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Efter finanskri-
sen oplevede man 
i mange lande 
store offentlige 
besparelser på 
museernes bud-
getter. Turen er nu 
også kommet til 
Danmark og ikke 
mindst Esbjerg 

Kommune. Samlet set har vi mistet mere 
end hver sjette krone i driftsbevilling. I 
første omgang klarer man sig igennem 
med besparelser, men vil man udvikling, 
kan man ikke spare sig til det. Kommunen 
kan i nogle tilfælde give støtte, men ellers 
skal midler til nye initiativer hentes fra an-
dre kilder, og det vil først og fremmest 
sige fonde. Det kan være til nye udstillin-
ger, udgivelse af en bog, forskningspro-
jekter, ombygninger m.m.
 
Vi har i de seneste 2-3 år arbejdet intenst 
på visioner og prospekter omkring reno-
vering og indretning af museer i gamle 
bygninger og nyindretning af eksisteren-
de museer. I alt skal vi bruge mere end 
200 mio. kr. fra fonde. Det foregår ikke 

ved, at man blot sender en ansøgning, 
men at man typisk er i tæt dialog over 
længere tid.
 
2016 er året, hvor vi gerne skal komme i 
mål med mange af projekterne. Heldigvis 
er der kommet flotte bevillinger til både 
heksemuseet og Jacob A. Riis-museet, 
og den første bevilling er kommet til den 
kommende besættelsestidsudstilling på 
det nye Esbjerg Museum. Fondene – både 
de lokale og de nationale – er helt afgøren-
de for kulturlivet, og det er de i høj grad 
også for Sydvestjyske Museer. Som noget 
nyt søger vi også at tiltrække midler fra 
amerikanske fonde ved at oprette en fun-
draising-komite i New York.  Det kræver en 
del netværksaktiviteter og skarphed om-
kring, hvad vi vil og kan, men på den anden 
side betyder det nye muligheder, og at vi 
opper os endnu mere.

Flemming Just
Museumsdirektør

FONDE ER AFGØRENDE
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Esbjerg Vandtårn 

Nyd den storslåede udsigt over by og havn fra 
Esbjerg Vandtårns øverste etage. 

Nyd synet af de store vindmøller, havnens 
aktiviteter og se Domkirketårnet i Ribe i 
godt vejr.

DE KRISTNE VIKINGER
Museet Ribes Vikinger
Kristendommen kom til Danmark alle-
rede i midten af 800-tallet og slog rod 
i Ribe som et af de første steder. Her le-
vede kristne vikinger side om side med 
hedenske vikinger, og de kunne blive 
begravet på en indviet kirkegård – en af 
de allerførste i Danmarkshistorien. Ud-
stillingen sætter fokus på helt nye ud-
gravningsresultater, fund og forskning, 
der viser tiden som en overgangsperiode 
med blandede religiøse symboler og tra-
ditioner.  Vi skildrer de to meget forskelli-
ge trosverdener og viser begyndelsen på 
Danmarks første store trosskifte. 

Mens vi bygger om på
ESBJERG MUSEUM... 

Både ”MODSTAND - Esbjerg, Ribe, Bram-
ming 1940-45” og Esbjergudstillingen 
kan stadig ses på en rundvisning, når der 
ikke er håndværkere i huset.

Bestil en rundvisning på
www.esbjergmuseum.dk

Foto: Torben Meyer

Udstillinger og aktiviteter på Sydvestjyske Museer
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Det første togt 
ER DU EN RIGTIG VIKING?
Museet Ribes Vikinger

Gør dig klar til vikingetogt. Træf de klogeste 
valg, og gør din læremester stolt. Du skal 
handle med vikingetidens varer, vælge de rig-
tige våben, skabe alliancer og ofre til guderne. 

Til slut rejser du ud i verden og må beslutte, 
om du vil plyndre eller handle med byer, mar-
keder og klostre.

Spillet, der er udviklet af Nationalmuseet, for-
binder leg og læring og fortæller om vikinger-
nes liv og bedrifter.

Marius Skov og hans tid 
EN KUNSTNERISK REJSE  
FRA BERLIN TIL BRAMMING
til 7/8
Bramming Egnsmuseum

Kunstmaleren boede i Bramming fra 1925 
til sin død i 1964. Udstillingen fortæller om 
kunstnerens liv, om baggrunden for hans 
valg af motiver, om hans inspirationskilder og 
forsøger også at sætte ham ind i en kunsthi-
storisk sammenhæng. Hans største produk-
tion er oliemalerier, men også nogle af hans 
meget fine akvareller er med på udstillingen.

Aktivitetsudstilling
DAGMAR OG VALDEMAR
Museet Ribes Vikinger

Historien om Dronning Dagmar og hver-
dagslivet blandt middelalderens fornem-
me folk fortælles i aktivitetsudstillingen. 
Her kan børn og barnlige sjæle klæde sig 
ud i middelalderdragter, opleve Dagmars 
værelse, kaste sig ud i en drabelig ridder-
dyst eller gå på opdagelse i alskens læ-
gende urter i Sanseteket.

          Udstillinger og aktiviteter på Sydvestjyske Museer
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Sommeraktivitet: 
ESBEN DEN TIDSREJSENDE 
DRILLEPIND 
11/6 - 11/9
Museet Ribes Vikinger

Esben er et lille monster, der kan rejse frem og 
tilbage i tiden, som det passer ham. Hans helt 
store glæde er at gemme ting og sager for børn. 
Esben har været på drilletogt i museets udstil-
linger og har gemt en masse genstande.

Hele sommeren kan børn og barnlige sjæle tage 
på tidsrejse tilbage til vikingetiden og middealde-
ren og hjælpe med at finde alle de genstande, 
som Esben har gemt.  

FOTOGRUPPEN BRAMMING
20/8-18/9
Bramming Egnsmuseum

En udstilling, der viser hvordan loka-
le amatørfotografer kan frembringe 
kunstværker af høj kvalitet med deres 
kameraer.

ASGÅRD PÅ BALKONEN
fra 18/6
Museet Ribes Vikinger

Hvil dig i skyggen af livets træ, Yggdrasil, og dyk ned i de fascine-
rende fortællinger om de nordiske guder, mens du sidder trygt 
lænet op ad Midgårdsormen. Du kan også samle kæmpepuslespil 
eller skrive dit navn med runer. I midten af juni åbner vi det nye 
hyggehjørne for familier på Museet Ribes Vikinger.

Udstillinger og aktiviteter på Sydvestjyske Museer
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GHOST WALKS
Onsdage i juli og august kl. 21-22
Start: Museet Ribes Vikinger

Hør om nogle af Ribes dramatiske begivenhe-
der, bl.a. kongemord og heksebrænding, fortalt 
af en af museets engagerede ghostwalkere. En 
GhostWalk tager dig med på en tur med spæn-
dende og uhyggelige fortællinger om Ribe.

Billetter hentes eller købes inden afgang i mu-
seets forhal. Gratis for medlemmer af Det an-
tikvariske Selskab og Esbjerg og Omegns Muse-
umsforening.

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

PLANTAGEN OG GALGEBAKKEN
7+14+21+28/7 kl. 19.30-21.00
Afgang fra Ribe Camping 
reception

Tag med på guidet vandring i Ribe Plantage, 
hvor Ribes galgebakke ligger. 

Plantagen har været rammen om mange 
spændende historier.  Hør om heksebrænding, 
halshugning, stormflod, drab ved vådeskud, 
fattiggård og dans i Tyrolerpavillonen.
Historierne bliver fortalt netop dér, hvor begi-
venhederne fandt sted.

Billetter købes i Ribe Campings reception. 
Gratis for medlemmer af Det antikvariske Sel-
skab og Esbjerg og Omegns Museumsforening.
Pris for ikke-medlemmer: Voksne 50 kr., børn 
under 14 år gratis.

          Udstillinger og aktiviteter på Sydvestjyske Museer
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KULTURNAT
Torsdag d. 1/9
på Bramming Egnsmuseum

Musik af Banqo, der bl.a. er kendt for sine lokalhi-
storiske sange om Kaj Lykke og togulykken i 1913.

Billeder fra ”Dronningebunkeren”. 
Kender du typen? Billeder fra C.K. Olesens arkiv. 
Der vil blive vist portrætter fra 1950’erne og 
1960’erne, men hvem er de?

Overrækkelse af Bramming Kulturpris.

GERHARD HAMMEL, 
OLIE OG AKVAREL
1/10-6/11
Bramming Egnsmuseum

Gerhard Hammel er kendt som gadekunst-
ner i Bramming, men laver også spænden-
de værker i olie og akryl, som for første 
gang vises på Bramming Egnsmuseum.

KULTURNAT RIBE
Søndag d. 16/10
Museet Ribes Vikinger

Ribe holder hvert år kulturnat under 
et fælles tema.

I år samles alle ildsjæle om ”Inden-
for og udenfor”. Ved redaktionens 
afslutning var det endnu ikke be-
stemt, hvad vi vil byde på på Museet 
Ribes Vikinger, men der er ingen tvivl 
om, at vi alle vil gøre vores bedste 
for, at der bliver nok at opleve.

Coveret fra Banqos Fra tid til anden

Masser af mennesker 
og aktivitet i 2015

Udstillinger og aktiviteter på Sydvestjyske Museer
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Vi har fundet en masse interessante og 
sjove fortællinger om tro og overtro. Hvad 
gjorde vikingerne egentligt, når de havde 
ondt i hovedet? Kan en blanding af blomster 
og urter virkelig hjælpe på tandpine? Eller 
skal der måske en besværgelse til at tage 
smerten?

På museet kan I finde svarene og få spæn-
dende historier om kloge koner, trylleamu-
letter, der giver superkræfter, og magiske 
knogler fra hellige mennesker. 

Familien kan lege videre i vores værksted 
og skrive med runer, lave sin egen trylleam-
ulet eller måske lave en vaskeægte magisk 
knogle, der beskytter mod vokseværk.

Efterårsferieaktivitet:  
”HEKSE, HUSRÅD OG HELGENER” 
15/10 – 30/10
Museet Ribes Vikinger

Margit Rygaard Lassen: 
PAPIRCOLLAGER OG 
MALERIER
19/11-18/12
Bramming Egnsmuseum

Margit er organist og billedkunstner.  
Hun udstiller papircollager og malerier 
i akryl. Hendes billeder har en dragende 
mytisk dybde. 

Se mere på www.margitrygaard.dk

NB. En del af aktiviteten kræver 
en smartphone med QR-scanner. 
Vi har gratis wifi.

          Udstillinger og aktiviteter på Sydvestjyske Museer
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Julehjørne: 
NISSER, TROLDTØJ OG OVERTRO
December 
Museet Ribes Vikinger

Julens hygge hænger sammen med mør-
ket, det blafrende stearinlys, de tykke tæp-
per og en viden om, at noget pusler derude. 
Juletid er fortælletid, og i år fortæller vi om 
julens overtro og nissens historie. Og bare 
rolig, museets nissemor skal nok passe på 
alle de børn, der kommer med skoler og 
dagsinstitutioner.

JUL FOR BØRN I ALLE ALDRE
5/12-9/12, kl. 10-13

En time med juleri, saftevand, kager og 
børn, der tegner og juleklipper. Fortæl-
lingen om, hvorfor vi holder jul og om 
nogle juletraditioner.  

Tilbuddet henvender sig til fx dagpleje-
re, børnehaver og skoler. Husk at bestil-
le tid på forhånd.

JUL PÅ DET GAMLE 
ELVÆRK
Lørdag d. 10/12 kl. 15
Bramming Egnsmuseum

Julekoncert med Camena-koret 
fra Esbjerg. Musik og fællessang. 
Kaffe og kage. 

Juletræ og godteposer til børne-
ne. Samt en ny julefortælling.

Udstillinger og aktiviteter på Sydvestjyske Museer
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KÆRLIGHED OG TERROR I STALINS MOSKVA
Historiker Morten Møller 
Onsdag d. 16/11 kl. 19.30
Esbjerg Museum, indgang via Nørregade 25

Den danske forfatter og journalist Olga 
Eggers (1875-1945) levede et liv, der på 
alle måder var bemærkelsesværdigt. Til 
hendes livshistorie hører på den ene side 
et omfattende forfatterskab med tætte 
forbindelser til bl.a. Thit Jensen og Georg 
Brandes og en kamp mod de uretfærdig-
heder, der i hendes øjne ramte samfun-
dets svageste, det være sig arbejdsløse, 
kvinder som jøder. Til hendes livshistorie 
hører også et politisk engagement, først 
som pacifist siden som socialdemokrat, 
nazist og glødende antisemit. 

Hvordan alle disse modpoler kunne rum-
mes i et menneske, vil museumsinspek-
tør Iben Vyff give sine bud på i foredraget. 

Gratis for medlemmer af begge muse-
umsforeningerne, 50 kr. for ikke-med-
lemmer.

Med udgangspunkt i sin anmelderroste 
bog ”Ellen og Adam” fortæller Morten 
Møller om direktørdatteren Ellen Schou 
fra Nykøbing Falster, som i 1930’erne rej-
ser til Moskva og bliver hemmelig kurer i 
kommunismens tjeneste. Mens hundred-
tusinder henrettes i Sovjetunionen, rejser 
Ellen til udenlandske hovedstæder med 
dobbeltbundede kufferter, og mens na-

boer og kolleger forsvinder, føder hun en 
datter midt i Stalins Moskva. 75 år senere 
forsøger denne datter at blive klogere på, 
hvem hendes forældre egentlig var.

Morten Møllers bog er en anderledes be-
retning om politisk radikalisering. ”Ellen 
og Adam” blev i 2015 kåret som Årets 
Historiske Bog.

FRA SOCIALDEMOKRAT 
TIL NAZIST OG ANTISEMIT
Museumsinspektør Iben Vyff, Helsingør Kommunes Museer
Onsdag d. 2/11 kl. 19.30
Esbjerg Museum, indgang via Nørregade 25

          Foredrag fra Historisk samling fra Besættelsestiden
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AT HANDLE MED ONDSKABEN – 
SAMARBEJDSPOLITIKKEN UNDER BESÆTTELSEN
Historiker, dr. phil. Hans Kirchhoff 
Onsdag d. 30/11 kl. 19.30
Esbjerg Museum, indgang via Nørregade 25

DEN KOLDE KRIG OG NOGLE 
SAMFUNDSMÆSSIGE KONSEKVENSER
Museumsinspektør Mogens Hansen
Onsdag d. 14/9 kl. 19.30
Bramming Egnsmuseum

I anledning af at der har været adgang til den store bunker, kaldet ”Dronningebunkeren”.
Gratis for medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening og Det antikvariske 
Selskab, 50 kr. for ikke-medlemmer.

PRÆSENTATION AF LOKALHISTORISK ÅRBOG 
FOR BRAMMINGEGNEN
Fredag d. 25/11 kl. 16 
Bramming Egnsmuseum

Danmark slap igennem 2. verdenskrig 
med de færreste menneskelige og mate-
rielle tab af alle besatte lande. Det skyld-
tes i vidt omfang samarbejdspolitikken. 
Men samarbejdet med Hitlertyskland 
havde sin pris. Den betød politisk og øko-
nomisk hjælp til et forbryderisk regime. 
Vi spørger, om den pris var for høj! Mod-
standsbevægelsen svarede ja og gjorde 
oprør mod samarbejdslinjen. Lige siden 

er samarbejdspolitikkens moralske di-
lemmaer blevet debatteret. I dag indgår 
samarbejdspolitikken som et vigtigt argu-
ment bag udenrigspolitikken. 

Hans Kirchhoff vil på baggrund af sin bog 
fra 2015 ”At handle med ondskaben” dis-
kutere samarbejdspolitikkens strategier, 
dens former og aktører, og dens omkost-
ninger. 

Redaktør Elisabeth M. Rasmussen præsenterer årbogens artikler og en af forfatterne 
fortæller om sin artikel.
Lokalhistorisk Forening for Brammingegnen er arrangør. Gratis adgang.

Foredrag fra Historisk samling fra Besættelsestiden

Foredrag fra Bramming Egnsmuseum



 | 13

VELKOMMEN TIL DET ANTIKVARISKE SELSKABS 
EFTERÅRSPROGRAM.  
Det spænder over Slesvigs Domkirke 
fra 1100-tallet, lokale pilgrimsmærker 
og religiøse smykker fra middelalderen, 
købmænd og verdensmænd i Vestjylland 
i 1700-1800-tallet, forholdet mellem de 
danske og tyske i Sønderjylland efter 
Besættelsen, og til aktuelt arbejde med 
fortidsminder i Sydvestjyske Museers 
område. Første weekend i december 

afholder vi vores traditionsrige bogbazar. 
Vi ved ikke, om Tolboden stadig til jul er 
ejet af Gammelt Præg, som så generøst 
hidtil har lånt os dette centrale sted. 
Hold jer derfor orienteret i pressen og på 
hjemmesiden om et eventuelt alternativt 
sted for opstilling af årets bogbazar. 

Læs mere på de næste sider.

          Det antikvariske Selskab i Ribe

Book rundvisninger, byvan-
dringer og temavandringer 
hele året via ribesvikinger.dk 
eller esbjergmuseum.dk

•  MODSTAND  
Esbjerg Ribe Bramming 1940-45

•  De Kristne Vikinger
•  VikingWalk i Ribe
•  GhostWalk i Ribe
•  Middelalder og vikingetid  

på Museet Ribes Vikinger
•  Ribe Domkirkemuseum

Prøv GPS-løbet Kors i Knægte 
om reformationstiden i Ribe. 

Book GPS’er hos Ribe Bibliotek, 
tlf. 76 16 65 40
Pris: 50 kr. pr. GPS + et depositum pr. GPS

Sydvestjyske Museer på Facebook
Følg museets mangeartede aktivi-
teter på vores facebookside. 
Tryk ”synes godt om” og få masser af 
viden og billeder fra museets hverdag.

          Udstillinger og aktiviteter på sydvestjyske museer



UDFLUGT TIL GOTTORP SLOT 
OG SLESVIG DOMKIRKE
Lørdag d. 20/8 kl. 8-17                                                                                                                                             
Afgang fra Odins Plads    
Guide: Anni Møller-Christensen
Turledere: Erik Henriksen og Lars Ilsøe                     
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Hjortesalen på Gottorp Slot, 
Foto Lars Ilsøe

Det først kendte Gottorp var bolig for Sles-
vigbisperne. Denne borg blev revet ned un-
der Valdemar den Store, og i stedet bygge-
des en ny, tæt på Slesvig by, der hvor slottet 
ligger i dag. I 1544 opstod det gottorpske 
fyrstehus, og de gottorpske hertuger ejede 
herefter slottet til 1713, hvorefter slottet 
igen blev et kongeligt dansk slot. Omkring 
1700 fik slottets sydfløj den nuværende ba-
rokfacade med centraltårn.             
Gottorp Slot er i dag Slesvig-Holstens 
landsmuseum for kunst, kulturhistorie og 
arkæologi. Vi skal bl.a. se den store sam-
ling af kirkekunst fra middelalderen udstil-
let i den gotiske hal og efterfølgende en 
stor samling malerier af Lucas Cranach. 
Desuden kommer vi igennem den impone-
rende Hjortesal fra renæssancen og det 
intakte og smukke Slotskapel fra 1590. 
Højdepunkter i de arkæologiske udstillin-
ger er Nydambåden fundet i Nydam Mose i 
Nordslesvig og de velbevarede moselig fra 
Windeby og Rendswühren.   
I årene 948/49 lod den senere kejser Otto 
den 1. oprette bispedømmer i Ribe, Århus og 
Slesvig. Omkring 1100 begynder man opfø-
relsen af Slesvig Domkirke i granit og tuf-
sten fra Rhinen. Domkirken rummer i dag 
stadig en del af det middelalderlige inven-
tar og mange spændende kunstgenstande. 
Mest berømt er dog Bordesholm Alteret. 
Alteret skildrer den kristne kirkes frelses-

historie fra Adam og Eva til dommedag.  
Alteret er udskåret af Hans Brüggemann i 
perioden mellem 1514 og 1521. Alteret stod 
oprindelig i Bordesholm Klosterkirke, men 
blev flyttet i 1666 til Slesvig Domkirke.                                                                                                                                  
Der vil på turen også blive mulighed for 
at gå en tur i den charmerende Slesvig by. 
Efter ankomst til Gottorp Slot vil der fra 
10 -12.30 være henholdsvis guidet rund-
visning ved Anni Møller Christensen og tid 
til at se udstillinger på egen hånd, f.eks. 
Nydambåden, mosefundene eller galleriet 
med ekspressionistiske malerier. Kl. 12.30 
-13.15 indtager vi vores medbragte frokost 
i parken eller i tilfælde af regnvejr i bussen. 
Kl. 13.15 med bus til Slesvig Domkirke og 
rundvisning 13.30 -14. Kl. 14 -15 tur på egen 
hånd rundt i Slesvig by. Afgang fra Domkir-
ken kl. 15. Forventet hjemkomst ca. kl. 17.                                                                                                                            
PRAKTISKE FORHOLD: Max. 50 deltagere. 
Husk mad og drikke til frokost + evt. kaf-
fe. Medbring pas og euro til eget forbrug, 
visakort kan ikke anvendes.                                                                                                                                     
Tilmelding på telefon fra mandag 8/8 kl. 
8 til 17/8 kl. 20 til Erik Henriksen på tlf. 
51 25 42 68. Telefonsvarer kan ikke be-
nyttes. Turens pris for bus og entréer for 
medlemmer af Det antikvariske Selskab, 
Esbjerg og Omegns Museumsforening og 
Museumsforeningen for Fiskeri- og Sø-
fartsmuseet er 240 kr. Betal venligst kon-
tant i bussen.

          Det antikvariske Selskab i Ribe



DE DANSKE OG DE TYSKE I SØNDERJYLLAND 
Hans Boll-Johansen, docent, dr.phil. i fransk
Torsdag d. 29/9 kl. 19.30
Museet Ribes Vikinger             

 | 15

Hans Ball-Johansen,
dr.phil. i fransk, født og
opvokset i Aabenraa

Den ny grænse efter afstemningen i 1920 
havde efterladt frustrerede mindretal på 
begge sider af grænsen: et dansk syd for 
grænsen og et tysk nord for grænsen. 
Begge grupper fik mulighed for at drive 
egne skoler. Efter Befrielsen i 1945 luk-
kede danskerne de tyske skoler i Sønder-
jylland, og nogle årgange fra tysksindede 
hjem kom i dansk skole. En sådan ”blan-
det” gruppe blev studenter fra Aabenraa 
Statsskole i 1955. Først nu, 60 år senere, 
har det været muligt at tale om de svære 
temaer hævn, bitterhed og dømte fædre. 
Med ”Danskerpak og tyskerpak” har Hans 
Boll-Johansen skrevet en erindringsbog, 

som på én gang medtænker den danske 
og den tyske vinkel. Foredraget vil være 
en præsentation af bogens indhold.                                       

Gratis for medlemmer af Det antikvariske 
Selskab og Esbjerg og Omegns Museums-
forening, 50 kr. for ikke-medlemmer.

          Det antikvariske Selskab i Ribe



VESTJYDER OG VERDENSMÆND PÅ LANDETS YDERSTE KANT
Dr. phil., museumsinspektør Esben Graugaard, Holstebro Museum
Tirsdag d. 25/10 kl. 19.30 
Museet Ribes Vikinger   
                                                                                                                                           

Hjuldampskibet ”Jylland” på 341 tons fragtede 1851-55 stude fra det vestlige Limfjordsland, Hjerting og Tønning 
til markederne i London. Handels- og Søfartsmuseet.                        
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Fortællinger om foretagsomme bønder, 
studehandlere, købmænd og iværksætte-
re fra landboreformernes tid til industriali-
seringens begyndelse. Med udgangspunkt 
i det vestjyske landskab og en problemati-
sering af udkantsbegrebet vil Esben Grau-
gaard give et alternativt billede af  ”vort 
eget Skotland”, som Blicher kaldte Jylland. 
Det vil sige en såkaldt periferi med direk-
te skibsforbindelser til verdensmarkedets 
metropoler som Amsterdam, Hamborg, 
London og Newcasle. Blandt mange andre 
skal vi høre om Poul Breinholt, manden 
bag den direkte Englandseksport fra Es-
bjerg Havn, studehandlerne Windfeld fra 
Ribe-egnen, handelsfamilien Villemoes, 
der blev fremragende iværksættere inden 
for vestjysk tegl- og maskinindustri bl.a. i 

Esbjerg. Den oprindeligt tyske Birn-slægt, 
som i dag driver Skandinaviens største 
jernstøberi i Holstebro, havde sine fattige 
rødder i Ribe. Foredraget fortæller også 
om de jyske Englandskommissionærer, 
der med udskibningen fra Esbjerg skabte 
dansk landbrugseksport inden andelsre-
volutionen. Dette er således historien om 
en region, hvor magtens fravær skabte 
grobund for initiativer og muligheder for 
mønsterbrydere. Foredraget er arrange-
ret i samarbejde med Ribe Træskibslaug.               
                                                                                                                                                                      
Gratis for medlemmer af Det antikvariske 
Selskab, Esbjerg og Omegns Museumsfor-
ening og Ribe Træskibslaug. 
50 kr. for ikke-medlemmer.

          Det antikvariske Selskab i Ribe
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Pilgrimsmærke fra Ribe, 
Sydvestjyske Museer

Dobbeltforedrag     
PILGRIMSMÆRKER OG ANDRE 
RELIGIØSE GENSTANDE FRA 
MUSEETS SAMLING

FRA BLÅVAND TIL FREDERICIA 
- FORTIDSMINDETILSYNET 
RYKKER UD
Onsdag d. 23/11 kl. 19.30                                                                                                                                            
Museet Ribes Vikinger    

Museumsinspektør Mette Søvsø fra Syd-
vestjyske Museer vil først fortælle om 
fund af pilgrimsmærker og andre religiøse 
genstande. Blandt de hundredtusinder af 
fund i Sydvestjyske Museers samling knyt-
ter nogle af dem sig i kraft af deres fun-
domstændigheder, udformning og brug til 
det personlige religiøse liv i middelalderen. 
De giver os derfor et særligt indblik i dati-
dens tro og tankeverden, og de bringer os 
tættere på det enkelte menneske. Det dre-
jer sig om pilgrimsmærker, rosenkranse og 
smykker med religiøs symbolik. Genstan-
dene er fysiske vidnesbyrd om den store 
rolle, det religiøse liv spillede for menne-
ske og samfund, om fromme pilgrimsrej-
ser og kommercielle interesser, og om tro-
en på tingenes iboende kræfter og håbet 
om mirakler og frelse. Foredraget vil præ-
sentere fundene fra Ribe, deres brug og 
betydning for det enkelte menneske og se 
dem i en større sammenhæng som fælle-
seuropæiske, middelalderlige fænomener.                                                                                                                                       
Museumsinspektør Steen Frydenlund Jen-
sen fra Sydvestjyske Museer vil dernæst 
fortælle om sit arbejde med fortidsminder. 

I 2007 blev Sydvestjyske Museer tildelt til-
synet med de fredede fortidsminder i den 
nordlige del af Region Syd. Vi var dog ikke 
de første, der var ude at kigge på blandt 
andet gravhøje og ruiner, og bliver nok hel-
ler ikke de sidste. Foredraget vil dels blive 
en rejse gennem tilsynets historie op til i 
dag, og dels en rigt illustreret fortælling 
om, hvordan tilsynet foregår i dag, med 
ikke kun udfordrende lodsejere, men også 
yderst smukke naturoplevelser som en 
del af det daglige arbejde.    

Gratis for medlemmer af Det antikvariske 
Selskab og Esbjerg og Omegns Museums-
forening, 50 kr. for ikke-medlemmer. 

          Det antikvariske Selskab i Ribe
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BOGBAZAR            
Lørdag 3/12 kl. 10-17 og Søndag 4/12 kl. 12-16
Toldboden, Overdammen i Ribe, eller se 
alternativ i pressen og på hjemmesiden

Traditionen tro afholder Det antikvariske Selskab i Ribe juleudsalg af indleverede bøger. 
Her kan man for billige penge skaffe sig bøger, hvis indhold er historisk, lokalt, etnogra-
fisk, arkæologisk, kulturhistorisk, biografisk, litterært og meget andet. Det kan være, der 
er en bog, man har savnet, eller man har lyst til at læse i juleferien. Kom selv og se efter!

Bøger til julens bogbazar
Hvis nogen har gamle eller nyere bøger, som de kunne tænke sig at give til bogbazaren, 
modtager vi dem gerne. Det kan være bøger med historisk, lokalt, arkæologisk, kulturhi-
storisk, biografisk, litterært eller politisk indhold. Men også bøger med andet indhold er 
velkomne. Kontakt Lars Ilsøe på tlf. 75 42 38 05 eller Erik Henriksen på tlf. 51 25 42 68 
om afhentning.

OPLYSNINGER OM DET ANTIKVARISKE SELSKAB       
Det antikvariske Selskab er en museumsforening i Ribe stiftet i 1887 med det formål at 
støtte formidlingen af det lokale arkæologiske, historiske og kulturhistoriske museale 
arbejde gennem foredrag, ture og andre arrangementer. Medlemskortet er personligt. 
Bortkommer medlemskortet, kan det erstattes ved henvendelse til kassereren mod be-
taling af et gebyr på 25 kr.  På medlemskortet er anført, hvad det giver adgang til, her-
under Sydvestjyske Museers udstillinger og arrangementer.  Årbogen Levende Viden er 
gratis. Se flere oplysninger på www.antikvariskselskab.dk

Årligt kontingent pr. 1/1 2016
Enkelt medlemskab 160 kr. Medlemskab for par (på samme adresse) 250 kr.
Kontingentperioden er 1/1 til 31/12. Husk at indbetale kontingent inden 1/2.
Betaling over netbank reg. 9692 kontonr. 5140269 eller på giro + 01 +5140269. 
Husk medlemsnavn(e). Adresseændring meddeles direkte til kassereren

Det antikvariske Selskabs bestyrelse
Formand Lars Ilsøe  tlf. 75 42 38 05 e-mail: ilsoeribe@gmail.com   
Næstformand Dan Møller  tlf. 75 42 49 31 e-mail: danfraribe@gmail.com 
Kasserer Flemming Bechgaard Holm  tlf. 75 42 22 42 e-mail: holm.ribe@stofanet.dk 
Sekretær og PRErik Henriksen  tlf. 51 25 42 68 e-mail: le.bellis@c.dk
Hans Beksgaard  tlf. 75 42 42 99 e-mail: hans.beksgaard@skolekom.dk 
Anni Møller-Christensen  tlf. 76 88 80 82 e-mail: amc@skovmark.dk 
Suppleant Jacob Bastholm  tlf. 75 42 07 08 e-mail: JB@ribekatedralskole.dk 
Suppleant Jørgen Baungaard Hansen  tlf. 75 42 40 91  e-mail: Baungaard@rocketmail.com

          Det antikvariske Selskab i Ribe
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KØR-SELV TUR TIL RIBER KJÆRGÅRD OG KRATSKELLET
Onsdag d. 7/9 kl. 14.30
Mødested: Kjærgårdsvej 31, Bramming

På efterårets kør-selv tur skal vi besøge 
Riber Kjærgård og naturskolen Kratskellet 
ved Hollænderskoven.

Riber Kjærgård er den ældste herre-
gård i Ribe Amt og omtales første gang i 
1300-tallet, dengang beliggende som et 
nu overpløjet voldsted i engene syd for 
den nuværende herregård. Fra 1440 ken-
der man navnene på ejerne, som i 222 år 
var den gamle adelsslægt Lange. Omkring 
år 1500 blev herregården flyttet til den 
nuværende placering omgivet på fire sider 
af en voldgrav. Herregården er siden om-
bygget i flere omgange. Sidst i 1700-tallet 
gik godset i forfald og blev senere fat-
tiggård for de omkringliggende sogne. I 
1940 blev bygningen overtaget af staten 
og genopbygget og fra 1949 indrettet til 
landbrugsskole. På Riber Kjærgård tilby-
des i dag alle trin af landbrugsuddannel-
sen samt en række landbrugsrelevante 
AMU-kurser. 
Dette vil forstander Lars Madsen og stu-
dievejleder Ole Wind fortælle mere om 
under besøget, hvor landbrugsskolen vil 
være vært til en kop kaffe.

Herefter kører vi videre til Kratskellet, 
som ligger lige øst for Riber Kjærgård vest 
for motortrafikvejen i kanten af Hollæn-
derskoven. Vi skal her møde naturvejleder 
Jan Ryttergaard, som vil vise omkring og 
fortælle om naturskolen Kratskellet, som 
siden 2003 har været et tilbud til skoler 

og daginstitutioner. Aktiviteterne handler 
meget om jordbrug og dyr i gamle dage. 
Man har højbede, som gødes med heste-
møg, man har en kornmark, som hvert 
år høstes med le og segl, og man høster 
frugt fra træer og buske og laver det til 
æblemost, gele og saft – alt efter årstiden. 
Vi forventer at slutte turen her kl. 17.

For medlemmer af de tre museumsfor-
eninger er det gratis at deltage, men tager 
man en gæst med, er prisen 25 kr., som 
indsættes på konto 7712-1022420 i forbin-
delse med tilmeldingen.

Tilmelding til Poul Larsen på mail  
toften3tarp@gmail.com eller telefon 
21 59 64 46 senest søndag d. 4/9.

Herregården Riber Kjærgård. 
Foto Charlotte Lindhardt 2005

          Esbjerg og Omegns Museumsforening
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ANDRUP – EN STORBY?
Torsdag d. 6/10 kl. 19.30
Esbjerg Museum, Ovenlyssalen 
(indgang fra Nørregade)

Fra udgravningen i Andrup, Sydvestjyske Museer.

Ved forårets generalforsamling løftede 
Museumsinspektør og arkæolog Bente 
Grundvad Nielsen kort sløret for en netop 
afsluttet meget stor udgravning i Andrup. 

Fra september 2015 til januar 2016 ud-
gravede Sydvestjyske Museer en del af 
en større bebyggelse fra yngre romersk/
ældre germansk jernalder (ca. 500 e.kr.) i 
Andrup. Udgravningen, der er en fortsæt-
telse af tidligere udgravninger fra 2009 
og 2010, viser noget af det fineste jernal-
derbebyggelse, man kan finde, med huse 
op til 52 m i længden. 

Ud over at have fundet massiv bebyggel-
se i flere faser, har man også fundet ud 
af, at jernalderbønderne i Andrup har stå-

et for egen jernproduktion, og at der også 
i jernalderen fandtes arkæologer. 

Alt dette vil Bente Grundvad Nielsen, som 
selv var aktiv i forbindelse med den store 
udgravning, fortælle meget mere om i af-
tenens foredrag. 

For medlemmer af de tre museumsfor-
eninger er det gratis at deltage, men ta-
ger man en gæst med, er prisen 25 kr., 
som indsættes på konto 7712-1022420 i 
forbindelse med tilmeldingen.

Tilmelding til Poul Larsen på mail 
toften3tarp@gmail.com eller telefon 
21 59 64 46 senest mandag d. 3/10. 

          Esbjerg og Omegns Museumsforening
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MEDLEMSAFTEN – EN NOSTALGISK TUR MED ENGLANDSBÅDEN
Leder af Historieenheden, Ph.d Lulu Anne Hansen, 
Sydvestjyske Museer
Onsdag d. 23/11 kl. 19
Esbjerg Museum, Ovenlyssalen (indgang fra Nørregade 25)

Fra udgravningen i Andrup, Sydvestjyske Museer.

Winston Churchill,  foto DFDS.

Dengang DFDS’ rute mellem Esbjerg og 
Harwich opstod i 1875 var der ingen, der 
vidste, at netop denne rute og de skibe, 
der sejlede på den, skulle gå hen og blive 
ikoniske – ikke bare for Esbjerg, men også 
for resten af landet. Og alligevel havde 
mange tidligt en idé om, at den skulle gå 
hen og blive noget ganske særligt. I afte-
nens foredrag stilles der bl.a. skarpt på 
Esbjerg-Harwich’ betydning som passager-
rute. For selvom æg, smør og bacon blev 
den økonomiske rygrad på ruten, var det 
skibenes betydning som passagerskibe, 
der for alvor gjorde ruten kendt i resten af 
landet. Ruten spejler igennem tiden flere af 
de kulturelle strømninger, der kendetegne-
de danskernes rejsemønstre. Samtidig blev 
den midtpunkt for befolkningens opmærk-
somhed, når kendte og kongelige benytte-
de ruten fra Esbjerg til at rejse ud i verden.

Lulu Anne Hansen vil i et spændende fore-
drag følge ruten i op- og nedgangstider og 
spørge til, hvorfor det for mange var svært 
at sige farvel, da det sidste skib lagde fra 
kaj i 2014. 

Men forinden skal vi have et godt måltid 
mad med drikke til, og senere på aftenen 
en kop kaffe.

Alt dette koster ingenting, hvis man er 
medlem af Esbjerg og Omegns Muse-
umsforening. Det er årets arrangement, 
hvor vi helt alene kan sidde og hygge 
os, spise godt og lytte til et spændende 
foredrag. Fuld valuta for dit medlems-
kontingent!

Kun adgang for medlemmer af Esbjerg 
og Omegns Museumsforening. Dørene 
åbnes kl. 18.30.

Tilmelding til Poul Larsen på mail
toften3tarp@gmail.com eller telefon 
21 59 64 46 senest søndag d. 20/11. 

          Esbjerg og Omegns Museumsforening
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OPLYSNINGER OM ESBJERG OG OMEGNS MUSEUMSFORENING

Det er foreningens formål at bakke op om 
den selvejende institution Sydvestjyske 
Museer i dennes virke i Esbjerg Kommune 
over for offentlighed og myndigheder, at 
deltage i museets bestyrelsesarbejde og 
at medvirke til at udbrede kendskabet til 
de kulturhistoriske museers betydning for 
samfundets samlede kulturudbud.

Formålet søges opnået ved oplysning om 
museets arbejde og ved kulturhistorisk 
formidling i øvrigt i form af foredrag, stu-
diekredsarbejde, udflugter, udstillinger og 
publikationsvirksomhed.
I dette nummer af ”Det Sker” kan I læse 
om forårets udflugter og foredrag, og vi 
håber, at vore medlemmer møder flittigt 
frem til arrangementerne.

Bemærk, at man som medlem af Esbjerg 
og Omegns Museumsforening også har 
adgang til de arrangementer, som tilby-
des af Det antikvariske Selskab i Ribe og 
til samme priser (eller gratis) som gælder 
for denne forenings medlemmer. Endvi-
dere har vi et samarbejde med Museums-
foreningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet, 
som også kan deltage i vore arrangemen-
ter til medlemspris. Tilsvarende kan vi ef-
ter aftale også deltage i arrangementer, 
som vores nye samarbejdspartner tilby-
der.
Der er også et meget positivt samarbejde 
med Sydvestjysk Folkeuniversitet om hi-
storiske forelæsninger og udflugter.

Husk at få fornyet dit kontingent, og for-
tæl om os til familie, venner og bekendte. 

Foreningens styrke er dens medlemmer, 
så vi har brug for enhver, der interesserer 
sig for byens og egnens historie.

Medlemskortet er personligt og giver ad-
gang til begge foreningers arrangementer 
samt fri adgang til Sydvestjyske Museers 
udstillinger og arrangementer på Esbjerg 
Museum, i Esbjerg Vandtårn og på Museet 
Ribes Vikinger.

Der vil med mellemrum blive udsendt ny-
hedsbreve og indbydelser til receptioner 
og åbninger af udstillinger til de medlem-
mer, som har oplyst en mailadresse, men 
også for at spare på udgifterne til porto er 
vi interesseret i at få oplyst eventuel mail-
adresse. Giv besked herom til Poul Larsen.

Henvendelser vedr. medlemskab af for-
eningen eller tilmelding til arrangementer 
bedes rettet til Poul Larsen på mailadres-
sen toften3tarp@gmail.com eller 
tlf. 21 59 64 46.

          Esbjerg og Omegns Museumsforening



 | 23

Årligt kontingent
Enkelt medlemskab .................................................. 160 kr.
Medlemskab for par (på samme adresse) ......... 250 kr.
Kontingentperioden er 1/1 til 31/12.
Husk at indbetale næste års kontingent inden den 1/2
Betaling sker på konto 7712-1022420 
 
Bestyrelsen for Esbjerg og Omegns Museumsforening
Formand Poul Larsen  ............................................  tlf. 21 59 64 46 
......................................................................................  e-mail: toften3tarp@gmail.com
Næstformand Kjeld Balslev Jespersen  ..............  tlf. 75 46 10 14
Sekretær Peter Hundebøll  ...................................  tlf. 29 44 39 99
Steen Bank Kodal  ....................................................  tlf. 91 52 50 56
Verner Blom  .............................................................  tlf. 75 12 04 48 
Suppleant Niels Gregersen

Museumsbutikken på Museet Ribes Vikinger
Stort udvalg af bøger, postkort, kopismykker og brugsgenstande. 
Butikkens medarbejdere bestræber sig på at finde ting, der har med tidsperioden år 700 
til 1700 at gøre.

          Esbjerg og Omegns Museumsforening



Åbningstider på Sydvestjyske Museer  

Museet Ribes Vikinger
Odins Plads 1, 6760 Ribe, tlf. 76 16 39 60
www.ribesvikinger.dk

1/4-30/6: 10-16
1/7-31/8: 10-18, onsdage: 10-21
1/9-31/10: 10-16
1/11-31/3: 10-16, mandag lukket
Museet er lukket 24/12 og 25/12, samt 31/12 og 1/1

Rådhussamlingen på Det gamle Rådhus i Ribe
Von Støckens Plads, 6760 Ribe, tlf. 76 16 88 10 
www.detgamleraadhusiribe.dk

15/5-31/5 samt 1/9-15/9: man-fre 13-15.30
1/6-31/8: man-søn 13-15.30
Onsdage hele året: 11-15.30

Ribe Domkirke Museum
Torvet, 6760 Ribe, tlf. 75 42 06 19
www.ribe-domkirke.dk

Åbningstiderne følger Domkirkens åbningstider.

Esbjerg Museum
Torvegade 45, 6700 Esbjerg, tlf. 76 16 39 39
www.esbjergmuseum.dk

Lukket pga ombygning. 
Bestil byvandringer og rundvisninger via hjemmesiden.

Esbjerg Vandtårn
Havnegade 22, 6700 Esbjerg, tlf. 76 16 39 39
1/6-15/9 samt skolernes efterårsferie: tir-søn 10-16
16/9-31/10 og 1/4-31/5: lør-søn 10-16
Skærtorsdag og Langfredag: 10-16


