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Medarbejderne hos Sydvestjyske Museer er i høj grad 
udviklingsorienterede og omstillingsparate, og hvad 
man ellers skal have af kompetencer nu om dage. 
Disse evner er der mere end nogensinde brug for efter 
de massive besparelser, vi har oplevet. 
Med udgangen af 2016 vil vi have næsten 20 % mindre 
i basistilskud. 

I den forbindelse vil det være en meget stor hjælp, 
hvis vi kan komme med i den såkaldte momskompen-
sationsordning. Såfremt mindst 100 personer vil give 
os 200 kr. i gave, kan vi få mere moms refunderet fra 
en statslig pulje. Vi vil skønsmæssigt kunne få mindst 
100.000 kr. mere tilbage, og det er rigtig mange penge 
for os. Vi håber derfor meget på jeres velvilje. I et sær-
skilt brev er der redegjort nærmere for, hvad man skal 
foretage sig for at støtte os på den måde.

På trods af besparelserne vil museets brugere ikke opleve den store forandring. Vi vil 
fortsat kny på med krum hals i forhold til vore mange museumsprojekter.

I Ribe vil det kommende halve år blive ret afgørende i forhold til de meget ambitiøse 
planer, vi har for hele Quedens Gaardkarréen. Vi har søgt rigtig mange midler hos 
fonde til at realisere planerne.

I Esbjerg lukker vi Esbjerg Museum midlertidigt fra 1. april. Det bliver stadig muligt 
for skoler og grupper, som ønsker rundvisning, at kunne komme ind på museet. Vi 
skal have flyttet ravudstillingen nedenunder og have pakket oldtidsudstillingen ned i 
dens nuværende form. Til gengæld skal vi have givet plads til en meget flot besættel-
sesudstilling og historisk værksted samt 1930’er-skolestuen fra den forhenværende 
Østre Skole. Her er vi også i gang med at søge mange fonde.

Som led i byrådets budgetforlig bliver Bramming Egnsmuseum lagt ind under Syd-
vestjyske Museer fra 1. januar 2016. Det er et lille veldrevet museum, som vi glæder 
os til at have i ’familien’.

Forandringens vinde blæser kraftigt, men vi er parate!

Flemming Just
Museumsdirektør
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udstillinger og aktiviteter 
 på Sydvestjyske Museer

esbjerg vandtårn 
Skærtorsdag og Langfredag: kl. 10-16
1/4-31/5: lør-søn kl. 10-16
1/6-15/9: tir-søn  kl. 10-16

Nyd den storslåede udsigt over by og havn fra 
Esbjerg Vandtårns øverste etage. Nyd synet af de 
store vindmøller, havnens aktiviteter og se Dom-
kirketårnet i Ribe i godt vejr.  

MODStAND esbjerg ribe Bramming 1940-45
til 31/3
esbjerg Museum

Hvem var modstandsfolkene i Esbjerg, Ribe og Bram-
ming under besættelsen – hvor kom de fra, hvad ville 
de, og hvad angreb de?
”MODSTAND Esbjerg Ribe Bramming 1940-45” for-
tæller om modstand og sabotage i Sydvestjylland fra 
den spæde start med drengegrupper og kommunister 
over Danmarks første bystrejke i Esbjerg august 1943 
til jernbanesabotager og likvideringer i krigens slut-
fase.
Udstillingen er på den måde den første, som favner 
hele kommunens modstandshistorie.

Foto: Torben Meyer

Bestil rundvisninger i 
MODStAND efter 31/3

Vi viser gerne rundt i 
MODSTAND, også mens 
vi bygger om på museet.

Bestil en rundvisning 
på esbjergmuseum.dk 
eller ring til os på tlf. 
76163939
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englandsbåden 1875-2014
til  21/2
esbjerg Museum

Englandsbåden mellem Esbjerg og Harwich 
har siden 1875 sejlet generationer af dan-
skere til England og tonsvis af dansk bacon og 
smør til de britiske morgenborde. Skibe som  
PARKESTON, KRONPRINS FREDERIK, ENG-
LAND, WINSTON CHURCHILL og DANA 
ANGLIA har dannet rammen om samvær, mål-
tider og shopping – og intens søsyge, når Nord-
søen viste tænder. 
Vi har føjet lidt Esbjerg-historie til udstillingen, 
som oprindeligt er skabt af M/S Museet for  
Søfart, og inviterer publikum på rejse med Eng-
landsbåden og gennem et kapitel i den danske 
søfartshistorie.

Velkomst på Englandskajen, 1968, privatfoto

Det første togt. er du en rigtig viking?
Hele året 
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 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, for-
binder leg og læring og fortæller om vikingernes 
liv og bedrifter.
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Aktivitetsudstilling: Dagmar og valdemar 
Hele året 
Museet ribes vikinger

Historien om Dronning Dagmar og hver-
dagslivet blandt middelalderens fornemme 
folk fortælles i aktivitetsudstillingen. 
Her kan børn og barnlige sjæle klæde sig ud 
i middelalderdragter, opleve Dagmars væ-
relse, kaste sig ud i en drabelig ridderdyst el-
ler gå på opdagelse i alskens lægende urter 
i Sanseteket.

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. Udstil-
lingen sætter fokus på helt nye udgravningsre-
sultater, 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. 
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vinterferie

vinterferie: Mørk middelalder
13/2-28/2
Museet ribes vikinger

Find fortællingerne om den uhyggelige død, de farlige 
sygdomme og den sære mad. 
Aktivitet, hvor hele familien kan være med og få en 
sjov eftermiddag i middelalderudstillingen på Museet 
Ribes Vikinger.

vinterferie: Skibet var ladet med ….
13/2-21/2
esbjerg Museum

Englandsbåden har ikke kun sendt 
smør, bacon og turister til England. 
Igennem tiden har skibet også lagt dæk 
og lastrum til andre og måske mere 
overraskende typer af gods. 
Hvilket værdifuldt gods var f.eks. med 
M/S Parkeston, da skibet lagde til kaj i 
Esbjerg for første gang efter afslutningen 
på 2. Verdenskrig? 
Og har der nogen sinde været et andet 
skib ombord på Englandsbåden? 
Find svarene og få mange flere sjove 

Austin A40 løftes ud af Englandsbåden  
KRONPRINSESSE INGRID 1965. Foto Alick UK.

og finurlige fakta om ruten og dens passa-
gerer under vinterferiens aktivitet på Esbjerg  
Museum.
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Påskeaktivitet. Dekorér voksæg
22/3-24/3
Alle tre dage kl. 12.30-15.30
Museet ribes vikinger

Få en hyggelig og kreativ eftermiddag. De-
korér påskeæg eller klip et flot gækkebrev 
og få mere at vide om historien bag påske-
traditionerne. Materialer: 30 kr.

Påskeæggejagt på ribes vikinger
19/3-28/3 
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 beløn-
ning for jeres indsats. 

Påskeæggejagt i vandtårnet
24/3 og 25/3
esbjerg vandtårn

Marbækdag
Søndag d. 22/5
Myrthuegård, Myrtuevej 39, esbjerg

Mød en af museets arkæologer på Marbæk- 
dagen, hvor vi fortæller om områdets fantastiske, 
tusindårige historie.
En katastrofe for jernalderens mennesker kan blive et 
lykketræf for nutidens arkæologer. Ved Myrthue og Sjel-
borg mistede flere jernalderfamilier alt, hvad de ejede.

Påskeharen har nydt Esbjergs bedste udsigt. Nu er tår-
net 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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rejSe: Det tabte land 
Lørdag d. 11/6 - lørdag d. 18/6
rejSeLeDer: Lektor Bent Iversen
PrIS: 8.500 kr. pr. person.

Det antikvariske Selskab i Ribe, Historisk 
Samfund for Ribe Amt, Esbjerg og Omegns 
Museumsforening, Lokalhistorisk For-
ening 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 enestående 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 
muldlag 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 blomstrende vilde
orkideer.

PRIS: 8.500 kr., der dækker transport (bussen er til rådighed under hele turen), syv overnat- 
ninger - to i Kalmar og fem på Gotland. Syv middage, syv frokoster, de fleste entréer samt bidrag 
til Rejsegarantifonden. I begrænset omfang kan vi tilbyde enkeltværelser mod et tillæg på 1.250 
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 Folkeuniversitets konto i Sydbank 7701-0150605 eller ved fremsendelse af check. 
Restbeløbet skal være Sydvestjysk Folkeuniversitet i hænde senest 15. april. Færgeselskabet skal 
have fødselsdag og -år oplyst. Det bedes derfor meddelt ved tilmeldingen.

Visby, foto: Stig Hammarstedt/VisitSweden.
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knud kristensen
Historiker, ph.d. Mogens rostgaard Nissen, 
leder af Forskningsafdelingen ved 
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Onsdag den 10/2 kl. 19.30
esbjerg Museum, indgang via Nørregade 25

Eftertidens dom over Knud Kristensen som statsminister 1945-47 
har været hård. Især hans Sydslesvig-politik har siden Kristen-
sens tilbagetræden i november 1947 været omgærdet af forun-
dring og kritik. Under besættelsen var han som indenrigsminister 
én af udenrigsminister Erik Scavenius´ hårdeste kritikere. Ven-
stremanden Kristensen valgte at træde ud af samlingsregerin-
gen, da Scavenius blev statsminister. Foredraget tager både Knud  

Kristensens ministertid under besættelsen og hans statsministerperiode efter befrielsen op. 
Gratis for medlemmer af begge museumsforeninger, 50 kr. for ikke-medlemmer.

vilhelm Buhl
Historiker, ph.d. Niels Wium Olesen, 
Aarhus universitet.
Onsdag den 9/3 kl. 19.30
esbjerg Museum, indgang via Nørregade 25

Socialdemokraten Vilhelm Buhl var en af de dominerende dan-
ske politikere under besættelsen og i den tidlige kolde krig. I 
afgørende situationer under besættelsen udgjorde han selve 
centret for den politiske magt i landet. På de interne linjer var 
han kendt som en politiker, der ofte advarede mod at komme 
besættelsesmagten for meget i møde. I offentligheden er han 
mere kendt for den såkaldte antisabotagetale i september 1942, 
hvor han advarede mod sabotagen og bad befolkningen hjælpe 

det danske politi i efterforskningen. Som statsminister i befrielsesregeringen, der rummede 
både såkaldte “gamle politikere” og modstandsfolk, blev han politisk chef for nogle af de 
modstandsfolk, han under besættelsen havde været med til at bekæmpe.
Gratis for medlemmer af begge museumsforeninger, 50 kr. for ikke-medlemmer.

Knud Kristensen,   
foto: Frihedsmuseet.

Waffen-SS 
I november 2015 udgav historikerne Claus Bundgård Christensen, Niels Bo Poulsen og 
Peter Scharff Smidt det store værk ”Waffen-SS”. Bogen danner afsæt for et endnu ikke 
datosat foredrag i 2016. Hold øje med museets hjemmeside og dagspressen. 

Foredrag fra Historisk samling fra Besættelsestiden

Vilhelm Buhl,  
foto: Frihedsmuseet
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velkommen til forårssæsonen, der byder på arkæologi, historie og kulturhistorie fra 
jernalder til nutid, som I kan læse nærmere om nedenfor.

Send os din mailadresse
Vi vil benytte lejligheden her til at opfordre medlemmerne om muligt at maile jeres  
e-mailadresse til vores kasserer på mail: holm.ribe@stofanet.dk med angivelse af medlem-
snavn. Det vil være en gevinst for alle: I vil kunne modtage besked om medlemstilbud, 
ændringer og arrangementer og evt. få tilsendt nyhedsbreve fra Sydvestjyske Museer, og 
vi kan kommunikere hurtigere og nemmere med jer. Vi vil dog også fortsat udsende vores 
program i DET SKER og annoncere i pressen.

Alle medlemmer får årbogen Levende Viden med dette nr. af Det Sker. Interesserede med-
lemmer kan hente fagtidsskriftet By, Marsk og Geest på Museet Ribes Vikinger gratis fra 
december til maj eller få det tilsendt mod betaling af 40 kr. i porto til kassereren.

De slesvigske hertuger                                                                                                                                            
Overinspektør, dr. phil. Carsten Porskrog rasmussen, 
Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot 
Onsdag d. 13/1 kl. 19.30
Museet ribes vikinger

Når Sønderjyllands historie er anderledes end resten af 
Danmarks, er det hertugernes skyld! I begyndelsen af 
1200-tallet blev Sønderjylland gjort til hertugdømme 
for en gren af kongeslægten. De sad der til 1375, hvor 
slægten uddøde. I den situation lykkedes det naboerne 
mod syd, greverne af Holsten, at overtage hertugdøm-
met og blive hertuger, nu ikke længere af Sønderjyl-
land, men af Slesvig, der bortset fra navnet var stort set 
det samme. 1459 uddøde så de. Nu blev den danske 
konge hertug – men sådan, at Slesvig stadig var et land 
for sig. De næste 400 år var alle danske konger også 
hertuger af Slesvig, men ved siden af dem blev kongeslægtens sidegrene det også. Og for at 
gøre det indviklet, kom der endda hertuger med forskellig magt og status – af første, anden og 
tredje division, så at sige.
Dramaet om de slesvigske hertuger indeholder store ambitioner og voldsomme magtkampe, 
fyrster og fallenter, krig og kærlighed.  Carsten Porskrog Rasmussen vil tage os gennem denne 
spændende historie om de mange slægter og en række markante personer.
Foredraget er gratis for medlemmer af Det antikvariske Selskab og Esbjerg og Omegns  
Museumsforening. For ikke-medlemmer: 50 kr.

Det antikvariske Selskab i ribe

Christian 1. vælges til hertug af Slesvig 
1460. Maleri af A. Thomsen 1865.

Foredrag fra Historisk samling fra Besættelsestiden



Fastelavnsfest i Quedens Gaard
Søndag d. 7/2 kl. 14
Indgang via porten i Sortebrødregade 1

Alskens løjer og forklædninger præger Fastelavn, 
og det ønsker Det antikvariske Selskab traditionen 
tro at markere og festligholde i Quedens Gaard.
Vi opfordrer børn og barnlige sjæle, forældre og 
bedsteforældre til at deltage i fastelavnsløjerne. 
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 kat-
tedronning og præmier til de to bedst udklædte. 
Når tønderne er slået ned, og slikket fordelt, ser-
verer Bager Møller verdens bedste fastelavnsbol-
ler, og Café Quedens byder på dejlig varm kakao. 
Gratis for alle.
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Olgerdiget - på sporet af den tidligste  
rigsdannelse i Syskandinavien
Museumsinspektør Per ethelberg, 
Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev
torsdag d. 11/2 kl. 19.30
Museet ribes vikinger 

Olgerdiget er lokaliseret over en strækning på 12 km fra 
Urnehoved i nord til Vidåen nær Gårdeby i syd. Det be-
står af palisader, voldgrave og volde. Mere end 90.000 
egestolper er gået til opførelsen af anlægget. 
Olgerdiget er opført i år 31 e. Kr. og  fornyet år 51 og år  
89/90. I de mellemliggende perioder er anlægget løbende blevet vedligeholdt. Anlægget mister sin  
militære betydning senest år 150 e. Kr.
Sammen med de to ringborge, Trælbanke og Archsumburg, der ligger ved Vidåens udmunding i 
Vadehavet, har Olgerdiget udgjort et forsvarsværk, som er gået tværs over Jylland ca. 400 år før 
Dannevirke. Opførelse og vedligeholdelse må tilskrives en tidlig rigsdannelse, og diget repræsen-
terer således den ældste rigsgrænse i Sydskandinavien.
Gratis for medlemmer af Det antikvariske Selskab og Esbjerg og Omegns Museumsforening.
For ikke-medlemmer: 50 kr.

Fastelavnsfest i Quedens Gaard, 
foto: Kjeld Thamdrup.

Olgerdigets forløb og kontekst, 
ill.: P. Ethelberg.
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Nomader, der har mistet deres dyr, flytter til 
hovedstaden Ulaanbaatar, 
foto: Ann Fenger Benwell. 

Generalforsamling og nyt 
fra Sydvestjyske Museer       
Onsdag d. 16/3 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. Herefter vil nogle af museets inspek-
tører og arkæologer fortælle nyt om fund og ud-
gravninger. Mette Slyngborg vil fortælle om Jacob 
A. Riis-museet, Maria Knudsen tager sig af resultater fra udgravningerne ved Vadehavscenteret i 
Vester Vedsted, og Morten Søvsø beretter om årets gang i arkæologien på Sydvestjyske Museer.

Håb og relationer i Mongoliet
Antropolog, ph.d. Ann Fenger Benwell, 
Professionshøjskolen Metropol
torsdag d. 21/4 kl. 19.30
Museet ribes vikinger

Med baggrund i 3 års arbejde for UNESCO i 
1990’erne og 1½ års feltarbejde i 2000’erne 
vil Ann Benwell fortælle om kvinders og 
mænds oplevelser af migrationen fra land til by 
i Mongoliet.
2015 var året for Mongoliets overgang fra plan-
økonomi til markedsøkonomi og demokratisk 
styre. Nomader i Gobi og på steppen taler om 
glæden ved at eje deres egne dyr og friheden til at mene, tro og tænke, som man vil. Mongoliet 
er godt 37 gange større end Danmark og råder over betydelige ressourcer som kul, kobber, guld, 
sølv, halvædelstene og uran, men knap en tredjedel af landets befolkning på godt 3 millioner 
lever under FNs fattigdomsgrænse. 
I 1990 var 70% af befolkningen nomader, nu bor 2/3 i byer med knap 1,5 mill. i hovedstaden 
Ulaanbaatar, som er under stort pres. Der mangler boliger, kloakker, arbejde, veje, elektricitet, 
varme m.m., hvilket bl.a. har den frygtelige konsekvens, at hovedstaden om vinteren er verdens 
mest forurenede by.
Gratis for medlemmer af Det antikvariske Selskab og Esbjerg og Omegns Museumsforening.
Ikke-medlemmer: 50 kr.

Udgravning ved Vadehavscenteret,  
foto: Sydvestjyske Museer.
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Fra Ribe Domkirkemuseum, foto: Ribe 
Domkirke.

rundvisning i Domkirkemuseet  
ved knud jensen
tirsdag d. 10/5 kl. 16-17
Mødested: Indgangen til ribe Domkirke
Max 20 deltagere.
 
Tilmelding fra 1/5 - 8/5 til Lars Ilsøe tlf. 29 60 47 53.  
Gratis for medlemmer af Det antikvariske Selskab og  
Esbjerg og Omegns Museumsforening.

tur til det nye Moesgård Museum i Aarhus 
– et moderne elverhøj                                                                                                                                        
Lørdag d. 28/5 kl. 9.30-18                                                                                                                                          
Afgang med bus fra Odins Plads                                                                                                                                            
turledere: erik Henriksen og Lars Ilsøe  
   
Vi gentager turen fra foråret 2015, fordi så mange 
kom på venteliste. Denne gang er der mulighed for 
at se særudstillingen om Roms gladiatorer. Der er 
mindst to grunde til at besøge det nye Moesgård 
Museum: Den ene er det nye museums opsigtsvæk-
kende arkitektur, den anden er dets nyskabende ud-
stillingsmåder. Fra museets høje top kan man nyde udsigten over landskabet. Indvendigt er trap-
per, etagegennemskæringer 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. 11.45 og indtager vores frokost på taget af museet. Medbring selv mad, 
drikkevarer 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. Bronzealder- og jernalderudstillingerne kan især anbefales. Kl. 16 er der afgang med bus 
fra parkeringspladsen. 

TILMELDING OG PRIS: Max. 50 deltagere. Pris: 230 kr. for medlemmer af Det antikvariske Sel-
skab, Esbjerg-og Omegns Museumsforening og Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet. 
Prisen dækker bus, entré og guide. Betaling foregår i bussen
Tilmelding ved telefonisk henvendelse fra mandag d. 2/5 til søndag d. 15/5 til Erik Henriksen  
på tlf. 51 25 42 68. Telefonsvarer kan ikke benyttes.

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



15

Oplysninger om Det antikvariske Selskab i ribe

Det antikvariske Selskab er en museumsforening i Ribe stiftet i 1887 med det formål at støtte 
formidlingen af det lokale arkæologiske, historiske og kulturhistoriske museums arbejde gen-
nem foredrag, ture og andre arrangementer.
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 udstil-
linger og arrangementer.  Årbogen Levende Viden er gratis for medlemmer og udsendes i 
december. Fagtidsskriftet By, Marsk og Geest  kan afhentes gratis af medlemmer fra decem-
ber i informationen på Museet Ribes Vikinger eller rekvireres hos kassereren mod betaling 
af 40 kr. i porto.
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  mail: ilsoeribe@gmail.com   
Næstformand Dan Møller, 
tlf. 75 42 49 31  mail: danfraribe@gmail.com 
kasserer Flemming Bechgaard Holm, 
tlf. 75 42 22 42 mail: holm.ribe@stofanet.dk 
Sekretær og Pr-medarbejder erik Henriksen,
tlf. 51 25 42 68  mail: le.bellis@c.dk
Hans Beksgaard,   
tlf. 75 42 42 99 mail: hans.beksgaard@skolekom.dk 
Anni Møller-Christensen,  
tlf. 76 88 80 82  mail: amc@skovmark.dk 
Suppleant jacob Bastholm,  
tlf. 75 42 07 08 mail: JB@ribekatedralskole.dk 
Suppleant jørgen Baungaard Hansen 
tlf. 75 42 40 91 mail: Baungaard@rocketmail.com
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esbjerg og Omegns Museumsforening

Gravhøjenes mennesker
dr. phil. klaus ebbesen
torsdag d. 25/2 kl. 19.30
esbjerg Museum, Ovenlyssalen (indgang fra Nørregade)

Aftenen vil byde på en levende og rigt illustreret fortælling om Egt-
vedpigen, Muldbjergmanden og de andre bronzealderfolks liv og 
hverdag. 
Egtvedpigen døde en regnvejrsdag i juli 1357 f. Kr. Det fortæl-
ler årringene i hende egekiste. Og for nyligt opdagede vi, at an-
dre bronzealderpiger gik med blå glasperler, lavet i Mellemøsten  
– 3000 km væk. Derimod blev tidens flotte guldkar lavet her i landet. 
Bronzealderen er en fascinerende, international tid. Takket være de 
arkæologiske fund kommer vi i dette foredrag helt tæt på menneskene.
Foredraget er i samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet og for 
medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening, Det antikvari-
ske Selskab og Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet ko-
ster det 50 kr. at deltage. For øvrige er prisen 75 kr.
Tilmelding for medlemmer af de 3 samarbejdende museumsforenin-
ger sker til Poul Larsen på mail: toften3tarp@gmail.com eller på te-
lefon 21 59 64 46 senest den 22.2. Øvrige tilmelder sig via Folke- 
universitetet på mail: fu@fue.sdu.dk eller telefon 65 50 41 03.

Egtvedpigen, som hun ligger  
på Nationalmuseet i dag.

Generalforsamling og lidt om røntgensyn
torsdag d. 10/3 kl. 19.30
esbjerg Museum, Ovenlyssalen 
(indgang fra Nørregade)
tilmelding inden d. 7/3

Så er det atter tid til at samles til årets generalfor-
samling, som vanen tro vil byde på lidt til både 
hjernen og til maven. 
Generalforsamlingen afholdes i henhold til for-
eningens vedtægter og forventes at kunne afvikles 
hurtigt, så vi kan komme videre til aftenens spændende foredrag. Inden da skal vi dog have klaret 
et nyvalg til bestyrelsen, da foreningen har måttet skifte formand sidst på året. Der er nu en ledig 
suppleantplads, vi gerne skal have besat.
Aftenens foredragsholder er museumsinspektør og arkæolog Bente Grundvad Nielsen fra Sydvest-
vestjyske Museer. Hun vil fortælle om udviklingsarbejdet med CT-scanning af urner. I forbindelse 

Foto: Sydvestjyske Museer.
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Inden for murene: Bunker t på Hulvejen
Onsdag d. 13/4 kl. 15.30
Mødested: Bunker t på Hulvejen, esbjerg
tilmelding inden d. 10/4

Vi har i flere år med stor tilslutning fra foreningens 
medlemmer besøgt spændende historiske byg-
ninger i Esbjerg, hvor vi har fået mulighed for at 
komme ind og se lokaler, hvortil offentligheden 
sædvanligvis ikke har adgang. 
Denne gang går vi under jorden. Vi skal nemlig 
besøge hjemmeværnsbunkeren på Hulvejen.
I foråret besøgte vi Hjemmeværnsskolen i Nymindegab, hvor vi fik en levende beretning om 
lejrens historie og betydning under besættelsen. Vi fik også at vide, at bunkeranlægget på  
Hulvejen var nerven i tyskernes koordinering af en eventuel allieret invasion. 
Bunker T, som vi skal besøge, er en af oprindeligt 10 bunkers ved Hulvejen, hvoraf ni er 
bevarede. Det er den største af bunkerne, som ligger godt beskyttet dybt nede under havne- 
administrationen. Bag de to panserlukkede indgange fører gassluser ind til bunkerens indre 
rum. I bunkeren overvågede man trafikken på havet og sendte informationerne videre til den 
nu lukkede hovedkommandobunker beliggende i Strandskoven. 
Alt det skal vi høre meget mere om, lige som vi skal høre om bunkerens nuværende anvendelse.
For medlemmer af de tre museumsforeninger er det gratis at deltage, men tager 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  
d. 10. april. 

med en større overflytning af Esbjerg Museums arkæologiske samling blev der i 2012 fundet 61 
uudgravede urner fra førromersk jernalder. Urnerne viste sig at være i så dårlig stand, at man 
ikke ville få noget ud af at udgrave dem. Der blev derfor taget kontakt til Sydvestjysk Sygehus for 
at høre, om de ville CT-scanne urnerne, så man kunne undersøge indholdet af urnerne uden at 
beskadige indholdet. 
Foredraget vil kort redegøre for, hvad man har fået ud af CT-scanningerne, og hvad man har fundet 
ud af om tuegravpladsen ved Søhale, hvor urnerne blev udgravet helt tilbage i 1995. 
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 Poul Larsen på mail: toften3tarp@gmail.com eller telefon 21 59 64 46 senest 
d. 7. marts.
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Forårstur til Fanø
torsdag d. 19/5 kl. 14.42
Mødested: Havnepladsen i Nordby, Fanø
tilmelding inden d. 16/5

Sæsonens ”kør selv tur” er i år blevet til en ”sejl selv tur” til Fanø, hvor vi skal gå en tur i det 
hyggelige Nordby. Man sørger selv for at komme til Fanø med afgang kl. 14.30 fra Esbjerg. En 
pensionistbillet koster 25 kr. Så billigt kan vi ikke få en gruppebillet.
Vi starter med en kop kaffe og brød på den til den tid forhåbentligt åbne Fanø Krogård, hvor vi 
vil få en introduktion til gåturen. Guide på turen bliver Museumsinspektør Mette Slyngborg fra 
Sydvestjyske Museer, som sammen med Bevaringsfonden for Fanø har udgivet en folder om 
stierne både i Nordby og i Sønderho.
Undervejs på turen gennem Nordby fortæller Mette Slyngborg om byens kulturhistoriske ud-
vikling fra fiskerleje til søfartsby til i dag, hvor Nordby er et yndet turistmål. På turen oplever vi 
det særlige stisystem og slipperne, der løber ned mod havet, som kulturhistoriske spor fra byens 
oprindelige struktur. Undervejs møder vi byens historiske bygninger, der vidner om de histori-
ske perioder, hvor der var særlig vækst i byen. Nærheden til Esbjerg fik betydning for Nordbys 
udvikling fra slutningen af 1800-tallet, og byen i dag opleves som et helstøbt kulturmiljø med 
mange historiske bygninger i forskellig arkitektur. 
      
For medlemmer af de tre museumsforeninger er det gratis at deltage, men tager 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  
d. 16. maj.  

Foto: Sydvestjyske Museer
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Oplysninger om esbjerg  
og Omegns Museumsforening

Det er foreningens formål at bakke op om 
den selvejende institution Sydvestjyske Mu-
seer 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 mu-
seets arbejde og ved kulturhistorisk formidling i 
øvrigt i form af foredrag, forelæsninger, studie-
kredsarbejde, udflugter, udstillinger og publi-
kationsvirksomhed.
I dette nummer af ”Det Sker” kan I læse om 
forårets udflugter og foredrag, og vi håber, at 
vore medlemmer møder flittigt frem til arran-
gementerne.
Bemærk, at man som medlem af Esbjerg og 
Omegns Museumsforening også har adgang 
til de arrangementer, som tilbydes af Det an-
tikvariske Selskab i Ribe og til samme priser 
(eller gratis) som gælder for denne forenings 
medlemmer. 
Endvidere har vi siden årsskiftet etableret et 
samarbejde med Museumsforeningen for 
Fiskeri- og Søfartsmuseet, som nu også kan 
deltage i vore arrangementer til medlemspris. 
Tilsvarende kan vi efter aftale også deltage i ar-
rangementer, som vores nye samarbejdspart-
ner tilbyder.
Det er et samarbejde til gensidig glæde for alle 
de samarbejdende foreningers medlemmer. 
Der er også et meget positivt samarbejde med 
Sydvestjysk Folkeuniversitet om historiske fore-
læsninger 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 ad-
gang til Sydvestjyske Museers udstillinger og 
arrangementer på Esbjerg Museum, i Esbjerg 
Vandtårn og på Museet Ribes Vikinger.
Der vil med mellemrum blive udsendt nyheds-
breve og indbydelser til receptioner og åbnin-
ger af udstillinger til de medlemmer, som har 
oplyst en mailadresse. 
Henvendelser vedr. medlemskab af foreningen 
eller tilmelding til arrangementer bedes rettet 
til Poul Larsen på mail: toften3tarp@gmail.com  
eller tlf. 21 59 64 46.

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 mail: toften3tarp@gmail.com
Næstformand Kjeld Balslev Jespersen  tlf. 75 46 10 14
Sekretær Peter Hundebøll  tlf. 29 44 39 99
Arrangementskoordinator Hanna Iversen  tlf. 75 17 57 45
Verner Blom  tlf. 75 12 04 48 
Suppleant Eigil Johansen  tlf. 75 13 78 63



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
til 31/3: tir-søn  kl. 10-16. Mandag lukket
I 2016 er museet lukket fra 31/3.  
Rundvisninger kan dog stadig bestilles efter 31/3.

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

Book rundvisninger, byvandringer 
og temavandringer hele året via  
ribesvikinger.dk eller 
esbjergmuseum.dk.

• Modstand Esbjerg Ribe Bramming  
 1940-45
• Englandsbåden 1875-2014
• 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 deposi- 
 tum pr. GPS
• Sydvestjyske Museer på Facebook
 Tryk ”synes godt om” og få mas- 
 ser af viden og billeder fra muse- 
 ets hverdag.


