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Spændende nyt samarbejde

Det antikvariske Selskab i Ribe og Esbjerg og Omegns Museumsforening har indgået et samar-
bejde med Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet, som indebærer, at de tre foreninger
efter aftale kan åbne foredrag, udflugter og andre aktiviteter for hinandens medlemmer og det
vel at mærke til medlemspris, uanset hvilken forening man kommer fra.
Det er en aftale til gavn og glæde for alle museumsinteresserede i Esbjerg Kommune, og viften
af spændende arrangementer, som man kan deltage i, bliver nu større end nogensinde.
Gennem hjemmeside og nyhedsbreve vil vi orientere om de arrangementer, som kan være af
interesse for vore medlemmer. Samtidig fortsætter det gode og tætte samarbejde med Sydvestjysk
Folkeuniversitet om forelæsninger og historiske udflugter. Aldrig har det været mere spændende
at være medlem af en museumsforening end nu. Tag godt imod de nye tilbud.

Lars Ilsøe og Paul Holst



Kultur og Kulturforum

Esbjerg Kommune har nedsat et nyt organ, Kulturforum. Her
sidder ledere fra kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner,
erhvervsliv, politikere og ildsjæle. Jeg er blevet udnævnt til
formand. 

Hvad skal vi så med det store organ med over 30 medlem-
mer? Det korte svar er: Sætte kulturen på dagsordenen. 
Kulturområdet fylder ikke meget i det samlede budget, ca. 
1,7 %. Her over for står f.eks. familieområdet med 6,1%. Ikke
at Esbjerg Kommune ikke bruger penge på kultur, for målt i 
forhold til andre større kommuner er kulturbevillingerne pr.
indbygger bestemt på niveau med de andre. Det ændrer ikke
ved, at kultursektoren ikke fylder meget hverken i kroner og
ører eller på den politiske dagsorden. 

Til gengæld fylder kulturen meget i folks hverdagsliv og i byernes udvikling. Kulturen -
både i form af den vi er medskabere af i diverse foreninger og den, som vi går til på 
kulturinstitutioner, oplysningsforbund m.m. - er det krydderi, der er med til at give livet
indhold og perspektiv. Der er dermed noget i kulturen, som ligger ud over de egentlige
kulturelle frembringelser.

Jeg har i den forbindelse været med i Esbjerg Kommunes og Esbjerg Erhvervsudviklings
arbejde med at formulere en vækststrategi 2020. I forhold til ønsket om mere bosætning
er en af udfordringerne, at mange oplever, at Esbjerg midtby er lidt kedelig. Der mangler
by- og kulturliv. I kommunens Vision 2020 sættes der derfor fokus på at få udviklet 
kulturlivet i Esbjerg og ikke mindst i centrum.

Og her kommer vi så tilbage til Kulturforum. På det første møde satte vi fokus på kultur
og byudvikling bl.a. med spændende eksempler fra Odense. Der er brug for, at vi tænker
byplan og kultur tættere sammen. Derfor sidder byforum og byplanlæggere også med i
Kulturforum. De første skridt er taget til, at  der sker en tættere sammenkobling. Næste
møde vil have fokus på unge og kultur, fordi især de unge kan være med til at skabe
mere spændende byer, både inden for kulturmurene og ude i byrummet. Et tredje tema
senere i 2015 bliver internationalisering, og hvordan kulturområdet også her har noget
at byde ind med i forhold til kommunens internationaliseringsstrategi, herunder hvordan
vi gør kommunen til et endnu mere spændende sted at blive boende, hvis man er 
kommet fra et andet land og nu f.eks. arbejder i offshoreindustrien.   

Flemming Just
Museumsdirektør
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Udstillinger og aktiviteter 
på Sydvestjyske Museer

Esbjerg Vandtårn
1/4-31/5: lør-søn kl. 10-16
Skærtorsdag og Langfredag: kl. 10-16

Nyd den storslåede udsigt over by og havn fra 
Esbjerg Vandtårns øverste etage. I godt vejr kan man
se Domkirketårnet i Ribe. 

De Kristne Vikinger
Hele året
Museet Ribes Vikinger

Kristendommen kom til Danmark allerede i midten
af 800-tallet og slog rod i Ribe som et af de første
steder. Her levede kristne vikinger side om side
med hedenske vikinger, og de kunne blive begravet
på en indviet kirkegård – en af de allerførste i 
Danmarkshistorien. Udstillingen sætter fokus på
helt nye udgravningsresultater, fund og forskning,
der viser tiden som en overgangsperiode med blandede religiøse symboler og traditioner. Vi
skildrer de to meget forskellige trosverdener og viser begyndelsen på Danmarks første store
trosskifte. 

Aktivitetsudstilling: Dagmar og Valdemar
Hele året 
Museet Ribes Vikinger

Historien om Dronning Dagmar og hverdagslivet
blandt middelalderens fornemme folk fortælles
i aktivitetsudstillingen. Her kan børn og barnlige
sjæle klæde sig ud i middelalderdragter, opleve
Dagmars værelse, kaste sig ud i en drabelig rid-
derdyst eller gå på opdagelse i alskens lægen-
de urter i Sanseteket.

Foto: Torben Meyer
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Det første togt. Er du en rigtig viking?
Museet Ribes Vikinger
Hele året 

Gør dig klar til vikingetogt. Træf de klogeste valg og gør din 
læremester stolt. Du kommer til at skulle handle med 
vikingetidens varer, vælge de rigtige 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, markeder og klostre.
Spillet, der er udviklet af Nationalmuseet, forbinder leg og læring
og fortæller om vikingernes liv og bedrifter.
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ESBJERG ELEKTRONISK LYDMUSEUM
Esbjerg Museum
Januar 

Sydvestjyske Museer og Syddansk Musikkonserva-
torium præsenterer i januar 2015 samarbejdspro-
jektet ESBJERG ELEKTRONISK LYDMUSEUM, hvor
8 komponister fra konservatoriets ”Elektronisk 
musik og lyd”-uddannelse sætter lyd til dele af museets udstillinger. 
Oplev f.eks. den interaktive trappe, hvor trappetrin afspiller lyde, når man går på dem, lyden
af en arkæologisk udgravning, ny-komponeret ambient musik i forhal og udstillinger og en
særlig installation i museets legetøjsmontre, hvor bittesmå hamre fjernstyres til at banke på
udvalgte effekter, hvorefter lyden optages og afspilles udenfor i processeret form. 
Kort sagt - en højst usædvanlig dag på museum.

Vinterferie: Leg under krigen                            
10/2-15/2 (mandag lukket)
Esbjerg Museum

I 2015 markerer vi besættelsestiden på Esbjerg Museum, og 
vinterferien er ingen undtagelse. Kom og leg som børnene under
krigen. Lav dit eget legetøj og tag det med hjem! 
Skal du mon lave dåsetelefoner, så du kan tale med dine venner
i en tid uden mobiltelefoner? Eller skal du lege med stylter og
hoppe hinkerude? Du vælger selv. Materialer: 30 kr.

Foto: HSB



Vinterferie: 
Vikingerne og dig
7/2-22/2 (mandag lukket)
Museet Ribes Vikinger

Vikingernes verden lignede 
vores – eller gjorde den? 
Vi har fundet fem eksempler,
som vi håber, alle besøgende
familier har lyst til at lede efter.
Ud over en hyggelig eftermid-
dag får deltagerne også en lille
belønning for indsatsen.

MODSTAND 
Esbjerg Ribe Bramming 1940-45
Fra 3/5
Esbjerg Museum

Hvem var modstandsfolkene under besættelsen – hvor
kom de fra, hvad ville de, og hvad angreb de? Særudstil-
ling om modstand og sabotage i Sydvestjylland fra den
spæde start med drengegrupper og kommunister over
Danmarks første bystrejke i Esbjerg august 1943 til jern-
banesabotager og likvideringer i krigens slutfase.

Dekorér 
voksæg
31/3-2/4
Alle tre dage 
kl. 12.30-15.30
Museet Ribes Vikinger

Få en hyggelig og kreativ efter-
middag. Dekorér påskeæg eller
klip et flot gækkebrev og få mere
at vide om historien bag påske-
traditionerne. Materialer: 30 kr.
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Sabotage Esbjerg Havn,
foto: HSB



Marbækdag
Søndag d. 31/5
Myrthuegård, Myrtuevej 39, Esbjerg

Mød en af museets arkæologer på Marbækdagen, hvor vi fortæller om områdets fantastiske, 
tusindårige historie.

Påskeæggejagt på Ribes Vikinger
28/3-6/4 (lukket mandag 30/3)
Museet Ribes Vikinger

Påskeharen har sneget sig ind på museet og
har gemt sine æg alle vegne. 
Tag familien med 
på påskeæggejagt 
i udstillingerne og få 
en belønning for jeres 
indsats. 

Påskeæggejagt i Vandtårnet
2/4 og 3/4
Esbjerg Vandtårn

Påskeharen har nydt Esbjergs bedste udsigt.
Nu er tårnet fyldt med æg, som vi har brug for
din hjælp til at finde. Få et påskeæg som tak
for hjælpen og nyd udsigten over havn og by.
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Påskeæggejagt



Sabotagen i Sydvestjylland 
Arkivleder Henrik Lundtofte, SJM/HSB 
Onsdag d. 25/2 kl. 19.30 
Esbjerg Museum, indgang via 
Nørregade 25

I april 1945 blev en hændelse i Esbjerg stof i
alverdens aviser, da en dristig sabotage-aktion
havde forvandlet Gestapos tidligere hoved-
kvarter i byen til en dynge murbrokker. 
Foredraget giver nye indblik i sabotagens ud-
viklingshistorie i Esbjerg, Ribe og Bramming
fra de første forsøg i 1942 til de mere omfat-
tende aktioner i 1943 og i besættelsens slut-
fase – hvem var sabotørerne, hvor kom de fra,
hvilke lokale virksomheder, transportmidler
og installationer blev saboteret? Og hvad var
egentlig sabotagernes effekt militært, politisk,
moralsk og psykologisk? 
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Som optakt til Esbjerg Museums store særudstilling om modstanden 
i Sydvestjylland sætter to foredrag fokus på to centrale arbejdsfelter 

for modstandsarbejdet her i området.

Modstand i kulissen
Cand. mag. Mona Jensen, SJM/HSB 
Onsdag d. 18/3 kl. 19.30 
Esbjerg Museum, indgang via 
Nørregade 25

Et vidtforgrenet netværk af hjælpere bistod modstandens frontfigurer ved f.eks. at fungere som il-
legale logiværter, huse illegale trykkerier, skaffe flygtninge til Sverige og meget mere. Også i Syd-
vestjylland var baglandets indsats en nødvendig forudsætning for modstand. Direkte deltagelse i
modstandsaktiviteter var særdeles risikofyldt. Men også de mennesker, der bag kulisserne sikrede
det illegale arbejde, løb en stor risiko. Ikke desto mindre er baglandets indsats stærkt underbelyst
i forskning og formidling af historien om modstand. Det forsøger foredraget at råde bod på.

Eneboeren ”Morten”, der
lagde rønne til flere mod-
standsfolk, foto: HSB

Foredrag fra Historisk Samling fra Besættelsestiden

Jerneviadukten efter sabotage i april 1945, foto: HSB



Det tabte land
Lørdag d. 6/6 - lørdag d. 13/6
Rejseleder: Lektor Bent Iversen
Pris: 8.500 kr.

Det antikvariske Selskab i Ribe, Historisk
Samfund for Ribe Amt, Esbjerg og Omegns Museumsforening,
Lokalhistorisk Forening for Brammingegnen og Sydvestjysk Folkeuniversitet indbyder til
fælles rejse. Papuga Rejser, rejsegarantifond nr. 1019, er teknisk arrangør.

Ofte glemmes det, at det danske rige i ældre tid også omfattede Skåne, Halland, Blekinge og
Gotland. Tanken med denne rejse er, at deltagerne får set nogle af de monumenter, der viser
tilbage til ”dansketiden”, bl.a. Christian IV’s bygrundlæggelser, Kristianstad og Kristianopel,
samt domkirken i Lund, som var det danske ærkebispesæde. Gotland var i 1361-1645 også
en dansk besiddelse. Visby opleves fortsat som middelalderbyen med den for Norden helt ene-
stående bymur, og Gotlands Museum er en oplevelse med de store samlinger af billedsten og
ædelmetal, som viser øens centrale position i Vikingetid og Middelalder.
Både når det gælder størrelse og udsmykning er mange af landsbykirkerne vidnesbyrd om den
rigdom, som bondekøbmændene samlede frem til o. år 1360.
Øens natur er spændende. Frodigt agerland veksler med alvaret, hvor der kun er et tyndt muld-
lag over stengrunden, ligesom brede sandstrande afløses af stejle klinter med rauker. 
Stora Karlsö er et enestående fuglereservat, og i rejseperioden vil der være et væld af blom-
strende vilde orkideer. 
Udførligt program fås hos Folkeuniversitetet, tlf. 65 50 41 03 eller mail fu@fue.sdu.dk

Pris:
8.500 kr., der dækker transport (bussen er til rådighed under hele turen), 7 overnatninger 
- to i Kalmar og fem på Gotland. Syv middage, seks frokoster, de fleste entréer samt bidrag 
til Rejsegarantifonden. I begrænset omfang kan vi tilbyde enkeltværelser mod et tillæg på 
1.050 kr. På Gotland bor vi på Hotell Toftagården, 20 km syd for Visby. Her er fred og ro, og
maden er i topklasse.

Tilmelding: 
Bindende tilmelding senest 10. februar ved indbetaling af depositum på 1.500 kr. til
Sydvestjysk Folkeuniversitet, enten i check eller pr. giro +01< 5214270. Restbeløbet skal være
os i hænde senest 15. april. Færgeselskabet skal have fødselsdag og -år oplyst. Bedes meddelt
ved tilmeldingen.
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Visby, foto: Stig Hammar-
stedt/VisitSweden

Historisk rejse til Gotland



Det antikvariske Selskab i Ribe

Velkommen til forårssæsonen, der byder på arkæologi, historie og kulturhistorie fra jernalder til
nutid. Vi skal høre nyt om de spændende udgravninger af Alken Enge i Illerup Ådal, hvor der er
fundet våben og skeletter fra en hel jernalderhær. Alken Enge er også fokus i en udstilling i det
imponerende nye Moesgård Museum, hvortil Selskabet arrangerer en udflugt. Vi skal se de ny-
skabende udstillinger og høre om Moesgårds opsigtsvækkende arkitektur. Et foredrag handler
om københavnerplantagerne i Jylland som en del af den nationale genrejsning efter 1864. Vi får
også lejlighed til at høre om arbejdet med at kortlægge 71 kulturmiljøer i Esbjerg Kommune.
Endelig må det traditionsrige fastelavnsarrangement ikke glemmes. 
Alle medlemmer får årbogen Levende Viden tilsendt i december. Interesserede medlemmer kan
hente fagtidsskriftet By, Marsk og Geest på Museet Ribes Vikinger gratis fra december til maj eller
få det tilsendt mod betaling af 25 kr. i porto til kassereren.

Brug også vores nye hjemmeside: www.antikvariskselskab.dk , hvor der kan findes information
om programmet, andre tilbud og eventuelle ændringer.

Alken Enge – en hærs endeligt ved Mossø
Museumsinspektør Ejvind Hertz,
Skanderborg Museum
Tirsdag d. 13/1 kl. 19.30
Museet Ribes Vikinger

En ofret hær fravristes nogle af sine hemmelig-
heder af nye arkæologiske undersøgelser af
fundmateriale fra Alken Enge i Illerup Ådal. De
blodige hændelser omkring et slag i jernalderen
lige efter Kristi fødsel former sig for de undrende
forskere. En hel kæde af begivenheder fra et slag
til en hærs endeligt kan spores i det fundne skeletmateriale i en sø ved Mossø. Hvad førte til
disse begivenheder i en ellers fredelig tid?
Alken Enge er en central del af jernalderudstillingen på det nye Moesgård Museum, hvortil 
Det antikvariske Selskab arrangerer en tur d. 30. maj.
Gratis for medlemmer af Det antikvariske Selskab og Esbjerg og Omegns Museumsforening.
For ikke-medlemmer er entréen: 50 kr.

10

Kranie fra Alken Enge fundet 2013, foto: Skanderborg
Museum

Fastelavn er mit navn,
foto: E. Henriksen

Fastelavnsfest i Quedens Gaard           
Søndag d. 15/2 kl. 14

Midt i vintermørket dukker Fastelavn op som en god gammel tradition, som
også Det antikvariske Selskab ønsker at festligholde og markere. Alskens
løjer og forklædninger præger Fastelavn, og netop det at klæde sig ud for
en stund giver os mulighed for at udleve vores drømme som prinsesse, 
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Lille Darum er udpeget som et kulturmiljø i kommende kommuneplan, foto: Esbjerg Kommune

dinosaur, bøddel, Supermand, vagabond, linedanser, skønhedsdronning – kun fantasien sætter
grænser. Vi opfordrer børn og barnlige sjæle, forældre og bedsteforældre til at deltage i faste-
lavnsløjerne. Fra kl. 13 spiller musikken, og der er mulighed for at blive sminket. 
Kl. 14 er der tøndeslagning for tre aldersgrupper med kåring af kattekonge og kattedronning og
præmier til de to bedst udklædte. Når tønderne er slået ned og godterne fordelt, serverer Bager
Møller verdens bedste fastelavnsboller, og Café Quedens byder på dejlig varm kakao.
Bemærk: Indgangen sker gennem porten i Sortebrødregade 1.

Kulturhistoriske værdier og potentialer i Esbjerg Kommune                     
Museumsinspektør Mette Slyngborg, SJM
Tirsdag d. 24/2 kl. 19.30
Museet Ribes Vikinger 

Sammen med Esbjerg Kommune har Sydvestjyske Museer besøgt og beskrevet 71 kulturmiljøer
i kommunen, f.eks. Mandø og Lille Darum. I samarbejdsprojektet ’Kulturhistorien i planlægnin-
gen’ udvikler museet en metode for ’best practice’ for samarbejdet mellem kommune og mu-
seum, og samtidig vælger man en afgrænsning af kulturmiljøerne baseret på kriterier efter for-
skellige metoder. Analysen af kulturmiljøerne og den udviklede metode skal bruges i den frem-
tidige planlægning, så man ikke kun sikrer bevaring af kulturhistoriske interesser, men også på-
viser, hvor der kan ske ny udvikling. Med udgangspunkt i forskellige typer kulturmiljøers særlige
kulturhistoriske værdier vil Mette Slyngborg fortælle om både de metodiske overvejelser og de
fine kulturhistoriske helheder, som blandt andet marsklandsbyerne rummer. 
Gratis for medlemmer af Det antikvariske Selskab og Esbjerg og Omegns Museumsforening.
For ikke-medlemmer er entréen: 50 kr.



Generalforsamling og nyt 
fra Sydvestjyske Museer       
Torsdag d. 19/3 kl. 19.30
Museet Ribes Vikinger 

Ordinær generalforsamling efter vedtægterne.
Derefter vil direktør Flemming Just berette om
årets gang på Sydvestjyske Museer og planer for
fremtiden, og nogle af museets inspektører og
arkæologer fortæller nyt om fund og udgravnin-
ger. Troels Bo Jensen fortæller om de allerseneste
udgravninger på Lindegården, Mette Søvsø om
spændende detektorfund og Morten Søvsø om 
uddannelsesudgravningen for Middelalder- og 
renæssancearkæologi på Rosen Allé.
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Uddannelsesudgravning 
ved Rosen Allé, foto: SJM

Guld og grønne skove – københavnerplantagerne i Jylland                                              
Byplanlægger Jørgen Henneke
Onsdag d. 29/4 kl. 19.30
Museet Ribes Vikinger

Efter nederlaget i 1864 var Danmark reduceret til en lilleputstat med et behov for en mental og
fysisk genrejsning. Denne genrejsning ville ikke have fundet sted så hurtigt, hvis ikke nogle få
visionære ildsjæle havde taget sagen i egen hånd og overhalet politikerne indenom. Dalgas op-
rettede Hedeselskabet i 1866, og adlen og det københavnske storborgerskab støttede på godt
og ondt dannelsen af et nyt danmarksbillede. Denne overklasse investerede i enorme hede- og
skovområder, anlagde plantager og byggede pompøse villaer og slotslignende residenser, f.eks.

Baldersbæk, Klelund og Høllund Sø-
gård. Derved skabtes et voldsomt kul-
tursammenstød mellem storbyens
overklasse med dens selviscenesatte
livsform og hedeboernes enkle og
spartanske tilværelse. Jørgen Henneke
fortæller om forhistorien og om ejen-
dommenes grundlæggere og viser ek-
sempler på forskellige skov- og hede-
ejendomme fra Holsted i syd til Lim-
fjorden i nord, herunder nogle impo-
nerende villaer og jagtslotte.
Gratis for medlemmer af Det antikva-
riske Selskab og Esbjerg og Omegns
Museumsforening.
Ikke-medlemmer: 50 kr.Baldersbæk, foto: J. Henneke
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Tur til det nye Moesgård Museum i Århus – et moderne elverhøj
Turledere: Erik Henriksen og Lars Ilsøe
Lørdag d. 30/5 kl. 10 – 18
Afgang med bus fra Odins Plads

Der er mindst to grunde til at besøge det nye Moesgård Museum : Den ene er det nye museums
opsigtsvækkende arkitektur, den anden er dets nyskabende udstillingsmetoder. Museets bygning
vokser skråt op af jorden, så man kan gå fra græsplæne op ad museets græsbelagte tag uden over-
gang. Fra museets høje top kan man nyde udsigten over landskabet. Indvendigt er trapper, etage-
gennemskæringer og materialer udnyttet til overraskende formidling af udstillingerne. De første
mennesker møder os på trappen, man går som på mosebund i bronzealderudstillingen, pile og
spyd fra Illerup Ådal er ordnet i smukke grupper i rummet, og fra film på væggen peger arkæologer
på ægte genstande på gulvet nedenfor.                                                                                                                                            
Vi ankommer ca. kl. 12 og indtager vores frokost på taget af museet. Medbring selv mad, drikke-
varer og kaffe. Kl. 13 -14 vil en guide fra Moesgård vise os rundt i museets udstillinger med vægt
på arkitektur og indretning. Kl. 14 -16 kan man på egen hånd gå rundt i og uden for museet. Bron-
zealder- og jernalderudstillingerne kan især anbefales. Kl. 16 er der afgang med bus fra parkerings-
pladsen. Praktiske forhold: Max. 50 deltagere.

Tilmelding:
Tilmelding finder sted ved telefonisk henvendelse fra mandag d.11/5 til søndag d. 17/5. 
Tilmelding til Erik Henriksen på tlf. 51 25 42 68. Telefonsvarer kan ikke benyttes.  
Turens pris for bus, entré og guide er for medlemmer af Det antikvariske Selskab og Esbjerg- og
Omegns Museumsforening: 230 kr. Betaling foregår i bussen.

Det nye Moesgård Museum i Århus, foto: L. Ilsøe



Det antikvariske Selskab er en museumsforening i Ribe stiftet i 1887 med det formål at støtte formid-
lingen af det lokale arkæologiske, historiske og kulturhistoriske museale arbejde gennem foredrag,
ture og andre arrangementer. 
Adresseændringer skal ske direkte til kassereren.
Medlemskortet er personligt. Bortkommer medlemskortet, kan det erstattes ved henvendelse til 
kassereren mod betaling af et gebyr på 25 kr. 
På medlemskortet er anført, hvad det giver adgang til, herunder Sydvestjyske Museers udstillinger og
arrangementer.  Årbogen Levende Viden er gratis for medlemmer og udsendes i december. 
Fagtidsskriftet By, Marsk og Geest kan afhentes gratis af medlemmer fra december til maj i informa-
tionen på Museet Ribes Vikinger eller rekvireres hos kassereren mod betaling af 25 kr. i porto.
Se flere oplysninger på www.antikvariskselskab.dk

Årligt kontingent pr. 1/1 2015:
Enkelt medlemskab 140 kr.
Medlemskab for par (på samme adresse) 200 kr.
Kontingentperioden er 1/1 til 31/12
Husk at indbetale kontingent inden 1/2 

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 Jørn Nielsen 
tlf. 75 42 49 64 e-mail: jjnielsen@mail.tele.dk 

Sekretær og PR-medarbejder Erik 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 

Oplysninger om Det antikvariske Selskab i Ribe
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Esbjerg og Omegns Museumsforening
Inden for murene: Esbjerg Banegård
Torsdag d. 26. februar kl. 15.00
Mødested: Ankomsthallen

Vi har gennem en række år haft stor succes med at besøge
smukke og spændende byggerier rundt om i Esbjerg, hvor
vi har fået mulighed for at komme indenfor og se de lokaler,
hvortil offentligheden ikke ellers har adgang. Nu er turen
kommet til Esbjerg Banegård.
Esbjerg Station blev åbnet i 1874 i forlængelse af havnens
etablering, og den nuværende banegård blev indviet i 1904.
Banegården er tegnet af arkitekten Heinrich Wench, som gennem mere end en generation har præget
næsten alle statsbanernes stationsbyggerier i perioden omkring århundredskiftet. Esbjerg Banegård er så-
ledes et fuldgyldigt eksempel på banegårdsbyggerier, således som de blev gennemført i de større stations-
byer omkring år 1900. Som det ser ud i øjeblikket, er der risiko for, at banegården bliver afhændet til en
privat investor, så det er nu, det gælder om at komme inden for murene. Vi har fået kontakt til et medlem
af DSB’s bygningsstyrelse, som vil fortælle om banegården og vise os hele førstesalen, som i flere år bl.a.
rummede bolig for stationsforstanderen. Undervejs serverer vi en øl eller en sodavand.
For medlemmer af de samarbejdende museumsforeninger er det gratis at deltage, men tager man en gæst
med, er prisen 25 kr., som indsættes på konto 7712-1022420.
Tilmelding sker til Paul Holst på mail paulholst@privat.dk eller tlf. 75 12 79 13 senest d. 24. februar.

Esbjerg Banegård,
foto: Esbjerg Kommune

Generalforsamling i lyset af den tyske besættelse 1940-45
Torsdag d. 26. marts kl. 19.30
Ovenlyssalen, Esbjerg Museum (indgang fra Nørregade)

Ovenlyssalen, Esbjerg Museum (indgang fra Nørregade)
Så er der atter gået et år, og det er tid til den årlige generalforsamling.
I de fleste foreninger er en generalforsamling blot noget, der skal overstås i 
en fart, og skal nogle vælges til bestyrelsesarbejdet, så sidder man gerne 
og putter sig. Med mindre der lige pludseligt skulle ske noget dramatisk i 
museumsforeningens virke, så kan vi garantere en hurtig afvikling af 
generalforsamlingen, så vi kan komme videre til aftenens mere 
spændende indslag.

foto: HSBDagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/formanden
3. Foreningens regnskab for 2014
4. Fastsættelse af kontingent for 2016
5. Beretning fra direktøren for 

Sydvestjyske Museer

6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af 2 suppleanter
9. Eventuelt

Forsætter på næste side
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Den hemmelige skov i Kjersing
Torsdag d. 23. april kl. 15.00
Mødested: P-pladsen v/rundkørslen Nordskrænten og Storebæltsvej 
(markeres med flag)

Vi er i de senere år begyndt at bevæge os lidt ud i naturen, for herude ligger også en spændende historie
gemt, og naturen gemmer på vigtige elementer af den danske kulturarv. Denne gang besøger vi ”den
hemmelige skov” i Kjersing. Museumsinspektør og arkæolog Steen Frydenlund Jensen fra Sydvestjyske
Museer vil tage imod os og bl.a. fortælle om de fund, man har gjort i forbindelse med Kommunens 
etablering af skoven. Der er f.eks. fundet
5000 år gamle gravhøje fra enkeltgravstid
samt tuegrave fra omkring år 0.
Vi finder et lille sted i skoven, hvor vi 
byder på en forårseleksir, inden turen går
hjem igen.

For medlemmer af de samarbejdende 
museumsforeninger er det gratis at del-
tage, men tager man en gæst med, er 
prisen 25 kr., som indsættes på konto
7712-1022420.
Tilmelding sker til Paul Holst på mail 
paulholst@privat.dk eller tlf. 75 12 79 13 
senest d. 21. april.

Enkeltgrav i gravhøj 

Aftenens foredragsholder er cand. mag. Henrik Lundtofte, som siden februar 2004 har været leder af 
Historisk Samling fra Besættelsestiden 1940-45.
Henrik Lundtofte har specialiseret sig i forskning i Besættelsestidens historie, og det er blevet til mange
artikler i blade, aviser og faglige tidsskrifter og også til et par anmelderroste bøger fra henholdsvis 2003
og 2014. ”Gestapo. Tysk politi og terror i Danmark 1940-45” er titlen på den første bog, mens det seneste
værk er ”Håndlangerne. Schalburgkorpsets efterretningstjeneste og Hipokorpset 1943-45”.
Hipokorpset fungerede som besættelsesmagtens danske hjælpepoliti efter den tyske aktion mod dansk
politi i september 1944, og korpset deltog aktivt i optrevlingen af danske modstandsgrupper.
Håndlangerne er også skildringen af en lille gruppe danskere, som på baggrund af ideologi, opportunisme
eller social nød kæmpede for nazismen helt frem til krigens afslutning.
I sit foredrag kæder Henrik Lundtofte de to bøger sammen og giver en status på vores aktuelle viden om
et dansk-tysk samarbejde i årene 1940-45. Der bliver lejlighed til at stille uddybende spørgsmål.
Undervejs serverer vi kaffe og kage.
Deltagelse i generalforsamlingen og det efterfølgende foredrag er forbeholdt medlemmer af Esbjerg og
Omegns Museumsforening, og der er gratis adgang.
Tilmelding sker til Paul Holst på mail paulholst@privat.dk eller tlf. 75 12 79 13 senest d. 24. marts.

Forsat fra forrige side
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Sæsonens ”kør selv tur” går til det historiske og smuk-
ke Christiansfeld, som er opkaldt efter kong Christian
7. Byen blev grundlagt af herrnhuterne (Brødreme-
nigheden) i 1773. Hovedparten af bykernens huse er
opført i perioden 1773-1800 efter en streng byplan.
I 1867 fik byen officiel status som flække.
Efter genforeningen med Danmark i 1920 mistede
Brødremenigheden nogle af sine hidtil gældende pri-
vilegier, og bl.a. solgte Brødremenigheden sin dren-
ge- og pigeskole og avlsgården Tyrstrupgård til private
efter tilbagegang i menigheden.
I 1920 fik Christiansfeld for første gang i sin historie
en dansk borgmester, som ikke samtidig var medlem
af Brødremenigheden.
Byen er berømt for sine honningkager – en tradition
der går helt tilbage til 1783.
Hele bykernen er særdeles velbevaret. Blandt sevær-
dighederne er Salhuset (også benævnt som Herskabs-
huset), som er Brødremenighedens kirkesal og som
er byens mest dominerende bygning med sort tegltag.
Endvidere kirkegården Guldsageren og de tre korhu-
se: Brødrehuset, Søstrehuset og Enkehuset.
Vi har truffet aftale med en stedkendt guide, som viser
os rundt i den historiske bykerne, ligesom vi kommer

ind i nogle af de historiske bygninger, som Brødre-
menigheden har ladet opføre.
Efter byvandringen indtager vi kaffen på Brødreme-
nighedens hotel.
Kl. 17-18 er der mulighed for at overvære en klassisk
koncert i Søstrehusets korsal. Koncerten har titlen
”Sollt’ ich meinem Gott nicht singen?”, og den er op-
takt til Christiansfeld Festival, der løber frem til 21. ju-
ni. De medvirkende er: Christina Ekstrøm (sang), Lars
Warnstad (violin), Margarida Edlund (violin), Rasto
Roknic (bratsch), Christian Berg (cello) og Andreas
Edlund (cembalo).
For medlemmer af de samarbejdende museumsfor-
eninger er prisen for byvandring og kaffe 140 kr., og
ønsker man også at deltage i koncerten er den sam-
lede pris 200 kr. For ikke-medlemmer er de tilsvaren-
de priser 165 kr. og 225 kr.
Giv ved tilmeldingen besked om man ønsker ”den
fulde pakke”, eller man blot vil deltage i de 3 timers
byvandring med efterfølgende kaffe og brød.
Tilmelding sker til Paul Holst på mail paulholst@pri-
vat.dk eller tlf. 75 12 79 13 senest d. 1. juni. Den tid-
lige tilmelding er for at kunne reservere de nødven-
dige pladser til koncerten.

Brødremenighedens hotel,
foto: VisitKolding

Sommertur til Christiansfeld
Onsdag d. 17. juni kl. 14.00
Mødested: Brønden på Kirkepladsen



Oplysninger om Esbjerg 
og Omegns Museumsforening
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Årligt kontingent
Enkelt medlemskab 140 kr.
Medlemskab for par (på samme adresse) 200 kr.
Kontingentperioden følger kalenderåret.
Husk at indbetale næste års kontingent inden den 1/2 2015
Betaling sker på konto 7712-1022420

Bestyrelsen for Esbjerg og Omegns Museumsforening

Formand Paul Holst tlf. 75 12 79 13 paulholst@privat.dk

Næstformand Kjeld Balslev Jespersen tlf. 75 46 10 14

Sekretær Poul Larsen tlf. 75 16 74 00

Arrangementskoordinator Hanna Iversen tlf. 75 17 57 45

Verner Blom tlf. 75 12 04 48

Suppleant Peter Hundebøll tlf. 29 44 39 99

Suppleant Eigil Johansen tlf. 75 13 78 63

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, forelæsninger, studiekredsarbejde, 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 tilbydes af Det antikvariske Selskab i Ribe og til samme priser (eller gratis) som gælder for denne forenings
medlemmer.
Det er et samarbejde til gensidig glæde for begge foreningers medlemmer.
Der er også et meget positivt samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet om historiske forelæsninger og
udflugter.
Husk at få fornyet dit kontingent, og fortæl 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 adgang 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 nyhedsbreve og indbydelser til receptioner og åbninger af udstillinger
til de medlemmer, som har oplyst en mailadresse, men også for at spare på udgifterne til porto er vi interesseret
i at få oplyst eventuel mailadresse. Giv besked herom til Paul Holst.
Henvendelser vedr. medlemskab af foreningen eller tilmelding til arrangementer bedes rettet til Paul Holst 
på mailadressen paulholst@privat.dk  eller tlf. 75 12 79 13.
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Ture med guide fra Museet Ribes Vikinger

Book på tlf. 76 16 39 50, mandag-onsdag kl. 8-12 eller skriv til booking@sydvestjyskemuseer.dk

Ghostwalk
Skulle der være brug for en
særlig oplevelse i Ribes aften-
mørke gader, kan man bestille
en Ghostwalk. Hør om nogle
af Ribes dramatiske begivenhe-
der, bl.a. om kongemord og
heksebrænding.

Rundvisninger på Museet 
Ribes Vikinger

Tag med en af vores dygtige
guider gennem vores 
udstillinger og få en levende 
gennemgang af byens 
spændende historie fra 
Vikingetid til middelalder. 
Vi finder den rette guide til
netop jeres gruppe.

VikingWalk

Vikingernes spor er forsvun-
det fra gadeniveau, men 
guiden har sporene med.
Hør f.eks. om de første 
kristne vikinger i Danmark
og få gravgaverne fra en 
hedensk grav i hænderne.
Oplev vikingernes liv og
død i Ribe præcis dér, hvor
det foregik.

Museumsbutikkerne

På Esbjerg Museum og Museet Ribes Vikinger

byder vi på et væld af gode gaveidéer 

med historisk præg. Nyd det store udvalg af

kopismykker, bøger, legetøj og meget mere.

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

Book  GPS’er hos Ribe Turistbureau, tlf. 75 42 15 00 
eller via info@visitribe.dk

Pris: 50 kr. pr. GPS + et depositum pr. GPS

Museumsbutikken 
på Esbjerg Museum

Stort udvalg af gammeldags legetøj 
og Esbjerg-souvenirs, som glas, krus og 
nøgleringe. 
Her er det altid muligt at finde en 
sjov gave.

Museumsbutikken 
på Museet Ribes Vikinger

Her finder man et 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.

Følg Sydvestjyske Museer på Facebook
Følg museets mangeartede aktiviteter på vores facebookside. 

Tryk ”synes godt om” og få masser af viden og billeder fra museets hverdag.



Åbningstider på Sydvestjyske Museer

Museet Ribes Vikinger
Odins Plads 1, 6760 Ribe, tlf. 76 16 39 60
www.ribesvikinger.dk
1/4-30/6: kl. 10-16
1/7-31/8: kl. 10-18, onsdage: kl. 10-21
1/9-31/10: kl. 10-16
1/11-31/3: kl. 10-16, mandag lukket
Museet er lukket d. 24/12 og d. 25/12, 
samt d. 31/12 og d. 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: man-fre kl. 13-15
1/6-31/8: man-søn kl. 13-15
1/9-15/9: man-fre kl. 13-15
Sep-maj: onsdage kl. 11-13

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
Hele året: tir-søn  kl. 10-16. Mandag lukket
Museet er lukket d. 24/12, d. 25/12 og d. 26/12 samt d. 31/12 og d. 1/1

Esbjerg Vandtårn
Havnegade 22, 6700 Esbjerg, tlf. 76 16 39 39
www.esbjergmuseum.dk
1/6-15/9 samt skolernes efterårsferie: tir-søn  kl. 10-16. Mandag lukket
16/9-31/10 og 1/4-31/5: lør-søn kl. 10-16
Skærtorsdag og Langfredag: kl. 10-16
Uden for de nævnte perioder kun åbent efter aftale


