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MANDØ OG VERDEN
Når man kører
turen over til
Mandø og står
ved
klitterne,
er det som om
man
bevæger
sig ud til kanten
af verden. Horisonten og himlen er enorm,
og man føler sig
lille ude midt i naturen. Derfor er turen
til øen også en lige så stor oplevelse for
turister som at stå på en bjergtinde. Det
fascinerende er også, hvorledes den
lille ø med 36 indbyggere viser sig ikke
at være kanten af verden, men en del
af begyndelsen, som åbner op mod en
større verden. Det viser vi med en sjælden udstilling, som åbner 24. juni i klitterne på øen.
I 1954 blev den meget anerkendte amerikanske fotograf Esther Bubley sendt
til Europa af et stort olieselskab for at
vise, hvordan olieprodukter var med
til at skabe et godt liv. Af alle steder i
Danmark valgte hun at tage en billedserie på Mandø. Det blev vi gjort
opmærksom på af Bonnie Yochelson,
som er fotohistoriker og Jacob A.
Riis-ekspert bosiddende i New York.

Louisville, der ejer billederne. Sådan kan
Mandø og verden hænge sammen.
Mandø er også en vigtig del i forhold
til det store fokus på nationalparken
og UNESCOs verdensarv. Vadehavets
kulturhistorie er en del af museets
forskningsstrategi, og derfor har vi
nu indgået en associeringsaftale med
Mandø Museum, som er en lille perle
af et skipperhjem, der fint illustrerer
øens historie.
Den 16. juni åbner vi en stor udstilling
om den fantastiske kinesiske by Suzhou,
som er Esbjergs venskabsby, og Suzhou
Museum er partnermuseum. En delegation fra Kina vil få fornøjelsen af også at
se Vadehavet og Mandø. Næste skridt
i samarbejdet med Suzhou kan nemlig
blive at udvikle gensidig kulturturisme.
Verden stopper ikke ved Mandø.
Den kommer til Mandø.
Flemming Just
Museumsdirektør

Siden har Lulu Hansen sammen med
Nadia Fenn, som er projektansat hos os
og er engelsk kulturhistoriker bosiddende i Esbjerg, arbejdet på at få finansiering og udstilling på plads. Det er sket
i et godt samarbejde med University of
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UNDER HIMLENS HVÆLV
- DET GAMLE GRØNLANDSKE VERDENSBILLEDE
Skulptur, tegninger og malerier af Naja Abelsen, Ærø.
1/6-31/8
Bramming Egnsmuseum
Fernisering d. 1. juni kl. 18, hvor kunstneren vil være til stede.
Udstillingen er en professionel kunstners formidling af den
gamle grønlandske kultur, der var præget af sameksistens,
respekten mellem mennesker og natur. En udstilling, der giver et indblik i den smukke verden, hvor kunst og åndelighed går op i en højere enhed, hvor kunstneren via det gamle
verdensbillede fortolker vores psyke og sjæl. Kunstneren er
uddannet på Danmarks Designskole. Hun er vokset op dels i
Danmark, dels i Qaqortog med en grønlandsk far og en dansk
mor. Hun er kendt for sine mange udstillinger, talrige bogillustrationer og frimærker.
Udstillingen følges op af foredrag og rundvisninger på museet.

Inuitternes sol,
Naja Abelsen.

KULTURNAT I BRAMMING
Torsdag d. 1/6 kl. 18-22.15
Bramming Egnsmuseum
Kl. 18.00:
Fernisering på udstillingen
”Under Himlens Hvælv”.
Kl. 19.00-21.30:
Koncert m. Rasmus Lyberth og trommedans
Kl. 21.45:
Overrækkelse af Bramming Kulturpris.
Kl. 21.55:
Det walisiske mandskor ”Brecon Male Choir”
afslutter aftenen.
Et detaljeret program offentliggøres senere.
Ekstasens kontrol, Naja Abelsen
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SOMMERAKTIVITETER 10. JUNI-10. SEPTEMBER
10/6-10/9
Museet Ribes Vikinger
Vikingetogt til England
10/6-9/7
Hjælp den fulde vikingehøvding med at vælge
de rigtige ting på markedspladsen i Ribe til sit
Englandstogt.

På inskriptionsjagt
17/6-17/9
Gå på jagt efter inskriptioner i udstillingen ”SUZHOU –
Ånd og Liv 618-1279” og tag dit eget kinesiske ”gnubbebillede” med hjem.
Den kinesiske turist
10/7-6/8
Hjælp den meget fornemme kinesiske turist med at
finde svar på alle sine spørgsmål, så han holder op med
at vandre rundt på museet om natten.
Mystiske væsner
7/8-10/9
Vi har fået besøg af en masse mystiske væsner, som
alle kender navnet på et
frygteligt søuhyre.
Find dem og afslør navnet
på søuhyret.
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SUZHOU - ÅND OG LIV 618-1279
17/6-17/9
Museet Ribes Vikinger
Den kinesiske by Suzhou var med sin omfattende silkeproduktion et betydningsfuldt
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 Suzhou. Vand og kanaler gennemstrømmer i det hele taget byen,
som derfor ofte kaldes ”Østens Venedig”. Suzhou blev attraktiv 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 Suzhou i perioden fra Tang-dynastiet til og med
de nordlige og sydlige Songdynastier, hvilket tidsmæssigt svarer nogenlunde til
Danmarks vikingetid. Umiddelbart før denne periode var Kina blevet samlet under én
administration efter en lang periode med indre kampe. Suzhou-områdets økonomi
buldrede derfor afsted under en rimelig stabil politisk forvaltning. Udstillingen omfatter både genstande med åndelig betydning og hverdagsgenstande og afspejler,
at trosretninger og filosofier som kongfutsianisme, buddhisme og taoisme gennemsyrede både dagligliv, forvaltning og åndsliv.
Suzhou er Esbjerg kommunes venskabsby og ligger ca. 100 km vest for Shanghai.

BETWEEN THE TIDES
– VERDENSFOTOGRAFEN ESTHER BUBLEYS MANDØBILLEDER
24/6-30/9
Mandø
Fotoudstilling i landskabet med den verdensberømte fotograf Esther Bubleys billeder taget under et besøg på Mandø i 1954. Esther Bubley blev en internationalt
anerkendt fotograf, hvis billeder flere gange er vist på det verdensberømte museum
MoMa i New York, men billederne er hidtil ukendte i Danmark.
De blev udført for det amerikanske olieselskab Standard Oil (Esso), som satte sig for
at anvende tidens nye propagandamedium, fotografiet, til at markedsføre sig. Deres
hær af topfotografer besøgte hele verden for at dokumentere oliens betydning for
det gode liv. Valget i Danmark faldt på bl.a. Mandø - sikkert fordi øen befandt sig på
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’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.
Bubley tog flere billeder af livet i hjemmet hos familien Hansen og også af
Knud Hansen, kaldet Knud Skipper.
Han ejede øens to eneste fiskerbåde.
Foto: Archives and Special Collections, University of Louisville

GALGEBAKKETUR
Torsdage i juli 19.30-21
Start: Ribe Campings reception
Tag med på guidet vandring i Ribe Plantage,
hvor Ribes galgebakke ligger.
Plantagen har været rammen om mange spændende historier. Hør om heksebrænding, halshugning, stormflod, drab ved vådeskud, fattiggård og dans i Tyrolerpavillonen. Historierne bliver fortalt netop dér, hvor begivenhederne fandt sted.
Billetter købes i Ribe Campings reception.
Pris for ikke-medlemmer: Voksne 50 kr., børn under 14 år gratis.

GHOSTWALKS
Onsdage i juli og august kl. 21-22
Start: Museet Ribes Vikinger
Hør om nogle af Ribes dramatiske begivenheder, bl.a. kongemord og heksebrænding, fortalt af en af Ribes engagerede
ghostwalkere. En GhostWalk tager dig med på en tur med spændende og uhyggelige fortællinger om Ribe.
Billetter købes inden afgang i museets forhal.
Pris for ikke-medlemmer: Voksne 50 kr., børn under 14 år gratis.
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KUNSTSKOLEN ARCUS, ESBJERG
16/9-15/10
Bramming Egnsmuseum
Fernisering d. 16. september kl. 14, hvor
kunstnerne og en af deres undervisere,
Jette Dümke, vil være til stede.
Kunstskolen er en skole for talentfulde voksne med særlige behov og hører til på
Udviklingscenter Esbjerg, Esbjerg Kommune. Uanset om man er handicappet eller ej,
er der mange med et særligt kunstnerisk talent, som har behov for fordybelse og at
udvikle denne gennem undervisning og uddannelse. Kunsten er et fælles sprog, der
har uendeligt mange dialekter.

EFTERÅRSFERIEAKTIVITET:
STORE OMVÆLTNINGER
14/10 – 29/10
Museet Ribes Vikinger
Opfindelsen af bogtrykkunsten var
en stor omvæltning.

Reformation betyder forandring. I reformationsåret sætter vi fokus på forandringer og skelsættende begivenheder i vores efterårsferieaktivitet.

DEN GLADE MALER - LINDA JESSEN, VEJEN
4/11-26/11
Bramming Egnsmuseum
Fernisering d. 4. november kl. 14, hvor kunstneren
vil være til stede.
Linda Jessen skaber glade malerier i akryl med
glade farver inden for et meget bredt motivvalg,
herunder også landskabsmalerier fra bl.a. Grønland, Færøerne og Norge.
Kunstneren er medlem af BRA og har et stort antal udstillinger bag sig.
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SYDVESTJYSKE HISTORIER OM DANMARK
4/11-25/2 2018
Museet Ribes Vikinger
Kom med på en lokal tidsrejse. Den begynder med en mystisk forfædrekult nord for
Esbjerg, som indebar et tæt samliv med de skeletterede forfædre i monumentale
langdysser. Glæd dig til at opleve en af egnens jernalderbebyggelser, møde en viking, opleve lokale aspekter ved middelalderen, stifte bekendtskab med andre hekse
end Ribes Maren Spliids, fornemme livet på de sydvestjyske herregårde Bramming
Hovedgård, Endrupholm og Riber Kærgård, og se, hvordan strejkernes by trækker
tråde til modstandsaktivitet under besættelsen.
Gennem ti nedslag giver Sydvestjyske Museer i særudstillingen lokale perspektiver
på den stort anlagte DR1-serie ”Historien Om Danmark”, der har Lars Mikkelsen som
vært.

I 2017 sætter DR, Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde
med blandt andre landets museer, arkiver og biblioteker fokus på Danmarks
historie med ambitionen om, at alle over seks år ser, hører eller oplever Danmarks historie i løbet af året.
På Museet Ribes Vikinger udmønter dette sig blandt andet i særudstillingen
Sydvestjyske Historier om Danmark, der har udgangspunkt i Sydvestjyske
Museers geografiske ansvarsområde (Esbjerg Kommune).
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UDGIVELSE AF LOKALHISTORISK ÅRBOG
FOR BRAMMING-EGNEN 2017
Fredag d. 24/11 kl. 16
Bramming Egnsmuseum
Årbogen udgives af Lokalhistorisk Forening for Brammingegnen og vil blive præsenteret af
redaktør Elisabeth M. Rasmussen,
St. Darum.
En af bidragyderne til årbogen holder foredrag.

JUL OG JULETRADITIONER
Åbning lørdag d. 2/12 kl. 14
Bramming Egnsmuseum
Udstillingen belyser traditioner, der udspringer af kristendommens fortællinger om Jesu fødsel, Jomfru Maria, engle og de Hellige Tre Konger. Dertil kommer traditioner fra
fejring af solhverv i romersk, græsk og nordisk kultur. I de
senere århundreder er der kommet nye traditioner til som
for eksempel juletræet, julenisser, risengrød, adventskranse og julegaver.

JUL I DET GAMLE ELVÆRK
Lørdag d. 2/12 kl. 14-16
Bramming Egnsmuseum
Efter åbningen af juleudstillingen
vil der være julehygge for børn og
voksne. Museets juletræ er tændt,
og der vil være musik og fællessang. Der er kaffe, te, saftevand og
julesmåkager til alle samt en julepose til børnene.
Der bliver også lejlighed til at høre historien om julemanden.
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”SIGNAL” OG TYSK PROPAGANDA UNDER BESÆTTELSEN
Historiker Mona Jensen, HSB/SJM
Onsdag d. 1/11 k1. 19.30
Esbjerg Museum,
indgang via Nørregade 25
”Signal” var et nazistisk propagandablad, der var målrettet
udenlandske læsere. Det blev oversat til 25 sprog og blev
udgivet her i landet fra 1940 til februar 1945. Bladet var i topmoderne layout med masser af farvefotos og solgte godt.
Danske piger og tyske

Mona Jensen udgiver til efteråret en bog om ”Signal” og forsoldater – ifølge Signal
tæller i foredraget om bladets baggrund, og om hvordan
”Signal” skulle præsentere Nazitysklands pæne facade over for udlandet – og alligevel var et stykke aggressiv og inhuman propaganda.
Gratis for medlemmer af begge museumsforeninger, 50 kr. for ikke-medlemmer.

AUSCHWITZ
Forfatter Peter Langwithz Smith
Onsdag d. 22/11 kl. 19.30
Esbjerg Museum, indgang via Nørregade 25
Peter Langwithz Smith har i de sidste to år arbejdet på en ny, omfattende bog om
Auschwitz. I foredraget vil han fortælle om arbejdet med særligt henblik på gerningsmændene: Hvem var mandskabet fra kommandanterne ned til det kvindelige
personale, og hvordan levede SS med familier i skyggen af krematorierne?
Desuden kommer han ind på et
aspekt, som hidtil ikke har været
behandlet på dansk: Hvem ejer Auschwitz? Er stedet et symbol på Holocaust eller det centrale mindested
for Polens lidelser under krigen?

Auschwitz

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

| 11

Foredrag på Bramming Egnsmuseum

MYTER, MYTOLOGI OG RELIGION – TRO DET ELLER LAD VÆRE.
DOBBELTFOREDRAG
Billedkunstneren Naja Abelsen og museumsinspektør
Mogens Hansen, BRM
Onsdag d. 7/6 kl. 19.30
Bramming Egnsmuseum
Hvad er det specielle ved myterne og deres sprog?
Myterne er hverken historieskrivning eller naturvidenskab i moderne forstand, men alligevel rummer
de sandheder, der giver mening og kan fortolke vores
psyke og sjæl. Myterne giver bud på det store spørgsmål hvorfor? Et spørgsmål naturvidenskaben aldrig
vil kunne svare på.
Foredraget tager udgangspunkt i Det Gamle Testamentes skabelsesberetninger og grønlandske myter.
Kl. 19 er der lejlighed til at se udstillingen ”Under Himlens Hvælv”, der også er åben igen efter foredragene.
Gratis for medlemmer af begge museumsforeninger,
50 kr. for ikke-medlemmer.

Asiaq sørger for
regnen, Naja Abelsen

GRØNLANDSKE MYTER
FOREDRAG OG RUNDVISNING
Museumsinspektør Mogens Hansen,
Bramming Egnsmuseum
Onsdag d. 14/6 kl. 19.30
Bramming Egnsmuseum
Efter en introduktion vil der være rundvisning i udstillingen ”Under Himlens Hvælv - Det gamle grønlandske
verdensbillede”
Hvordan Venus Blev til,
Naja Abelsen
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GIVER MYTER MENING I DAG?
FOREDRAGSAFTEN
Onsdag d. 23/8 kl. 18-22
Bramming Egnsmuseum
Hvad fortalte myterne i samfund med et førvidenskabeligt verdensbillede?
Og hvad fortæller de i dag?
Der vil være indlæg af ca. ½ times varighed med en sandwichpause kl. 19.
Endeligt program offentliggøres senere. Indholdet vil bl.a. være myter og mytologi
fra Inuit-samfund, nordisk mytologi, myter i Det Nye Testamente samt eksempler på
nutidige funktionelle myter. Myte betyder i denne sammenhæng ikke løgnehistorie.
Kl.17.30 er der lejlighed til at se udstillingen ”Under Himlens Hvælv ”og igen efter
foredragene.
Entre 100 kr. (inklusive sandwich og drikkevarer)
Tilmelding: senest d. 21. august kl. 16 på telefon 40 33 49 65
eller mail: moh16@sydvestjyskemuseer.dk.

MØBLER I BRAMMING GENNEM GENERATIONER
- DREJER JØRGENSEN, N.A. JØRGENSENS MØBELFABRIK OG
BRAMIN (1911-1991)
Museumsinspektør Mogens
BRAMIN-stol
Hansen, Bramming Egnsmuseum
1960
Onsdag d. 6/9 kl. 19.30
Bramming Egnsmuseum
Den spæde start til møbelindustrien i Bramming var allerede gjort i 1898. Med drejer
N.A. Jørgensens ankomst til Bramming i 1911 blev grunden lagt til en omfattende møbelindustri. I 1921 overtog N.A. Jørgensens søn Thomas Jørgensen ledelsen, og der
blev bygget en møbelfabrik i Storegade. Næste generation ved Hans Anton Jørgensen
byggede en ny fabrik i 1961 på Vardevej og ændrede navnet til BRAMIN.
Adskillige blev uddannet hos familien Jørgensen. Mange af disse og andre ansatte
etablerede sig som selvstændige møbelfabrikanter eller underleverandører på egnen. I dag findes stadig en levedygtig møbelindustri på Brammingegnen.
Gratis for medlemmer af begge museumsforeninger, 50 kr. for ikke-medlemmer.
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DER VAR ENGANG EN GRÆNSE
Gerhard Hammel, Bramming
Tirsdag d. 19/9 kl. 19.30
Bramming Egnsmuseum
Gerhard Hammel er pensioneret grafisk designer og født i 1948 i efterkrigstidens Vesttyskland. Han fortæller om sin opvækst i 50’ og 60’erne, og
om sine egne og kammeraternes oplevelser tæt ved ”zonegrænsen”. Zonegrænsen delte Vest- og Østtyskland,
og det betød, at den kolde krig var en
del af hverdagen. Det er også historien
om at være efterkrigsbarn i den tyske
provins, ”helt der ude, hvor kragerne vender”, med forældre, familie og
lærere, der havde krigen i kroppen.
Gratis for medlemmer af begge museumsforeninger, 50 kr. for ikke-medlemmer.

NEW ZEALAND I ORD OG BILLEDER
Jette og Preben Davidsen og Frida Svenningsen, Bramming
Tirsdag d. 12/10 kl. 19.30
Bramming Egnsmuseum
Gennem et flot slideshow fra en
rejse i 2017 fortæller de tre om
landet, der er kendt som kulisse for filmen ”Ringenes Herre”,
maoriernes gamle kultur og en
enestående natur. New Zealand
er også et moderne samfund
med et moderne landbrug, der
dog er markant anderledes end
det, vi kender i Danmark.
Gratis for medlemmer af begge museumsforeninger, 50 kr. for ikke-medlemmer.
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LUTHER – EN ILDSJÆL I 1500-TALLET
Pensioneret gymnasielektor Hanne Eiby, Bramming
Tirsdag d. 31/10 kl. 19.30
Bramming Egnsmuseum
Foredraget holdes på 500-årsdagen for
Luthers offentliggørelse af sine teser om afladshandel inden for den katolske kirke, som
han selv tilhørte.
Disse teser, der var tænkt som et teologisk
debatoplæg i 1517, udløste en lavine af begivenheder, der førte til en omformning af kirken,
familielivet og samfundet.
Luther (1483-1546) var barn af senmiddelalderen og kom til at præge Europas fremtid.
Foredraget vil beskæftige sig med den historiske baggrund, Luthers liv, hans teologi
og baggrunden for at augustinermunken brød med den katolske kirke samt de konsekvenser, det medførte.
Gratis for medlemmer af begge museumsforeninger, 50 kr. for ikke-medlemmer.

BRAMMING I 1960’ERNE
- ERINDRINGER OM NOGLE BRAMMINGFAMILIER
Redaktør Jette Warrer Knudsen, Esbjerg
og lektor Eva Rask Knudsen, København.
Onsdag d. 15/11 kl. 19.30
Bramming Egnsmuseum
Mange markante og farverige familier har præget byen og givet den identitet.
Foredraget vil drage disse familier frem fra erindringen. Foredragsholderne er døtre
af Læge Knudsen, som var praktiserende læge i Bramming i perioden 1960-1970.
Som lægefamilie var pigerne og deres forældre en del af et omfattende socialt
netværk i byen.
Gratis for medlemmer af begge museumsforeninger, 50 kr. for ikke-medlemmer.
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Velkommen til Det antikvariske Selskabs efterårsprogram.
Vores fortid og historien om den kan formidles på mange måder. Vi begynder med et
foredrag om at afprøve vikingeskibssejlads ved Vestgrønland i en nybygget vikingebåd efter original model.
En udflugt går til Søby Brunkulslejer, der begyndte under 2. verdenskrig, og hvor lejer
og boliger stadig kan ses. Vi skal også se den nærliggende Uhre Kirke, der ikke ligner
nogen anden.
Professor Søren Sindbæk er i byen i dette efterår i forbindelse med vikingetidsudgravningerne ved Kunstmuseet. Han vil fortælle om anvendelsen af de nye naturvidenskabelige metoder i arkæologien, bl. a. med eksempler fra fund i Ribe.
Foredragsrækken slutter med historien om Den antikvariske Samling i Ribe, som
overinspektør Morten Søvsø tager sig af til vores julearrangement.
Anden weekend i december afholder vi vores traditionsrige bogbazar. Vi ved ikke, om
Toldboden stadig til jul er ejet af Gammelt Præg, som så generøst hidtil har lånt os
dette centrale sted. Hold jer derfor orienteret i pressen og på hjemmesiden om et
eventuelt alternativt sted for opstilling af årets bogbazar.

BUSUDFLUGT TIL SØBY BRUNKULSLEJER OG UHRE KIRKE
Lørdag d. 26/8 kl. 9 -17
Turledere: Erik Henriksen og Lars Ilsøe
Afgang fra Odins Plads
Turen går til Søby Brunkulslejer, der ligger i nærheden af Kølkær og Fasterholt.
I perioden 1940-1970 blev der på et meget stort areal gravet brunkul, og herved
opstod det såkaldte Søby Klondyke. I perioder var der i Søby omkring 2.000 fastboende mennesker beskæftiget med udvinding af brunkul, og i travle perioder
arbejdede helt op mod 5.000 mennesker med brunkullene, der skulle graves fri
under enorme mængder af sand og jord. Arbejdet var meget slidsomt og farligt.
Dybden fra overfladen til brunkulslagene kunne variere mellem 4 til 22 meter,
og risikoen for sandskred var en del af den daglige trussel for arbejderne, der ofte
gravede uden større sikkerhedsforanstaltninger.
I 1977 åbnede Søby Brunkulsmuseum, der bl.a. rummer datidens beskedne boliger
med informative udstillinger af det hårde arbejde.
Ved ankomsten til Brunkulsmuseet vil vi blive vist rundt af en guide, der vil fortælle
historien om Søby Brunkulslejer og derefter køre med os i bussen til nogle udsigtspunkter i det særprægede brunkulslandskab, som naturen nu har overtaget.
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Den medbragte frokost kan indtages ved 13-tiden i Spiseskuret, som er en del af
Brunkulsmuseet.
Kl. 13.40 kører vi til Uhre Kirke, der er en landsbykirke opført i 1920, og som har en
overraskende og moderne udsmykning fra 1993. Tidligere sognepræst Inge Marie
Mols vil her give os fortællingen om den helt anderledes udsmykning af Uhre Kirke. Efter endt besøg i kirken går turen tilbage til Ribe med forventet ankomst ved
17-tiden. Medbragt kaffe må gerne drikkes i bussen.
Max. 48 deltagere.
Pris: 250 kr. for medlemmer af Det antikvariske Selskab, Esbjerg-og Omegns
Museumsforening og Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet.
Prisen dækker bus, entré og guider.
Betal venligst i bussen kontant eller via MobilePay.
Medbring: Frokost og drikkevarer samt kaffe til turen.
Tilmelding kan ske til Erik Henriksen på tlf. 51 25 42 68 fra søndag d. 20/8
til fredag d. 25/8. Telefonsvarer kan ikke benyttes.

Brunkulslejet i Søby.
Foto: Ilsøe
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MED VIKINGESKIBET SKJOLDUNGEN I SYDVESTGRØNLAND
Ingeborg Gayle Nielsen, Ungdoms- og udviklingskonsulent i Kgl.
Dansk Yachtklub og Sissel Kondrup, Uddannelsespolitisk
konsulent i Uddannelsesforbundet og ekstern lektor på RUC
Fredag d. 8/9 kl. 19.30
Museet Ribes Vikinger
I sommeren 2016 sejlede vikingeskibet Skjoldungen små 500 sømil eller 900 km i
nordboernes kølvand langs Grønlands sydvestkyst. Formålet med turen var at sejle
i en mindre råsejlsbåd i og mellem de områder, hvor nordboerne havde levet i Grønland. Derfor gik ruten fra deres Østerbygd i syd ved Nanortalik til deres Vesterbygd
ved Grøndlandsfjorden og Nuuk i nord. Skjoldungen er en rekonstruktion af Skuldelev
vrag nr. 6, hvis træ stammer fra Vestnorge. Derfor kan det formodes, at det har
været småbåde af samme type, nordboerne har anvendt til fjordsejlads og fiskeri.
Skjoldungens besætning, der også har stået for planlægning og forberedelser, bestod af 8 frivillige fra Vikingemuseet i Roskildes forskellige bådelaug, 2 kvinder og 6
mænd i alderen 18-60 år. I foredraget vil Ingeborg Gayle Nielsen og Sissel Kondrup,
der begge var holdansvarlige, dvs. henholdsvis 1. og 2. styrmand, fortælle om turen.
Foredraget er arrangeret i samarbejde med Ribe Træskibslaug.
Gratis for medlemmer af begge museumsforeninger og Ribe Træskibslaug, 50 kr.
for ikke-medlemmer.

Skjoldungen på farten i Sydvestgrønland
Foto: Kondrup
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DEN NY VIDENSKAB I ARKÆOLOGIEN
Søren Sindbæk, professor ved Aarhus Universitet
Onsdag d. 11/10 kl. 19.30
MUSEET RIBES VIKINGER
Nye naturvidenskabelige metoder
ændrer i disse år arkæologiens forudsætninger i en grad, så mange
taler om en revolution i studiet af
fortiden. Mikroskopiske prøver fra
fund fra jorden eller fra rester af dyr
Søren Sindbæk i laboratoriet
og mennesker kan i stigende grad
Foto: Sindbæk
bruges til at give viden om ting, deres alder og deres geografiske oprindelse, som man ikke kunne ane for få år siden.
Arkæologien er gået i high definition. Dette foredrag tager en rundtur i den nye
arkæologi og hvordan den ændrer vores forståelse af fortiden – fra rejsende bronzealderkvinder til glasperlemagerens hemmelige viden, og hvorfor man finder
rensdyrtakker på markedspladsen i Ribe.
Gratis for medlemmer af begge museumsforeninger, 50 kr. for ikke-medlemmer.

DEN ANTIKVARISKE SAMLING I RIBE
Morten Søvsø, leder af Arkæologienheden
ved Sydvestjyske Museer
Torsdag d. 30/11 kl. 19.30
Museet Ribes Vikinger
Siden sin oprettelse i 1855 har museet i Ribe fra skiftende adresser og under vidt forskellige forhold
udstillet og formidlet historien om Ribe og omegn. I
Fra udstilling i Hans Tausens
foredraget præsenteres museets skiftende fysiske
Hus i Skolegade
rammer og udstillingsformer og sammenstilles med
Foto: SJM
udviklingen i det antikvariske arbejde. Udviklingen
er gået fra Overlærer Kinchs oldsagsprotokol til SQL-databaser og globaliserede,
digitale forskningsnetværk. Foredraget bygger blandt andet på materiale, som er
dukket op i forbindelse med digitalisering af museets rige arkiver.
Gratis for medlemmer af begge museumsforeninger, 50 kr. for ikke-medlemmer.
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BOGBAZAR I TOLDBODEN
Lørdag d. 9/12 kl. 10-17
Søndag d. 10/12 kl. 12-16
TOLDBODEN, OVERDAMMEN I RIBE,
ELLER SE ALTERNATIV I PRESSEN OG PÅ HJEMMESIDEN
Traditionen tro afholder Det antikvariske Selskab i Ribe juleudsalg af indleverede
bøger. Her kan man for små penge skaffe sig bøger, hvis indhold er historisk,
lokalt, etnografisk, arkæologisk, kulturhistorisk, biografisk, litterært og meget andet.
Det kan være, der er en bog, man har savnet, eller man har lyst til at læse i juleferien.
Kom selv og se efter!

BØGER TIL JULENS BOGBAZAR

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

Bogbazaren i Toldboden 2016
Foto: Ilsøe
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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 arkæologiske, historiske og kulturhistoriske museumsarbejde 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,
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 i informationen på Museet
Ribes Vikinger eller rekvireres hos kassereren mod betaling af
40 kr. i porto.
Husk at meddele adresseændring direkte til kassereren
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 d. 1/1 til d. 31/12
Husk at indbetale kontingent inden d. 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 Flemming Bechgaard Holm

tlf. 75 42 22 42

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
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SENSOMMERTUR TIL KANONSTILLING FANØ NORD
Onsdag d. 23/8 kl. 14.42
Mødested: Havnepladsen i Nordby, Fanø
Igen i år prøver vi med en sejl-selv tur til Fanø, hvor vi i fortsættelse af forårets
foredrag om Atlantvolden denne gang ved selvsyn skal se og opleve kanonstillingen
Fanø Nord.
Fanø udgjorde under 2. verdenskrig en del af befæstningen omkring Esbjerg og dennes vigtige havn. Formålet var at hindre, at havnen kunne bruges til understøttelse
af en eventuel allieret invasion. Som følge heraf blev Fanø udbygget med godt 300
bunkers, betonveje, kanoner, jernbaner, jordstillinger, barakbyggeriet etc.
Hovedparten er placeret på øens nordlige del. Befæstningen omfatter et større antal
kyst- og luftværnsbatterier samt befæstning langs kysten. Der blev udlagt 49.000
miner på øen. De tyske besættelsestropper udgjorde ca. 2.100 mand, hvortil kom
ca. 1.200 danske arbejdere, der deltog i bunkerbyggeriet. Den lokale befolkning på ca.
3.000 sjæle var således i undertal på deres egen ø.
Foreningen Fanø i Atlantvolden har den glæde at vise os rundt. Vi går fra færgen
og ad grusvejen Vesternasen øst for den gamle efterskole og ud til flugtskydningsbanen. Dette tager cirka 20 min. Varighed af rundvisningen 1,5- 2 timer. Der bliver
lejlighed til en lille pause og forfriskning undervejs. Vi forventer at kunne sejle tilbage
til Esbjerg omkring kl. 17.30.
Max. 30 deltagere. Turen er ikke for gangbesværede.
Transport:
Tag selv til Fanø med afgang fra Esbjerg kl. 14.30. Køb evt. en pensionistbillet.
Pris:
Gratis for medlemmer af de tre museumsforeninger, 50 kr. for ikke-medlemmer.
Beløbet indsættes på konto 7712-1022420 i forbindelse med tilmeldingen.
Medbring:
Praktisk fodtøj og en god lommelygte.
Tilmelding:
Efter ”først til mølle-princippet” til Poul Larsen senest søndag den 20. august på mail
toften3tarp@gmail.com eller tlf. 21 59 64 46.
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Foto: Historisk Samling fra Besættelsestiden
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KØR-SELV TUR TIL RIBE
Torsdag d. 5/10 kl. 15
Mødested: Ribe domkirkeplads ved den ny Ansgar statue
På efterårets kør-selv tur skal vi besøge to centrale steder i Ribe. Et helt nyt og
prisbelønnet byggeri, Kannikegården, som er rammen om en række aktiviteter i
Domsognet og kontor for præster og kirkeadministration. I Kannikegården vil sognepræst og koordinator for reformationsjubilæet, Signe von Oettingen, fortælle om det
nye spændende steds historie, og hvad huset rummer i dag.
Signe vil slutte sin del af programmet med at introducere deltagerne til de mange
spændende ting, der sker ved Folkemødet i Ribe, i dagene fra 12.-15 oktober i anledningen af Reformations jubilæet. Efter en kort kaffepause i Processionsgangen,
nabohuset til Kannikegården, går vi til Quedens Gård.
Quedens Gaard rummer bygninger fra både renæssance og 1800-tallet. Bygningskomplekset tilhører i dag Sydvestjyske Museer, og de seneste 25 år har der været
en kombination af butik og café. På turen får vi lov til at besøge Skoletjenesten på
Quedens Gaard, som er et samarbejde mellem MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring
og Sydvestjyske Museer, som blev etableret i 2009.
På Quedens Gaard vil Dorit Iversen fra MYRTHUE og Trine W. Brander fra Sydvestjyske Museer præsentere skoletjenestens mange tilbud til skoleelever i Esbjerg
kommune. Langt over 1000 elever deltager hvert år i formidlingen. Dorit og Trine
tager imod os i porten sammen med gode ”folk” fra middelalderen. De fortæller om
daginstitutioners læring om middelalderen og Ribe by. Derefter deles I i to grupper.
Hold 1 skal på opdagelse i 1800-tallet med Dorit og hold 2 tager på tidsrejse til renæssancen sammen med Trine. Undervejs bytter vi.
Pris:
Gratis for medlemmer af de tre museumsforeninger, 25 kr. for ikke-medlemmer.
Beløbet indsættes på konto 7712-1022420 i forbindelse med tilmeldingen.
Tilmelding:
Til Poul Larsen senest mandag den 2. oktober på mail toften3tarp@gmail.com eller
tlf. 21 59 64 46.
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I fuld gang på Quedens Gaard.
Foto: SJM
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ENESTÅENDE SMYKKE- OG TEKSTILFUND I BRYNDUM
Medlemsaften
Onsdag d. 16/11 kl. 19. Dørene åbnes 18.30.
Esbjerg Museum, indgang via Nørregade 25
Traditionen tro starter medlemsmødet med, at vi får et godt måltid mad med drikke
til, og senere på aftenen en kop kaffe.
Når maden er indtaget, vil museumsinspektør og arkæolog Michael Alrø Jensen fortælle
om resultaterne af Sydvestjyske Museers udgravning i 2016 af en gravplads ved Bryndum
Kirke, bestående af 14 jordfæstebegravelser
fra 800-tallet. Det er forholdsvist sjældent at
finde gravpladser fra dette århundrede, hvor
brandgravsskikken endnu var dominerende.
Gravpladsen i Bryndum adskilte sig da også
på flere måder fra de øvrige kendte gravpladser fra vikingetiden i det sydvestjyske område,
hvorfor den kan præcisere vores viden om vikingetidens gravskik.

Foto: SJM

De gravlagte var desværre for længst forgået, men et par af gravene indeholdt
enestående fund af smykker i form af et spænde af engelsk eller irsk oprindelse
samt en ny type af de skandinaviske skålspænder. Disse vidnede tilsammen om de
gravlagtes forbindelser over havet og deres mulige deltagelse i vikingetogterne mod
de Britiske Øer.
Takket være metallerne fra skålspænderne var der bevaret tekstilrester fra flere af
den gravlagte kvindes beklædningsdele. Tekstilfundet fra Bryndum hører til blandt
de bedste fra vikingetidens Danmark. Dette og den nu forestående dyre konservering
skal vi høre meget mere om i aftenens foredrag.
Alt dette koster ingenting, hvis man er medlem af Esbjerg og Omegns Museumsforening. Det er årets arrangement, hvor vi helt alene kan sidde og hygge os, spise godt
og lytte til et spændende foredrag.
Kun adgang for medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening.
Tilmelding senest søndag den 20. november til Poul Larsen
på mail toften3tarp@gmail.com eller telefon 21 59 64 46.
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OPLYSNINGER OM ESBJERG OG OMEGNS MUSEUMSFORENING
Det er foreningens formål at bakke op om den selvejende institution Sydvestjyske
Museer i dennes virke i Esbjerg, at deltage i museets bestyrelsesarbejde og at medvirke til at udbrede kendskabet til de kulturhistoriske 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 Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet, som også kan deltage i vore
arrangementer til medlemspris. Tilsvarende kan vi efter aftale også deltage i arrangementer, som vores samarbejdspartner tilbyder.
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 kulturhistorie.
Medlemskortet er personligt og giver adgang til de tre foreningers arrangementer
samt fri adgang til Sydvestjyske Museers udstillinger og arrangementer på Esbjerg
Museum, i Vandtårnet og på Museet Ribes Vikinger.
Der vil med mellemrum blive udsendt nyhedsbreve og indbydelse til receptioner og
åbning 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 mailadressen 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 kontingent inden d. 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
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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.domkirkemuseetribe.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.

