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Vi har i de foregå-
ende år udviklet 
flotte prospekter 
og forslag til nye 
udstillinger og mu-
seer i Ribe og Es-
bjerg. Herefter har 
vi været ude i en 
ihærdig fondssøg-
ning, og det er med 
stor glæde, at vi nu 

i praksis kan gå i gang med tre initiativer, alle 
på Esbjerg Museum.

Med stor støtte fra Johan Hoffmann Fonden 
kan vi nu færdiggøre det såkaldte Lærings-
center for Holocaust og Folkedrab. Det er et 
helt særligt undervisningstilbud og dilem-
maspil, som er udviklet i tæt samarbejde 
mellem Myrthue – Natur, Kultur, Læring (Es-
bjerg kommunes skoletjeneste) og Historisk 
Samling fra Besættelsestiden, HSB. Vi har 
sammen arbejdet godt et års tid med udvik-
ling af it-delen og undervisningsmaterialet 
og testforløb med Danmarksgades Skoles 
9. klasse. Med fondsmidlerne kan vi nu gøre 
hele det digitale udstyr færdigt og indrette 
to flotte undervisningslokaler. Vi satser på 
at kunne åbne i foråret 2017.

Det andet initiativ, vi nu kan gå i gang med at 
realisere, er Besættelsesudstillingen/Histo-
risk Værksted. Det er igen udviklet i et tæt 
samspil mellem HSB og Myrthue samt mu-
seets formidlingsenhed og en udstillings-
arkitekt. Vi vil bruge nogle af de glimrende 
erfaringer og materialer fra skoletjenestens 
besættelsessamling i kælderen på Spangs-

bjergskolen. Ved byrådets budgetlægning 
var vi så heldige, at partierne prioriterede 
vores ansøgning og gav 3 mio. kr. Desuden 
har fire fonde i alt bevilget 1 mio. kr. (Kro-
gagerfonden, Blue Water Fonden, Esbjerg 
Fonden og Lida og Oskar Nielsens Fond). 
Udstillingen skal stå færdig ved udgangen 
af 2017, således at vi kan genåbne i januar 
2018.

Det tredje nye tiltag er, at 1930’er skole-
stuen, som har stået i ungdomsskolen i 
Østergade, nu er ved at blive genopbyg-
get på Esbjerg Museum takket være en 
bevilling fra skoleforvaltningen. Igen sker 
det i et integreret samarbejde med Myr 
thue, idet det er vore dygtige håndværkere 
fra Esbjerg Museum og fra Myrthue, som 

står for opbygningen.

Tusind tak til fondene og Esbjerg Kommu-
ne. Vi skal gøre alt for at leve op til tilli-
den.

En anden stor tak skal lyde til de mange 
bidragydere til museets gavefond. Der er 
kommet cirka 120 bidrag, og det betyder, 
at Skat kan godkende os til momskom-
pensationspuljen. I nær fremtid sætter vi 
os sammen med bestyrelserne for de to 
museumsforeninger, hvor vi sammen vil 
drøfte, hvad de mange bidrag på til sam-
men godt 20.000 kr. skal anvendes til.

Flemming Just
Museumsdirektør

NU GÅR VI I GANG
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Mens vi bygger om på 
ESBJERG MUSEUM

Både “MODSTAND – Esbjerg, Ribe, Bram-
ming 1940-45” og Esbjergudstillingen kan 
stadig ses på en rundvisning.

Bestil en rundvisning på 
www.esbjergmuseum.dk

DAGMAR OG VALDEMAR OG ASGÅRD
Hele året 
Museet Ribes Vikinger

I aktivitetsudstillingen fortæller vi historien om Dron-
ning Dagmar og om hverdagslivet blandt middelalde-
rens fornemme folk. Her kan børn og barnlige sjæle 
klæde sig ud i middelalderdragter, opleve Dagmars 
værelse og kaste sig ud i en drabelig ridderdyst.

I fordybelseshjørnet Asgård kan børn og deres voksne 
hvile ud i under Ygdrasils krone, lege med runer, læse 
tegneserier om Valhals guder eller se filmen “Vølvens 
spådom.”

FANTAZY OG FARVER – MALERIER I AKRYL OG AKVAREL 
14/1-12/2
Bramming Egnsmuseum

Fernisering lørdag d. 14/1 kl. 14 af udstillingen med 
billedkunstneren Elena Vazenina Bossen, Ribe. 

Kunstneren er født i Rusland, opvokset i Estland og flyttet 
til Danmark i 2002. Hun er dansk gift, har flere uddannelser 
og er i dag ansat som kirkesanger ved Gørding Kirke.

Elena Vazenina Bossen beskriver selv det at male som en 
følelsesfuld tango. Hun elsker farver, og hendes specielle 
kvindebilleder udstråler varme og kærlighed - stilen kan 
karakteriseres som ekspressionistisk og fauvistisk med et 
strejf af pop-art. Se mere: www.elbossfantazy-art.dk
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VINTERFERIE: SPRÆKKER TIL FORTIDEN  
- MUSEET SLÅR REVNER
11/2-26/2
Museet Ribes Vikinger

På sin seneste tidsrejse tabte museumsinspektøren 
seks af sine ejendele. Det fik adskillelsen mellem forti-
den og nutiden til at slå revner. Kig gennem sprækker-
ne til fortiden, og hjælp museumsinspektøren med at 
finde de tabte ting igen.

SEASCAPES - SKULPTUR OG MALERIER
25/2-26/3
Bramming Egnsmuseum

Fernisering lørdag d. 25/2 kl. 14 af udstil-
lingen med skulptør Martin Lichtmann, 
Kaiserslauten, Tyskland og landskabsma-
ler Jette Dümke, Esbjerg.

Lichtmann er uddannet keramiker fra 
Trier og Salzburg. Hans skulpturer er in-
spireret af organiske former og vragdele 
ved hav og kyst.

Jette Dümke er uddannet keramiker og 
underviser, samt autodidakt kunstmaler. 
Hun er ansat på Kunstskolen Arcus i Es-

bjerg. Jette Dümke sætter selv følgende 
ord på sine malerier: Landskaber med høj 
himmel og det kølige vand.

Der er tale om et frugtbart internationalt 
møde mellem Tyskland og Danmark.

Se mere på www.dymke.dk og 
www.martin-lichtmann.de 

Ved ferniseringen vil Hans Jørgen Wieg-
horst underholde gæsterne.
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DEKORÉR VOKSÆG
11/4-13/4
Alle tre dage kl. 12.30-15.30
Museet Ribes Vikinger
Få en hyggelig og kreativ eftermiddag. 
Dekorér påskeæg eller klip et flot gække-
brev og få mere at vide om historien bag 
påsketraditionerne.

Materialer: 30 kr.

ESSENS - MALERIER
8/4-14/5
Bramming Egnsmuseum

Fernisering lørdag d. 8/4 af udstilling 
med billedkunstner Lene Vilslev, Esbjerg. 
Lene Vilslev er exam. kunstterapeut og 
er ansat som lektor og kunstterapeut. 
Hun beskæftiger sig med essensen, livets 
kerneværdier i et levende og dynamisk 
univers. I Lene Vilslevs kunstneriske ud-
forskning af natur- og kulturkræfterne  

optræder på én 
gang en voldsom 
urkraft, der må 
stamme fra urdy-
bet, og en sødme 
og skrøbelighed. 
Se mere på www.
lenevilslev.dk

DE KRISTNE VIKINGER
Til og med 17/4
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 kirke-
gård – en af de allerførste i Danmarkshistorien. Udstil-
lingen sætter fokus på helt nye udgravningsresultater, 
fund og forskning, der viser tiden som en overgangspe-
riode 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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FORÅRSKONCERT: CAMENAKORET, ESBJERG, SYNGER FORÅRET IND
Lørdag d. 29/4 kl. 15 
Bramming Egnsmuseum

Koncerten består af to afdelinger på hver 
ca. 45 minutter med et repertoire af dan-
ske (forårs) sange. Koret består af 30 vel-
syngende voksne kvinder. Koret dirigeres 
af Kaj Tagmose og akkompagneres af 
Mats Rudklint. Der serveres en kop kaffe 
og en småkage i pausen.

Entre 60 kr.

PÅSKEÆGGEJAGTER 
8/4-24/4 
Museet Ribes Vikinger
13/4 og 14/4
Esbjerg Vandtårn

Påskeharen har sneget sig ind i vores bygninger og har 
gemt sine æg alle vegne. Tag familien med på påskeæg-
gejagt og få en lille belønning for jeres indsats. 

MARBÆKDAG
Søndag d. 21/5
Myrthuegård, Myrtuevej 39, 
Esbjerg

Mød en af Sydvestjyske Museers arkæ-
ologer på Marbækdagen, hvor vi fortæl-
ler om områdets fantastiske, tusindåri-
ge historie.
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UNDER HIMLENS HVÆLV 
DET GAMLE GRØNLANDSKE VERDENSBILLEDE 
SKULPTUR, TEGNINGER OG MALERIER.
1/6-31/8
Bramming Egnsmuseum

Fernisering i forbindelse med Bramming 
Kulturnat torsdag d. 1/6 kl. 18 af udstilling 
med billedkunstneren Naja Abelsen fra 
Ærø. 

Naja Abelsen er uddannet på Danmarks 
Designskole og flere kunstskoler og har 
haft en omfattende kunstnerisk karriere. 
“Verdensbilledet” afspejler kunstnerens 
forsøg på at forstå den gamle kultur, 
sameksistensen og respekten mellem 
mennesket og naturen. En verden, hvor 
alt har en Inua, en sjæl. Verden er opdelt 
i en synlig verden, hvori alle lever og en 
parallel verden, hvor kun angakoq’en, ån-
demaneren eller shamanen kan færdes 
for at opretholde balancen i verden. 
Udstillingen giver mulighed for et kig ind i 
denne smukke verden skabt af en kunst-
ner med rødder i Grønland og Danmark. 

En udstilling, hvor kunst og åndelighed 
går op i en højere enhed, og hvor kunstne-
ren via det gamle verdensbillede fortolker 
vores psyke og sjæl. 

Se mere på www.najaabelsen.dk.

BRAMMING KULTURNAT 
Torsdag d. 1/6 kl. 18-22
Bramming Egnsmuseum

Kl. 18: Fernisering på “Under Himlens Hvælv”
Kl. 21.45: Uddeling af Bramming Kulturpris

Resten af aftenens program offentliggøres i dags-
pressen og på museets hjemmeside. Der kan for-
ventes forskellige indslag – nogle med grønlandsk 
eller åndeligt islæt.

Gratis adgang.
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SUZHOU - ÅND OG LIV 618-1127
16/6-17/9
Museet Ribes Vikinger

Den kinesiske by Suzhou var med sin 
omfattende silkeproduktion et betyd-
ningsfuldt stop på Silkevejen, og voksede 
sig til at blive et økonomisk, åndeligt og 
kulturelt kraftcentrum. Det attraktive og 
rige samfund blev tidligt præget af en 
høj teknologisk udvikling og avanceret 
byplanlægning. Transportmæssigt har 
det haft stor betydning, at Kejserkanalen, 
som er den længste menneskeskabte 
vandvej i verden, også føres gennem Suz-
hou. Vand og kanaler gennemstrømmer i 
det hele taget byen, som derfor ofte kal-
des “Østens Venedig”. Suzhou blev attrak-
tiv for både lærde og embedsmænd og 
kom til at danne grundlag for traditionelle 
stilarter indenfor broderi, keramik, opera, 
havekultur og silke.

Udstillingen viser prægtige fund fra Suz-
hou i perioden fra Tang-dynastiet til og 
med de nordlige og sydlige Songdynasti-
er, hvilket tidsmæssigt svarer nogenlunde 
til Danmarks vikingetid. Umiddelbart før 
denne periode var Kina blevet samlet un-
der én administration efter en lang peri-
ode med indre kampe. Suzhou-områdets 
økonomi buldrede derfor afsted under 

en rimelig stabil politisk forvaltning. Ud-
stillingen omfatter både genstande med 
åndelig betydning og hverdagsgenstande 
og afspejler, at trosretninger og filosofi-
er som kongfutsianisme, buddhisme og 
taoisme gennemsyrede både dagligliv, 
forvaltning og åndsliv. 

Suzhou er Esbjerg kommunes venskabs-
by og ligger ca. 100 km vest for Shanghai.
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BETWEEN THE TIDES 
– VERDENSFOTOGRAFEN ESTHER BUBLEYS MANDØBILLEDER
24/6 – oktober
Mandø

Fotoudstilling i landskabet med den ver-
densberømte fotograf Esther Bubleys 
billeder taget under et besøg på Mandø 
i 1954. Esther Bubley blev en internatio-
nalt anerkendt fotograf, hvis billeder flere 
gange er vist på det verdensberømte mu-
seum MoMa i New York, men billederne er 
hidtil ukendte i Danmark. 

De blev udført for det amerikanske olie-
selskab Standard Oil (Esso), som satte sig 
for at anvende tidens nye propagandame-
dium, fotografiet, til at markedsføre sig. 
Deres hær af topfotografer besøgte hele 
verden for at dokumentere oliens betyd-
ning for det gode liv. Valget i Danmark faldt 
på bl.a. Mandø - sikkert fordi øen befandt 

sig på ’kanten’ af verden. Resultatet blev 
en enestående fotodokumentation af livet 
på den lille vadehavsø i en brydningstid. 

Udstillingen viser udvalgte billeder, der 
bindes sammen med historien om livet 
på øen i fortid og nutid. Udstillingen er 
lavet i samarbejde med Mandø Museum 
(Mandøhuset) og University of Louisville 
og vises efter planen i landskabet frem til 
oktober 2017.

Udstillinger og aktiviteter på Sydvestjyske Museer

BEST, PANCKE OG 
BOVENSIEPEN FOR RETTEN
Arkivleder Henrik Lundtofte, HSB/SJM 
Onsdag d. 8/2 kl. 19.30 
Esbjerg Museum, indgang via Nørregade 25

Hvordan forløb opgøret ved domstolene 
i de såkaldte krigsforbryderprocesser 
efter besættelsen mod Werner Best, 
Günther Pancke, Otto Bovensiepen og de-
res tyske underordnede fra sikkerheds-
politi og terrorenheder? Hvad stod de 
anklaget for, hvad blev de dømt for, hvor-
for blev ingen tyskere henrettet, mens 
46 danskere blev skudt under retsopgø-
ret – og hvad ved vi i dag, som kan sætte  

anklageskrifter og strafudmålinger i nyt 
lys? Foredraget kommer også omkring 
de vesttyske myndigheders forsøg i 
1960erne og 1970erne på at få dømt bl.a. 
Best og Bovensiepen.

Gratis for medlemmer af begge museums-
foreninger, 50 kr. for ikke-medlemmer.

Foredrag fra Historisk samling fra Besættelsestiden

Fra venstre  
Günther Pancke, Otto Bovensie-
pen, Hermann von Hanneken og 

Werner Best. Frihedsmuseet

Bubley tog flere billeder 
af livet i hjemmet hos fa-
milien Hansen og også af 
Knud Hansen, kaldet Knud 
Skipper. Han ejede øens to 
eneste fiskerbåde.
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FORFATTERFORENINGENS ÆRESRET 
Journalist og forfatter Arne Hardis
Onsdag d. 22/3 kl. 19.30
Esbjerg Museum, indgang via Nørregade 25 

Foredraget fortæller historien om en for-
fatterforening, der med Hans Kirk i spid-
sen i de første efterkrigsår fældede dom 
over medløbere, nazister og konjunktur-
ryttere. Kirk var bl.a. med til at dømme 
kollegerne Harald Bergstedt og Valdemar 
Rørdam. Foredraget stiller spørgsmålet 
om en forening, som lever ved det frie 
ord, skal gøre sig til dommer over kolle-
ger, der træder ved siden af i en national 
undtagelsestilstand. Samtidig rejses det 
spørgsmål, om Hans Kirk og de øvrige 
kommunistiske forfattere egentlig havde 
så meget at lade deres medløbende kol-
leger høre.

Gratis for medlemmer af begge museums-
foreninger, 50 kr. for ikke-medlemmer.

Foredrag fra Historisk samling fra Besættelsestiden

Et sort kapitel i Danmarkshistorien? 
MINERYDNINGEN LANGS VESTKYSTEN
Museumsinspektør John V. Jensen, Varde Museum
Onsdag d. 22/2 kl. 19.30 
Esbjerg Museum, indgang via Nørregade 25

Filmen “Under sandet” om minerydningen på den jyske vest-
kyst aktualiserede et for mange danskere ukendt og brutalt 
kapitel af Danmarkshistorien. Tyske soldater blev med tab 
af menneskeliv til følge sat til at fjerne de mange miner, 
der efter kapitulationen endnu lå i sandet og gjorde kysten 
livsfarlig. Eftertiden har stillet sig kritisk over for denne be-
slutning. Var der ligefrem tale om krigsforbrydelser, og er 
minerydningen et sort kapitel? 
Foredraget fortæller historien om minerydningen og ser 
kritisk på spillefilmens fremstilling af begivenhederne.

Gratis for medlemmer af begge museumsforeninger, 50 kr. 
for ikke-medlemmer.

HSB
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DEN KOLDE KRIG OG NOGLE AF DENS KONSEKVENSER
Museumsinspektør Mogens Hansen
Onsdag d. 25/1 kl. 19.30
Bramming Egnsmuseum

I foredraget gøres der rede for de histo-
riske forudsætninger: 2. verdenskrig og 
medlemskabet af NATO, der ophævede 
90 års neutralitet. De samfundsmæssige 
konsekvenser i form af øgede forsvars-
udgifter, oprettelse af hjemmeværn og ci-
vilforsvar samt en række anlægsarbejder 
i form af bunkere og sikringsrum. Dertil 
kom de sociale konsekvenser i form af 
opbygning af et velfærdssamfund, som 
tilsyneladende skulle være et ideologisk 
bolværk mod “Det kommunistiske para-
dis”. Med denne ideologiske og militære 
trussels ophør siden afslutningen på 
den kolde krig har velfærdsstaten været 

under afvikling. Samtidig med at der er 
indledt en “aktivistisk” militær politik.

Gratis for medlemmer af Esbjerg og Om-
egns Museumsforening og Det antikvari-
ske Selskab, 50 kr. for ikke-medlemmer.

Foredrag på Bramming Egnsmuseum

DOBBELTFOREDRAG
Tirsdag d. 25/4 kl. 19
Bramming Egnsmuseum

LÆGERNE I DET GAMLE BRAMMING
Museumsinspektør Mogens Hansen 
Foredraget handler om læger i Bramming siden 1880 og deres arbejdsvilkår og virke. 
Blandt dem er de legendariske læger Palmer N. Fenger og Johan P. Krakov.

BARNDOMSERINDRINGER FRA ET LÆGEHUS
Jette Warrer Knudsen og Eva Rask Knudsen, læge Knudsens døtre 
Museet har ikke mange effekter fra byens tidligere læger, men har i 2016 modtaget bænk og 
stole fra læge Knudsens venteværelse. Møblerne er mere end 100 år gamle.
Giverne var hans døtre, som denne aften fortæller barndomserindringer fra Jernbane-
gade 8. 

Gratis for medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening og Det antikvariske
Selskab, 50 kr. for ikke-medlemmer.
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REJSE: DET TABTE LAND 
Lørdag d. 10/6 - lørdag d. 17/6
Rejseleder: Lektor Bent Iversen
Pris: 8.300 kr.

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 Kristian-
opel, samt domkirken i Lund, som var det 
danske ærkebispesæde. Gotland var i 1361-
1645 også en dansk besiddelse.
Visby opleves fortsat som middelalderby-
en med den for Norden helt enestående 
bymur, og Gotlands Museum er en oplevel-
se med de store samlinger af billedsten og 
ædelmetal, som viser øens centrale positi-
on i Vikingetid og Middelalder.
Både når det gælder størrelse og udsmyk-
ning, er mange af landsbykirkerne vidnes-
byrd om den rigdom, som bondekøbmæn-
dene 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 orki-
deer.

Pris: 8.300 kr., der dækker transport 
(bussen er til rådighed under hele turen), 
syv overnatninger - to i Kalmar og fem 
på Gotland. Syv middage, seks frokoster 
samt de fleste entréer. I begrænset om-
fang kan vi tilbyde enkeltværelser mod et 
tillæg på 1.050 kr.
Tilmelding: Bindende tilmelding senest d. 
10. februar ved indbetaling af depositum 
på 1.500 kr. til
Sydvestjysk Folkeuniversitets konto i Syd-
bank 7701-0150605. Restbeløbet skal 
være Sydvestjysk Folkeuniversitet i hæn-
de senest d. 10. april. Færgeselskabet skal 
have fødselsdag og -år oplyst. Dette be-
des meddelt ved tilmeldingen.

MYTER, MYTOLOGI OG RELIGION – TRO DET ELLER LAD VÆRE
Museumsinspektør Mogens Hansen
Onsdag d. 7/6 kl. 19.30
Bramming Egnsmuseum

Hvad er der specielt ved myterne og de-
res sprog? 
Hvad kan gamle (og nye) myter fortælle? 
Fra et moderne synspunkt kan man sige 
om myten: “Det er ikke rigtigt, men det er 
sandt”. Hvordan skal det forstås? Der an-
vendes eksempler fra Det gamle og Det nye 
Testamente, nordisk mytologi og Inuit myter.

Foredraget skal ses i relation til billed-
kunstneren Naja Abelsens aktuelle udstil-
ling på museet.

Gratis for medlemmer af Esbjerg og Om-
egns Museumsforening og Det antikvari-
ske Selskab, 50 kr. for ikke-medlemmer.

          Foredrag på Bramming Egnsmuseum

Visby, foto: 
Stig Hammarstedt/
VisitSweden



14 | 

Det antikvariske Selskab i Ribe

FORTIDEN SET FRA HIMLEN – LUFTFOTOARKÆOLOGI I DANMARK
Museumsinspektør Lis Helles Olesen, Holstebro Museum 
Tirsdag d. 24/1 kl. 19.30
Museet Ribes Vikinger

Når man flyver lavt hen over landska-
bet, kan man i de gule kornmarker se 
en masse spor af vores forfædres virk-
somhed: bebyggelser, grave, marksyste-
mer, forsvarsanlæg og meget mere. Et 
forskningsprojekt på Holstebro Museum 
går ud på at afdække mulighederne i luft-
fotoarkæologien i Danmark. Foredraget 
fremlægger resultater fra flyvninger, la-
serscanninger og andet. Der vil blive vist 
mange spændende luftfotos fra museets 
flyvninger med spor af menneskers akti-
viteter fra stenalder til nutid.
Foredraget er gratis for medlemmer af 

Det antikva-
riske Selskab 
og Esbjerg og 
Omegns Muse-
umsforening. 
Ikke-medlem-
mer: 50 kr

I PENDULSVINGET FRA SVIN TIL HEST
Eric Messerschmidt, direktør for Det danske kulturcenter i Beijing
Tirsdag d. 21/2 kl. 19.30
Museet Ribes Vikinger

Den vestlige verdens syn på Riget i Mid-
ten undergår i disse år en notérbar for-
andring fra skosen og mistillid til gradvis 
større forståelse for de særligt kulturelle 
og politiske vilkår, som denne fjerne civili-
sation er rundet af. Vores læsning af for-
andringen er dog for intet at regne mod 
den hast, som det kinesiske samfund 
ændrer sig med – uden egentlig at blive 
transformeret. Set udefra er der knald på, 
og det er der også, men kineserne selv 
synes ikke at give den aktuelle udvikling 
særlig opmærksomhed. Spændingen 
mellem foranderlighed og stabilitet er nu 
engang det enzym, som bedst lader de 

kinesiske instinkter komme til deres ret. 
Yin og Yang, Tang og Ming, svin og hest.
Foredraget er gratis for medlemmer af 
Det antikvariske Selskab og Esbjerg og 
Omegns Museumsfor-
ening.
Ikke-medlemmer: 50 kr.

Direktør Eric Messerschmidt, 
Det danske kulturcenter
i Beijing

Arkæologiske 
spor set fra luften,

foto: Holstebro Museum
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FASTELAVNSFEST I QUEDENS GAARD
Søndag d. 26/2 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, serve-
rer Bager Møller verdens bedste fastelavnsboller, og 
Café Quedens byder på dejlig varm kakao. 
Gratis for alle.

Fastelavn i 
Quedens Gaard 2016

KINA – FRA KEJSERDØMME TIL STORMAGT
Journalist og forfatter Mette Holm 
Tirsdag d. 28/3 kl. 19.30
Museet Ribes Vikinger

De fleste kinesere har aldrig haft det bed-
re! Aldrig tidligere i deres lange historie 
har de spist sig mætte som i dag, haft 
bedre helbred, boet så godt, aldrig før har 
de haft så stor frihed og rige muligheder 
i deres hverdag eller for at udtrykke sig. 
Ejheller har kineserne før haft så megen 
kontakt til den omgivende verden.
Kineserne er et hårdt prøvet folk; de har 
været trådt under fode, ofre for borger-
krige og besættelse, de kinesiske masser 
har været forsøgskaniner i verdens stør-
ste samfundseksperimenter, rædselsful-
de såvel som opbyggelige. 
Riget i Midten. Verdens centrum. Stormagt. 
Spørger man i Kina, har landet lidt et mid-
lertidigt tilbageslag på 150-200 år og er nu 
blot ved at genindtage sin naturlige plads  

 
 
 
 
 
i verdensordenen. Et par hundrede år er 
ikke længe i kinesisk optik. 
Mette Holm har beskæftiget sig med Kina 
i snart 40 år, hvoraf hun har tilbragt de 10 
i Kina. Hun fortæller om Kina i dag med 
tråde til fortiden, især den nære fortid fra 
1949 og frem. Foredraget er tænkt som 
optakt til museets Kinaudstilling i dette 
forår.
Gratis for medlemmer af Det antikvariske 
Selskab og Esbjerg og Omegns Muse-
umsforening.
Ikke-medlemmer: 50 kr.

Journalist og forfatter 
Mette Holm,

foto: Viktor Nilsson
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CARSTEN NIEBUHR SOM OPDAGELSESREJSENDE
– MYTE OG REALITET 
Museumsinspektør Lulu A. Hansen, Sydvestjyske Museer 
Onsdag d. 26/4 kl. 19.30
Museet Ribes Vikinger

Carsten Niebuhr vendte som den eneste 
overlevende tilbage fra den af Frederik d. 
5. udsendte store videnskabelige ekspediti-
on til Arabien i årene 1761-1767. Ud over at 
have sendt et stort etnografisk materiale 
tilbage til København under rejsen, udgav 
han i årene 1772-1778 sine arabiske rejse-
beskrivelser. Niebuhrs fantastiske historie, 
hans store flid og enestående iagttagel-
sesevne har inspireret såvel historikere 
som skønlitterære forfattere i eftertiden. 
Men Niebuhr var også nødt til at iscene-
sætte sig selv. Hans rejse og de oplevel-
ser, han havde på turen, overskred til tider 
såvel personlige som samfundsmæssige 
grænser - og ikke alt kunne deles med of 

 
 
 
 
 
fentligheden. I foredraget diskuteres det  
bl.a. med udgangspunkt i Niebuhrs oprin-
delige dagbogsoptegnelser, hvordan han 
ved strategisk at forme sin fortælling også 
selv medvirkede til at skabe sig en identitet 
som en særligt talentfuld opdagelsesrej-
sende. 

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

GENERALFORSAMLING OG NYT FRA SYDVESTJYSKE MUSEER
Onsdag d. 8/3 kl. 19.30
Museet Ribes Vikinger 

Ordinær generalforsamling efter vedtæg-
terne. Derefter vil direktør Flemming Just 
berette om årets gang på Sydvestjyske 
Museer og planer for fremtiden: Arkæ-
olog Martin Egelund Poulsen vil fortælle 
om spændende fund fra udgravninger i 
Sjelborg, museumsinspektør Claus Feve-
ile vil berette om den store forskningsud-
gravning mellem Posthuset og Kunstmu-
seet i Ribe, og museumsinspektør Morten 
Søvsø kommer med nyt fra udgravnin-
gerne ved Vadehavscenteret.
Kun for medlemmer af Det antikvariske 
Selskab

Økse af eksklusiv rødflint fra Sjelborg

Carsten Niebuhr i 
fornem arabers dragt

Det antikvariske Selskab i Ribe
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BYVANDRING I 1500-TALLETS RIBE
Lektor og byguide Anna Margrethe Paludan
Torsdag d. 18/5 kl. 19

Turen starter ved Domkirkens turistind-
gang og varer ca. 1½ time.
Reformationsårhundredet var en skel-
sættende tid fuld af små og store om-
væltninger for folk. På byvandringen vil vi 
prøve på at indkredse nogle af disse for-
andringer i livet i Ribe.
Max 25 deltagere. Tilmelding fra 8/5 -17/5 

til Lars Ilsøe tlf. 29 60 57 43.  
Kun for medlem-
mer af Det antik-
variske Selskab 
og Esbjerg og 
Omegns Muse-
umsforening. 
Gratis.

TUR TIL SØNDERBORG SLOT 
– ET MUSEUM FOR SØNDERJYLLANDS HISTORIE 
Lørdag d. 17/6 kl. 9-17

Afgang med bus fra Odins Plads. Turlede-
re: Erik Henriksen, Anni Møller Christen-
sen og Lars Ilsøe.
Mange vil huske museumsinspektør Car-
sten Porsborg Rasmussens detaljerige 
og stærkt underholdende foredrag om 
De sønderjyske Hertuger. Vores udflugt 
kan ses som en opfølgning på foredraget, 
men også stå for sig selv. Det er lykke-
des at få Carsten Porsborg Rasmussen til 
at guide os med henblik på Sønderborgs 
Slots historie, dvs. bygningshistorie, slot-
tets sale og kirke, de gode fortællinger 
om de danske konger og slesvigske her-
tuger på slottet og dramaerne i Sønder-
jyllands historie. 
Vi ankommer ca. kl. 11 og deler os i to hold. 
Mens det ene hold får en times rundvis-
ning med Carsten Porsborg Rasmussen, 
kan det andet hold gå rundt på egen hånd 
og se de udstillinger, som vi ikke har fokus 
på, f.eks. udstillingerne om 1848 og 1864 
(de to officerer Dinesen ikke at forglem-
me) samt de kulturhistoriske samlinger 
på øverste etage. Kl. 12 bytter vi rundt, så 
hold 2 får sin rundvisning. Kl. 13-14 kan vi 

frit indtage vores medbragte mad og drik-
kevarer i slottets kantine i kælderen. Kl. 14 
kører vi fra Sønderborg Slot og gør på 
hjemvejen et ophold ved Sønderjyllands 
formodentlig ældste kirke i Tirslund. Her 
vil Anni Møller Christensen fortælle om 
kirken, det usædvanlige alter og de høj-
dramatiske begivenheder, der udspillede 
sig i kirken i middelalderen. Selskabet vil 
her byde på en kop kaffe med tilbehør. 
Max. 50 deltagere. 
Pris: 260 kr. for medlemmer af Det an-
tikvariske Selskab, Esbjerg og Omegns 
Museumsforening og Museumsforenin-
gen for Fiskeri- og Søfartsmuseet. Prisen 
dækker bus, entré og guide. Betal venligst 
i bussen kontant eller via MobilePay.
Tilmelding ved telefonisk henvendelse fra 
22/5-3/6 til Erik Henriksen på tlf. 51 25 42 
68. Telefonsvarer kan ikke benyttes.

Hans Tausen 
foran Ribe 
Domkirke

Sønderborg 
slot set fra syd, 
foto: 
Museum 
Sønderjylland
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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 arkæ-
ologiske, historiske og kulturhistoriske museale arbejde gennem 
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, herun-
der Sydvestjyske Museers udstillinger og arrangementer. År-
bogen Levende Viden er gratis for medlemmer og udsendes i 
december. Fagtidsskriftet By, Marsk og Geest kan afhentes gratis 
af medlemmer fra december 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 2017
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 på reg. 9692 kontonr. 5140269 eller på 
Museet Ribes Vikinger. 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. 25 33 02 08 e-mail holm.ribe@stofanet.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



 | 19

          Esbjerg og Omegns Museumsforening

INDEN FOR MURENE: DEN GAMLE REMISE
Torsdag d. 2/3 kl. 15.30
Mødested: ved drejeskiven på remisen i Nørrebrogade, Esbjerg 

Vi har i flere år med stor tilslutning fra 
foreningens medlemmer besøgt spæn-
dende historiske bygninger og anlæg i 
Esbjerg, hvor vi har fået mulighed for at 
komme ind og se lokaler, hvortil offentlig-
heden sædvanligvis ikke har adgang. 
Denne gang skal vi besøge det tidligere 
DSB remiseområde, som i dag er om-
skabt til et GAME StreetMekka for unge. 

Remisen er et spændende område med 
bevarede kulturhistoriske spor fra Es-
bjergs første tid. Museumsinspektør Met-
te Slyngborg fra Sydvestjyske Museer 
fortæller om historien bag remisen og 
dens anlæg – og om de sidste 15 års øn-
sker om at bevare sporene og opmåle de 
tidligere bygninger, som viser tilbage til 
Rigsdagsbeslutningen i 1868 om at op-
rette en jernbane og en havn ved Esbjerg. 
I mange år stod området og forfaldt, men 
den 6. januar 2016 blev området genåb-
net som et GAME StreetMekka efter en 
projektkonkurrence, som havde til for-
mål at skabe grundlag for at omdanne 
den gamle DSB remise til et pulserende, 
råt og indendørs rum til gadeidræt og 
-kultur for børn og unge. Det er Esbjerg 
Kommune, som i samarbejde med gade-
idrætsorganisationen GAME, Realdania, 

TrygFonden og Nordea-fonden står bag 
det nye anlæg, som kombinerer råt ny-
byggeri med en respektfuld renovering af 
de historiske bygninger. 
Lederen af GAME StreetMekka, Jannie 
Vesti Mai vil vise os rundt og fortælle om 
opstartsfasen og om, hvorledes stedet er 
blevet modtaget af byens børn og unge. Vi 
skal høre lidt om de events, der laves og 
ikke mindst om brugerinddragelse, med-
lemmers medinvolvering og ungeledet 
idræts- og kulturaktiviteter. Ambitionen 
er i et samarbejde med Esbjerg Kommu-
ne og de andre idræts- og kulturaktører 
om at løfte et samfundsmæssigt ansvar i 
Esbjerg Kommune for at få flere børn og 
unge idræts- og kulturaktive.

Gratis for medlemmer af Esbjerg og Om-
egns Museumsforening, Det antikvariske 
Selskab og Museumsforeningen for Fi-
skeri- og Søfartsmuseet. Øvrige: 25 kr., 
som indsættes på konto 7712-1022420 i 
forbindelse med tilmeldingen.

Tilmelding til Poul Larsen, mail 
toften3tarp@gmail.com eller tlf. 21 59 64 46 
senest d. 27. februar.
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GENERALFORSAMLING OG FOREDRAG
Atlantvolden – historie og kulturarv
Torsdag d. 23/3 kl. 19.30
Esbjerg Museum, Ovenlyssalen (indgang fra Nørregade)

Så er det atter tid til at samles til årets ge-
neralforsamling, som vanen tro vil byde 
på lidt til både hjernen og til maven. Ge-
neralforsamlingen afholdes i henhold til 
foreningens vedtægter og forventes at 
kunne afvikles hurtigt, så vi kan komme 
videre til aftenens spændende foredrag. 
Aftenens foredragsholder er museums-
inspektør og leder af Historieenheden ved 
Sydvestjyske Museer, Lulu Anne Hansen, 
som vil fortælle om Atlantvolden - histo-
rie og kulturarv
Byggeriet af Atlantvolden langs den jyske 
Vestkyst udgjorde i årene 1940 til 1945 
et anlægsprojekt af gigantiske dimensio-
ner. Da byggeriet i efteråret 1943 var på 
sit højeste, anslås det at have beskæfti-
get omkring 68.000 danske arbejdere. 
Foredraget vil se på betydningen af an-
lægsbyggeriet for Esbjerg og på, hvordan 
arbejdere og entreprenører blev opfattet 
i samtiden, men det vil ligeledes trække 
tråde op til nutiden og diskutere, hvordan 
de tyske bunkers er blevet en til tider kon-
troversiel kulturarv, hvis betydning der 

ikke altid er enighed om.
Der bliver lejlighed til at stille uddybende 
spørgsmål.

Undervejs servere vi kaffe og kage.
Deltagelse i generalforsamlingen og det 
efterfølgende foredrag er forbeholdt 
medlemmer af Esbjerg og Omegns Mu-
seumsforening, og der er gratis adgang.
Tilmelding til Poul Larsen, 
mail toften3tarp@gmail.com eller tlf.  
21 59 64 46 senest d. 20. marts.

KRIG OG KONFLIKT – FRA STENALDER TIL JERNALDER 
Museumsinspektør Jeanette Varberg, Moesgaard Museum
Tirsdag d. 4/4 kl. 19
SDU, Niels Bohrs Vej 9, Esbjerg 

For to år siden udgav Jeanette Varberg 
den meget anmelderroste bog “Fortidens 
slagmarker. Krig og konflikt fra stenalder 
til vikingetid”.

Senere modtog hun Rosenkjærprisen, der 
gives til en forsker, som også er en god 
formidler – og det er hun!
Som arkæolog vil hun i foredraget bely-
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HVAD SKER DER PÅ ESBJERG MUSEUM?
Arkivleder Henrik Lundtofte, HSB/SJM
Torsdag d. 27/4 kl. 15
Esbjerg Museum, Ovenlyssalen (indgang fra Nørregade)

Vi skal på en rundvisning på museets 
øverste etager, se og høre om den nye 
besættelsesudstilling, som tager afsæt 
i den gamle besættelseshistoriske sam-
ling på Spangsbjergskolen, samt høre 
om et nyt læringscenter for holocaust. 
Et læringscenter om nazisternes folke-
drab på Europas jøder, der præsenterer 
deltagerne for den historiske baggrund 
og de dilemmaer, der førte til holocaust. 
Det er 1. fase af den store nyindretning 
af Esbjerg Museum, som er på vej. Leder 
af Historisk Samling fra Besættelsestiden 
Henrik Lundtofte, som er projektleder på 
hele denne fase, vil vise rundt og fortælle 
om opbygningsarbejdet.
Det er planen at udstilling og læringscen-
ter skal være åben for skoleelever om 

formiddagen, mens offentligheden får 
adgang til udstillingen om eftermiddagen.
Efter rundgangen, som også vil rumme 
et besøg i den historiske skolestue, der er 
flyttet fra den tidligere Østre skole, vil der 
være mulighed for at sidde ned og tale 
om, hvad der er af ideer og tanker bag 
det hele. 
Max. 25 deltagere.
Gratis for medlemmer af Esbjerg og Om-
egns Museumsforening, Det antikvariske 
Selskab og Museumsforeningen for Fi-
skeri- og Søfartsmuseet. Øvrige: 25 kr., 
som indsættes på konto 7712-1022420 i 
forbindelse med tilmeldingen.
Tilmelding til Poul Larsen, mail 
toften3tarp@gmail.com eller tlf. 21 59 64 46 
senest d. 24. april. 

se nogle af de danske fund, der er knyt-
tet til krig og konflikt gennem 6000 år, 
men i modsætning til mange fagfæller 
tolker hun også fundene og sætter dem 
hermed ind i en samfundsmæssig udvik-
lingshistorie.
Selv om det er danske fund, som behand-
les, trækker hun også linjer til det øvrige 
Europa bl.a. med en påvisning af, hvorle-
des nye våben og strategier overtages 
herhjemme. Og derved kommer der nye 
vinkler og udvidet perspektiv på den tidlig-
ste del af historien.
Foredraget er arrangeret i samarbejde 
med Sydvestjysk Folkeuniversitet.

Gratis for medlemmer af Esbjerg og Om-
egns Museumsforening, Det antikvariske 

Selskab og Museumsforeningen for Fi-
skeri- og Søfartsmuseet. 
Tilmelding til Poul Larsen, 
mail toften3tarp@gmail.com eller tlf.  
21 59 64 46 senest d. 24. marts.
Øvrige: 130 kr., som overføres til Sydvest-
jysk Folkeuniversitets konto i Sydbank: 
7701-0150605 - med anførelse af kur-
susnavn.
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TUR: KONGEAAGRÆNSEN – FRA VEST TIL ØST
Lørdag d. 20/5 kl. 8.30-17.30
Afgang fra Museumspladsen i Esbjerg kl. 8.30 og fra Odins Plads 
i Ribe kl. 9.00

I et samarbejde med Sydvestjysk Folke-
universitet indbydes til denne forårstur, 
hvor lektor Bent Iversen fra Folkeuniver-
sitetet vil være rejseleder og guide. 
1864-1920 var Kongeaaen grænseskel 
mellem Preussen og Danmark, men 
1920-afstemningen betød, at grænsen 
flyttedes mod syd, så Nordslesvig/Søn-
derjylland blev dansk.
Denne lørdagstur vil vise, hvorledes man i 
bygninger og monumenter fortsat kan se 
sporene af de 56 års adskillelse. Første 
stop på turen er Egebæk-Hviding, der fra 
1887 var grænsestation. Bygningen med 
de to spejlvendte afdelinger – den danske 
og den tyske – var en af Europas længste. 
Formiddagskaffe indtages i den lille fre-
dede idyl Aatte Bjerge. Næste stop er Fol-
dingbro, hvor store studedrifter gennem 
århundreder passerede sydpå. Længere 
mod øst, kun et stenkast fra Kongeaaen, 
ser vi et lille hus, der har sin helt egen hi-
storie. Så gennem den nordligste del af 
Nordslesvig, hvor der fra o. 1890 opret-
tedes en række tyske domænegårde, til 
Ødis, der var et af de “otte sogne”, som 
1864 blev dansk, og hvor man få år tidli-
gere fik en absolut a-normal landsbykirke. 
På “Den gamle Grænsekro” spises frokost 
og derefter besøg på Grænsemuseet, der 
især fokuserer på genforeningen 1920. 
På Skamlingsbanken med obelisken, der 
o. 1845-64 var stedet for de store nati-
onalpolitiske møder, nyder vi den enestå-
ende udsigt.
Efter eftermiddagskaffen går turen vide-
re forbi Vonsild kirke, der er en miniudga-
ve af domkirken i København.

Sidste stop bliver Skibelund Krat, der efter 
1864 blev det grundtvigsk-nationale min-
dested – men også med visionen om en 
grænseflytning mod syd. Lige under høj-
dedraget ses en af grænseefterskolerne.                                                                                                          

Pris: 325 kr. for medlemmer af Det an-
tikvariske Selskab, Esbjerg og Omegns 
Museumsforening og Museumsforenin-
gen for Fiskeri- og Søfartsmuseet. Prisen 
dækker bus, kaffe og frokost (ekskl. drik-
kevarer).
Tilmelding for medlemmer af de tre mu-
seumsforeninger til Poul Larsen, mail  
toften3tarp@gmail.com eller tlf. 21 59 64 46 
senest d. 10. maj. 

Betalingen indsættes på konto 
7712-1022420 i forbindelse med tilmel-
dingen.
Øvrige bedes tilmelde sig via Folkeuniver-
sitetet, tlf. 65 50 41 03 eller fu@fue.sdu.dk

Egebæk-Hviding grænsestation

Esbjerg og Omegns Museumsforening



 | 23

OPLYSNINGER OM ESBJERG OG OMEGNS MUSEUMSFORENING

Det er foreningens formål at bakke op om den selvejende institution Sydvestjyske Muse-
er 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 kulturhisto-
riske museers betydning for samfundets samlede kulturudbud.

Som medlem af Esbjerg og Omegns Museumsforening har man 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 samme gælder Museumsfor-
eningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet, som også kan deltage i vore arrangementer til 
medlemspris. Tilsvarende kan vi efter aftale deltage i arrangementer, som vores sam-
arbejdspartner tilbyder.
Der er også et meget positivt samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet om histori-
ske forelæsninger og udflugter.

Husk at få fornyet dit kontingent, og fortæl om os til familie, venner og bekendte. For-
eningens 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, på Museet Ribes Vikinger samt på Det gamle Rådhus i Ribe.

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 Poul Larsen.

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 2017
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 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

          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: 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
15/05-31/05: man-fre kl. 13-15.30
01/06-31/08: man-søn kl. 13-15.30
1/9-15/9: man-fre kl. 13-15.30
onsdage hele året kl. 11-15.30

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

Bramming Egnsmuseum
Pederstræde 4, 6740 Bramming, tlf. 40 33 49 65 
www.brammingegnsmuseum.dk
Tirs, tors og søn kl. 13-16 eller efter aftale. 

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

Esbjerg Museum
Torvegade 45, 6700 Esbjerg
www.esbjergmuseum.dk

Lukket pga ombygning. 
Bestil byvandringer og 
rundvisninger via 
hjemmesiden.


