, som dog trak på både historisk og 

formidlingsmæssig ekspertise samt håndværksmæssige løsninger fra en større gruppe 

kolleger.  

Udstillingen markerede også et første tiltag på Esbjerg Museum, der specifikt refererede til de 

tråde, der er lagt ud med færdiggørelsen af de profiler for udstillingsstederne, der i 2021 blev 

færdiggjort, og nu udgør en referenceramme for drifts- og formidlingstiltag på de enkelte 

udstillingssteder.  

Formålet med profilbeskrivelserne er ligeledes en guide for de forskellige nye husteams, der 

er udpeget for hvert udstillingssted, og som består af inspektører, håndværkere og 

repræsentanter for butikkerne. Husteamene har hovedansvaret for at idéudvikle på nye 

aktivitetsforslag og udstillingsprojekter med forbindelse til de enkelte udstillingssteder og 

dermed sikre koordinationen omkring skabelsen af gode publikumsoplevelser. Samtidig 

adresserer teamene den udfordring, der handler om at sikre udstillingsstedets tætte kontakt i 

den samlede inspektørgruppe og ledelsen på Tangevej. Med formuleringen af profiler og en 

driftsmodel for udstillingsstederne i form af husteamsene er vi driftsmæssigt bedre rustet til et 

forhåbentligt mindre omskifteligt 2022. 

Ansatte 

I 2021 har der været fem fastansatte museumsinspektører inklusive enhedslederen samt en 

formidler på deltid, en registrator på deltid og en projektansat museumsinspektør, som 

primært har været ansat på eksterne midler. Et stort tab var det, at vores bibliotekar Kristian 

Andersen i november stoppede i sit seniorjob ved museet. Heldigvis lykkedes det 

efterfølgende at få Kristian ansat fire timer månedligt, så han fortsat kan varetage håndtering 

af museets ind- og udlån samt andre småopgaver. 

Som altid har museet haft glæde af flere medarbejdere i tidsbegrænsede ansættelser og 

praktikker. Anne Hilda Vejrup var ansat i efteråret 2021. Hun har hjulpet til med 

forberedelserne til Fantasyfestivalen, hvor HEX! lavede en popup-udstilling og 

julekalenderen på MRV. Desuden har Anne bidraget til at afvikle et hængeparti, idet hun også 

har ydet en stor indsats med at scanne og digitalisere en stor del af de mange sagsmapper med 

navnlig MRVs formidlingsaktiviteter, som Mikkel Kirkedahl Nielsen ”arvede” ved 

indflytning på sit kontor.  

Herudover har vi i 2021 nydt godt af hele tre dygtige praktikanter Jenny Christensen, Marie 

Boltau og Janne Sallingboe, der alle tre har ydet en stor og dedikeret indsats med stort og 

småt. Marie primært med sociale medier på HEX! samt de første solide skridt til udvikling af 

et undervisningsmateriale om hekse og historiebrug for gymnasieklasser og for Jannes 

vedkommende undersøgelser af brugen af heksefiguren i det 20. og 21. århundrede og 

produktion af indhold til en nye app på Esbjerg Museum. 
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Endelig har Mads Rasmussen været i praktik i en længere periode i foråret 2021. Forløbet 

blev som så meget andet forstyrret af coronanedlukninger, men den arkæologiinteresserede 

Mads fik arbejdet med forberedelser til MRVs sommerferieaktiviteter, hvilket bl.a. 

udmøntede sig i en historie og nogle flotte illustrationer.  

 

På Bramming Egnsmuseum har Sofie Eggers Hansen gennemført et jobafklaringsforløb 3x2 

timer om ugen i perioden 1. maj – 31. oktober. Sofies primære arbejdsindsats har ligget på 

registreringsområdet, hvor hun har arbejdet i SJM SYS og gjort en stor indsats i forhold til at 

kvalitetssikre registreringer af BRM-genstande med tilknytning af genstandsfotos og 

tilretning af beskrivelser mv. Desuden har hun bidraget med input i forberedelsen af 

særudstillingen Den travle by, som åbner januar 2022. Overlærer Vibeke Mathiesen, 

Bakkevejens Skole, er fortsat tilknyttet projekt ELVÆRKET på timebasis. Hun indgår i 

arbejdsgruppen og bidrager med stor faglig indsigt ift. skolernes naturfagsundervisning.  

Indsamling og registrering 

Nyere Tid har i 2021 fået ca. 100 henvendelser om genstandsdonationer til museet, hvoraf 

dog kun en meget lille del bliver indlemmet i museumssamlingen. De tilbudte genstande er 

nemlig for størstedelens vedkommende fra uopfordrede henvendelser, der ikke umiddelbart 

har relation til museets forskningstemaer eller kan fremvise nogen proveniens af særlig lokal 

kulturhistorisk interesse. Imellem de mange tilbud gemmer der sig dog til tider spændende og 

overraskende genstande, som på den ene eller anden måde kan siges at relatere til museets 

forskningsområder, eller som bare rummer en god historie med et vigtigt lokalt tvist.  

Alle henvendelser bliver behandlet i genstands-teamet, som mødes hver anden uge og består 

af tre faginspektører samt Nyere Tids registrator Robert Storm. Sidstnævnte har vist sig at 

være en stor styrke i enheden, idet der kan opretholdes en løbende overblik over 

sagsbehandling og sagsgang, selv når der opstår større opgavepukler på andre områder i 

enheden. 

Med Robert i spidsen er det desuden lykkedes at komme i mål med formuleringen af en 

samlet vejledning i registreringsprincipper for Nyere Tids området. Vejledningen tager højde 

for problemstillinger særligt relevante for Nyere Tid, og udgør med konkrete eksempler en 

brugbar og overskuelig vejledning til kommende kolleger inden for Nyere Tids området, 

samtidig med, at den også sikrer gennemsigtighed i indsamlingspolitikken på området for 

eftertiden. Formuleringen af principperne har desuden rejst en række problemstillinger, som 

der i 2022 vil blive arbejdet videre med, bl.a. i forhold til at forbedre de eksisterende 

registreringsmuligheder for Nyere Tids genstandene. 

 

En af de hjemtagne genstande fra 2021 er en spytbakke, som 

via Ribe Byhistoriske Arkiv fandt vej til museet fra Blå Kors 

Genbrug i Tønder. En seddel klistret under bunden af 

spytbakken oplyser, at den har været brugt på Det gamle 

Rådhus i Ribe, og kyndige folk har vurderet det som 

sandsynligt. Den er derfor hjemtaget som inventar fra det 

gamle rådhus. 
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På Bramming Egnsmuseum blev året inden for samlingsområdet præget af, at Esbjerg 

Kommune i september meddelte museet, at Industrivej 7-9 udlejes til en privat lejer. 

Bygningen har i mange år fungeret både som museumslager og som genstandsmagasin for en 

stor del af Bramming Egnsmuseums samling. Vi har rådet over to lokaler, og opsigelsen af 

vort lejemål betyder, at der skal findes alternative placeringer til en række effekter. I første 

omgang blev det mindste lokale – som hidtil har været anvendt som ’boglager’ og 

materialemagasin – tømt med stor hjælp fra de frivillige, så det kunne overdrages til den nye 

lejer pr. 1. december. Meget måtte køres på genbrugspladsen, og en mindre del blev flyttet ind 

i det andet og større lokale, som i forvejen både fungerer som genstandsmagasin og lager. 

Aftalen med Esbjerg Kommune er nu, at SJM i løbet af 2022 fortsætter arbejdet med at 

fraflytte bygningen, således at den private lejer kan overtage hele lejemålet snarest muligt. 

Kommunen er dog indforstået med, at navnlig flytningen af museumsgenstande til en 

permanent magasinering på Ørstedsvej i Ribe er en krævende opgave, som tager tid, og der er 

ikke aftalt en endelig frist for, hvornår arbejdet skal være tilendebragt. Ud over 

museumsgenstandene skal der også findes ny opbevaring til formidlingssamlingen samt 

øvrige materialer. 

En opgave, som i forvejen stod i arbejdsplanen, og som aktualiseres af opsigelsen af lejemålet 

på Industrivej, er en endelig udvælgelse af genstande fra Bramming Egnsmuseum (BRM-

sager), som skal indlemmes i SJMs samling. Som forberedelse til udvælgelsen udarbejdede 

Søren i samarbejde med genstandsgruppen i Historie & Formidling et oplæg til de kriterier for 

samlingsvurdering, som når arbejdet går i gang vil blive lagt til grund for den formelle 

indlemmelse af BRM-samlingen i SJMs samling. Oplægget lægger vægt på, at både SJMs 

overordnede indsamlingsstrategi og Bramming Egnsmuseums fagligt begrundede 

indsamlinger tages i betragtning, når de enkelte BRM-sagers mulige indlemmelse i SJMs 

samling skal vurderes.  

 

I 2020 blev samtlige sagsregistreringer/genstandsregistreringer fra Bramming Egnsmuseum 

migreret over i SJM SYS, og Bramming Egnsmuseums samlingsarbejde foregår nu 

udelukkende med brug af SJM SYS. I 2021 blev yderligere en meget stor database overflyttet 

til SJM SYS, idet ca. 40.000 registreringer af glaspladenegativer fra fotograf C.K. Olesen, 

Bramming, blev migreret fra den hidtidige Access-database til SJM SYS.  

Dokumentation og Forskning 

I 2021 kan vi først og fremmest glæde os over, at vores gode samarbejdspartner Center for 

Middelalder og Renæssancestudier, SDU, med lektor Louise Nyholm Kallestrup i spidsen 

kom igennem ikke bare ét, men hele to nåleøjer, idet hun først opnåede bevilling hos Det Frie 

Forskningsråd og efterfølgende med det samme projekt i en mere omfattende version opnåede 

bevilling inden for rammen af Velux’ kerneforskningsprogram, der kræver forudgående 

invitation og indstilling fra universitetet. Bevillingerne udløste et ph.d.-stipendium til museets 

Louise Hauberg Lindgaard, som pr. 1.1. 2022 er blevet ansat ved SDU i projektet Den 

gudfrygtige stat og trolddom i de danske riger (1559-1660). Inden for projektrammen skal 

Louise i sit ph.d.-forløb undersøge lensmændenes rolle i trolddomsprocesserne - et hidtil 

uudforsket emne. Selvom museet ikke medfinansierer projektet, indgik vi alligevel som 

samarbejdspartnere, hvilket bl.a. betyder, at museet er sikret en særudstilling på HEX! baseret 
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på projektresultaterne, samt at Louise fortsat har en ugentlig tilstedeværelse på Tangevej, hvor 

hun som altid gerne vidensdeler. 

Mens det lykkedes med trolddomsforskningen, måtte vi i 2021 ligeledes sande, at alt det 

hårde arbejde, der ligger i at udfærdige en forskningsansøgning oftest ikke belønnes.  

Det drejer sig for det første om en videreudvikling af Bydelsmuseet i Østerbyen i 

projektansøgningen Vores Østerby, som blev udviklet i samarbejde med Esbjerg Kommune 

og Lauritzen Fonden og indleveret til Trygfonden samt deltagelsen i et fælles 

forskningsprojekt med Nationalmuseet med titlen FANTASIENS KRAFT: Kirkens billeder og 

deres konsekvens 1450-1750, som blev indsendt til Augustinus Fonden. 

Selvom det ikke blev til nogen større forskningsbevillinger i denne omgang, og der har været 

generel travlhed, har enhedens medarbejdere formået at bidrage med flere fagfællebedømte 

artikler og papers i løbet af året.  

Inden for rammerne af museets forskningsstrategi og emnet Vadehavets kulturhistorie 

påbegyndte Mette Slyngborg og Louise Hauberg Lindgaard en kortlægning af relevant 

kildemateriale til at skrive en bog om Fanøkvinder i sejlskibstiden. Bogen er et 

bestillingsarbejde fra Fanø Museum, og emnet har vist sig så spændende og rummende så 

mange perspektiver, at der arbejdes videre på at finde fondsmidler til et større 

forskningsprojekt over de kommende år. 

Forskningen i trolddomsforfølgelse blev båret frem af Maria Østerby Ellebys fortsatte 

forskning i emnet ’trolddomsprocessernes ophør’, et projekt der har kastet flere 

fagfællebedømte artikler og papers af sig, mens Louise Hauberg Lindgaard nåede at komme 

godt i gang med sin artikel om magiske beskyttelsesmærker – et projekt støttet af 

Farumgaardfonden. 

Mikkel Kirkedahl Nielsens forskningsindsats blev i år lagt i et samarbejde med museets 

samlingsafdeling, hvor han sammen med Mette Søvsø og Frederik Øelund med udgangspunkt 

i SJMs samlingsudvikling har skrevet en fagfællebedømt artikel til en antologi, der i 

forbindelse med det tværmuseale håndværkersamlingsprojekt VAERK (SJM 851) bliver 

udgivet i 2022.  

Derudover dykkede han også med udgangspunkt i Jacob A. Riis Museum ned i 

sammenhængen mellem Riis filantropi og den senere etablering af Jacob A. Riis Børnehave i 

Ribe, hvilket resulterede i en fagfællebedømt artikel i Levende Viden. 

Søren Byskov valgte i løbet af året at bruge Egnsmuseets beliggenhed i Brammings tidligere 

elværk som anledning til at se nærmere på historien bag elektrificeringen af Sydvestjylland. 

Bramming viste sig at være en ganske illustrativ case i forhold til de veje, man kunne vælge at 

gå, og de diskussioner og dilemmaer, som datidens aktører stod midt i, da de skulle tage 

beslutninger om etablering af strømforsyningen i hver enkelt by og sogn. Den mere generelle 

udvikling i elektrificeringen af Vestjylland og Danmark blev set i lyset af samtidens lokale 

muligheder, hvilket blev til en artikel i Levende Viden. Arbejdet vil desuden kunne anvendes 

til at kaste lys over elforsyningens historiske baggrund i Egnsmuseets videre arbejde med 

Projekt Elværket. 
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Sidst på året gennemførte Søren Byskov efter ønske fra Endrupholmfonden en undersøgelse, 

som havde til formål at skabe en oversigt over herregården Endrupholms historie baseret på 

publiceret materiale, interview samt lokalt tilgængeligt arkivmateriale. Projektet resulterede i 

et materiale, som Endrupholmfonden kan anvende til omvisninger og introduktioner til 

publikum på stedet. Søren planlægger desuden en artikel om herregårdens historie herudfra. 

 

 
Et markant møbel fra 1700-tallet fortæller bla. om perioden med fæstebønder på 

Endrupholms jorde. En del af skufferne bærer navnet på et sogn (fx Faaborg og Grimstrup) 

så herremanden nemt kunne finde den enkelte bondes skyld og afregning. En anden handler 

om ”Restance-domme,” mens der på en tredje står ”Hoverie”. 

Særudstillinger 

Det stigende antal udstillingssteder og fortsatte udviklingsarbejde trækker veksler på Historie 

& Formidling, der fortsat er relativt tyndt bemandet sammenlignet med andre museer af 

samme størrelse. Det betyder bl.a., at flere særudstillinger må stå længere, end det kunne 

ønskes. I 2021 blev der, som ovenfor nævnt, satset på en større særudstilling på Esbjerg 

Museum. Den årligt tilbagevendende popup-udstilling i samme museums centralhal i 

forbindelse med Kulturens Døgn i oktober fik titlen Inderst Inde og viste undertøj fra 

samlingerne gennem tiden. 
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På Museet Ribes Vikinger måtte udstillingen Dannebrog, Dannebrog, Dannebrog – fra konge 

til klaphat stå endnu et år. Udstillingen viste sig dog at falde rigtigt godt ind i temaet for årets 

folkemøde i Ribe, idet TV-SYD, der dækkede folkemødet, besluttede, at Mikkels rundvisning 

i udstillingen var den folkemøde-aktivitet, der havde mest TV-appeal, og rundvisningen kom 

derfor til at fylde en god del af TV-SYDs dækning af arrangementet. 

Nissemors julehjørne og julemarkedet på MRV blev som i de foregående år ledsaget af en 

lille særudstilling i julekalenderformat med 24 ’låger’. Årets tema var legetøj fra gamle dage, 

og den gav mulighed for at opleve både mange personlige fortællinger og genkendelsens 

glæde blandt de udvalgte genstande.   

Igen i år har forhalsmontren på MRV kunnet fremvise aktuelle arkæologiske fund. Bl.a. en 

flot middelalderkande fra Rosen Allé, og sidst på året fik vi lov at fremvise den smukke og 

meget omtalte guldhalsring fra Ilsted. Fremvisningen faldt desværre sammen med, at museet 

atter blev lukket ned som følge af coronarestriktionerne. Dog kunne man i en kort periode 

efter genåbningen i år igen nå at få et glimt af fundet. 

 

På HEX! udmøntede et samarbejde med kunstmaler Agnete Brinch omkring hendes 

udstillingsprojekt KVINDER DER FORANDRER VERDEN sig i udstillingen af sammen navn, 

men med undertitlen Heltinder og hekse?, hvilket henviste til udstillingens særlige tvist på 

HEX!. Her blev Agnete Brinchs stærke kvindeportrætter og egne refleksioner over de 

portrætterede kvinders liv og virke yderligere perspektiveret med museets refleksioner over 

’heksen’ som pejlemærke både for empowerment, men også for undertrykkelse. 

 

 

 

 

 

 

Museets håndværker Carsten Pedersen under 

opbygningen af særudstillingen på HEX! flankeret 

af Agnete Brinchs fortolkning af Orlando – navnet 

på Virginia Woolfs hovedperson i novellen af 

samme navn. 

 

Herudover stod HEX! også som afsender på en mindre popup-udstilling på Fantasyfestival i 

Esbjerg september, der omhandlede modmagi, dvs. magi brugt som beskyttelse mod det onde 

og den sorte magi. 

 

På Jacob A. Riis Museum er det ikke muligt at lave særudstillinger, men i løbet af året 

udviklede Mette Slyngborg i samarbejde med udstillingsarkitekt Eskild Bjerre og med støtte 

fra Hoffmann-fonden et design for en række mobile udendørs standere, der i det kommende år 

vil kunne bruges af museet såvel som andre kulturaktører til at vise udstillinger i byrummet 

rundt omkring i kommunen. 
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Bramming Egnsmuseum oplevede som sædvanlig langt den største udskiftning i 

udstillingerne. Sommerens særudstilling Gensyn med Frederiksens Tivoli var velbesøgt og 

gav mulighed for publikum for at gense nogle af Bramming Egnsmuseums mest kendte 

genstande, nemlig tivoli-samlingen, som blev hjemtaget til Byhistorisk Arkivs 

genstandssamling i 1977, flere år før selve Egnsmuseet blev stiftet i 1990. Udstillingen viste 

spilleautomater, luftbøsser og luftgynger fra det gamle tivoli, men selve det store 

luftgyngestativ var kun repræsenteret ved et par enkelte dele hængt op på væggen som 

dekoration.  

 

 

 

 

 

 

Gondoler fra luftgyngen i  

Frederiksens Tivoli. 

 

Det store stativ blev oprindelig hjemtaget sammen med de øvrige tivoli-genstande, men selv i 

adskilt tilstand var stativet så omfangsrigt, at det måtte deponeres på en privat landejendom 

uden for Bramming. Her har det ligget ubenyttet i flere årtier, og eftersom det aldrig har været 

opstillet siden 1977, var det under forberedelserne til udstillingen aktuelt at genbesøge stativet 

for at vurdere dets museale værdi. Søren hjemtog enkelte karakteristiske dele, som kunne 

indgå i udstillingen, men besluttede derefter, at de resterende dele af stativet fremover ikke 

skulle indgå i museumssamlingen.  

I stedet for at køre stativets dele på Genbrugspladsen blev der imidlertid med hjælp fra 

frivillig Lars Storgaard taget kontakt til designer Kim Kruchov, som i sit firma 6740inHouse 

arbejder med at lave brugsgenstande ud af gamle, udtjente effekter. Det blev aftalt, at Kim frit 

kunne afhente stativdelene, og at han har frie hænder til at anvende stativets dele til nye 

brugsfunktioner. Samtidig blev det bestemt, at Kim vil udstille eksempler på sine 

produktioner – herunder fra luftgyngestativet – på Egnsmuseet i slutningen af 2022.  

 

Året bød igen på flere kunstudstillinger arrangeret af museets frivillige kunstgruppe bestående 

af John Schwartz, Lars Storgaard og Sven Astrup. På grund af nedlukningen først på året blev 

programmet ændret, således at den første udstilling, Sten og marsk, åbnede i maj, og de sidste 

to, Udsnit og Solstråler og livsglæde, vistes i efteråret. Alle tre kunstudstillinger indeholdt 

såvel malerier som skulpturer, og på trods af coronarestriktioner lykkedes det heldigvis i alle 

tre tilfælde at afholde fernisering - dog med begrænsning i deltagerantallet.  

 

De udstillende kunstnere bidrog også til den levende formidling i løbet af året. Således var 

stenhugger Jørgen Martin Pedersen til stede på museet under Kulturnatten 3. juni, hvor han 

fortalte om sine skulpturer. I efteråret formidlede Bjørn Thomsen portrættegning i museets 

åbningstid såvel for en skoleklasse som for museets gæster, og Lause Søgaard viste selv rundt 

i udstillingen Udsnit. 
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Skoletjenesten og undervisningsaktiviteter 

På Skoletjenestefronten kom formidlerne Trine Wittorff Brander, Dorit Iversen og Jan 

Ryttergaard med hjælp fra Louise Lindgaard i mål med færdiggørelsen af vores første 

undervisningsforløb med tilknytning til HEX!, nemlig et forløb om Maren Spliids, der både 

rummer besøg på museet og læseteater ude i byen. Efter pilotforløb og enkelte tilpasninger 

ligger det nu klart til brug flot sat op af Kirk & Kløgt. Forløbet kan køres af én person og kan 

derfor også tilbydes af museet som lejrskoleaktivitet kun ved Trine Wittorff Brander. 

 

 
Som en del af undervisningen om Maren Spliids indtager eleverne forskellige roller i et 

læseteater, der beskriver forløbet, som ledte op til Marens død.  

 

Mens Maren Spliids forløbet er rettet mod udskolingen, har der vist sig at være en relativt stor 

efterspørgsel på et forløb til mellemtrinnet, der har vist stor interesse for HEX!. Derfor 

udviklede Trine og Louise i fællesskab et forløb omkring magi – både den hvide og den sorte 

samt alt det midt imellem. Forløbet, hvor børnene både skal ud i byen og lede efter magiske 

beskyttelsesmærker samt efterfølgende lave deres egne amuletter i Renæssancestuen, har fået 

virkelig god respons fra de lejrskolebørn, som har prøvet det, og blev af børnene fremhævet 

som en must do-aktivitet for skoleklasser i Ribe. 

Henrik Majenborg gik i foråret i gang med at klargøre arbejdspladserne i gården bag nr. 5, så 

der igen kunne snittes knægte og mures bindingsværk, da de første forløb af Tavl & knægt var 

booket i juni. Her blev også de børn, der alligevel var på besøg til undervisningsforløb sat i 

gang med stort og småt, og de viste sig som fantastiske hjælpere. Der blev båret mursten og 

stablet brænde til den store guldmedalje. Derfor stod rammerne klar til genoptagelse af 

forløbet, så drengene kunne knokle på med genopbygningen af byen, mens pigerne indenfor 

lærte at brodere, og køkkenpigerne knoklede på ved ildstedet for at få lavet kålsuppe og stege 

pandekager. 

 

Selvom museet i december måtte lukke ned, nåede snedkerparret Kesse og Kjerstine dog lidt 

af deres yndlingsaktivitet, nemlig at få besøg af glade børn op til jul fra hele Esbjerg 

Kommune. Sammen med eleverne blev der danset om det store juletræ på Torvet og sunget i 

Klostergården, leget på Torvet, lavet rosinkranse og bagt musenødder hos madammerne i 

køkkenet.  
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Trine har desuden lagt tid i at bidrage på Nationalpark Vadehavets lejrskoleindsats, der 

stræber efter at gøre Vadehavet til en topdestination for lejrskoler i de kommende år, ligesom 

hun deltager i arbejdsgruppen bag MAGI, således at der er sikret et sikkert blik for 

Skoletjenestens behov. 

 

I samarbejde med Rued Langgaard-selskabet og Esbjerg Ensemble har Historie & Formidling 

i løbet af 2021 udviklet et undervisningsforløb om Rued Langgaard ved Mikkel og Louise. 

Forløbet er blevet afprøvet og skal, efter tilpasning og finpudsning, efter planen lanceres i 

foråret 2022, så det kan anvendes under den kommende Langgaard-festival. Arbejdet med at 

udvikle Langgaard-udstillingen på Det Gamle Rådhus er fortsat gennem 2021, og sidst på året 

modtog museet Langgaards gamle flygel, som nu står på Det Gamle Rådhus og fremover vil 

indgå i formidlingen af Langgaard. 

Anden formidling  

I forhold til den digitale formidling blev der i forlængelse af HEX! igen i år udgivet flere 

afsnit af podcasten Trolddom, som Mikkel har produceret med deltagelse af Louise og Maria. 

Med 18.000 downloads må vurderingen lyde, at den er blevet en succes, og den har modtaget 

stor ros i forskellige fora. 

Sydvestjyske Museer er desuden partnermuseum i Nationalmuseets mediehus Vores Tid, og 

Historie & Formidling bidrager hertil på flere måder. Afdelingen stiller med et 

redaktionsmedlem til Vores Tids redaktionsgruppe, ligesom vi bidrager med ekspertviden og 

stiller op til optagelser af de podcast, videoer og øvrige medier, som Vores Tid producerer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Ditlev Tamm og lektor Louise Kallestrup under 

optagelser om hekseprocesserne i renæssancestuen på 

HEX! Optagelserne indgår i en videoserie på YouTube om 

dansk retshistorie. 

 

Bidragene har bl.a. taget form af podcastafsnit om fiskeriets historie ved Søren Byskov og 

frygten for det onde ved Louise Hauberg Lindgaard. Sideløbende fik museet testet 

mulighederne for online streaming af foredrag med et foredrag om Valborgs Aften ved Maria 

Østerby Elleby og virtuelle rundvisninger og spørgerunder i Museet Ribes Vikinger ved 

Morten Søvsø. 

Til gengæld har museets Youtube-aktiviteter ligget stille. Det har for det første skyldtes 

hjemsendelse af de medarbejdere, der primært har stået for denne del af formidlingen og dels 
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den opgavepukkel, der har ventet ved tilbagevenden til arbejdet. Dette arbejde vil vi i 2022 

tage op igen med henblik på at finde et bæredygtigt format, hvor inspektørerne selv i høj grad 

er med til at generere indholdet, da museet dækker emner, som har bred interesse i en national 

kontekst herunder vikingetid, middelalder og besættelsestid. Museet HEX! har fx vist sig at 

vække stor interesse i medierne, og i løbet af sommeren blev museet og Louise involveret i en 

retshistorisk videoserie forestået af juraprofessor og retshistoriker Ditlev Tamm, der var 

meget begejstret for museets indretning, ligesom Louise blev centrum for et møde mellem 

efterkommere af hhv. en trolddomsdømt og en efterkommer af en dommer i en hekseproces. 

Mødet foregik på HEX! og kom i stand gennem Kulturen på P1, hvor Louise stod for at tegne 

den historiske baggrund.  

 

Særudstillinger giver som regel anledning til udvikling af tilknyttede aktiviteter, og i 2021 

blev der i forbindelse med bygningskulturudstillingen i Esbjerg udbudt flere byvandringer ved 

Mette Slyngborg, som tog deltagerne med rundt i byen med særligt blik på historicismens 

detaljer og med henblik på en dialog med deltagerne om byudvikling og bevaring. Også i 

forbindelse med særudstillingen på HEX! afprøvede vi et koncept, hvor en særrundvisning i 

KVINDER DER FORANDRER VERDEN ved Agnete Brinch blev efterfulgt af en middag i 

Café Quedens med kunstneren selv. I forhold til denne type af aktiviteter har den fortsatte 

usikkerhed om corona og en antagelig tilbageholdenhed i samfundet generelt formodentligt 

lagt en dæmper på deltagelsen i denne type aktiviteter, ligesom vi i fremtiden skal være 

tidligere ude med omtaler og markedsføring. Vi vil i 2022 arbejde videre på at skabe 

bæredygtighed i den type af events og arrangementer i samarbejde med den nye enhed, 

Publikum & Marketing. 

 

Et område, som Historie & Formidling gerne vil udvikle, er viften af sommerferieaktiviteter, 

som vi i højere grad ønsker bemandet med museumspersonale og meget gerne frivillige. I 

2021 har det dog været nødvendigt at forlade os på ubemandede aktiviteter.  

På Museet Ribes Vikinger kunne børn i sommerferien gå på jagt efter hundehømhømmer og 

vandhaner, mens efterårsferiens aktivitet tog udgangspunkt i særudstillingen Dannebrog, 

Dannebrog, Dannebrog- fra konge til klaphat og inspirerede til at lave sit eget våbenskjold.  

På Bramming Egnsmuseum var der desuden aktivitet under Kulturnatten 3. juni, hvor der var 

der åbent i udstillingen Sten og marsk, og desuden havde publikum mulighed for med hjælp 

fra museumsinspektør Søren Byskov at se gamle luftfotos fra hjemmesiderne Danmark set fra 

luften samt Historisk Atlas på den store fremviser i foredragssalen. 

Projektudvikling 

Planerne om det kommende museum om magi i Quedens Gaard karréen er kommet godt på 

vej med nedsættelsen af en arbejdsgruppe, der har brugt efteråret på at hente inspiration, tale 

visioner og indhold samt kortlægge genstande - såvel egne som andre museers – som det 

kunne være spændende at vise på museet.  

Siden er arkitektfirmaet E+N Arkitektur fra Aarhus kommet til, og det er lykkedes at finde 

nogle gode løsningsmuligheder for adgangsforhold, flow og indretning, som arkitekterne nu 

er i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen omkring. Vi forventer, at et færdigt prospekt for 

museet MAGI ligger klar medio april 2022.  
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I begyndelsen af året bidrog afdelingen også til det store samarbejdsprojekt mellem 

Sydvestjyske Museer (forankret hos HSB), Vardemuseerne, SDU og Viborg Museum om 

udgrænsede og uønskede, som udmøntede sig i en VELUX-ansøgning, der i første omgang 

dog ikke blev imødekommet. 

 

2021 bød også på forberedelserne til den kommende særudstilling om ”Northern Emporium 

(SJM 3)” på MRV. Udviklingsarbejdet er organiseret med Mikkel Kirkedahl Nielsen som 

projektleder med fagligt input fra arkæologienheden fra navnlig Claus Feveile og Morten 

Søvsø samt ekstern hjælp fra professor Søren Sindbæk, Aarhus Universitet. 

 

Historie & Formidling bidrager ligeledes til udvikling af prospektet for Nyt Ribes Vikinger, 

hvor Mikkel sidder i arbejdsgruppen. 

 

I Bramming er arbejdet med Projekt ELVÆRKET fortsatte i 2021, dog blev fremdriften i 

udarbejdelsen af et prospekt for projektet bremset af coronanedlukninger og hjemsendelser 

både for projektleder Søren Byskov og blandt vigtige samarbejdspartnere. Hen over foråret og 

sommeren lykkedes det dog at nå frem til et mere klart fokus for projektet. Arbejdsgruppen 

afholdt en workshop med naturfagslærere fra skoler i Esbjerg Kommune med det formål at 

indhente inspiration og ønsker til funktionaliteter i et kommende læringscenter. Resultatet 

blev en lang række konstruktive input til udarbejdelsen af det kommende prospekt. Endvidere 

besøgte Søren sammen med medlemmer af arbejdsgruppen Poul la Cour museet i Askov, 

Harteværket ved Kolding samt Aalborg Universitet Esbjergs afdeling for Energiteknik. 

Aktiviteterne ledte frem til, at arbejdsgruppen formulerede et forslag til indhold i 

læringscenteret omfattende ønsker til de fysiske rammer samt fem temaer, som skal ligge til 

grund for fem naturfaglige læringstilbud i centeret. Forslaget blev forelagt projektets 

styregruppe, som mødtes første gang 25. august. Styregruppen gav sin opbakning til det 

fokus, som arbejdsgruppen lagde op til.  

 

Det oprindelige idéoplæg fra 2019 indeholder ud over selve læringscenteret også en skitse til 

en kommende lege-science park vest for museet. Det område, hvor parken ønskes etableret, 

var indtil 2021 også hjemsted for en række stenskulpturer fra de stensymposier, som blev 

afholdt i det tidligere Bramming Kommune. I april blev der imidlertid takket være Esbjerg 

Kommunes byfornyelsesinitiativ gennemført en flytning af skulpturerne til Biblioteksparken, 

og dermed udgør skulpturernes tilstedeværelse ikke længere en hindring for udbygning af 

Egnsmuseet og etablering af legepark. 

Kapitel 8 arbejde 

Debatten om Esbjerg bys udvikling var meget præsent i 2021. Museet afsendte flere 

høringssvar bl.a. i forbindelse med en fornyet høringsrunde om højhuset, Torvegade 6. Her 

havde borgerpres ledt til et nyt forslag om reduceret etagehøjde fra 12 til 8-9 etager, men fra 

museets side er bekymringen over den høje bygning midt i den historiske bykerne og det 

deraf følgende brud med byens historiske bygningsskala fortsat stor.  
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Udstillingen Esbjerg – Alletiders bygningskultur var dermed også højaktuel, da den åbnede, 

og kapitel 8 arbejdet og formidlingen smeltede sammen i både udstilling, foredrag, 

byvandringer og debataften på museet samt interviews om udstillingen til flere lokale medier. 

 

     
En af installationerne i udstillingen ’Esbjerg – Alletiders bygningskultur’ består af en plan af 

Esbjerg by, med løse bygningselementer i forskellige højder, ’højhuse’. Flytter gæsten dem 

rundt, bliver højhusene meget virkningsfuldt vist i det bybillede, som er projiceret op på 

væggen.  

 

Museumsinspektør Mette Slyngborg har fortsat fungeret som museets kapitel 8 ansvarlige for 

Nyere Tids-området, ligesom hun fortsat har haft sæde i Det Særlige Bygningssyn. Arbejdet 

her har ud over deltagelse i synets møder i 2021 været markeret af Mettes deltagelse i 

redaktionsgruppen omkring en ny national fredningsstrategi. I løbet af 2021 blev den nye 

fredningsstrategi udviklet og bearbejdet. Fredningsstrategien har fokus på udvælgelse af 

velfærdssamfundets bygningsarv som fremtidige emner til fredning. Det gælder både 

parcelhuse, institutioner og muligvis hele bebyggelser, der er over 50 år gamle.  

 

I Esbjerg Kommunes Byfond leverede Mette Slyngborg input til den nye hjemmeside, bl.a. 

billedmateriale og samarbejde med Moove samt Charlotte Lindhardt, der producerede tekster. 

I byfondsarbejdet blev der udviklet to nye plakater med motiver fra hhv. Ribe og Esbjerg. 

Plakaterne skal afløse tidligere plakater og vise de to byers forskellige stilarter og æstetiske 

udtryk, hvor udvalgte detaljer markerer byernes unikke særpræg. Plakatmotiverne blev også 

trykt som postkort.  

Deltagelsen i det oprettede arkitektur advisory board under Esbjerg Kommune blev aktiveret 

med deltagelse i to workshops med dialoger om kommunens kommende arkitekturpolitik.  

Guider og vægtere 

Historie & Formidling står for uddannelse, udvikling og opdatering af guidernes viden. 

Selvom coronanedlukninger har besværliggjort meget arbejde, er det trods alt lykkedes at 

gennemføre flere arrangementer for guider, ghostwalkere og vægtere. Ud over møder med 

opdateringer om museets aktiviteter og fremtiden for guidekorpset har overinspektør Morten 

Søvsø præsenteret guiderne for de seneste gadegravninger, ligesom der også blev snakket 

meget om Ribes gadenavne i et møde, der lå i forbindelse med udgivelsen af Leif Graves 

Christensens bog om samme emne. Herudover har guiderne gennemført flere 

fortælletræninger.  
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2.3 Historisk Samling fra Besættelsestiden (HSB)  
 

2021 blev på ny et sælsomt år med en næsten total nedlukning i foråret, hvor HSB’s ansatte 

og frivillige var helt eller delvist hjemsendt, og hvor kun de mest presserende arbejdsopgaver 

blev løst. Det årlige møde i HSB’s Board måtte aflyses ligesom 4. maj-arrangement sammen 

med MYRTHUE. Alligevel lykkedes det året igennem at gennemføre en stribe aktiviteter og 

påbegynde nye projekter.  

Forskning 

Arkivleder Henrik Lundtofte stod i spidsen for arbejdet med en stor projektansøgning til 

Velux Fondens Museumsprogram sammen med Viborg Museum, Vardemuseerne og SDU’s 

center for velfærdsforskning (DaWS) og fik til formålet en måneds frikøb fra modningsmidler 

fra Velux Fonden. Der er tale om et meget ambitiøst fælles forsknings-og formidlingsprojekt 

under overskriften De udstødte, de uvelkomne og de beundrede - Resocialisering, velfærd og 

demokratisering 1945-1950 med et samlet budget på 7,5 mio. Projektet om resocialisering af 

landsforræderdømte, demokratisering af tyske og andre flygtninge samt hjælp til 

modstandsfolk blev af Velux Fonden i slutningen af 2020 udvalgt til den egentlige 

ansøgningsrunde i foråret 2021, hvor projektet desværre tabte på målstregen. Projektgruppen 

giver imidlertid ikke sådan op og indsendte henimod årets slutning en revideret 

interessetilkendegivelse, der nu igen er blandt de af Velux udvalgte projekter i den egentlige 

ansøgningsrunde (forår 2022). Derudover søgte projektgruppen en pulje til kulturhistorisk 

forskning hos Augustinus Fonden, dog uden held.  

 

Et bidrag af Henrik Lundtofte om Danmark 1944-45 med titlen ’Purges, Patriotism, and 

Political Violence – the Danish Case 1944–1945’ udkom i antologien Collective Identities 

and Post-War Violence in Europe, 1944-48 – Reshaping the Nation på forlaget Palgrave 

Macmillan. Han bidrog til årets udgave af Levende Viden med en artikel om kommunisten Ib 

Nørlunds grundlovstale i Esbjerg 1945. Han har endelig påbegyndt et bogprojekt, hvor han 

samler nogle af sine undersøgelser i tysk politi, Hipo og propaganda med en stribe delstudier i 

danske myndigheders anti-sabotage tiltag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antologien rummer ud over Henrik Lundtoftes bidrag en stribe 

artikler om vold og kollektive identiteter i Europa på tærsklen 

mellem krig og fred. 
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Søren W.K. Rasmussen skrev på grundlag af 

sit fund af en aldrig tidligere udnyttet og 

meget spændende brevsamling (beslaglagt af 

den danske efterkrigscensur) en artikel til 

Levende Viden om tanker, tilværelse og samliv 

blandt flygtningene i lejrene ved Esbjerg.  

 

 

 

 

Desuden skrev han til Levende Viden sammen med Ida Kjær Larsen et bidrag om de såkaldt 

allierede flygtninge i Esbjerglejrene i 1946-48. Endelig har Søren W.K. Rasmussen undersøgt 

krigsgrave som erindringssteder og som museale rum og skrevet en artikel om emnet, der 

udkommer primo 2022. 

 

Ida Kjær Larsens nybrydende undersøgelse af Holocaust-benægtelse i det 21. århundrede 

udkom i årsskriftet RAMBAM i december. Det har traditionelt været bittesmå netværk af 

nynazister og såkaldte revisionister, der mere eller mindre elegant har afvist, hvad alle 

tænkende mennesker er enige om, nemlig at nazisterne og deres kollaboratører myrdede seks 

millioner jøder under 2. Verdenskrig. Ida Kjær Larsens arbejde påviser, hvordan nogle af de 

samme netværk nu aktivt og undertiden dygtigt udnytter digitale platforme og sociale medier 

til at sprede deres budskaber til ikke mindst unge med grov sarkasme og satire i form af fx 

Memes. Det er en undersøgelse, der forhåbentlig åbner vejen for flere tilsvarende studier, og 

som matcher vigtige elementer i regeringens handlingsplan imod antisemitisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Et eksempel på moderne Holocaustbenægtelse, der benytter 

grove satiretegninger og antisemitiske Memes.  

Formidling  

De centrale resultater af Ida Kjær Larsens arbejde med Holocaustbenægtelse blev formidlet i 

en kronik i Dagbladet Information (10.4.). Benægtelsen og erfaringerne med 

Holocaustundervisningscenteret på Esbjerg Museum var afsættet for en kronik i Jydske 

Vestkysten (26.9.). Og sammen med Henrik Lundtofte og direktør for Dansk Jødisk Museum, 

Janus Møller Jensen, skrev Ida Kjær Larsen en kronik i Politiken (”Danmark svigter mindet 

om Holocaust”, 28.12.) som et aktuelt bidrag til regeringens udvikling af en antisemitisme-

handlingsplan. I juni havde vi besøg i Holocaustundervisningscenteret af ansatte fra Dansk 

Jødisk Museum som indledning på et videre samarbejde. Det førte bl.a. til sparring og 
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samarbejde i forbindelse med en pulje til støtte for undervisningsaktiviteter om Holocaust og 

folkedrab, som Børne- og Undervisningsministeriet med frapperende kort varsel præsenterede 

sidst på året. Vores ansøgning modtog desværre afslag.  

HSB og MYRTHUE (Esbjerg Kommunes skoletjeneste) har med Holocaustundervisningscen-

tret måske været for tidligt ude i forhold til at opnå statslig støtte – for vi har sammen med 

MYRTHUE siden 2017 gjort præcis det, myndighederne nu efterspørger. Og kvaliteten fejler 

ikke noget. Forløbet gør indtryk, fortæller eleverne. Og efter en introduktion skrev en voksen 

deltager til os og til Esbjerg Kommunes borgmester, at Holocaustundervisningscenteret er 

”helt fantastisk.”  

 

Traditionelt afholder HSB sammen med MYRTHUE et åbent hus-arrangement i udstillingen 

BESAT på Esbjerg Museum 4. maj. Pandemien satte en stopper for arrangementet, men Klaus 

Lund og Charlotte Bruun fra MYRTHUE og Henrik Lundtofte sørgede sammen med SJM’s 

kommunikationsansvarlige for en (mundvandsansporende) rationeringsoplevelse på de sociale 

medier – i form af tilberedelsen af en kaninret fra en opskrift i BESAT-udstillingen.  

 

Selv om museet har været præget af lukninger, har især Søren W.K. Rasmussen og Ida Kjær 

Larsen gennemført undervisningsforløb samt omvisninger i udstillingerne MODSTAND og 

BESAT på Esbjerg Museum af ikke mindst folkeskoleelever, elever på ungdomsuddannelser, 

studerende og interesserede voksengrupper.  

 

 

 

 

 

 

 

I september-oktober havde vi 12-15 skolegruppebesøg i 

BESAT og MODSTAND, mens elever fra ungdoms-

uddannelserne på Rybners var i forskellige forløb.  

Her er det en 6. klasse, Ida Larsen viser rundt i 

udstillingen MODSTAND – Esbjerg, Ribe, Bramming 

1940-45 

 

I tillæg var der igennem året flere hundrede elever på Esbjerg Museum til ikke mindst de 

forløb, HSB sammen med MYRTHUE har udviklet i Holocaustundervisningscenteret, og som 

gennemføres af MYRTHUE. I juli blev ESM besøgt af en gruppe amerikanske 

udvekslingsstuderende fra DIS i København, der blev introduceret til 

Holocaustundervisningscenteret samt BESAT og Gravlunden. Henrik Lundtofte har desuden 

holdt fire forelæsninger og kunne i juni høres i Jarl Corduas populære podcast Hitlers 

æselører.  
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Formidlingen af de mange grave i Fovrfeld Gravlund udmøntede sig i først fire og så 

yderligere to udsolgte omvisninger ved HSB’s powerduo, Søren W.K. Rasmussen og Ida 

Kjær Larsen, og sidstnævnte arrangerede derudover en ekstra-ekstra-omvisning i oktober. 

 

www.illegalpresse.dk havde med 34.000 et noget lavere antal brugere end ellers i de senere 

år, der har været kendetegnet ved en stigende tendens. Websitet åbnede i 2011, og tiden 

nærmer sig, hvor det skal moderniseres. Derimod giver HSB’s tilstedeværelse på 

www.arkiv.dk et voksende antal opgaver. HSB fik omkring 200 henvendelser pr. telefon, e-

mail og i særdeleshed via www.arkiv.dk med forespørgsler om arkivmateriale. 

Henvendelserne kommer fra opgaveskrivere på folkeskoler, ungdomsuddannelser og 

universiteter over slægtshistorikere til forskere og forfattere. 

 

På udstillingsfronten bistod HSB bl.a. den amerikanske ambassade i Stockholm med 

oplysninger og udlånte originaleksemplarer af amerikansk materiale, der blev smuglet ind i 

det tyskbesatte Danmark. Det var fx en bog om amerikanske luftangreb på Tyskland, der 

udkom 1944 camoufleret som en DSB-køreplan, og som kunne ses, da ambassaden 27. juni 

åbnede en udstilling om Office of War Informations (OWI) virksomhed i Sverige og 

kontorets tråde videre til bl.a. Danmark.  

HSB’s frivillige og tilknyttede  

Mona Jensen har atter ydet en vigtig indsats og besvaret forespørgsler, taget sig af arkiv- og 

registreringsopgaver og katalogiseret bøger.  

 

Benneth Østergaard Petersen fyldte i efteråret 90 år og takkes for en efterhånden årelang 

frivillig indsats i HSBs tjeneste. I 2021 har han pr. fjerndistance indskrevet HSBs ringbinds-

registranter over samlingen af illegale blade, så vi nu kan bearbejde og ikke mindst begynde 

at opdatere registreringen digitalt. Det har vi længe haft hårdt brug for med en samling på 

langt over 10.000 illegale blade fra årene 1941-45. Desuden har han transskriberet en dagbog 

fra en af de esbjergensiske modstandsfolk, som umiddelbart efter befrielsen blev sendt til 

grænsen for at hjælpe med kontrollen af de titusinder af hjemvandrende tyske soldater.  

I september-december havde HSB en praktikant fra Aarhus Universitet, nemlig stud.mag. i 

historie Kasper Kruse Jensen. Han har arbejdet med bl.a. affotografering og selvstændig 

statistisk bearbejdning af et stort journalsagsmateriale om studiestøtte mm. til tidligere 

modstandsfolk. Det er et arbejde, HSB kan udnytte til forskningsprojekter om velfærd og 

resocialisering af modstandsfolk.  

 

Afleveringer  

HSB har i 2021 modtaget 16 afleveringer – fra afleveringer af enkeltbøger over beretninger 

om oplevelser under besættelsen til en sabel. Årets mest omfattende aflevering var utvivlsomt 

en bogsamling fra en samlernatur med et fantastisk bibliotek med bl.a. forsknings- og 

populærlitteratur om 2. Verdenskrig på dansk, tysk og engelsk, der har beriget HSB-

biblioteket med mange nye titler. Mange af bøgerne afventer nu videre behandling i 

hovedbibliotekets katalogisering. 

http://www.illegalpresse.dk/
http://www.arkiv.dk/
http://www.arkiv.dk/
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3. Undersøgelser og projekter 

3.1. Arkæologi & Samling 

SJM 146 Novrup Vandværk, Novrup By, Jerne Sogn 

I forbindelse med grundsalg blev der undersøgt ca. 800 m2 i Novrup. Her fandtes tre huse fra 

sen vikingetid og middelalder (c. 1000-1250), mens et fjerde er mere usikkert og muligvis kan 

være fra yngre stenalder. 

Udgravningsleder: Claus Feveile 

Undersøgelsestidspunkt: januar 

Undersøgelsen blev betalt af: Jydsk Møllebyg 

SJM 545 Navervænget III, Guldager By, Guldager Sogn  

Mindre forundersøgelse og egentlig undersøgelse i forbindelse med salg af erhvervsgrund.  

Fund af to hustomter med tilhørende økonomibygninger og skelgrøfter typologisk- og 

keramikdateret til tidlig middelalder. Bebyggelsen er en del af en større landsby undersøgt i 

ESM 2617 og SJM 545 I+II.  

Udgravningsleder: Troels Bo Jensen/Malene Aagreen Nielsen 

Undersøgelsestidspunkt: Juli (FU), oktober-november (EU) 

Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 

SJM 596 Østre Industrivej IV, Tjæreborg By, Tjæreborg Sogn 

Mindre forundersøgelse og egentlig undersøgelse i forbindelse med salg af erhvervsgrund. 

Fund: en hustomt med tilhørende hegnshus og hegn. Bebyggelsen er typologisk og gennem 

keramikfund dateret til yngre romersk/ældre germansk jernalder. Der er tidligere fundet og 

udgravet mere af samme bebyggelse på tilstødende arealer i SJM 596 I-III og bebyggelsen 

tolkes som værende en del af en stor yngre romersk/ældre germansk jernalderlandsby, som 

strækker sig i hvert fald 300 m længere mod nord op til ESM 562.  

Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: December 

Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 

SJM 609 LEGO Kornmarken, Billund By, Grene Sogn 

Forud for et større planlagt byggeri blev der forundersøgt et areal på ca. 6,2 ha. Der fremkom 

ingen væsentlige fortidsminder, og arealet kunne frigives til det planlagte byggeri uden 

yderligere arkæologiske undersøgelser. 

Udgravningsleder: Claus Feveile 

Undersøgelsestidspunkt: Oktober 

Undersøgelsen blev betalt af: LEGO, Billund 

SJM 934 Tvedgade 19, Ribe Bygrunde, Skt. Katharine Sogn 

I forbindelse med planerne om opførelse af tre blokke med lejligheder blev det eksisterende 

apotek på grunden fra ca. 1970 nedrevet og grunden efterfølgende udgravet. Ved 
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udgravningen fremkom der spor af bebyggelse, bl.a. et flot grubehus og vejspor fra 7-800-

årene. En brønd kunne dateres til inden for det sidste årti af 800-årene. 

Fra middelalder og nyere tid stammer en række gruber og brønde, mens der ikke har været 

egentlig bebyggelse på stedet. Endelig blev kanten af den vådeste del af Pajpyt påvist. Der 

kunne både konstateres en naturligt dannet del, men også en række parallelle grøfter, der i 

fladen overlappede hinanden. Her afventer vi fortsat en række naturvidenskabelige 

undersøgelser, men hovedparten af grøfterne forventes at være fra vikingetiden. 

Udgravningsleder: Claus Feveile 

Undersøgelsestidspunkt: Marts 

Undersøgelsen blev betalt af: Nørgaard Anlæg Aps. 

SJM 941 150 kV kabel Roager-Ribe 

Som forberedelse til den kommende store 400 kV luftbårne elledning, der skal passere tæt øst 

om Ribe, skal de nuværende luftledninger graves i jorden, ”kabellægges”. Der blev 

gennemført en forundersøgelse af ca. 10,3 km tracé fra Roager i syd til transformatorstationen 

Tange i Ribes østkant. Ved Vesterbæk i Roager Sogn, blev der påvist dele af to mindre 

bebyggelser fra førromersk jernalder, det ene sted i form af to hustomter. I Seem Sogn blev 

der fundet tre urnegrave fra ældre jernalder, mens der tæt ned til engen på sydsiden af Ribe Å 

blev undersøgt dele af et gårdsanlæg fra en landsby, der skal dateres til ældre germansk 

jernalder. Samme sted var der også spor efter en boplads fra Maglemosekulturen. 

Udgravningsleder: Claus Feveile og Malene Aagreen Nielsen 

Undersøgelsestidspunkt: April-maj 

Undersøgelsen blev betalt af: Energinet Eltransmission A/S 

SJM 945 Cykelsti langs Koldingvej, Billund Sogn 

Større forundersøgelse udført som overvågning i forbindelse med etablering af dobbeltrettet 

cykelsti langs vejen. Herved fandtes der ingen spor af arkæologisk interesse.  

Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: Marts  

Undersøgelsen blev betalt af: Billund Kommune 

SJM 951 Sandfang Kongeåen, Gredsted By, Jernved Sogn 

Større forundersøgelse i forbindelse med anlæggelsen af et sandfang på nordsiden af 

Kongeåen øst for, hvor Varde Hovedvej krydser Kongeåen, lige overfor fundstedet for 

Gredstedbroskibet. Forundersøgelsen viste, at hele området tidligere har været vådområde 

omkring Kongeåen med tykke organiske lag med gode bevaringsforhold for organisk 

materiale. Syv stykker tildannet træ blev fundet i forundersøgelsen, et af disse viste sig ved en 

dendrokronologisk prøve at kunne dateres til efter 1023 e.Kr. og er formentlig flydt til stedet 

med åen. Desværre ikke flere spor af Gredstedbroskibet. 

Udgravningsleder: Frederik Olaf Dyhr Øelund 

Undersøgelsestidspunkt: Juni 

Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 
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SJM 952 Rosen Allé, Sct. Jørgens Gade, Tvedgade Seminarievej og Nørremarksvej, 

Ribe Bygrunde, Skt. Katharine Sogn 

I forbindelse med renovering af de eksisterende kloakker samt separering af overfladevand 

blev anlægsarbejdet overvåget arkæologisk i mange kortere etaper. Af væsentlige fund kan 

især fremhæves 5-7 brønde, hvoraf én med sikkerhed er fra vikingetiden, mens de øvrige 

foreløbig dateres til middelalderen. I brønden fra vikingetiden fandtes ét af de flotteste 

vikingetidige metalfund fra Ribe: et meget stort og flot bevaret trefliget spænde fra 

begyndelsen af 900-årene. I en anden brønd fra 1300-tallet fremkom en hel blyglaseret kande. 

Desuden blev der undersøgt syv grubehuse fra vikingetiden. Forventningen om også at 

undersøge den vikingetidige bygrøft og voldgrav blev ikke indfriet – antagelig fordi senere 

vejforløb har bortslidt det niveau, hvori de skulle findes. Undersøgelsen forløb også tæt forbi, 

hvor vi forventer, at Sct. Jørgensgården skal befinde sig, men udgravningen gav ingen sikre 

spor efter den. 

Udgravningsleder: Maria Knudsen og Claus Feveile 

Undersøgelsestidspunkt: Marts-november 

Undersøgelsen blev betalt af: DIN Forsyning A/S 

SJM 966 Cykelsti langs Omme Landevej, Filskov Sogn 

Større forundersøgelse udført som overvågning i forbindelse med etablering af dobbeltrettet 

cykelsti langs vejen. Herved fandtes der ingen spor af arkæologisk interesse.  

Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: Januar-februar 

Undersøgelsen blev betalt af: Billund Kommune 

SJM 969 Tjæreborg Nord IV, Tjæreborg By, Tjæreborg Sogn 

Egentlig undersøgelse af en velbevaret gård i flere faser fra førromersk jernalder. Gården 

tolkes som omtrentlig samtidig med en landsby ca. 2-400 m mod sydøst (udgravningerne 

ESM 2713 og SJM 652). En grøft går fra den lille bebyggelse i retning af landsbyen.  

Udgravningsleder: Janne Krøtel 

Undersøgelsestidspunkt: Marts-maj 

Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 

SJM 979 Veldbæk Industri III, område 1-3, Tovrup, Esbjerg Jorder, Jerne Sogn 

Egentlig undersøgelse i forbindelse med salg af erhvervsgrund og byggemodning. 

Udgravning af bebyggelse fra senneolitikum, tidlig førromersk jernalder, yngre romersk/ældre 

germansk jernalder, middelalder og renæssance-nyere tid, samt jordfæstegrave fra 

enkeltgravskultur. Til bebyggelsen hørte også to vejforløb, henholdsvis et brolagt vejforløb 

formodentlig fra nyere tid og et oldtids-vejforløb, som sandsynligvis skal dateres helt tilbage 

til stenalderen. Derudover blev der dokumenteret to delvist nedbrudte bunkers samt panser- 

og løbegrave fra 2. Verdenskrig. 

Udgravningsleder: Tobias Torfing 

Undersøgelsestidspunkt: Januar-oktober 

Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 
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SJM 987 Nedgravning af 60 kV kabel, Grindsted Sogn 

Større forundersøgelse udført som overvågning i forbindelse med nedgravning af elkabel. Der 

fandtes intet af arkæologisk interesse ved forundersøgelsen. 

Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: April 

Undersøgelsen blev betalt af: Netselskabet N1 

SJM 1001 Veldbæk Industri III, Tovrup Jorder, Jerne Sogn 

Som en del af udgravningen SJM 979 blev der afsøgt med metaldetektor i to omgange. Første 

gang efter forundersøgelsen og inden udgravning, hvor der, systematisk og extensivt blev 

afsøgt 51 timer indenfor ca. 13 ha. I anden omgang foregik afsøgningen i forbindelse med 

muldafrømning ved den egentlige udgravning. Her blev der afsøgt systematisk, intensivt i 39 

timer inden for et areal på 4 ha. 

Fundmængden var begrænset (6 smykker og et par mønter), men rent metodisk var der tale 

om en spændende undersøgelse. 

Udgravningsleder: Claus Feveile 

Undersøgelsestidspunkt: Januar-juni 

Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 

SJM 1002 Bækvej 10, Hjortlund By, Hjortlund Sogn 

Mindre forundersøgelse i forbindelse med byggeriet af en kostald. Ingen fund af væsentlige 

fortidsminder.  

Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: Januar  

Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 

SJM 1006 Oddesundvej 25, Gjesing By, Bryndum Sogn 

Mindre forundersøgelse og egentlig undersøgelse af to hustomter fra førromersk jernalder.  

Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: Februar-marts 

Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 

SJM 1013 Alssundvej, Kærsing Gårde, Bryndum Sogn 

Egentlig undersøgelse i forbindelse med salg af erhvervsgrund. Udgravning af bebyggelse fra 

senneolitikum, førromersk jernalder og fra vikingetid-middelalder. Der fandtes desuden spor 

af smedning og rester af en ovn indbygget i skråning samt løbegrave og et større dræn fra 2. 

Verdenskrig. Bebyggelsen fra vikingetid-middelalder er stort set komplet udgravet og tolkes 

som torpen Kærsing Gårde. 

Udgravningsleder: Malene Aagreen Nielsen 

Undersøgelsestidspunkt: Maj-oktober 

Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 
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SJM 1018 Rørvangen, Bryndum By, Bryndum Sogn 

I forbindelse med udstykning til parcelhuse blev der forundersøgt ca. 1,7 ha og herefter 

udgravet ca. 0,9 ha. Ved undersøgelsen fremkom dele af en bebyggelse fra middelalderen 

bestående af 16 huse samt et antal hegn og grøfter, der afgrænser flere gårdsanlæg i 

landsbyens nordlige del. 

Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: September-oktober 

Undersøgelsen blev betalt af: Laust Bendix Jensen  

SJM 1020 Storegade 26, Boldesager, Esbjerg Jorder, Jerne Sogn 

Besigtigelse og dokumentering af tysk beskyttelsesrum fremkommet under nedrivning af 

bygninger på grunden. Beskyttelsesrummet stammer fra besættelsen, hvor det tyske Artillerie 

Waffenkommando (artilleri-depot) lå på området. Bunkeren blev efter registrering nedbrudt. 

Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: Marts 

Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 

SJM 1023 Gabelsvej 35, Bramming Hdg., Bramming Sogn 

Mindre forundersøgelse i forbindelse med byggeriet af en Rema 1000 dagligvarebutik. Der 

blev fundet et enkelt mindre hus med relation til Kirkebro-landsbyen fra ældre germansk 

jernalder, som i 1993-1994 blev undersøgt umiddelbart nord og øst for området.  

Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: Marts 

Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer  

SJM 1024 Netto Sjelborgvej, Hjerting By, Hjerting Sogn 

Større forundersøgelse forud for byggeri af dagligvarebutik. Ved forundersøgelsen fandtes, ud 

over moderne spor efter en minkfarm, to kogestensgruber, som sandsynligvis har forbindelse 

med bebyggelsen fra førromersk jernalder udgravet umiddelbart mod vest (SJM 647 III).  

Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: Maj 

Undersøgelsen blev betalt af: Salling Group A/S 

SJM 1028 Guldager Skolevej, Guldager by, Guldager Sogn  

Større forundersøgelse i forbindelse med byggeriet af en ALDI dagligvarebutik. Der blev ikke 

fundet væsentlige fortidsminder.  

Udgravningsleder: Michael Alrø Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: April 

Undersøgelsen blev betalt af: Agat Development A/S  

SJM 1035 Ankelbo Østergård, Ankelbo Gårde, Grene Sogn 

I forbindelse med en større udstykning til parcelhuse er ca. 50 ha under forundersøgelse. 

Langt hovedparten af arealet er helt uden fortidsminder, men i et par afgrænsede områder er 

der indtil videre påtruffet to langhuse fra senneolitikum (2200-1800 f.Kr.) samt en grube fra 
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enkeltgravskulturen (2600-2200 f.Kr.). Arealerne forventes at kunne frigives til 

byggemodning i foråret 2022. 

Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: November- 

Undersøgelsen blev betalt af: Billund Kommune  

SJM 1046 Lillebæltsvej 37, Kærsing Gårde, Bryndum Sogn 

Besigtigelse i forbindelse med opførslen af ny industrihal. Fund af tre bombekratere fra 

allieret bombardement 27. august 1944. Det ene krater indehold en olietønde stadig lækkende 

olie. Området har tidligere været tysk OT-lejr under besættelsen og blev ødelagt under 

bombardementet.  

Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: Juni 

Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 

SJM 1089 Søndre Skadsvej 28, Esbjerg Jorder, Skads Sogn 

Mindre forundersøgelse forud for salg af grund. Fund af enkelte grøfter formodentlig fra 

nyere tid. Ingen væsentlige fortidsminder. 

Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: Juni 

Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 

SJM 1100 Andrup By, Andrup By, Skads Sogn 

Ved forundersøgelse af 3,6 ha fremkom der bebyggelse fra middelalder og nyere tid på ca. 1,1 

ha, der er indstillet til egentlig udgravning. 

Udgravningsleder: Bente Grundvad 

Undersøgelsestidspunkt: November 

Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 

SJM 1104 Tjæreborg Nord V, Tjæreborg By, Tjæreborg Sogn 

Større forundersøgelse i forbindelse med byggemodning. Fund af en overpløjet gravhøj samt 

rester af et hus fra nyere tid. Af gravhøjen var der kun var et aftryk i undergrunden tilbage af, 

hvorfor arealet blev frigivet efter endt registrering.   

Udgravningsleder: Janne Krøtel 

Undersøgelsestidspunkt: November-december 

Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 

SJM 1105 Kløvermarken 106, Billund By, Grene Sogn 

Mindre forundersøgelse af knap 3000 m2 forud for udvidelse af fabrik. Der fandtes ingen spor 

af kulturhistorisk interesse. 

Udgravningsleder: Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: September 2021 

Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 
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SJM 1107 Processionsgangen, Ribe Domkirke, Ribe Domsogn 

Større forundersøgelse foranlediget af udskiftning af eksisterende gulve og indlægning af 

gulvvarme i den fredede rest af processionsgangen syd for Ribe Domkirke. Ved afgravningen 

i 40 centimeters dybde fremkom enkelte steder rester af bygningens gulv lagt af teglsten samt 

en stor gravsten. Der var tale om en genanvendt middelalderlig sten, formentlig gotlandsk 

kalksten med to meget nedslidte cirkulære skriftbånd. I sin senere brugsfase var stenen tilføjet 

navnet IEP BRVN og et bomærke, altså Jeppe Brun. Desuden kunne gøres forskellige 

bygningsarkæologiske iagttagelser, bl.a. et oprindeligt afløb igennem muren mod 

Lindegården samt sekundært indsatte gavl- og skillemure. 

Udgravningsleder: Morten Søvsø 

Undersøgelsestidspunkt: Oktober-november 2021 

Undersøgelsen blev betalt af: Ribe Domsogns Menighedsråd 

SJM 1117 Ulkjærvej, Gredsted By, Jernved Sogn 

Mindre forundersøgelse forud for salg af erhvervsgrund. Fund af bebyggelsesspor 

formodentlig fra yngre romersk/ældre germansk jernalder. Arealet var ikke særligt stort og 

temmelig forstyrret af tidligere afgravning/sandtagning, hvorfor det blev frigivet efter 

registrering af de i forundersøgelsen fundne anlæg. 

Udgravningsleder: Troels Bo Jensen 

Undersøgelsestidspunkt: Oktober 

Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer 

SJM 1121 Mølhøj, Andrup By, Skads Sogn  

Egentlig undersøgelse i forbindelse med byggeriet af et hyper scale datacenter. Undersøgelsen 

udgør den sjette af i alt syv egentlige udgravninger i forbindelse med projektet og indeholder 

fund af en velbevaret bebyggelse fra førromersk jernalder. 

Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard 

Undersøgelsestidspunkt: Oktober- 

Undersøgelse blev betalt af: COWI A/S som repræsentant for META (tidligere Facebook)       

SJM 1124 Sdr. Bøel By, Gørding Sogn 

Efter at metaldetektorfører Dan Christensen i oktober 2021 fandt en 446 gram tung halsring af 

guld, blev der gennemført en undersøgelse af fundstedet, der viste at halsringen engang i 

formentlig første del af 500-årene e.Kr var gravet ned i et hus. Mange andre detektorfund fra 

området viser en lokalitet med mange særprægede metalfund, der i tid strækker sig fra 3-400-

årene og nogle hundrede år frem. 

Udgravningsleder: Claus Feveile 

Undersøgelsestidspunkt: Oktober 

Undersøgelsen blev betalt af: Slots- & Kulturstyrelsen 

SJM 1134 Andrup Sydvest, Andrup By, Skads Sogn 

Planområdet for udstykningen SJM 1100 blev afsøgt med metaldetektor inden 

forundersøgelsen. Herved fremkom få, men væsentlige fund. Særlig bemærkelsesværdig er en 

blyamulet med indskrift på begge sider med minuskler, dvs. sige ”små” bogstaver. Den skal 
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dateres til middelalderen. Desuden fandtes også en halv økse af bronze, en såkaldt pålstav fra 

ca. 1400-1000 f.Kr. 

Udgravningsleder: Claus Feveile 

Undersøgelsestidspunkt: 6. november 

Undersøgelsen blev betalt af: Esbjerg Kommune 

3.2 Historie & Formidling 
 

Den følgende liste rummer sager, som har krævet en betydelig arbejdsindsats i 2021. Hertil 

kommer sager, der omhandler håndtering af forespørgsler, tilbud om donationer til museets 

samling samt mindre opgaver. 

SJM 209 Quedens Gaard 

Historie og Formidling bidrager til styregruppen for Quedens Gaard og til udviklingen af 

karréen som udstillings– og oplevelsessted. Herunder er en række opgaver tilfaldet enheden, 

herunder indretning, bidrag til afvikling af events, input til aktiviteter m.m. 

Styregruppe 

Flemming Just 

Henrik Hedegaard Kristensen 

Lulu Anne Hansen 

Morten Søvsø 

Henrik Majenborg 

Mathias Poulsen 

Øvrig indsats 

Louise Hauberg Lindgaard 

Lulu Anne Hansen 

Maria Østerby Elleby 

Mette Slyngborg 

Mikkel Kirkedahl Nielsen 

SJM 235 Læringstilbud 

Der blev i løbet af 2021 udarbejdet to læringstilbud om hekseforfølgelse. Forløbet for 

udskolingen blev udarbejdet af Trine, Jan og Dorit samt Louise, mens forløbet for 

mellemtrinnet blev udviklet af Trine og Louise. Det ene for udskolingen med titlen ’Maren 

Spliids – heks, offer eller heltinde’ har kunnet bookes fra sommeren 2021, mens det andet er 

for mellemtrinnet og har titlen ’Fri os fra det Onde’. Sidstnævnte har været gennemført som 

pilotprojekt og kan bookes fra 2022. 

Deltagere: 

Trine Wittorff Brander 

Louise Hauberg Lindgaard 

I samarbejde med MYRTHUE – Natur, Kultur og Læring 
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SJM 236 Guider, byvandringer, rundvisninger 

Historie & Formidling koordinerer den faglige uddannelse af guiderne. Denne var i 2021 

varetaget af Mikkel Kirkedahl, mens Anne-Sofie Lundtofte som kommunikationsansvarlig 

har taget sig af den overordnede koordinering. 

I forbindelse med udstillingen ’Alle Tiders Bygningskultur’ på ESM blev der også afviklet 

flere guidede ture ved Mette Slyngborg. 

Deltagere: 

Flemming Just 

Mikkel Kirkedahl Nielsen 

Mette Slyngborg 

I samarbejde med Kommunikation & Markedsføring samt Arkæologi & Samling 

SJM 243 Juleformidling på MRV 

Dette års juleudstilling på MRV handlede om gammelt legetøj og kunne særligt nydes af de 

børn, der samtidig gæstede Nissemor og hørte hende fortælle. 

Deltagere: 

Mikkel Kirkedahl Nielsen 

Louise Hauberg Lindgaard 

Anne Vejrup 

Henrik Majenborg 

SJM 450 Heksemuseet 

Museet har tiltrukket sig stor offentlig bevågenhed og har afstedkommet en lind strøm af 

henvendelser om deltagelse i forskellige sammenhænge. Herunder videoproduktioner, 

radiooptagelser og foredrag om museets opståen og virke mm. 

Deltagere: 

Louise Hauberg Lindgaard 

Maria Østerby Elleby 

Lulu Anne Hansen 

SJM 541 To undervisningsforløb om Jacob A. Riis 

Dorit, Trine og Jan har tilpasset undervisningsforløbet tilknyttet Jacob A. Riis Museum, så der 

er større differentiering i de konkrete opgaver og dermed bedre plads til elevernes forskellige 

niveauer. I 2022 vil der blive sat ekstra ind for at synliggøre forløbet. 

Deltagere: 

Mikkel Kirkedahl Nielsen 

Trine Wittorff Brander 

I samarbejde med MYRTHUE – Natur, Kultur og Læring 
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SJM 619 Fanø Museum 

Mette Slyngborg har ageret konsulent i udviklingen af et udvidet fleksibelt montresystem til 

Fanø Museum. Herunder har hun stået for behovskortlægning, ideudvikling og skitser af de 

ønskede montrer. 

Deltagere: 

Mette Slyngborg 

SJM 729 De første kristne  

I den unikke arkitektoniske bygning Kannikegården opført i Ribe omkring den spektakulære 

udgravning af Danmarks ældste teglstensbyggeri og de ældste kristne grave fik Sydvestjyske 

Museer af Fonden Ribe Domkirkemuseum til opgave at udvikle og skabe et museum der 

formidlede fund, grave og ruin. I samarbejde med udstillingsarkitekt Eskild Bjerre Laursen og 

grafiker Kristina Kirk blev den nyeste viden formidlet via fire touchskærme, plancher, 

aftegninger af kulturlag på vægge samt via udstilling af udvalgte fund – alt på tre sprog.  

Museet åbnede for publikum den 18. juni. 

Deltagere: 

Mette Slyngborg (projektleder) 

Mikkel Kirkedahl Nielsen 

Louise Hauberg Lindgaard 

I samarbejde med Arkæologi & Samling 

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.  

Deltagere: 

Søren Byskov (projektleder) 

I samarbejde med Myrthue og eksterne konsulenter. 

SJM 944 Bydelsmuseum 

Museet søgte tidligere, 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. 

Projektet blev i 2021 videreudviklet i tæt samarbejde med Esbjerg Kommune og 

kulturkonsulenter Karen Jermiin og Kiera Conboy samt støtte fra Lauritzen Fonden. Projektet 

søgte om midler fra Trygfonden, men opnåede ikke støtte.  

Deltagere: 

Lulu Anne Hansen 

I samarbejde med Esbjerg Kommune 
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SJM 964 Postkortudstilling i Esbjerg Vandtårn  

Robert Storm og Mette Slyngborg har til vandtårnet udviklet en ny formidling, der tager 

udgangspunkt i vores store samling af postkort fra byen. Arbejdstitlen er ’Hilsen fra Esbjerg’. 

Udstillingen åbner til sommeren 2022. 

Deltagere: 

Robert Storm 

Mette Slyngborg 

SJM 970 Fri os fra det Onde 

I forbindelse med forskningen i aprotopæiske (ondtafværgende) mærker er der søgt midler til 

Louise Hauberg Lindgaard. Der blev hentet 25.000 til realisering af projektet. 

Deltagere: 

Louise Hauberg Lindgaard 

SJM 971 Alle tiders bygningskultur 

Den livlige debat omkring Esbjerg bys fremtid i forbindelse med et politisk ønske om at 

bygge højhuse i byens centrum betød, at museet ønskede at kvalificere debatten med en 

udstilling om Esbjergs historicistiske bygningskultur. Byens særlige arkitektoniske arv fra 

byens pionerperiode, byhistorien, planlægningshistorien, og de særlige byggeperioder, da 

byen opstod, er centrum i fortællingen om byen. Interviews med eksperter og en interaktiv 

bymodel sætter fokus på, hvordan fremtidigt byggeri i byens historiske centrum kan påvirke 

byens volumener, rum og miljøer.   

Grafiker Kristina Kirk stod for udstillingens grafiske udtryk. Udstillingen blev til med støtte 

fra bl.a. Esbjerg Kommunes Byfond og Kirk&Kløgt.  

Udstillingen blev åbnet d. 16. juli 2021. Sideaktiviteter til udstillingen har været flere 

byvandringer i dialogisk form. Museet arrangerede en debataften før valget, hvor kandidater 

fra de politiske partier deltog med oplæg om byens fremtidige udvikling på museet.     

Deltagere:  

Mette Slyngborg (projektleder) 

Lulu Anne Hansen 

Henrik Lundtofte 

Søren Byskov 

Mikkel Kirkedahl Nielsen 

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. 
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Deltagere: 

Louise Hauberg Lindgaard 

Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen 

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, en kommende særudstilling 

af den dansk-amerikanske fotodokumentarist Thilde Jensens fotos af hjemløse i USA, 

oprindelig planlagt til Jacob A. Riis Museum.  

Deltagere:  

Mette Slyngborg 

SJM 986 Podcasts 

Museets første podcastserie Trolddom, som i foreløbigt otte afsnit vil fortælle en mere 

detaljeret fortælling om hekseprocesserne og den tilknyttede forestillingsverden i Danmark. 

Seks afsnit er tilgængelige.  

Deltagere: 

Mikkel Kirkedahl Nielsen 

Maria Østerby Elleby 

Louise Hauberg Lindgaard 

SJM 990 KVINDER DER FORANDRER VERDEN: heltinder og hekse 

Særudstilling på HEX! med kunstmaler Agnete Brinch. Udstillingen viste otte portrætter af 

markante kvinder og blev ledsaget af museets refleksioner over brugen af heksefiguren hos de 

portrætterede kvinder. Udstillingen blev ledsaget af en Facebook- og Instagramkampagne, 

hvor kvindernes eget forhold til heksefiguren blev diskuteret.  

Deltagere: 

Lulu Anne Hansen (projektleder) 

Jenny Christensen 

Marie Lund Boltau 

Janne Sallingboe 

Louise Hauberg Lindgaard 
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SJM 1114 Samarbejde med Fantasyfestival 

Museet har flere gange samarbejdet med Esbjerg Hovedbibliotek om aktiviteter i forbindelse 

med Fantasyfestival. I 2021 var temaet for festivalen ’Heksen’, og et mere udbygget 

samarbejde var oplagt. Det bestod af både foredrag, paneldebatter og fagligt input ved 

museets medarbejdere Louise Hauberg Lindgaard og Maria Østerby Elleby samt en ’magisk’ 

stand på festivalen i samarbejde med butikken på HEX! og booking og endelig en 

miniudstilling om modmagi i bibliotekets forhal under festivalen.  

Deltagere: 

Lulu Anne Hansen (koordinator) 

Louise Hauberg Lindgaard 

Anne Vejrup 

Janne Sallingboe 

SJM 1047 Fantasiens kraft 

Projektet handlede om, hvordan kirkens billeder i den tidligt moderne periode fra 

senmiddelalderen til oplysningstiden har virket, og hvordan arven fra disse billeder stadigt 

kan have en virkning. Projektet var et samarbejde med Nationalmuseet, og havde Martin 

Vangsgaard Jürgensen i spidsen. Der vil blive trukket på tværvidenskabelige diskussioner, der 

forener kunsthistorie, historie og teologi. Midlerne blev ikke bevilget. 

Deltagere: 

Lulu Anne Hansen 

Samarbejde med Nationalmuseet og Syddansk Universitet 

SJM 1102 Bog om Fanøkvinder 

Fanø Museum fik bevilget midler til en bog om Fanøs kvinder, der udfolder emnerne som 

behandles i den faste udstilling på Fanø Museum. Bogen skal indeholde en række portrætter 

af kvinder på Fanø i sejlskibstiden. Mette Slyngborg og Louise Hauberg Lindgaard brugte 

efteråret 2021 på at fremfinde kilder af interesse for projektet. 

Deltagere: 

Mette Slyngborg 

Louise Hauberg Lindgaard 

Lulu Anne Hansen 

SJM 1114 Inderst Inde: Undertøj fra samlingerne 

Årets pop-up udstilling i forbindelse med Kulturens Døgn i Esbjerg. Inderst Inde på Esbjerg 

Museum viste tidstypisk undertøj fra museets samling. Gennemgangen af samlingen viste, at 

samlingen fortrinsvis består af undertøj fra 1890-1920’erne – og at det især er 

beklædningsgenstande til kvinder, der er indsamlet. Pop-up-udstillingens koncept er at vise, 

hvad vi har og sætte det ind i en historisk kontekst. For at føre udstillingen op til vor tid 

indgår der nutidigt undertøj til både kvinder og mænd udlånt af to udvalgte butikker i byen. 

Udstillingen åbnede d. 16. oktober.   
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Deltagere:  

Mette Slyngborg (projektleder) 

Lulu Anne Hansen 

SJM 1119 Vores Tid 

Museet er med i den såkaldte frontløbergruppe, der bidrager til det kulturhistoriske indhold 

via Nationalmuseets digitale platform Vores Tid. Mikkel er med i redaktionsgruppen, mens 

både Louise og Søren har bidraget med ekspertviden til forskellige indslag. 

Deltagere: 

Mikkel Kirkedahl Nielsen (redaktionsmedlem) 

Søren Byskov 

Louise Hauberg Lindgaard 

I samarbejde med Kommunikation & Marketing 

SJM 1120  MAGI – indretning af Tolboden 

En arbejdsgruppe og en styregruppe bestående af ledelsen har i samarbejde med arkitekterne 

fra E+N Arkitektur arbejdet på udviklingen af et prospekt for et kommende udstillingssted i 

Toldboden. Det tredje udstillingssted vil markere den fulde transformation og aktivering af 

bygningerne i karreen til formidlingsformål. 

Deltagere: 

Arbejdsgruppe: 

Lulu Anne Hansen (projektleder indhold) 

Maria Østerby Elleby 

Mette Søvsø 

Mikkel Kirkedahl Nielsen 

Trine Wittorff Brander 

Styregruppe: 

Flemming Just 

Henrik Hedegaard Kristensen 

Morten Søvsø 

Lulu Anne Hansen 

SJM 1155 Afregistrering af gravminder 

Henvendelse fra Ribe Provsti vedr. afregistrering af bevaringsværdige gravminder foretaget 

august 2021. Arbejdet er udført ud fra de nye retningslinjer omkring udpegning af 

gravminder, hvor målet er, at der skal udvælges færre gravminder som bevaringsværdige.  

Afregistreringsarbejdet udført af ekstern konsulent Charlotte Lindhardt i samarbejde med 

provst og menighedsråd. Der er endvidere udvalgt enkelte nyregistreringer af gravminder.  

 

Begrundelser, prioriteringer og oversigter over de afregistrerede gravminder indgår i sagen. 

Hver kirkegårds registrering lægges endvidere løbende ind i de enkelte kirkegårdssager.  
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Deltagere: 

Mette Slyngborg (ansvarlig) 

Maria Østerby Elleby 

3.3 Historisk Samling fra Besættelsestiden 

SJM 650 BESAT Esbjerg 1943 

I fællesskab arbejder HSB og MYRTHUE til stadighed på at udvikle BESAT, og i 2021 er 

der lagt en del kræfter i at producere en ny film og længere film om Esbjerg under 2. 

verdenskrig, der skal bruges i undervisning af udskolingselever. Den nye film giver dybere 

indblik i tilværelsen som ung under besættelsen. Filmen er klar til brug på det store lærred i 

BESAT’s baggård i efterårssæsonen 2022.   

Deltagere: 

Henrik Lundtofte 

Ida Kjær Larsen 

Søren WK Rasmussen 

Charlotte Bruun (MYRTHUE – Natur, Kultur og Læring) 

Klaus Lund (MYRTHUE – Natur, Kultur og Læring) 

SJM 651 HolocaustUndervisningscentret 

Der er af navnlig Ida Kjær Larsen blevet arbejdet på at færdigudvikle nye forløb til 

Holocaustundervisningscenteret, som er målrettet elever på ungdomsuddannelserne. 

Forløbene er testet og klar til brug. Der er tale om to tilbud til ungdomsuddannelserne, der 

begge er kortere end forløbet for udskolingselever, men samtidig stiller større krav til både 

forhåndskendskab til jødeudryddelsen og til elevernes refleksionsniveau. Næste skridt er at 

udbrede kendskabet til de nye forløb, så HUC også kan blive brugt af de gymnasiale 

uddannelser, nu hvor regeringen har gjort Holocaust til obligatorisk stof i både folkeskolen og 

på ungdomsuddannelser.  

Deltagere:  

Henrik Lundtofte 

Ida Kjær Larsen 

Charlotte Bruun (MYRTHUE – Natur, Kultur og Læring) 

Klaus Lund (MYRTHUE – Natur, Kultur og Læring)  

SJM 967 Velux-ansøgning udgrænsede, uønskede  

Velux Fondens Museumsprogram inviterede projektet De udstødte, de uvelkomne og de 

beundrede - Resocialisering, velfærd og demokratisering 1945-1950 med et samlet budget på 

7,5 mio. til programmets egentlige ansøgningsrunde i foråret 2021. Det endte dog med et 

afslag. I efteråret indsendte deltagerne fra SJM Viborg Museum, Vardemuseerne og SDU’s 

center for velfærdsforskning (DaWS) en revideret interessetilkendegivelse, som Velux i 

november igen udvalgte til den egentlige ansøgningsrunde.  
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Deltagere:  

Henrik Lundtofte, projektleder 

Flemming Just styregruppeformand  

Ida Kjær Larsen 

Søren WK Rasmussen 

Charlotte Bruun (MYRTHUE – Natur, Kultur og Læring) 

Klaus Lund (MYRTHUE – Natur, Kultur og Læring)  

SJM 976 Fæstning Esbjerg  

Projektet er i sin vorden. Der er fondskontakter, idedrøftelser med bl.a. Esbjerg Kommune, 

Esbjerg Havn og med de lokale bunkerforeninger. Der er desuden udarbejdet en første skitse 

for en køreplan. Endelig har HSB og MYRTHUE været på besigtigesle af bl.a. 

bunkerudstillinger i Skanderborg og Hanstholm.  

Deltagere:  

Flemming Just styregruppeformand  

Henrik Lundtofte, projektleder 

Søren W. K. Rasmussen 
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4. Formidlingsaktiviteter 

4.1 Udstillinger 
Sten og marsk, værker af Ghita Svensen og Jørgen Martin Pedersen, Bramming Egnsmuseum, 

9. maj – 20. juni 

Kvinder, der forandrer verden – heltinder og hekse?, værker af Agnete Brinch, HEX!, 28. 

maj – 24. oktober  

De Første Kristne, permanent udstilling i Kannikegården, officiel åbning den 18. juni 

Gensyn med Frederiksens Tivoli, Bramming Egnsmuseum, 4. juli – 12. september 

ESBJERG – Alletiders bygningskultur, Esbjerg Museum, 17. juli -  

UDSNIT, værker af Lause Søgaard (hLAUSEsøgaard) og Bjørn Thomsen, Bramming 

Egnsmuseum, 19. september – 31. oktober  

Inderst Inde, pop-up udstilling, Esbjerg Museum 15. oktober – 

”Solstråler og livsglæde”, værker af Gitte Graver, Bramming Egnsmuseum, 7. november – 

19. december 

Legetøj i gamle dage, minijuleudstilling på Museet Ribes Vikinger, 1.-18. december 

Halsringen fra Ilsted, forhalsmontren Museet Ribes Vikinger, 18. december [herefter blev 

museerne lukket for at forhindre spredningen af covid-19] 

4.2 Børn og unge 
Oplev med vikingen Sine og Magnus fra middelalderen ubemandet børneaktivitet, Museet 

Ribes Vikinger 

Fri os fra det onde – jagt hemmelige tegn på museet, ubemandet børneaktivitet, HEX! 

Museum of Witch Hunt 

Lav dit eget våbenskjold, ubemandet efterårsferieaktivitet på Museet Ribes Vikinger 

Lav din egen amulet, bemandet efterårsferieaktivitet på HEX! Museum of Witch Hunt 

Nissemor fortæller om legetøj i gamle dage, juleaktivitet, Museet Ribes Vikinger, 1.-17. 

december 

4.3 Øvrige aktiviteter 
Udgravninger i det middelalderlige Hunderup, museumsinspektør Maria Knudsen, 

arkæologibloggen, 14. januar 

Heksene fløj på Valborsaften, ph.d.-stipendiat Maria Østerby Elleby, livestreamet foredrag 

29. april 

Dobbelt-dinar af guld fra Vesterbæk, museumsinspektør Claus Feveile, arkæologibloggen, 2. 

juni  

Aftenvandringer i Gravlunden i Fovrfeldt, historiker Ida Larsen og historiker Søren W. 

Rasmussen, 6 gange hen over sommeren og 1 gang i efteråret 

Åbne rundvisninger på HEX! Museum of Witch Hunt, historiker Louise Lindgaard, 8 gange 

hen over sommeren 

Ghostwalks, aftenbyvandringer, Ribe, alle onsdage juli og august 
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Bod på Fantasyfestivalen i Esbjerg, 18.-19. september 

Deltagelse i paneldebatter på Fantasyfestivalen i Esbjerg, historiker Louise Lindgaard og 

ph.d.-stipendiat Maria Østerby Elleby, 18.-19. september 

Esbjergs huse og byudvikling, byvandring museumsinspektør Mette Slyngborg, 5 gange sept-

okt 

Tag på mærkejagt, kulturnataktivitet HEX! Museum of Witch Hunt, 17. oktober   

Uhyggelig rundvisning på HEX! Museum of Witch Hunt, historiker Louise Lindgaard, 

efterårsferien 

Udviklingen i Esbjerg midtby, Debatmøde Esbjerg Museum, 28. oktober 

Det trefligede spænde fra Rosen Allé i Ribe, museumsinspektør Maria Knudsen, 

arkæologibloggen, 6. december 

Halsringen fra Ilsted, museumsinspektør Claus Feveile, arkæologibloggen, 16. december 

Facebook- og instagramopslag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Nye undervisningsmaterialer og tilbud 
Maren Spliids - heks, offer eller heltinde, (7.-10. kl) Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe, 

Esbjerg Kommunes folkeskoler 

Maren Spliids - heks, offer eller heltinde, (7.-10. kl) HEX! Museum of Witch Hunt, skoler 

uden over Esbjerg Kommunes folkeskoler 

4.5 Foredrag arrangeret af Bramming Egnsmuseum 
Danmarks kolonier i Indien, fhv. lektor Hanne Eiby, 22. september 

Big Bang og det usynlige univers, Steen Hannestad. Live streaming fra Aarhus Universitet 5. 

oktober 

Yngre med årene¸ Bente Klarlund Pedersen, Live streaming fra Aarhus Universitet 12. 

oktober 

Pandemier i de sidste 200 år, Lone Simonsen. Live streaming fra Aarhus Universitet 26. 

oktober 

Den inderste kerne, Lotte K. Andersen og David L. Egholm, 9. november 

Side 2021 

Esbjerg Museum 52 

Museet Ribes Vikinger 34 

Det Gamle Rådhus i Ribe 1 

Jacob A Riis Museum 7 

HEX! Museum of Witch Hunt 42 

Bramming Egnsmuseum 10 

Sydvestjyske Museer  29 

Ark. sydvest 44 

I alt 219 
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Danske bibeloversættelser 1490-2020 i kulturhistorisk belysning, fhv. museumsinspektør 

Mogens Hansen, 18. november 

4.6 Foredrag og ture arrangeret af museumsforeningerne 
Genstande og magasin på Tobakken, besøg på Sydvestjyske Museers magasin, EOM 24. 

august 

Fiskeriet, der forsvandt, museumsinspektør, ph.d., Søren Byskov, Sydvestjyske Museer, ASR 

26. august 

Nordlige neandertalere og neandertalere generelt, Trine Kellberg Nielsen, Ph.d., lektor på 

Aarhus Universitet, ASR 8. september 

Moesgård Museum og Kulturmuseet i Vejle, ASR 21. september 

Arkæologi ved Esbjerg Flyveplads, museumsinspektør Troels Bo Jensen, Sydvestjyske 

Museer, EOM 23. september 

Klostre og klosterordener i Ribe, overinspektør Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer, ASR 5. 

oktober  

Esbjerg Museums Holocaust-undervisningscenter, arkivleder Henrik Lundtofte, Historisk 

Samling fra Besættelsestiden, ASR 27. oktober 

Indre Mission, fiskere og industrieventyr, museumsinspektør Søren Byskov, Sydvestjyske 

Museer, EOM 28. oktober 

Danevirke og Hedeby som Verdenskulturarv, Claus von Carnap-Bornheim, professor og 

direktør for Landesmuseen Schloss Gottorf, ASR 3. november 

Gjesing fra landsby til lokalområde, Ebbe Salomonsen, EOM 22. november 

Modstandsbevægelsen i Ribe, Henrik Lundtofte, leder af Historisk Samling fra 

Besættelsestiden & Nyt fra detektorarkæologien, Claus Feveile, museumsinspektør, 

Sydvestjyske Museer, ASR 25. november 

4.7 Udgivelser fra forlaget Liljebjerget 
By, marsk og geest. Kulturhistorisk tidsskrift for Sydvestjylland, 33, 49 s. Digital publikation 

Levende viden, Kulturhistorisk årbog for Esbjerg-Ribe-Fanø-området, 8, 120 s. 

Christensen, Leif Graves (i samarbejde med Søren Mulvad og Torben Hestehave): Ribes 

gader, 40 s. 
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5. Publikationer, foredrag og medlemskab af udvalg m.m. 

5.1 Publikationer 
Byskov, Søren: I Bramming valgte de jævnstrøm. Strømforsyningens veje og afveje i 

Sydvestjylland, Levende Viden 8, 20-37.* 

Feveile, Claus. Vikingetidens markedspladser og byer – en begyndende møntøkonomi. I: 

Skibsted Klæsøe, I, m.fl. (red): Glimt fra vikingetiden, 268-274. 

Feveile, Claus. Damhus-skatten – en foreløbig præsentation af en Ribeudmøntning fra tidlig 

800-årene. Arkæologi i Slesvig/Archäologie in Schleswig 18, 51-67.* 

Feveile, Claus (& V. Orfanou, T. Birch, S.M. Sindbæk, G.H. Barfod & C.E. Lesher): On 

diverse arts: crucible metallurgy and the polymetallic cycle at Scandinavia’s earliest Viking 

town, Ribe (8th–9th c. CE), Denmark. Archaeological and Anthropological 

Sciences 13, article 81. https://doi.org/10.1007/s12520-021-01308-1.* 

Feveile, Claus (& H. Horsnæs, T. Birch) Sølvet vender tilbage. I: J. Varberg & P. Pentz (red): 

Togtet. På rejse i vikingernes verden. (Udstillingskatalog til NMs vikingetidsudstilling 2021), 

s. 189-206.* 

Feveile, Claus (& Philippsen, B., J. Olsen, S.M. Sindbæk) Single-year radiocarbon dating 

anchors Viking Age trade cycles in time. Nature. https://doi.org/10.1038/s41586-021-04240-

5 * 

Jensen, S.T.F.: Grænsen der forsvandt. Grænsestenene fra 1864-grænsen og deres liv efter 

genforeningen, Levende Viden 8, 106-120.* 

Just, Flemming: Mogens Bencard. Nekrolog, Danske Museer, juni. 

Just, Flemming: Er uligheden et problem på museerne? Kronik, Altinget, 16. juni 2022. 

Just, Flemming: Terkel Kristensen. Den ny tids mand, Vestjydske Fortællere. Varde: Forlaget 

Edithor, 30, 101-112. 

Kirkedahl Nielsen, Mikkel: Flækken, der voksede - Brønderslev som stationsby. I: Kilgast 

Jensen, A. (red.). Brønderslev Købstad længe leve! Brønderslev: Museum for Forsyning og 

Bæredygtighed, 27-43.* 

Kirkedahl Nielsen, Mikkel: Jacob A. Riis og velgørenheden. Historien om tre frimærker og en 

børnehave. Levende Viden 8, 48-65.* 

Kirkedahl Nielsen, Mikkel: Influenzapandemien Den Spanske Syge i Ribe Amt. Fra Ribe Amt 

2021, 7-22.    

Kjær Larsen, Ida: Holocaustbenægtelse er gået fra nynazistisk propaganda til humoristiske 

memes på nettet. Kronik Dagbladet Information, 10. april. 

Kjær Larsen, Ida: De, der ikke husker fortiden..." Kronik JydskeVestkysten, 26. september. 

Kjær Larsen, Ida og Søren W.K. Rasmussen: De knapt så uønskede. Allierede flygtninge på 

Esbjerg Flyveplads 1946-48. Levende Viden 8, 66-80.*  

Kjær Larsen, Ida, Henrik Lundtofte og Janus Møller Jensen: Danmark svigter mindet om 

Holocaust. Kronik Politiken, 28. december. 

Kjær Larsen, Ida: Løgnens nye veje. Dansk Holocaustbenægtelse på nettet, RAMBAM. 

Tidsskrift for jødisk kultur og forskning 29, 17-38.*   

Knudsen, Maria: Udgravninger i det middelalderlige Hunderup. Lokalårbogen 2021, 73-79. 

https://doi.org/10.1007/s12520-021-01308-1
https://doi.org/10.1038/s41586-021-04240-5
https://doi.org/10.1038/s41586-021-04240-5
https://pure.kb.dk/da/publications/terkel-kristensen-den-ny-tids-mand
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Lundtofte, Henrik: Purges, Patriotism, and Political Violence – the Danish Case 1944-45. I: 

Ota Konrad m.fl. (red.): Collective Identities and Post-War Violence in Europe, 1944–48. 

Reshaping the Nation. Palgrave Macmillan, 129-164.* 

Lundtofte, Henrik: Frihedskampen er ikke endt endnu! En grundlovstale i Esbjerg 1945 og et 

kommunistisk ugeblad. Levende Viden 8, 6-19.*  

Rasmussen, Søren W.K.: Tanker, tilværelse og samliv hos de tyske flygtninge. 

Flygtningelejrene på Esbjerg Flyveplads 1945-46. Levende Viden 8, 82-105.*  

Søvsø, M. H. & M. Knudsen: Objects of Personal Devotion - Outer Markers and Inner 

Meanings. Materiality and Religious Practice in Medieval Denmark. I: Sarah Croix og Mads 

Vedel Heilskov (red.), Acta Scandinavica (Cambridge Studies in the Early Scandinavian 

World). Brepols Publishers, 181-215.*  

Søvsø, M. 2021: Searching for urban literacy in the archaeological record. I: K.H. Andersen, 

J. Büchert Netterstrøm, L.M. Imer, B. Poulsen & R. Steenholt Olesen (red.), Urban Literacy. 

Turnhout: Brepols Publishers, (Utrecht Studies in Medieval Literacy, Bind 53), 229-252.* 

Søvsø, M. 2021: Anmeldelse af: Martin Jezek: Archaeology of Touchstones. An introduction 

based on finds from Birka, Sweden. Leiden 2017. I: Fornvännen 116, 156-157. 

Søvsø, M. 2021: Anmeldelse af: Bente Sven Majchczack: Die Rolle der nordfriesischen 

Inseln im frühmittelalterlichen Kommunikationsnetzwerk. I: Kuml - årbog for Jysk 

Arkæologisk Selskab, 324-26. 

Torfing, T. D.: Senneolitiske huse i Sydvestjylland – hustyper, kronologi og landskab, By, 

Marsk og Geest 33, 4-31.* 

Villumsen, S., Haase, K., Torfing, T. D., Madsen, H. A. & Søndergaard, M.: Bayesiansk 

kronologisk modellering som redskab i den lovpligtige arkæologi, KUML 70, 217-245.* 

Torfing, T. D.:  Northern Networks: An Analysis of Three Neolithic Enclosures from the 

Jutland Peninsula. Kiel: Dr. Rudolf Habelt GmbH. (Frühe Monumentalität und soziale 

Differenzierung, Bind 19).* 

 

*= fagfællebedømt  

5.2 Foredrag og oplæg ved museets medarbejdere 
 

Bente Grundvad 

Knogleanalyse. Undervisningsforløb til Svendborg Tekniske Gymnasium. Museet Ribes 

Vikinger, 18. august.  

Knogleanalyse. Undervisningsforløb til Skanderborg Gymnasium. Museet Ribes Vikinger, 9. 

september.  

 

Claus Feveile 

40 hektar og et lille søgehoved. Hvad gør man? Foredrag på Højskolen Mors, 3. august. 

Ribes Mønter – brug og fremstilling af mønter gennem 700- og 800-årene. Foredrag på 

Højskolen Mors, 4. august. 

https://pure.kb.dk/da/publications/senneolitiske-huse-i-sydvestjylland-hustyper-kronologi-og-landska
https://pure.kb.dk/da/persons/tobias-danborg-torfing/publications/
https://pure.kb.dk/da/persons/tobias-danborg-torfing/publications/
https://pure.kb.dk/da/persons/sune-villumsen
https://pure.kb.dk/da/persons/tobias-danborg-torfing
https://pure.kb.dk/da/persons/mathias-s%C3%B8ndergaard
https://pure.kb.dk/da/publications/bayesiansk-kronologisk-modellering-som-redskab-i-den-lovpligtige-
https://pure.kb.dk/da/publications/bayesiansk-kronologisk-modellering-som-redskab-i-den-lovpligtige-
https://pure.kb.dk/da/persons/tobias-danborg-torfing/publications/
https://pure.kb.dk/da/publications/northern-networks-an-analysis-of-three-neolithic-enclosures-from-
https://pure.kb.dk/da/publications/northern-networks-an-analysis-of-three-neolithic-enclosures-from-
https://pure.kb.dk/da/persons/tobias-danborg-torfing/publications/


55 

 

Metal detecting Iron Age Aristocracies – metal rich or metal poor sites compared to power 

and arisrocracy. Indlæg på Aristocratic residences in Northern Europe – workshop by Vejle 

Museums and the National Museum at Kongernes Jelling, 21-22 October. 

Metaldetektorafsøgning af store udgravningsarealer. ODM’s faglige årsmøde, Vejle, 17. 

november. 

Nyt fra detektorarkæologien. Det antikvariske Selskab, Ribe, 25. november. 

 

Flemming Just 

Museerne i en corona-tid. Syddansk Museumsforums årsmøde, Naturama, 9. marts. 

Museumsaktivisme. Virtuelt debatmøde på Fiskeri- og Søfartsmuseet, 11. marts. 

Betydningen af Vores Museum-projektet. Keynote på afslutningskonference, 11. maj. 

Danske museer nu og i 2030. Svendborg Museum, 23. august. 

Jacob A. Riis. Danmarks mest betydningsfulde udvandrer. Fåborg Formiddagshøjskole, 1. 

september.  

Quedens Gaard-karréens bygningshistorie. Foredrag for Danish Club medlemmer, 4. 

september. 

Jacob A. Riis. Foredrag for Danish Club medlemmer, 4. september. 

Jacob A. Riis: Socialreformator og dansk-amerikaner. Sydvestjysk Folkeuniversitet, 14. 

september. 

Danske museer og ODM i 2020’erne. Oplæg ved Chefnetværksmøde, Middelfart, 16. 

september. 

Museumsforeningerne og museerne. SAMMUS’ årsmøde, Koldinghus, 18. september.  

Museerne og borgerinddragende institutioner i kommunal og national kulturpolitik. 

Paneloplæg ved konference om kulturhuse. Nicolai Biograf og Café, 1. oktober. 

Museernes nye virkelighed og museumsforeningernes rolle. SAMMUS regionalmøde, Museet 

Ribes Vikinger. 8. november. 

Jacob A. Riis. Foredrag for Esbjerg Journalistklub, 24. november. 

 

Henrik Lundtofte 

Modstand og højkonjunktur, Esbjerg under besættelsen, Esbjerg Museum, 1. juni. 

Besættelsen i perspektiv, Gram Højskole, 8. juni. 

Historisk metode, Sociologi og Kulturanalyse, Syddansk Universitet, Esbjerg, 17 nov.  

Modstandsbevægelsen i Ribe, Antikvarisk Selskab, Ribe, 25. nov. 

 

Louise Hauberg Lindgaard 

Forskersamtale om heksen. Gæsteforelæsning på SDU Odense, 31. maj. 

The Danish Witch Trials. Foredrag på Det Gamle Rådhus i Ribe, 23. juni. 

De danske hekseprocesser. Det Gamle Rådhus i Ribe, 17. august. 

Maren Spliids – Danmarks mest berømte heks. Historisk Samfund for Ribe Amt, 15. 

september. 

Rundt om heksen, moderator på paneldebat ved Fantasy Festivalen i Esbjerg, 19. september. 

Hekseprocesserne og HEX! - Gående foredrag med forsker fra museet, rundvisning/foredrag 

på HEX! Museum of Witch Hunt, 19. oktober. 

De danske hekseprocesser. Foredrag på Det Gamle Rådhus i Ribe, 29. september. 

https://pure.kb.dk/da/activities/danske-museer-nu-og-i-2030
https://pure.kb.dk/da/activities/jacob-a-riis-danmarks-mest-betydningsfulde-udvandrer-6
https://pure.kb.dk/da/activities/quedens-gaards-bygningshistorie
https://pure.kb.dk/da/activities/jacob-a-riis-socialreformator-og-dansk-amerikaner
https://pure.kb.dk/da/activities/museumsforeningerne-og-museerne
https://pure.kb.dk/da/activities/museerne-og-borgerinddragende-institutioner-i-kommunal-og-nationa
https://pure.kb.dk/da/activities/museernes-nye-virkelighed-og-museumsforeningernes-rolle
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De danske hekseprocesser. Foredrag på Det Gamle Rådhus i Ribe, 6. oktober. 

The Danish Witch Hunts: Female Witches and Feminism? Gæsteforelæsning på SDU 

Sønderborg, 27. oktober. 

De danske hekseprocesser. Foredrag på Det Gamle Rådhus i Ribe, 28. oktober. 

Dødehænder, tommelskruer og bålstraf - Gående halloweenforedrag med forsker fra museet. 

Foredrag på HEX! Museum of Witch Hunt, 31. oktober. 

Magic in the museum, ‘invited speaker’ på konferencen “Performing Magic in the Pre-

Modern North” (online), 8. december. 

 

Lulu Anne Hansen 

Digitale kompetencer på historikerens jobmarked. Syddansk Universitet (Zoom) 12. februar. 

Museet HEX! – Museet og historierne bag. Skærbæk. 9. juni. 

The Museum Organization – Cultures, Innovation and Learning. SDU Esbjerg, 

Gæsteforelæsning 12. oktober. 

Museet for hekseforfølgelse i Quedens Gaard. Ældresagen, Ribe, 28. oktober. 

HEX! Museum of Witch Hunt – et nyt museum i det danske museumslandskab. Netværk for 

Nordjyske Museumsinspektører, Slettestrand, 5. november. 

De danske hekseprocesser. Sogneeftermidag, Hjerting, 18. november. 

 

Maria Knudsen 

Udgravninger i det middelalderlige Hunderup. Generalforsamling i Antikvarisk Selskab 27. 

maj 2021.  

Ribes middelalderlige gadebelægninger – belyst ved eksemplet Sviegade. Generalforsamling i 

Vejhistorisk Selskab, 17. august. 

Byarkæologiens metode i Ribe – belyst ved cases. Seminar i Middelalderarkæologisk Forum, 

Aarhus Universitet, 8. oktober. 

Middelalderlige landsbystrukturer – antagelser og cases. MIRUDA, 25. november 2021. 

 

Mette Slyngborg 

Gravminderegistrering. Oplæg for Ribe Domprostis Kirkegårde (Teams), 22. februar.  

Esbjerg Kommunes Byfond. Oplæg for Plan- og miljøudvalget, Esbjerg Rådhus, 19. april.   

Bygningskulturudstilling og borgerinddragelse. Foredrag ved webinar for netværket for 

bindingsværk, 23. april. 

Jacob A. Riis – socialreformator, journalist, fotograf og forfatter. Pecha Kucha, Esbjerg 

Hovedbibliotek, 17. august.  

Esbjergs bygningskultur. Foredrag på Esbjerg Museum, 2. november.  

Bygningskulturen ved Vadehavet. Foredrag for det rådgivende udvalg for Vadehavet, 

Skærbæk Fritidscenter, 26. november. 

 

Mette Højmark Søvsø 

Sydvestjyske Museers samling på Tobakken – fortid, nutid og fremtid. Foredrag i Esbjerg og 

Omegns Museumsforening, Esbjerg Museum, 24. august. 

Sydvestjyske Museers håndværkssamling. Status, kassationer og selvransagelse. Oplæg i 

forbindelse med projektet VAERK og planlagt antologi. Give, 30. august. 
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Pilgrimsmærker og andre religiøse souvenirs som kilde til religiøs praksis i middelalderen. 

Indlæg på ODM’s faglige årsmøde, Munkebjerg, Vejle, 18. november. 

 

Michael Alrø Jensen 

Ridderromantik eller barske realiteter? Militær arkitektur på senmiddelalderens og 

renæssancens herregårde 1450-1600. Herregårdsseminar i anledning af Sønderskovs 400 års 

jubilæum. Museet på Sønderskov, 21. maj.  

 

Mikkel Kirkedahl Nielsen 

Da Brønderslev blev købstad. Brønderslev Bibliotek, 7. september. 

Dannebrog i grænseperspektiv. Folkemødet i Ribe. Museet Ribes Vikinger, 15. oktober.  

 

Morten Søvsø 

Årets gang i arkæologien på Sydvestjyske Museer. Indlæg på Det Antikvariske Selskabs 

generalforsamling. Museet Ribes Vikinger, 27. maj. 

Det vulkanske askeslør og Fimbulvinteren. Et arkæologisk Fata Morgana eller tolkning ud 

fra fravær? Indlæg på forskerworkshoppen Torden og Lynild – naturkatastrofer i myter og 

sagn. Nationalmuseet, 17. august. 

De første kristne. Foredrag for Forum for Europæisk Kirkeret og Kirkekundskab (FEKK). 

Kannikegården, Ribe Domkirke, 26. august. 

How much is still out there?  A settlement model combining archaeological fieldwork, metal 

detecting and historical maps (West Jutland, Denmark). Indlæg på session #523, EAA’s 

Annual Meeting, virtuelt, 11. september. 

Sortebrødreklosteret i Ribe og bygningsarkæologi i Ribe. Foredrag afholdt for studerende på 

Restaureringslinjen, Aarhus Arkitektskole. Det Gamle Rådhus i Ribe, 29. september. 

Klostre og klosterordner i Ribe. Foredrag i Det Antikvariske Selskab. Museet Ribes Vikinger, 

5. oktober. 

Ribe Å og Ribe Holme. Foredrag afholdt tre gange i træk under Ribes Kulturnat. Roklubbens 

klubhus, 17. oktober. 

Aristocratic sites, emporia and royal power in Viking Age Denmark. Paper på konferencen 

Aristocratic residences in Northern Europe. Kongernes Jelling, 21. Oktober. 

Middelalderens marksystemer i la longue durée. Foredrag på konferencen MIRUDA – 

Middelalderens Rurale Danmark. Det Gamle Rådhus i Ribe, 25. november. 

Ribe Oldemoders kirkeliste – et økonomisk kort. Foredrag på konferencen MIRUDA – 

Middelalderens Rurale Danmark. Det Gamle Rådhus i Ribe, 25. november. 

Were the emporia ”islands” in an agrarian hinterland? Paper på konferencen From Central 

Place to Urban Space 2:2. Lindholm Høje Museum, 30. november. 

 

Sarah Qvistgaard 

The choice of raw material in the production of Viking age combs reveals a match with the 

combshape and the stylistic ornamentation showing regionality. Oplæg ved 14. møde fra 

Worked Bone Research Group under ICAZ – International Counsil for Archaeozoology 

afholdt af University of Johannesburg.  30.8-3.11, flyttet online grundet corona. 
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Søren Byskov 

Fiskeriet der forsvandt. Dansk fiskeri i medgang og modgang i 1900-tallet. Antikvarisk 

Selskab, Museet Ribes Vikinger, 26. august.  

Tro, håb, fiskeri og industrieventyr i Sydvestjylland. Missionsfiskere på Nordsøen og  

missionsk arbejdskultur på LEGO. Esbjerg og Omegns Museumsforening, Esbjerg Museum, 

8. november. 

Oplæg om Projekt Elværket, Bramming Byforum, 10. november. 

De sidste esbjergfiskere. Podcast i serien ’Forløber’, Vores Tid, Nationalmuseet. 

 

Tobias Torfing 

Veldbæk Industri: Grave og bebyggelse – fra alle perioder. Indlæg på ODM’s faglige 

årsmøde, Munkebjerg, Vejle, 18. november. 

5.3 Medlemskab af bestyrelser, råd, udvalg o.a. 
 

Anne-Sofie Lundtofte 

Medlem af bestyrelsen for Billund Kommunes Museer 

Medlem af fantasy-festivalens Advisory Board 

Redaktionsmedlem, Levende Viden 

 

Bente Grundvad 

Formand for Sydvestjyske Museers personaleforening.  

 

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 

Adjungeret professor ved Institut for Historie, SDU 

Organisationen Danske Museer (ODM), formand 

Fonden Ribe Domkirkemuseum, næstformand 

Endrupholmfonden, næstformand 

Medvind i Østerbyen, styregruppemedlem 

Nationalpark Vadehavets Forskningsudvalg 

ODM's forskningsudvalg 

Kulturministeriets rådgivende udvalg for kulturstatistik 

Styregruppen for Nationalmuseets satsningsområde Tro og viden 

Turismeudviklingsudvalget i Ribe, Willemoesgruppen  

The Trilateral Programming Committee on Wadden Sea Research (TPC-WSR) 

Redaktionsmedlem By, marsk og geest 

Redaktionsmedlem Levende Viden 

https://pure.kb.dk/da/activities/medvind-i-%C3%B8sterbyen-ekstern-organisation
https://pure.kb.dk/da/activities/nationalpark-vadehavets-forskningsudvalg-ekstern-organisation-2
https://pure.kb.dk/da/activities/odms-forskningsudvalg-ekstern-organisation
https://pure.kb.dk/da/activities/the-trilateral-programming-committee-on-wadden-sea-research-tpc-w
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Medlem af styregruppen for ny dansk landbrugshistorie efter 1945, Det Grønne Museum 

Tilknyttet Danish Center for Welfare Studies, SDU 

VL-gruppe 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) 

 

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 

Bestyrelsesmedlem, Esbjerg Kommunes Byfond  

Medlem af Det særlige Bygningssyn, udpeget af kulturministeren  

Medlem af redaktionsgruppen ”Danmarks nye fredningsstrategi”, Det Særlige Bygningssyn.  

Medlem af Advisory Board, arkitekturpolitik i Esbjerg Kommune.  

Redaktionsmedlem, Levende Viden  

Bestyrelsesmedlem Sydvestjyske Museer, medarbejderrepræsentant indtil juni 21. 

Tillidsrepræsentant, Dansk Magisterforening  

Medlem af Ribe Byforum 

Medlem af nyere tids netværk for den fysiske kulturarv 

Medlem af Netværk for bindingsværk, Norden 

Medlem af gruppen KoP - Kulturhistorie og Planlægning 

 

Mette Højmark Søvsø 

Bestyrelsesmedlem, Museumsforum Syddanmark 

Redaktør By, marsk og geest 

Medlem af Censorkorpset, ARTS uddannelser, Aarhus universitet 

 

Mikkel Kirkedahl Nielsen 

Redaktør, Levende Viden 

Bestyrelsesmedlem, Historisk Samfund for Ribe Amt 
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Morten Søvsø 

Udpeget medlem af styregruppen i Research Network of Urban Literacy (AU).  

Udpeget medlem af styregruppen i MIRUDA, Middelalderens Rurale Danmark (AU). 

Udpeget medlem af aftagerpanel for ARTS (AU). 

Udpeget medlem af Arkæologisk Arbejdsgruppe under Slots- og Kulturstyrelsen. 

Valgt medlem af det Museumsfaglige råd for Kulturhistorie under Slots- og Kulturstyrelsen. 

Udpeget medlem af Editorial Board for Danish Journal of Archaeology. 

Udpeget medlem af censorkorpset for Arkæologi, AU og KU. 

Medlem af ”Det Grønne Råd”, Esbjerg Kommune 

Forfatter til klosterbeskrivelserne til Traps 6. udgave 

 

Sarah Skytte Qvistgaard  

Medlem af netværket Worked Bone Research Group  

Menigt medlem af ICAZ, International Council for ArcheoZoology  

Medlem af Neolitisk Netværk 

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem på Sydvestjyske Museer  

Medlem af personaleforeningens bestyrelse på Sydvestjyske Museer 

 

Steen Thrane Frydenlund Jensen 

Redaktionsmedlem, Levende Viden 

 

Troels Bo Jensen  

Arbejdsmiljørepræsentant  

Medlem af bestyrelsen for SJMs personaleforening 
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6. Personale 
 

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 

Michael Alrø Jensen, museumsinspektør 

Steen Thrane Frydenlund Jensen, museumsinspektør 

Troels Bo Jensen, museumsinspektør 

Maria Knudsen, museumsinspektør 

Sarah Skytte Qvistgaard, museumsinspektør 

Tobias Danborg Torfing, museumsinspektør, ph.d. 

Henrik Brinch Christiansen, museumsassistent  

Mette Højmark Søvsø, museumsinspektør, samlingsansvarlig 

Kim Fabricius Pedersen, museumsassistent 

Tinna Lyngbak Therkelsen, museumsassistent 

 

Ikke-fastansatte 

Malene Aagreen Nielsen, arkæolog 

Janne Louise Andersen Krøtel, arkæolog 

Frederik Oluf Dyhr Øelund, arkæolog 

Mads Erik Ø. Bjerregaard  

Anna T. Kristensen  

Kenneth C. Ritchie 

Clara F. Stephansen  

 

Frivillige 

Verner Hansen, soldning 

Else Lei, soldning  

Birgitte Lasbo, detektorfører 

Jørn Anders Hansen, detektorfører 

Henrik Brinch Christiansen, detektorfører 

Doris Mathiesen, detektorfører  

Mikael Kildal, detektorfører 

Dan Christensen, detektorfører 

Søren Jensen, detektorfører 

Martin Schack, detektorfører 

Mathias Koldsø Madsen, detektorfører 
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Historie & Formidling 

Fastansatte 

Lulu Anne Hansen, overinspektør, leder af Historie, ph.d. 

Mette Slyngborg, museumsinspektør 

Mikkel Kirkedahl Nielsen, museumsinspektør 

Trine W. Brander, museumsformidler 

Kristian Andersen, bibliotekar 

Robert Kjærside Storm, akademisk medarbejder 

 

Ikke-fastansatte 

Maria Østerby Elleby, ph.d.-stud. 

Louise Hauberg Lindgaard, akademisk medarbejder  

Anna Hilda R. Vejrup  

 

Frivillige 

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 

 

 

Historisk Samling fra Besættelsestiden, HSB 

Fastansatte 

Henrik Lundtofte, arkivleder, ph.d. 

 

Ikke-fastansatte 

Søren W.K. Rasmussen, akademisk medarbejder 

Ida Kjær Larsen, akademisk medarbejder  

Mona Jensen, akademisk medarbejder 

 

Frivillige 

Benneth Østergaard Petersen 
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Bramming Egnsmuseum 

Fastansatte 

Søren Byskov, museumsinspektør 

 

Ikke-fastansatte 

Vibeke Mathiesen, projektansat formidler 

 

Frivillige 

Jørn Andersen 

Paul Erik Andersen 

Sven Astrup 

Lars Christoffersen 

Per Damgaard 

Hanne Eiby  

Marna Hygum 

Birte Jessen 

Wagn Olesen 

Jens Rohde 

John Schwartz 

Frida Svenningsen 

Hans Peter Søgaard 

Mogens Jessing 

Grete Knudtzen 

Lars Storgaard 

Mogens Hansen (Emeritus) 

 

BAS (Butik, Administration, Service) 

Butikker 

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 Johannesen 

Pernille L. Henman 

Freja M. T. Lund 
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Afløsere: 

Laura Højer 

Irene Jensen 

Camilla B. Damgård 

Josephine Holm 

Mette Nørager 

Nanna D. Rathmann 

Elzbieta Rashid 

Ulla Dahl Petersen 

Laura H. B. Hansen 

Laila Vejrup 

Jeppe Rathmann 

Josefine H. Søvsø 

Johannah Solem 

Randi Møller 

Jakob S. Andreasen 

Alexander Bruun Hansen 

Hjalte D. Mølby 

Lucas H. Hedegaard 

Isabella K. Jensen 

Maren L.B. Otte 

Mette B. Otte 

Valdemar K. J. Wadstrøm 

Jennifer Lange 

Jens Lundtofte 

 

Administration 

Bente Eg Clausen, bogholder 

Rikke Helth Hedegaard, bogholder 

Anna Marie Ravn, kontorassistent 

Tove Beck, kontorassistent 

Anne-Sofie Lundtofte, kommunikationsansvarlig  

Mathias K. Poulsen, eventkoordinator 

 

Service 

Carsten Pedersen, pedel  

Henrik M. Kristiansen, museumsforvalter 

Anna Østergaard, rengøring  

Nadia El Asside, rengøring 

Anders Klingenberg Kristensen, havemand 

 

Det gamle rådhus  

Fritz B.S. Andersen  

Ole Bang 
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Bent N. Christensen 

Connie Metha Dam  

Gudrun Theilman Schmidt  

Tove Erichsen 

 

 

Guider 

Anni Møller-Christensen 

Richard Kværnø 

Sven Petersen 

Søren-Louis Edelberg Muldvad 

Etly Fønss  

Margit Lindesø 

Gudmund Tolbøll Mouritsen 

Torben Hestehave 
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7. Årsregnskab 
 


