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1. FORMÅL OG STATUS 

 

Baggrund 

I 2012 vedtog Sydvestjyske Museers bestyrelse en samlet visions- og strategiplan, Vision 2020, 

Strategi 2013-16. Overordnet er ambitionen på forskningsområdet i 2020, at  

 være et af de mest forskningstunge museer i Danmark, 

 have en internationalt anerkendt forsknings- og formidlingsprofil inden for vikingetiden, 

 have en internationalt orienteret forskning omkring jernalderen, Vadehavets kulturhistorie 

samt modstandskamp og modstandsbekæmpelse. 

Forskningstyngden er i visionen målt ved ambitionen om at være et af de mest publicerende 

danske museer i nationale og internationale tidsskrifter og bøger og ved at have mindst otte 

ansatte på ph.d.-niveau.  

Formålet med nærværende forskningsstrategi er at skabe en helhed omkring museets 

vidensproduktion og uddybe de intentioner, der blev lagt frem i Vision 2020. Forskningsstrategien 

skal ses i sammenhæng med en samtidig fastlæggelse af museets formidlingsstrategi og 

indsamlingsstrategi. Desuden har museet implementeret et avanceret sagsstyringssystem, der 

giver optimale muligheder for genstandsbaseret forskning på især det arkæologiske område. 

Endelig giver en kommende hjemmeside en stærk understøttelse af forskningsformidlingen og 

stiller mange vidensressourcer til rådighed for almenheden. Ved indgangen til strategiperioden 

2014-18 står Sydvestjyske Museer dermed godt rustet til at indfri visioner og mål. 

Strategien omfatter den fem-årige periode fra 2014 til og med 2018. Afgrænsningen er valgt, fordi 

Kulturstyrelsen i sine kvalitetskrav til de arkæologiske afdelinger opererer med denne periode, 

herunder med krav om bl.a. omfanget af publikationer. Det er derfor naturligt, at museets 

samlede forskningsstrategi omfatter samme femårs-periode. 

Efter ønske fra Kulturstyrelsen er antallet af selvstændige arkæologiske enheder blevet reduceret. 

I det sydvestjyske område betyder det, at de arkæologiske enheder ved Sydvestjyske Museer og 

Museet på Sønderskov formelt set kommer til at udgøre én enhed fra 2015. Arkæologerne på 

Sønderskov vil stadig være ansat under det museum og selvstændigt stå for sagsbehandling og 

udgravninger i Vejen Kommune. Forskningsmæssigt og økonomisk dannes en ny enhed, Arkæologi 

Sydvestjylland, under Sydvestjyske Museers ledelse. Forskningsstrategien er derfor fælles for den 

samlede virksomhed på Sydvestjyske Museer og arkæologien på Museet på Sønderskov. 
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Forskningens og forskningsstrategiens formål 

Der er i disse år stærkt stigende forventninger og krav til museernes forskningsindsats. 

Kulturministeriet har i 2009 i Forskningsstrategi for Kulturministeriets område anbefalet følgende 

(s. 9): 

”Det er vigtigt, at Kulturministeriets forskningsinstitutioner hver især udvikler en langsigtet 

forskningsstrategi, der forholder sig til organiseringen og finansieringen af forskningsindsatsen, 

kvaliteten af forskningen samt en prioritering af forskningsområder.  

Derfor anbefaler arbejdsgruppen, at den enkelte institution gennem egentlige forskningsstrategier 

gør sig langsigtede overvejelser om, hvilke aktiviteter der understøtter institutionernes formål og 

aktuelle mål, hvilke forskningsaktiviteter der kan og bør opnå ekstern støtte, i hvilket omfang der 

er brug for opdyrkning af nye forskningsfelter, og hvordan man definerer snitfladen for 

tilgrænsende aktiviteter.  

I relation til de diskussioner om forskningsbegreber og tilgrænsende begreber, som er foregået på  

Kulturministeriets område gennem en række år, anbefaler arbejdsgruppen, at institutionerne i 

deres strategiske planlægning af forskningsindsatsen orienterer sig mod et alment 

forskningsbegreb – frem for mod fag- og/eller institutionsspecifikke forskningsbegreber.”  

Nærværende strategipapir er et udtryk for Sydvestjyske Museers bestræbelser på at formulere en 

samlet forskningsstrategi, som forholder sig til og opfylder intentionerne i Kulturministeriets 

anbefalinger, og som naturligvis følger det almene forskningsbegreb (s. 11): 

Originalitet: at forskningen udvikler ny viden, indsigt og erkendelse. Dette kan ske gennem:  

 udvikling af nye metoder, modeller, begreber og teorier  

 anvendelse af allerede eksisterende forskningsresultater og -metoder i nye sammenhænge  

 fremstilling af nye eller væsentlige forbedringer af eksisterende materialer, produkter, 

processer, teknikker og metoder, systemer eller tjenester.  

Forskningsprojekter, der har karakter af afprøvning og udvikling, kan gøre brug af kunstneriske 

udviklingskompetencer og af reflekteret dataindsamling.  

 

Transparens: anvendelse af relevante metoder og teoridannelser  
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Forskningsarbejdet skal objektiveres gennem anvendelse af de for forskningsområdet relevante 

metoder og teoridannelser. Eventuelle metodologiske afvigelser eller videreudviklinger i det 

enkelte forskningsarbejde skal være veldokumenterede, velargumenterede og relevante i forhold til 

forskningsområdets egne standarder.  

 

Gyldighed: redegørelse for arbejdets forhold til relevante vidensområder  

Forskningsarbejdet skal kunne redegøre for sit forhold til relevante vidensområder, og det skal 

fremstilles, så det er tilgængeligt for fagfællebedømmelse (peer review).  

 

I museumsverdenen har mange udtrykt bekymring omkring, at kravene vil universitetsgøre 

museerne og fjerne dem fra lokale behov og den traditionelle lokalt-empiriske tilgang. 

Sydvestjyske Museer ser meget positivt på omverdenens krav og forventninger på 

forskningsområdet. Museerne har i kraft af samlinger og mangeårige undersøgelser en stor 

vidensbase. Museumsloven ønsker disse sat ind i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv; den, og 

det vil sige Folketinget, ønsker, at museernes viden skal aktualiseres, gøres vedkommende og 

sættes ind i et samfundsmæssigt perspektiv, hvor det giver mening.  

God forskning er med til at løfte det lokalt specifikke og sætte viden ind i en større sammenhæng, 

benytte fagets nyeste metoder, forholde sig til eksisterende teorier og tilgange og trække på den 

seneste internationale forskning, hvor det er relevant. Det lokalt-regionale bliver ikke mindre 

lokalt, men får tilført nogle nye dimensioner, som forhåbentlig kan være øjeåbnende, 

perspektiverende og endnu mere interessante.  

Sydvestjyske Museer har i mange år bidraget til den type forskning på det arkæologiske område og 

har siden 2013 bygget en tilsvarende forskning op inden for det historiske område. Ved siden af 

den egentlige forskningspublicering har museet produceret mange gedigne undersøgelser og 

beretninger. Det skal vi blive ved med, da vi her skaber vidensgrundlaget. Det er imidlertid først 

gennem egentlig forskningspublicering, der kan udsættes for fagfællers vurdering, at viden bliver 

bragt i spil og indgår i samfundets vidensproduktion. Det er derfor centralt for 

forskningsstrategien, at den også har fokus på arbejdspladsens videns- og arbejdskultur – at de 

mange undersøgelser og beretninger skal søges omsat til konferenceoplæg, artikler og bøger. 

Forskning handler i høj grad også om ledelse, og at der sikres tid til medarbejdernes fordybelse. 

Virkemidler og økonomi er derfor en central del af Sydvestjyske Museers forskningsstrategi. 
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En del af forskningen vil i sagens natur henvende sig til fagfæller og i stigende grad til 

internationale fagfæller. Herved skaber de øgede forskningskrav en næste forpligtelse, nemlig at 

den gode forskningsformidling, som danske museer har en stærk tradition for i form af 

udstillinger, foredrag og populære fremstillinger, ikke forsømmes. Danske museer er som oftest 

udsprunget af et solidt lokalt, folkeligt initiativ. Det giver museerne en fast forankring og politisk 

opbakning. For Sydvestjyske Museer er ambitionen, at den øgede forskning også skal give sig 

udslag i øget formidling. En kontinuerlig forskningsindsats vil skabe en stadig strøm af 

videnskapital, som formidlingen kan øse af. 

 

Fagområder og organisering 

Forskningsmæssigt dækker Sydvestjyske Museer primært arkæologi og historie. I mindre 

udstrækning skal der også udføres forskning inden for formidling og museologi.   

Enhver organisationsindretning skal tjene til at opfylde nogle overordnede målsætninger. Mange 

mellemstore og store museer har i de senere år valgt at have samlede forskningsenheder eller 

kulturarvsafdelinger med en samlet forskningsleder. Sydvestjyske Museer har siden 2011 valgt at 

have adskilte faglige enheder og med museumsdirektøren som overordnet forskningsleder. Der er 

flere grunde til at fastholde flere faglige enheder: For det første anvender arkæologi og historie 

vidt forskellige metoder og praksisser, hvor en stærk faglighed inden for hver sit felt er med til at 

skabe den afgørende vidensbasis for tværfaglighed og for national og international anerkendelse. 

For det andet var der i udgangspunktet en udfordring i at skabe en fælles arkæologisk afdeling af 

to tidligere meget forskellige gravende museer med vidt forskellige praksisser og paradigmer. For 

det tredje har den historiske forskning ved museet været meget sparsom, hvorfor der har været 

brug for at give fuld opmærksomhed omkring udvikling af en forskning med fokus på metoder og 

problemstillinger knyttet til historievidenskaben.  

På formidlingsområdet har der ikke været og vil fortsat ikke være ressourcer til at skabe en stor 

forskningsfokusering, men museet ønsker, at den omfattende formidling i forhold til børn og til 

publikum generelt skal resultere i, at der også sker en vidensopsamling og –generalisering af viden. 

Desuden bidrager et ph.d.-studium (2013-16) i digital kulturarvsformidling til, at der udvikles en vis 

teoretisk, museologisk forskning, som generelt står svagt i Danmark. 

Med Forskningsstrategi 2014-18 er der fortsat fokus på fag-fagligheden som led i udviklingen af 

stærke faglige enheder. På arkæologi-området skal der således udvikles en fælles forskningsenhed 

mellem arkæologerne fra Sydvestjyske Museer og Museet på Sønderskov, Arkæologi 

Sydvestjylland. På historieområdet skal de tætte relationer mellem historie-enheden og Historisk 
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Samling fra Besættelsestiden cementeres. Forskningsstrategien lægger imidlertid også vægt på, at 

der i stigende grad skal ske en styrkelse af det tværfaglige samarbejde gennem et antal 

tværgående forskningstemaer (se senere) og gennem inspektørmøder, hvor fælles 

problemstillinger behandles.  

 

Status på den hidtidige forskning 

Forskningen ved de to tidligere museer før fusionen til Sydvestjyske Museer i 2007, Esbjerg 

Museum og Den Antikvariske Samling i Ribe, var stort set kun koncentreret om arkæologien. 

Fokuseringen har til gengæld givet markante resultater. I Kulturstyrelsens 

kvalitetsvurderingsrapport fra 2011 sammenfattes fra forskningsevalueringen, at  

”Sydvestjyske Museer hører til blandt de mest forskningstunge og mest publicerende museer 

blandt landets museer, når det gælder arkæologi og ikke mindst Ribe bys arkæologi, hvor museet 

har demonstreret en “uhyre målrettet og kompetent indsats.” Om vikingetidsforskningen hedder 

det i forskningsevalueringen, at den er “markant og stærk”, og at der blandt publikationerne er 

“bemærkelsesværdige bidrag af stor videnskabelig tyngde”.” 

”Udforskningen er stedse sket med regionalt og internationalt udblik. Det skal være en anbefaling, 

at museet målrettet fortsætter arbejdet med Ribe i vikingetid og middelalder på samme høje 

niveau og med internationalt sigte, idet museets virksomhed på dette felt har væsentlig betydning 

ikke alene lokalt, men i høj grad også nationalt og på europæisk plan.” 

Om nyere tids forskning konstateres det til gengæld, at den er meget begrænset og uden tyngde. 

Den samlede anbefaling lyder derfor: 

- ”At museet opprioriterer ressourcer til forskning inden for den del af sit ansvarsområde, der 

vedrører nyere tid, så museets forskningsniveau på området kan bringes op på niveau med 

museets arkæologiske forskning. 

- At museet fortsætter den arkæologiske forskningsindsats på samme høje niveau som nu og 

med et stærkt internationalt sigte og i samarbejde med danske og/eller udenlandske 

universiteter.” 

Disse to anbefalinger har siden været ledetråden i museets forskningsindsats og –strategi. Ved 

siden af en fortsat faglig udvikling af den arkæologiske forskning med ansættelse af en ph.d., 

opgradering til ph.d.-niveau for andre samt udvikling af store forskningsprojekter, har museet 

foretaget en kraftig opgradering af nyere tids forskning. Denne vil således i løbet af perioden 2014-

18 være på niveau med museets arkæologiske forskning, både kvantitativt og kvalitativt.  
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Et vigtigt element i at nå dertil er fusionen pr. 1.1. 2013 med arkiv- og forskningsinstitutionen 

Historisk Samling fra Besættelsestiden 1940-1945 (HSB), som også fysisk fusionerede med museet 

ultimo 2013 ved en placering i nyindrettede lokaler på Esbjerg Museum. HSB’s leder er 

faghistoriker, og arkivet har i en lang årrække haft yderligere 1-2 historikere  i staben. Formelt set 

udgør HSB en selvstændig enhed, men indgår fagligt som en del af den samlede historiegruppe 

ved museet. 

Fra 1. august 2013 er også ansat en leder af Historie med en baggrund som post doc./adjunkt ved 

Syddansk Universitet. Afdelingen har desuden løbende projektansatte historikere ansat enten i 

form af løntilskudsjob eller med eksternt finansierede projekter. Endelig har museumsdirektøren 

en baggrund som professor i samtidshistorie og kan i beskedent omfang bidrage til 

forskningsproduktionen. 

 

Museets forskningsressourcer 

Museets forskningsressourcer består først og fremmest i fastansattes tid til forskning og de 

ansattes kompetencer. Derfor lægger strategien stor vægt på, at museets inspektører løbende 

dygtiggør sig gennem mulighed for artikelskrivning og gennem konferencedeltagelse. 

Blandt de fastansatte er en museumsinspektør inden for formidling i gang med et treårigt ph.d.-

projekt. En anden inspektør er på baggrund af en omfattende publicering i gang med at skrive en 

synteseartikel, som skal lede frem til erhvervelse af ph.d.-graden. 

Internt afsættes i budgettet hvert år minimum 128.000 kr. til en forskningspulje, der kan søges af 

ansatte, som ikke er finansieret over den faste driftsbevilling. Formålet er at give de hovedsageligt 

yngre ansatte en mulighed for at komme i gang med en forskningspublicering ved, at de kan søge 

frikøb et antal uger til udarbejdelse af en artikel eller konferencepaper. Der er internt opslag to 

gange årligt, og ansøgningerne bedømmes af et udvalg bestående af fire seniorer.  

Til forskningsressourcerne hører også, at museet finansierer oversættelse eller sproglig korrektur 

af ansattes fremmedsprogede artikler, således at oversættelse ikke er et problem i forhold til en 

ambition om øget international publicering.    

For at kunne realisere de mange forskningsplaner er det en forudsætning, at museets 

medarbejdere løbende er i stand til at hente eksterne forskningsmidler. Målet er at kunne 

hjemtage minimum en halv million kroner hvert år til forskningsfinansiering. Forudsætningen for, 

at dette kan realiseres i en periode med stærkt stigende konkurrence om midlerne, er 
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tilstedeværelsen af meget kompetente medarbejdere, som forskningsråd, forskningsudvalg, fonde 

og kolleger på universiteter og andre museer har tillid til kan gennemføre forskning på højt niveau.  

Nedenfor er angivet antallet af akademiske medarbejdere ved Sydvestjyske Museer  

Tabel 1. Antal ansatte AC’ere fordelt på faste og ikke-fastansatte og på enheder (primo 2014) 

Afdeling Fastansatte på 

driftsbevilling 

Øvrige ansatte 

Arkæologi 4 (1) 9 

Historie 4 (2) 2 (1) 

Formidling  4 1 

I alt 12 12 

 

I parentes er angivet antallet af ansatte med en ph.d.- eller doktorgrad. Hertil kommer, at to 

fastansatte museumsinspektører inden for hhv. arkæologi og historie er i gang med ph.d.-forløb. 

Det er forventningen, at der i strategiperioden igangsættes yderligere to ph.d.-forløb. 

Med dannelsen af Arkæologi Sydvestjylland skabes en yderligere styrkelse af den arkæologiske 

faglighed. Museet på Sønderskov tilfører fem arkæologer, inklusive museumslederen, der har en 

ph.d.-grad. 

Samlet set er der med ovennævnte forskningsressourcer og med forventning om tiltrækning af 

betydelige eksterne forskningsmidler et tilstrækkeligt grundlag for at kunne iværksætte og 

gennemføre de forskningstemaer, som beskrives i næste afsnit. 
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2. FORSKNINGSTEMAER I PERIODEN 2014-2018 
For at skabe en vis fokusering af forskningen etableres syv forskningstemaer, som vil blive 

prioriteret internt og i forbindelse med ansøgning om eksterne midler. Da det tager lang tid at 

skabe en forskningsmæssig styrke og udvikle tværfagligt og internationalt samarbejde, vil 

temaerne også række ud over 2018.  

 

A. Bebyggelsesudviklingen fra sen yngre stenalder til bronzealderens slutning 

(2800-500 f.Kr.) 

Siden begyndelsen af 1990´erne er der undersøgt en lang række bopladser med hustomter i 

Sydvestjylland fra yngre stenalders anden halvdel samt bronzealderen. Materialet kræver et 

samlet analysearbejde for at få dybere indsigt i de komplekse udviklinger, der finder sted i løbet af 

det 2300 år lange tidsrum. En systematisk anvendelse af naturvidenskabelige dateringer og 

analyser bidrager til tidsfæstelse af de arkitektoniske og strukturelle forandringer, der afspejles i 

det arkæologiske materiale. Begivenhederne er ikke blot relevante for lokalområdet, men 

repræsentative for store dele af Jylland og i flere tilfælde resten af Sydskandinavien og 

kontinentets nordvestlige lavlandsområde. Forskningen er fokuseret på følgende 

hovedproblemstillinger: 

 En forklaring på det beskedne antal af bopladsfund kontra den høje repræsentation af 

grave fra enkeltgravskulturen (2800-2350 f.Kr.). Hvorledes hænger billedet sammen med 

landbrugsudviklingen, hvor agerbruget tilsyneladende får større betydning i periodens 

slutfase, og hvorfra de fleste husfund stammer?  

 Agerbrugsintensiveringen i senneolitikum (2350-1700 f.Kr.) er ifølge nyere fund fra Syd- og 

Midtjylland mere kompleks end hidtil antaget. Er der i disse områder tale om 

specialisering? Dette er nærliggende, når der ses nærmere på bopladsernes 

kommunikative beliggenhed i landskabet med nærhed til potentielle vand- og 

landfærdselsårer. Der foreligger mange fund som indikerer fremmed indflydelse 

(genstande influeret af det fælleseuropæiske klokkebægerfænomen og langhusarkitektur 

inspireret fra Mellemeuropa).  

 Overgangen fra den toskibede og forsænkede byggeskik til den treskibede robuste 

langhusarkitektur i ældre bronzealder (1700-1100 f.Kr.). Meget tidlige C14-dateringer af 

den treskibede byggeskik nuancerer billedet af den arkitektoniske forandring. Husene og 

højene er enormt ressourcekrævende, men hvorfor er det primært vest for 

hovedstilstandslinjen, at vi finder de meget tømmerkonsumerende bulvægshuse? 

 Yngre bronzealder (1100-500 f.Kr.) er i Sydjylland præget af mere mobile enheder med 

mere begrænset pladskontinuitet, og de kommunikative aspekter i form af fremmede 
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impulser bliver mere usynlige Der sker tilsyneladende en radikal ændring i byggeskikken og 

en omlægning af bosættelsesstrukturen, hvor der nu opføres huse af beskedne 

dimensioner og materialer. Hvordan forklares denne nedgang i materialet?     

Forskningstemaet vil primært blive udført af arkæologer ved Museet på Sønderskov, og 

hovedresultatet af arbejdet bliver en monografi, der fremlægger fundene, samt tager ovenstående 

spørgsmål til behandling.  

Ansvarlig: Scott Dollar 

 

B. Jernalderen i Vestjylland – bebyggelser, begravelser og samfund  

En kombination af gode bevaringsforhold og en lang undersøgelseshistorie har medført, at der i 

Vestjylland findes et særdeles righoldigt, velbevaret og varieret fundmateriale fra især 

jernalderen. De vestjyske fundmaterialer omfatter bebyggelser og gravpladser med særligt gode 

iagttagelsesmuligheder, fossile agersystemer og rige detektorlokaliteter; alle fundgrupper med 

rige muligheder for at udføre undersøgelser af både overordnede udviklingstendenser og 

detailstudier af enkeltlokaliteter eller lokalområder. Det brede empiriske grundlag fra jernalderen 

byder i en både dansk og nordeuropæisk sammenhæng på enestående muligheder for 

udforskningen en periode, som er præget af betydelige forandringer i både samfundsorganisation, 

driftsform og landskabsudnyttelse.  

 I løbet af strategiperioden vil museet derfor fokusere på undersøgelser af jernalderens 

bebyggelser, begravelser og landskabsudnyttelse i Vestjylland. Bebyggelserne og variationen i 

bebyggelsesformer er et vigtigt vidnesbyrd om den sociale organisering af samfundets basale 

segmenter, mens gravpladsernes udformning og placering vidner om en meget bevidst 

organisering af det lokale og regionale kulturlandskab. Samtidig har husenes arkitektur såvel som 

gravformer og gravgaver indirekte været anvendt til kommunikation af både individets og 

lokalsamfundets sociale og kulturelle identitet. Museet sigter imod at anvende de righoldige 

vestjyske fundmaterialer i komparative overregionale analyser med inddragelse af materiale fra 

det øvrige Nordvesteuropa.   

 De store sammenhængende områder, der igennem de seneste år er undersøgt ved systematiske 

undersøgelser gør, at vi i dag har mulighed for detaljerede analyser af ikke blot bebyggelser, men 

hele sammenhængende kulturlandskaber og deres udvikling. Museet arbejder på den baggrund på 

analyser af kulturlandskabsudviklingen i både lokal og regional skala.   

I den forbindelse anvendes naturvidenskabelige analyser målrettet til belysning af især 

jernaldersamfundets subsistensøkonomi og landskabsudnyttelse. Derudover foretager museet 
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målrettet naturvidenskabelige dateringer som et supplement til de typologiske dateringer for 

herigennem at skabe et detaljeret billede af bebyggelsens og kulturlandskabets udvikling.  

Ansvarlig: Niels Algreen Møller 

 

C. Vadehavsregionens kultur- og erhvervshistorie, herunder turismeudvikling 

Nærheden til havet og de frodige enge har på godt og ondt sat rammerne for erhverv og livsvilkår i 

Vadehavsområdet i de seneste tre tusinde år. Temaet vil derfor blive udforsket i et 

langtidsperspektiv ud fra både arkæologiske, historiske og etnologiske tilgange. Samtidig vil der 

være et gennemgående internationalt perspektiv, da regionen har haft tætte kontakter til 

Nordtyskland og Holland samt England og Nordatlanten. 

Udviklingen i området er i ganske særlig grad præget af menneskets samspil med naturen. De 

konstante forandringer langs kysten forårsaget af havstigning og sedimentaflejring har skabt et 

dynamisk kystlandskab, som er blevet udnyttet af vadehavsbefolkningen i årtusinder. Menneskets 

interaktion med miljøet og omgangen med naturens ressourcer udgør centrale temaer igennem 

tiden. Naturen som spisekammer, fødevareproduktion og anvendelsen af natur og landskab til 

såvel erhvervsmæssige som rekreative formål er centrale emner.  

I samarbejde med museer og universiteter i Danmark og Tyskland vil vi tage initiativ til at søge 

midler til et stort, primært arkæologisk forskningsprojekt om bebyggelseshistorie i et 2500-årigt 

perspektiv i den danske og nordtyske marsk, hvor bebyggelsesudviklingen ses i tæt sammenhæng 

med havspejlets udvikling og de naturgivne omstændigheder.  

Erhvervsudviklingen i Vadehavsområdet og Sydvestjylland er et underbelyst emne, skønt det 

selvsagt har været afgørende for menneskelig eksistens. Vi har efterhånden et godt indtryk af 

vikingetidens håndværk, medens middelalderens og nyere tids udvikling er underbelyst. I 

programperioden vil fokus især være rettet mod at opdyrke forskning omkring den 

erhvervsøkonomiske udvikling siden midten af 1800-tallet. 

I kraft af kulturarven og de rekreative muligheder har Vadehavsområdet siden slutningen af 1800-

tallet udviklet sig til en betydningsfuld turismedestination. Det er Sydvestjyske Museers ambition 

fra 2014 at udvikle en turismeforskning, som ud over at behandle turismens udvikling i 

Sydvestjylland fokuserer på kulturarvens betydning i oplevelsesøkonomien både lokalt og i et 

komparativt perspektiv, og som også belyser museers rolle i forbindelse med kulturturisme. 

Udnævnelsen af området til nationalpark i 2010 og verdensnaturarv i 2014 gør, at der er skabt en 

naturlig øget interesse for områdets kulturhistorie, og museet ønsker at bidrage til at sikre, at 
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formidlingen af kulturhistorien i nationalparken løbende understøttes af forskningen. Det sikres 

bl.a. gennem museets deltagelse i Vadehavets Formidlerforum, men også de samarbejdsaftaler, 

som museet har indgået med formidlingsinstitutioner i nationalparkområdet. 

Ansvarlige: Lulu A. Hansen og Niels Algreen Møller 

 

D. Centerdannelse og byudvikling i Sydvestjylland i et nordeuropæisk perspektiv 

I et byudviklingsperspektiv rummer Sydvestjylland det interessante faktum, at vi her både har 

Danmarks ældste og yngste betydelige by i form af hhv. Ribe og Esbjerg. Det rummer mulighed for 

at studere byudvikling og drivkræfter heri i et mere end tusindårigt perspektiv. 

I forhold til Ribes opståen omkring år 700 vil en del af forskningen belyse bydannelsens lokale 

forudsætninger i centralpladsområdet syd for Ribe. Dette vil ske med et stadigt blik på nære og 

fjerne netværksrelationer mellem Ribe, oplandet og Nordsø-områdets øvrige handelspladser.  

Undersøgelse af byens enestående rige fund fra 8. og 9. årh. vil blive søgt yderligere styrket ved 

indgåelse i internationale forskningssamarbejder med Nordsøhandlen som fælles tema. 

Religion i form af brydningen mellem det hedenske og det kristne og senere den stærke 

fremvækst af kirkelige strukturer i byen vil blive et centralt tema i den kommende periodes 

forskning. 

Det samme gælder for middelalderbyens udvikling fra midten af 1000-tallet og koblingen til de 

nordeuropæiske handelsnetværk.  Til middelalderstudierne hører også analyser af byens 

socialstruktur belyst gennem arkæologiske udgravninger og genstandsfund, liv og livsvilkår som 

afspejlet i de begravede på byens kirkegårde samt undersøgelser af byens bebyggelsesstruktur, 

Forskningen i vikingebyens og middelalderbyens udvikling og sociale forhold vil stå meget centralt 

i den kommende strategiperiode pga. store eksterne bevillinger. 

Med hensyn til den unge by har Esbjerg i forhold til andre byer gennemgået flere fundamentale 

skift i de dominerende erhvervsstrukturer: Fra ren eksporthavn til fiskeriby til industriby til 

offshoreby. Museets historiske forskning vil fokusere på de store skift i erhvervsstrukturerne og 

disses konsekvenser for byen og dens selvforståelse, ligesom der vil være fokus på Esbjergs rolle 

som pionerby.  

Vi vil som udgangspunkt særligt fokusere på etableringen og udviklingen af byernes sociale 

institutioner.   Det kan bl.a. være ved at se på udvalgte officielle bygninger og institutioner som 

udtryk for skiftende samfunds syn på forholdet mellem borger og samfund. Ligeledes kan vi i de 
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materielle kulturstudier hente inspiration til at forstå betydningen af den materielle kultur, der 

knytter sig til institutionerne og deres brugere – herunder den visuelle iscenesættelse af samme.  

Museets har igennem de sidste år etableret et stærkt og frugtbart samarbejde med Esbjerg 

Kommune omkring kapitel 8 arbejdet. I den kommende programperiode vil museet udbygge dette 

samarbejde og gøre forskningen og formidlingen til en integreret del heraf bl.a. med henblik på at 

bevidstgøre og styrke offentlighedens kendskab til byen og dens rum. Desuden vil vi på tværs af 

forskningstemaerne om centerdannelse og byudvikling og om visuel kulturhistorie arbejde med de 

mentalitets- og identitetsmæssige aspekter, som skaber og skabes af byen og dens fysiske rum.  

I løbet af strategiperioden vil museet sammen med Esbjerg Kommune og Kulturstyrelsen være 

initiativtager til et nordeuropæisk projekt, der belyser, hvorledes Esbjerg og sammenlignelige byer 

rundt om Nordsøen (fx Aberdeen og Stavanger) håndterer den industrielle kulturarv i en periode, 

hvor globalisering og nye offshore-erhvervsmuligheder betyder, at nogle industrier og hermed 

industrimiljøer forsvinder eller står ubenyttede hen.  

Ansvarlige: Morten Søvsø og Flemming Just 

 

E. Visuel kulturhistorie 

Visuel kulturhistorie er et relativt nyt begreb inden for en dansk historisk og arkæologisk 

forskningstradition. Det betegner et felt, der beskæftiger sig med visuelle medier og deres 

betydning i historisk perspektiv, og som ofte tager udgangspunkt i nye og tværvidenskabelige 

metodologier.  

Forskningen i visuelle udtryksformer inden for såvel arkæologi som historie har ledt til mere 

komplekse tilgange til brugen af visuelle kilder, hvad enten det drejer sig om helleristninger, 

kalkmalerier, fotos eller billedsiden af samtidens computerspil. I udlandet har inddragelse af bl.a. 

kulturteorier givet sig udslag i nye spørgsmål inden for en række forskellige felter og temaer, men i 

Danmark er emnet kun sparsomt berørt. Med begrebet ”visuel kulturhistorie” signalerer vi, at vi 

ønsker at arbejde tværfagligt og bl.a. koble arkæologi og historie, hvor det er interessant. Vi 

ønsker at beskæftige os med billedet (det være sig fx ornamentik, fotografi, kort eller film) som 

kilde og udtryk i sig selv, men også med den betydning, som specifikke visuelle udtryksformer har 

haft i og for forskellige kulturhistoriske kontekster.  

I den første forskningsperiode vil det handle om at nærme sig hinanden på et teoretisk og 

begrebsmæssigt plan gennem idé- og erfaringsudveksling. Museet har allerede en række tiltag, 
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som gør det naturligt at integrere den visuelle kulturhistorie i museets øvrige forskningstemaer. 

Særligt forskningen i turisme, byudvikling, identitet og propaganda er oplagte emner.   

Museet har igangsat en række aktiviteter i relation til de eksisterende samlinger og 

forskningstiltag. Her kan nævnes etableringen af et museum for fotografen Jacob A. Riis i 

barndomshjemmet i Quedens Gaard karréen i Ribe.  Museets arkæologiske samling indeholder en 

stor mængde genstande, som i kraft af deres udformning, ornamentik, kontekst osv. danner et 

oplagt og righoldigt grundlag for problemstillinger med udgangspunkt i visuelle udtryksformer. Det 

kunne fx være middelalderligt dragttilbehør, der ikke blot dokumenterer dragt- og smykkehistorie, 

men også – sammenholdt med eksempelvis historiske, kunsthistoriske og antropologiske kilder – 

bidrager med ny viden i forhold til deres formidling af begreber som kulturel identitet og køn samt 

sociale og religiøse tilhørsforhold. Museet huser ligeledes et omfattende postkortarkiv fra 

Stenders Forlag som kronologisk dækker perioden fra slutningen af 1800-tallet og frem. På HSB 

findes en stor samling af fotos fra besættelsestiden, propagandamateriale og illegale visuelle 

udtryk, der rummer et stort og på mange måder uudnyttet potentiale. Endelig arbejder museet på, 

i samarbejde med University of Louisville, at skabe en udstilling omhandlende den anerkendte 

kvindelige fotograf Esther Bubley, som i 1954 bl.a. fotograferede i Vadehavsområdet. 

Museet har allerede etableret internationalt samarbejde omkring Jacob A. Riis med Museum of 

the City of New York, og museet udbygger i den kommende forskningsperiode samarbejdet med 

relevante internationale og nationale samarbejdspartnere. Det kunne eksempelvis være Holland 

eller det øvrige Skandinavien, som udgør en stor del af lokalområdets kontakt- og 

inspirationssfære fra forhistorisk til nyere tid. Det kongelige Bibliotek er en oplagt 

samarbejdspartner igennem Det Nationale Fotomuseum. I arbejdet med de arkæologiske 

genstandes visuelle kulturhistorie er der etableret kontakt til Nationalmuseet, som er en oplagt 

samarbejdspartner i kraft af en betydelig samling af genstande med stor visuel gennemslagskraft. 

Samtidig råder de over et materiale fra hele Danmark, hvilket giver et godt perspektiverende 

grundlag på nationalt plan.  

Ansvarlige: Lulu A. Hansen og Mette Højmark Søvsø 

 

F. Kulturarvsformidling og -ledelse 

Formidling og ledelse på moderne kulturarvsinstitutioner er i høj grad sammenvævede og bliver 

det i stigende grad, fordi museerne må forholde sig til det omkringliggende samfund i form af 

ændrede publikumsbehov og kulturvaner, øgede krav om samfundsansvar, sammenhæng med 
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lokale udviklingstiltag og regional oplevelsesøkonomi, faldende offentlig finansiering og stigende 

konkurrence om eksterne midler osv.  

Sydvestjyske Museer har derfor igangsat et forskningstema omkring kulturarvsformidling og –

ledelse, hvor målet er at oparbejde viden, der kan indgå i en national og international diskurs. 

På formidlingsområdet står museerne endnu i vadestedet mellem traditionel museumsformidling 

og behovet for at kunne kommunikere til en generation med en ny tilgang til 

informationstilegnelse. Sydvestjyske Museer har derfor igangsat forskning i digital 

kulturarvsformidling, som spænder fra teknologiske problemstillinger over forholdet mellem 

målgruppe – medie – kulturarv til de demografiske konsekvenser, et skifte i 

kommunikationsformen kan medføre. I strategiperioden frem til 2016 vil forskningen rette sig 

mod to områder: 

For det første undersøges gennem et ph.d.-projekt, hvordan moderne teknologi bedst muligt 

bidrager til understøttelsen af den autentiske oplevelse, som er et centralt element for de 

kulturhistoriske museer. Dette vil især ske ved at se på mulighederne for at inddrage augmented 

reality-teknologien i formidlingen. Ud over projektets konkrete og forskningsfaglige produktion vil 

ph.d.-arbejdet medvirke til at bringe Sydvestjyske Museer ind som en naturlig del af det 

internationale netværk på området. Ligeledes indgås der udviklingssamarbejder med 

kommercielle aktører, der skal medvirke til udvikling af museets digitale museumsformidling 

baseret på forskningsresultater på området.  

For det andet vil museet undersøge, hvordan digital kulturhistorie på sociale netværkssider kan 

være centrum i at skabe en relation til og kommunikation med de unge og uvante brugere af 

museet. Forskningen vil skabe viden om fremtidens digitale brugergruppe, om hvordan formidling 

påvirker ens relation til museer og samfund, samt hvordan formidlingen kan være 

identitetsdannende. Samtidig vil forskningen medføre tværfagligt samarbejde mellem historie, 

arkæologi, samlingen og formidling. 

På ledelsesområdet bliver kulturarvsinstitutionerne i Danmark og alle andre udviklede lande i disse 

år udsat for et betydeligt pres for at skabe mere og anderledes formidling, mere forskning, tættere 

samspil med det omgivende samfund, legitimere deres samfundsmæssige rolle og udvikle 

ledelsesværktøjer på linje med andre offentlige institutioner. Sydvestjyske Museer ønsker at 

bidrage til, at ledelse på kulturarvsinstitutioner udvikles som et forskningsfelt i Danmark og kan 

indgå i de internationale drøftelser om emnet.  

Ansvarlige: Mikkel Kirkedahl Nielsen og Flemming Just 
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G. Modstand og modstandsbekæmpelse, 1940-45 

Forskningen på den indfusionerede arkivinstitution Historisk Samling fra Besættelsestiden vil i den 

kommende fireårsperiode være centreret om modstand og modstandsbekæmpelse. Denne 

tematik har både bredde, vil målrettet udfylde vigtige forskningslakuner og har et konsekvent 

internationalt perspektiv.  

Påvirkningen kommer ikke mindst fra nye internationale forskningstendenser, hvor samspillet 

mellem periferi – her det besatte Danmark – og centrum – Nazityskland – er i fokus. I HSB’s 

forskning vil det karakterisere tilgangen til studier af både den danske samarbejdspolitiks 

politimæssige praksis og af landets ideologiske kollaboratører. Det indebærer også, at blikket på 

modstandsbevægelsen søger internationale vinkler i form af samspillet med de allierede. For det 

andet vil HSB’s forskning i modstand og modstandsbekæmpelse konsekvent søge at udforske de to 

temaer under ét. Hidtil har der i forskningen og ikke mindst i populærlitteraturen været en 

tendens til isoleret at undersøge modstandsarbejde eller bekæmpelsen af samme. Her vil HSB 

søge nye veje ved at fokusere på dynamikken mellem modstand og modstandsbekæmpelse. Disse 

to elementer vil karakterisere HSB’s forskningsaktiviteter i bred forstand og udmønter sig i en 

række tiltag.  

Arkivleder Henrik Lundtofte samarbejder med forskningschef John T. Lauridsen, Det Kgl. Bibliotek, 

om en kildeudgivelse af akter fra den britiske sabotage- og faldskærmsorganisation SOE. Sammen 

redigerer de også værket Hitlers mænd i Danmark. I den anledning er SJM vært for et 

forskningsseminar for en række historikere. Endvidere er det sigtet i slutningen af perioden at 

arrangere – formentlig sammen med et af universiteterne – en international konference om SS og 

politi i det besatte Nordeuropa.  

Dynamikken mellem modstand og modstandsbekæmpelse danner endvidere det 

forskningsmæssige fundament for HSB’s arbejde med udstillingen Modstand i Sydvest (åbner på 

ESM maj 2015) og en kommende permanent besættelsestidsudstilling.   

Sidst men ikke mindst udmøntes HSB’s forskningsplaner i nye undersøgelser af den danske illegale 

presse. I 2014/15 sker det i form af en bog om vidensniveauet i den danske undergrundspresse om 

de tyske krigsforbrydelser i det besatte Europa. Resultaterne vil også blive omsat til mindst én 

artikel i et internationalt tidsskrift. 

I 2014 udkommer arkivleder Henrik Lundtoftes forskningsbaserede bog Håndlangerne – 

Schalburgkorpsets Efterretningstjeneste og Hipokorpset på JP/Politikens Forlag. Bogen er en del af 

et større forskningsprojekt, der i årene fremover også vil resultere i flere nye forskningsbaserede 

artikler, som under nye vinkler beskæftiger sig med modstandsbekæmpelse, retsopgøret med de 
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sværest belastede kollaboratører (som Hipofolkene) og populærdiskurser om besættelsesårenes 

kollaboratører. 

Arkivlederen vil i 2015 søge at opnå ph.d.-graden på baggrund af især bogen om håndlangerne. 

Ansvarlig: Henrik Lundtofte  
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FORSKNINGSPRODUKTION 

 

Ph.d.- og post doc.-projekter 

Den tidligere omtalte kvalitetsvurdering af museets arkæologiske forskning viser, at der kan 

gennemføres forskning på meget højt niveau, uden at de ansatte har haft en ph.d.-grad. Sådan vil 

det også fortsat være, men i den stigende konkurrence om midlerne er det nogle steder 

(Kulturministeriets Forskningsudvalg, KFU) en forudsætning for at kunne søge forskningsmidler, at 

ansøgeren har en ph.d.-grad. Graden vil sandsynligvis også lette et samarbejde om projekter med 

universiteter og museer i ind- og udland og være med til at give fonde en større tiltro til, at 

indehaveren af graden er i stand til at gennemføre et større forskningsprojekt. Gennem 

erhvervelsen af ph.d.-graden opnår den ansatte først og fremmest en solid forankring af den 

empiriske forskning inden for et gældende teoretisk og metodisk paradigme. 

Museet har i Vision 2020 anført, at der i 2020 vil være otte ansatte med en ph.d.-grad. For 2014 er 

status på museet i forhold til erhvervelse af ph.d.-graden følgende: 

- To inspektører (arkæologi og historie) har en ph.d.-grad, og direktøren har en doktorgrad 

(historie). 

- To museumsinspektører er i gang med et ph.d.-forløb; den ene er indskrevet i et treårigt forløb 

ved Aalborg Universitet og forventes at erhverve ph.d.-graden i 2016 (formidling/historie), 

medens den anden skal udarbejde en syntetiserende artikel og satser på at kunne erhverve 

ph.d.-graden (arkæologi) ved Aarhus Universitet i 2015. 

- En historiker satser på at kunne komme ind i et særligt tilrettelagt forløb og erhverve ph.d.-

graden i 2015. 

Herudover regner museet med i et samarbejde med andre museer og universiteter at kunne 

initiere flere større forskningsprojekter i de kommende år, og at disse vil kunne give finansiering 

samlet til to ph.d.-stipendiater.  

For at kunne honorere nogle af de færdige ph.d.’eres og museets forskningsambitioner er det 

vigtigt, at der også er mulighed for at træde ind i post doc.-forløb, hvor den ’modne’ inspektør 

frikøbes 1-2 år til et gennemføre et større projekt. Dette kan senere føre frem til en 

seniorforskerbedømmelse. I perioden 2014-18 skal der igangsættes minimum ét post doc.-projekt.  
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Videnskabelig publicering 

Hovedparten af de ansattes publicering skal foregå i fagfællebedømte tidsskrifter og på 

anerkendte forlag. Museet driver selv forlaget Liljebjerget, der både udgiver 

forskningsformidlende publikationer og videnskabelige værker, typisk 2-4 bøger om året.  

Desuden udgiver museet det anerkendte tidsskrift By, marsk og geest, der er optaget på 

Forskningsstyrelsens autoritetsliste over videnskabelige tidsskrifter. I 2013 blev 25. årgang udgivet, 

og museet benyttede lejligheden til både at skabe et nyt og indbydende layout og desuden skærpe 

profilen. Der er nu tale om et rent videnskabeligt tidsskrift af primært arkæologisk karakter, men 

dog omfattende hele den førindustrielle periode. Geografisk dækker tidsskriftet Sydvestjylland, 

men med et klart fokus på Esbjerg Kommune. By, marsk og geest lever op til kravet om, at mindst 

40 % af indholdet kommer fra forfattere, der ikke er ansat på museet, herunder også udenlandske 

forskere. For at sikre en høj standard er fagfællebedømmelsen gjort dobbelt blind, således at 

hverken forfatter eller bedømmer ved, hvem den anden er. 

Selv om museet med dette tidsskrift har sin egen publiceringskanal, forventes det, at de ansatte 

løbende publicerer i andre anerkendte tidsskrifter, og at de også udgiver artikler i 

fremmedsprogede tidsskrifter. Der tilskyndes også til at udgive monografier og antologier på 

andre forlag end Liljebjerget.     

Tabel 2. SJM’s videnskabelige publicering 2011-13 

 2011 2012 2013 

Monografier/antologier/ph.d.-afhandlinger 2 1 1 

Dansksprogede artikler/kapitler 7 14 17 

Engelsksprogede artikler/kapitler 1 1 2 

Fagfællebedømte bøger og artikler  6 9 12 

Forskningsformidlende artikler/kapitler 2 7 16 

 

Det er et mål, at den fremmedsprogede publicering skal øges i strategiperioden, således at cirka 

25 % af de fagfællebedømte artikler publiceres på fremmedsprog, typisk engelsk. Dansk arkæologi 

og historie rummer et materiale, som generelt fortjener at komme bredere ud end til danske og 

skandinaviske fagfæller. Desuden er det vigtigt, at dansk empiri og indsigter i højere grad indgår i 

den internationale forskningsdiskussion. Derfor er konferencedeltagelse vigtig, og derfor er 
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international publicering vigtig. Inden for arkæologien er der tradition for at udgive omfattende 

monografier, men så godt som altid på dansk. Da dansk arkæologi typisk producerer resultater, 

som er af stor interesse for især nordeuropæiske fagfæller, og da læserskaren er forholdsvis 

begrænset i Danmark, har Sydvestjyske Museer som sin publiceringspolitik, at større arkæologiske 

værker som udgangspunkt skal udgives på engelsk. Delresultater vil typisk allerede være 

publiceret på dansk, således at museet fortsat yder sit bidrag til at fastholde et dansk 

sprogdomæne inden for humanistisk forskning. 

Tabel 3. Publiceringsmål for perioden 2014-2018, fagfællebedømte publikationer 

 Kulturstyrel-

sens mål for 

arkæologi 

SJM’s  mål 

for arkæologi 

SJM’s mål for 

Historie/HSB 

SJM’s samlede 

mål for 

publicering 

Monografi/ph.d.-afhandling 1 2 3 5 

Engelsksprogede artikler 2-3 5 7 12 

Danske artikler  5 20 18 38 

Heraf i et niveau 2-tidsskrift 0 1 1 2 

Antologier 0 1 2 3 

 

Tidsskrifter på Forskningsstyrelsens autoritetsliste er inddelt i niveau 1 og niveau 2. Sidstnævnte 

udgør de 20 % af tidsskrifterne inden for et givent fagområde, som eksperter i et fagudvalg har 

udpeget som fagets bedste.1 Inden for arkæologi findes der endnu ikke et dansk-udgivet tidsskrift 

på niveau 2, og inden for historie er der kun et enkelt dansk tidsskrift. Det er krævende at få en 

artikel i et niveau 2-tidsskrift, men Sydvestjyske Museer har en ambition om, at både Arkæologi og 

Historie/HSB skal få en artikel optaget på det niveau i løbet af strategiperioden. 

Kulturstyrelsen har for de arkæologiske afdelinger fastsat nogle kvalitetskrav for perioden 2014-

18, herunder kvantitative mindstemål for den videnskabelige produktion. Arkæologi Sydvestjylland 

skal samlet set leve op til disse mindstekrav om forskningsproduktion. Som det ses af 

nedenstående tabel, vil den kommende enhed til fulde kunne leve op til disse mindstekrav:   

 

                                           
1 http://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator. 
 
 

http://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator
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Tabel 4. Publiceringsmål for Arkæologi Sydvestjylland 

 Kulturstyrel-

sens mål for 

arkæologi 

SJM’s  mål 

for arkæologi 

Sønderskovs 

mål for 

arkæologi 

Arkæologi 

Sydvestjyllands 

mål 

Monografi/ph.d.-afhandling 1 2 1 3 

Engelsksprogede artikler 2-3 5 2 7 

Danske artikler  5 20 5 25 

 

 

Konferencer, kollokvier og workshops  

Et væsentligt led i den forskningsmæssige fødekæde er deltagelse i og afholdelse af konferencer, 

kollokvier, seminarer, workshops og faglige årsmøder. Disse bidrager til en hurtig videnspredning, 

netværksskabelse, synliggørelse samt etablering af mulige nye projektfællesskaber.  

Generelt afsætter museet et forholdsvis stort beløb til konference- og seminardeltagelse, bl.a. den 

årlige EAA-konference (European Association of Archeologists), da en sådan deltagelse vurderes at 

bidrage meget positivt til at opfylde en række af forskningsstrategiens mål. Det er normalt en 

forudsætning for deltagelse i konferencer uden for landets grænser, at museets medarbejdere 

præsenterer et paper. 

Museet har stolte traditioner for selv at arrangere videnskabelige sammenkomster: 

- I over 25 år har der hvert år været afholdt byarkæologisk møde i Ribe. Mange af 

præsentationerne herfra udgives senere i udmærkede tidsskrifter. 

- Hvert andet år afholder museet et jernalder-kollokvium. Der har hidtil været afholdt fem, og 

de to seneste har resulteret i hver sin antologi udgivet af Københavns Universitet. 

- Museet deltager også i det nordiske SMIA-netværk, Scientific Methods In Archeology, som 

hvert tredje år afholder en konference. To gange har Esbjerg Museum/Sydvestjyske Museer 

stået for konferencen, senest SMIA X i 2013. En del af præsentationerne herfra er senere 

udgivet i et internationalt tidsskrift. 

Herudover vil museet medvirke til at afholde workshops, som kan danne afsæt for større 

forskningsprojekter. 
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Da museet vil være internationalt kendt inden for forskning og formidling af vikingetiden, vil vi 

mod slutningen af strategiperioden søge at få værtskabet for en større international 

vikingekonference. 

 

Forskningsformidling 

Museets medarbejdere deltager i en omfattende forskningsformidling på mange platforme og 

gennem mange medier: Blogs på hjemmesiden, udstillinger, udstillingskataloger, foredrag, 

interviews, guidning, vejledning m.m.  I perioden 2011-13 har medarbejderne afholdt følgende 

foredrag. 

Tabel 5. Antal foredrag afholdt i perioden 2011-13 

Type 2011 2012 2013 

Forskningsformidlende  13 49 52 

Videnskabelige 11 16 25 

- Heraf engelsksprogede 0 4 13 

I alt 24 65 77 

 

Det er et mål at fastholde antallet af foredrag og disses fordeling på niveauet for 2013. 

Et væsentligt nyt initiativ fra 2013 er årbogen Levende viden. Den vil hvert år bringe 12-14 

populærvidenskabelige artikler forfattet af museets medarbejdere og sat op på en indbydende 

måde og trykt i omkring 2000 eksemplarer. Geografisk dækker den museets hjemkommuner, dvs. 

Esbjerg og Fanø. 

Desuden udgiver museets medarbejdere artikler i årbøger og er med til at udgive ikke-

fagfællebedømte bøger på bl.a. museets eget forlag Liljebjerget.  I 2011 og 2012 udgav Liljebjerget  

kun en enkelt publikation hvert år. I 2013 blev det til fem publikationer. Det er målet, at 

Liljebjerget hvert år udgiver tre-fem publikationer. 
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Sammenfattende er det for museet højt prioriteret at levere en mangesidet forskningsformidling, 

som er med til at omsætte den lokale kulturarv til en bred gruppe, og som er med til fremme den 

lokale-regionale identitetsskabelse.  
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EVALUERING OG AFRAPPORTERING 

 

Forskningsstrategien skal hvert år evalueres internt på årets første inspektørmøde. Dette vil ske på 

baggrund af en rapport udarbejdet af ledelsen. Efter eventuelle rettelser og kommentarer vil 

rapporten blive drøftet på årets første bestyrelsesmøde. Den forskningsmæssige afrapportering 

sker dermed samtidig med den regnskabsmæssige. 

Sydvestjyske Museer anser det ikke for nødvendigt at nedsætte et forskningsudvalg med ekstern 

repræsentation, da der i bestyrelsen sidder medlemmer med forskningskompetence. Et løbende 

og tæt forskningssamarbejde med andre museer og universiteter i ind- og udland vil ligeledes 

medvirke til, at museets indsats løbende evalueres. I sidste halvdel af 2018 vil bestyrelsen 

nedsætte et panel med international repræsentation. Panelet skal have til opgave at evaluere den 

samlede forskningsproduktion som angivet i strategien og skal komme med anbefalinger til den 

forskningsstrategi, der skal være gældende fra 2019. 

I tilknytning til HSB er der fra 2014 nedsat et advisory board med repræsentation fra bl.a. Aarhus 

Universitet og Nationalmuseet. 

 


