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Juristen Erik Westerby er en navnkundig skikkelse i dansk arkæologi. I 1946 ankom han til Ringkøbing, hvor
han fik ansættelse som politifuldmægtig. Efter en personlig krise foranlediget af gentagne sammenstød med
det arkæologiske establishment i hovedstaden havde han opgivet sit virke som landsretssagfører i København
og søgte nu tilflugt i det vestjyske. Foruden lærd jurist og retshistoriker var Erik Westerby først og fremmest
en af sin samtids mest kyndige arkæologer, selvom han ikke var faguddannet. I bogen fortæller Palle Eriksen
om Erik Westerbys betydning som arkæolog og kulturhistoriker og Kurt Nygaard Pedersen om hans virke som
politifuldmægtig i Ringkøbing set med kontorelevens øjne. Endelig bringes Erik Westerbys egen beretning om
hans epokegørende fund fra sidste istid i en grusgrav ved Kolding. Ringkøbing-Skjern Museum. Moesgård
Museum. Jysk Arkæologisk Selskab
Bei einer Razzia im Raum Bamberg wurden Waffen und Sprengstoff sichergestellt. Han var formand for
Venstres Ungdom (VU) 2011-2013. maj 1989, Hvidovre) er en dansk politiker fra Venstre, der er medlem af
Greve Byråd og folketingskandidat i Slagelsekredsen i Sjællands Storkreds. Han var formand for Venstres
Ungdom (VU) 2011-2013.
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