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FORORD
I 30 år har der i kælderen under Spangsbjergskolen været en 
besættelsessamling, som gradvist er blevet udbygget af skole
tjenesten. Her kan skoleklasser virkelig mærke dagligdagen 
under besættelsen. Pludselig lyder sirenen, og alle skal ned i 
beskyttelsesrummet. Klasserne sidder også oppe under taget 
og laver illegale blade eller morser til England.
Der er tale om et såkaldt historisk værksted, hvor skole
børnene lærer ved at prøve i praksis. Både fagligt, pædago
gisk og målt på interessen er der tale om en stor succes.

Vores ide er at flytte de bedste dele af det historiske værksted 
ind på Esbjerg Museum. Her skal det bringes sammen med 
en ny permanent udstilling om besættelsestiden. Der bliver 
tale om en fuldstændig sammentænkning, som ikke tidligere 
er set udfoldet andre steder. Vi vil hermed skabe et ene
stående tilbud til børn om formiddagen og til almindelige 
museumsgæster om eftermiddagen. 

Det er samtidig endnu et eksempel på det integrerede 
samarbejde, som Sydvestjyske Museer og skoletjenesten 
MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring har både i Esbjerg 
og i Ribe. To andre aktiviteter mellem vore to institutioner 

vil efter planen også åbne på Esbjerg Museum. Det drejer 
sig først om et Læringscenter for Holocaust og Folkedrab, 
som er under opbygning. Her er der også tale om en helt ny 
måde at lære børn om disse vanskelige temaer i form af et 
historisk laboratorium. Det drejer sig dernæst om at flytte en 
skolestue fra 1930’erne, som er henvendt til de yngste elever, 
ind på museet.

Initiativerne skal ses som en bestræbelse på at skabe et 
spændende tilbud, der passer til folkeskolereformens lærings
ambitioner, intentionerne med den åbne skole og ønsker om 
at bryde grænser ned mellem institutioner og skabe læring 
på tværs. Initiativerne er samtidig et første led i at skabe et 
helt nyt Esbjerg Museum med spændende udstillinger og 
læringstilbud.

Esbjerg, januar 2016

Flemming Just Jens Futtrup
Direktør, Sydvestjyske Museer  Leder af MYRTHUE  

– Natur, Kultur & Læring
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Den 2. verdenskrig trækker også i det 
21. århundrede tydelige spor tværs 
over Europa – fra bunkersanlæg på de 
nordvesteuropæiske kyster til reference
punkter i de politiske debatter.
 Krigen er fortid, men aktuel, fordi 
den rejser spørgsmål om national iden
titet og moderne samfunds reaktioner 
under ekstremt pres – krigen er fjern, 
men tæt på os, fordi den rummer vigti
ge erfaringer og eviggyldige dilemmaer 
for os som mennesker.
 Skoletjenesten MYRTHUE og 
Sydvestjyske Museer vil på to etager 
på Esbjerg Museum skabe et integreret 
historisk værksted og besættelses
udstilling, der sanseligt og ansporende 
fortæller skoleelever og museumsgæster 
om Danmark under historiens største 
krig, prikker hul på forestillinger og 
fordomme og involverer såvel børn som 
voksne i små og store dilemmaer. 
 Det gør vi via en række nytænkende 
greb.

BANEBRYDENDE SKOLE-
MUSEUM-ARKIV SAMARBEJDE
Nytænkningens fundament er en unik 
integrering af skoletjenesteaktiviteter og 
museumsudstilling.
 Esbjerg Kommunes Skoletjeneste 
MYRTHUE har årelang erfaring med 
aktiviteter for skoleelever i historiske 
værksteder, hvor læringen foregår i 
autentiske miljøer, der mobiliserer alle 
sanser. MYRTHUE besidder desuden 
en stor samling genstande fra Esbjergs 
besættelsestidshistorie. Både MYR
THUE’s samling og besættelsestidstil
bud har pt. til huse på Spangsbjergsko
len, men begge dele flyttes til Esbjerg 
Museum, der er en udstillingsenhed 
under Sydvestjyske Museer. 
 Museet rummer fine formidlings
kompetencer. Således er Esbjerg 
Museum pt. rammen om en udstilling 
om modstandsbevægelsen, der har 
hentet roser for en formidling med 
mange forskellige greb og niveauer. 
Museet rummer også arkivinstitutionen 
Historisk Samling fra Besættelsestiden, 
der i en årrække har stillet et enestående 
arkivmateriale fra besættelsesårene til 
 rådighed for bl.a. skoleelever, og som 
har en fremtrædende position i forsk
ningen i den 2. verdenskrig.
 I fællesskab vil skoletjeneste, museum 
og arkiv kunne præsentere et stærkt ud

stillings og læringstilbud til skoleklas
ser, individuelle elever og almindelige 
museumsgæster.

FORMIDLINGEN  
– HISTORISK VÆRKSTED OG 
MUSEUMSUDSTILLING 
»BAG KULISSERNE«
Elever og gæster ledes op til udstillin
gens centrum, en baggård i Esbjerg 
sommeren 1943. Omkring baggården er 
historisk værkstedsfunktionerne placeret 
med autentiske interiører i form af dag
ligstue, køkken og vaskerum. På  etagen 
nedenunder er der et beskyttelses rum 
og en modstandskælder.

 Under MYRTHUE’s læringsforløb 
for skoleklasserne smører pigerne fedte
madder i køkkenet og får røde hænder 
af storvasken, mens nogle af drengene 
lapper cykler i baggården – fra et åbent 
vindue høres tonerne af Liva Weel, der 
overdøver lyden af en duplikator nede 
i den mørke kælder, hvor elever (som 
modstandsfolk) producerer illegale blade.
 Elever og almindelige museumsgæster 
kan i dagligstue, køkken, vaskerum og 
kælderrum møde medlemmer af den fik
tive Hansenfamilie i Esbjerg. Fabrikant 
Jørgen Hansen, husmor Inge Hansen, 
deres modstandsaktive teenagesøn Jens 
og hushjælpen Gerda. Rollerne spilles 

sig bag besættelsesårenes opfindsomme 
slangudtryk. I stuen bag kulisserne 
handler det om økonomisk kollaborati
on, i vaskerummet om tyskerpiger og i 
kælderrummet om modstandskamp.
 Dermed får gæsterne en viden, så de 
kan hjælpe medlemmerne af familien 

museumsgæster med tekster, genstande, 
fotos og aktiviteter perspektiveret 
tematikker fra de enkelte rum og de 
tilhørende personer – i køkkenet bag 
kulisserne kan man fordybe sig i ratio
nering, sortbørshandel og ernæring eller 
gætte, hvilke forbrugsvarer der gemmer 

på mellemtrin og udskolingsniveau, den 
forudsætningsløse, nysgerrige gæst, turi
sten – der tilgodeses med tekster på tysk 
og engelsk – og den mere »nørdede« 
besøgende med stor forhåndsviden. 
 Udstillingen henvender sig til mange 
 aldersgrupper. Skoleklasser og elever 
kan desuden vende tilbage og fordybe 
sig på nye måder, ligesom MYRTHUE’s 
forløb kan udbygges med brug af 
bibliotek og arkiv på HSB til opgave
skrivning og øvelser i kildekritik.
 Besættelsesudstillingen/Historisk 
Værksted skal både funktionelt og 
æstetisk kunne holde til livlig brug 
og i de næste mange år give børn og 
voksne viden om Danmark under den 
2. verdenskrig. Opbygning og indhold 

af skuespillere på Ghost Walls. Hvert 
medlem af familien Hansen introducerer 
et rum for elever og museumspublikum 
og præsenterer et svært dilemma, deres 
gæster kan hjælpe dem med at løse ved 
at gå om »bag kulisserne.«
 Hér, bag kulisserne, får elever og 

Hansen med at løse dilemmaerne. Det 
foregår via interaktive Talking Heads, 
hvor gæsterne med et tryk kan give 
familien Hansen et råd. På den måde 
virker dilemmaerne involverende og 
giver gæsterne stof til eftertanke om de 
ofte svære valgsituationer under en krig. 
 Formidlingsgrebene rækker således 
fra digitale dilemmaspil til tøjvask på 
1940manér. Målet er tilegnelse af viden 
gennem oplevelser, handlinger, dialog, 
refleksion og handson.

HVORFOR ESBJERG?
Formidlingen trækker konsekvent 
tråde til det nationale og internatio
nale niveau, men afsættet er Esbjergs 
besættelsestidshistorie. I Esbjerg var 
forholdene på danske betingelser sat på 
spidsen med økonomisk kollaboration i 
stor stil på den ene side og mange mod
standsaktiviteter samt Danmarks første 
bystrejke i august 1943 på den anden 
side. Med yderpolerne – modstand og 
kollaboration – og derimellem alt det 
brede, brogede liv er Esbjerg uhyre 
velegnet til at belyse Danmarks historie 
under 2. verdenskrig, ligesom besættel
sen optager en central plads i den unge 
bys kollektive erindring.

MÅLGRUPPER OG INSPIRATION
Målgrupperne er elever og skoleklasser 

er inspireret af en fantastisk udstilling til 
større børn på det nederlandske Verzets
museum i Amsterdam, ligesom der er 
høstet friske vigtige erfaringer fra arbej
det med særudstillingen MODSTAND 
på Esbjerg Museum. 
 Besættelsesudstillingen/Historisk 
Værksted på Esbjerg Museum stræber 
både historiefagligt, formidlingsmæssigt 
og læringsmæssigt efter det højeste 
niveau, hvortil kommer, at et sådant 
ambitiøst samarbejde mellem et stats
anerkendt museum og en kommunal 
skoletjeneste ikke tidligere er set i den 
danske skole og museumsverden, hvor 
der fra statens side netop lægges op til et 
intensiveret samarbejde mellem institu
tionerne.

Når skolebørn og museumsgæster 
forlader Besættelsesudstillingen/
Historisk Værksted bliver det med 
håndgribelige indtryk af en tid og 
dens lugte, valg og virkelighed og 
med en oplevelse af en broget og 
dilemmafyldt besættelse.

BAGGRUND – IDE – MÅL
Luften emmer af besættelsestid. Elever og 

gæster kan føle, smage, høre og lugte historien. ” “
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Aktiviteterne i Besættelses
udstillingen/Historisk Værksted 
fordeles på to etager på Esbjerg 
Museum.

Rum 208 er rammen om 
udstillingens anslag og afslutning, 
et beskyttelsesrum og en modstands
kælder. Etagen vil endvidere rumme 
den gamle skolestue, der er endnu 
et undervisningstilbud fra MYRTHUE, 
men som fungerer uafhængigt af 
besættelsestidstemaet.

Rum 205 præges af baggården og 
de tre autentiske interiører samt de 
tre tilstødende rum med museums
formidling »bag kulisserne«.

OPBYGNING
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ANSLAG
Som en bølge, der slår ind over 
 stranden, illustrerer en cirkulær 
 projektion Nazitysklands ekspansion. 
Billed lameller viser glimt fra 
2. verdenskrigs Europa og præsente
rer forandringer og virkninger i fotos 
og originale avisoverskrifter – hvordan 
var det at leve under en besættelse?
Museumsgæsterne ledes mod trap
pen. Der er snapshots fra det besatte 
Danmark på trappens lodrette flader, 
som fører op til en baggård i Esbjerg 
anno sommeren 1943.

BAGGÅRDEN
pressens radioavis med seneste nyt.
Langs bagfacaden er der en repos, 
hvor der er plads til at samle en 
skoleklasse på op til 30 elever og 
lærere i baggården og introducere 

Et træ danner baggårdens centrum. 
Her kan man sidde og betragte 
ejendommens facader eller gå ind 
i lejlighedens rum. Radioen spiller 
populærmusik, af og til afbrudt af 

dem til undervisningsforløb – og der 
er albuerum til, at de kan danse til 
swingrytmer eller via en projektor 
i loftet kan se propagandafilm fra 
besættelsesårene.

Foto: Frihedsm
useet



Fritid uden 
iPad – hva’  så?
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STUE
også om sin virksomhed på havnen, der 
producerer fiskekasser, og beder gæster
ne om hjælp til at løse et dilemma: Han 
har fået mulighed for at tjene godt på 
den boomende fiskeeksport fra Esbjerg 
ved at producere fiskekasser for en 
tysk venlig eksportør. Sådan kan Jørgen 
Hansen sikre familien, virksomheden 
og dens 20 arbejdspladser. På den anden 
side risikerer han at blive hængt ud som 
værnemager af modstandsfolkene – og 
måske bliver hans virksomhed saboteret. 
Hvad skal han gøre? For at hjælpe Jør
gen Hansen går man bag kulisserne. 

STUEN BAG KULISSERNE 
Her får elever og gæster med fotos, 
plancher og autentiske genstande belyst, 
hvordan den økonomiske kollaboration 
udviklede sig i Danmark og lokalt i 
Esbjerg. Hvad blev eksporteret til Tysk
land, hvad betød eksporten, og hvor 
længe fortsatte den? 
 En analog »bordmontre« med 
opdelte rum illustrerer de europæiske 
landes eksport: Hvert rum er fyldt op 
med rekonstruktioner af eksportvarer til 
Tyskland – svenske kuglelejer, franske 
Renaultbiler, dansk flæsk, smør og fisk 
osv., ledsaget af en kort forklarende 
tekst. Endelig møder man igen Jørgen 
Hansen som Talking Head og trykker 
på en skærm sit svar på hans dilemma.

LÆRINGSFORLØB
Der er mørklægning, og skoleeleverne 
skal få tiden til at gå i en verden uden tv 
og iPads. I stedet kan man spille bræt
spil, klippe påklædningsdukker eller 
lave andet legetøj. Der skal også laves 
lektier, sys tøj om og lyttes til radio. Og 
så kan eleverne og interesserede voksne 
studere både de censurerede aviser og de 
illegale blade – hvorfor skriver de, som 
de gør, og hvad siger de på BBC? 

DILEMMASPIL
Stuen præsenteres af den fiktive 
Hansen families overhoved, Jørgen 
Hansen, på en Ghost Wall. Han for
tæller om familiens liv i Esbjerg, men 

Stuen er indrettet som en almindelig 
1940’erdagligstue. Der er sofa, stole 
og spisebord, der er stueplanter, 
askebægre og vinduer med mørk
lægningsgardiner.
På væggen over skænken hænger der 
et foto af kongen. En vigtig genstand 
er radioen. Her kan elever og gæster 
lytte til radioudsendelser fra BBC. 
På sofabordet ligger Vestkysten og 
Familie Journalen, men også nogle 
illegale blade. 



Hvad er en
  altangris?
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KØKKEN

med inspiration fra »Munter Komsammen
i en Rationeringstid«. Der skal vaskes 
op, så der er ryddeligt og pænt. Måske 
skal der også lappes tøj og stoppes 
strømper – husmødrene har travlt.

DILEMMASPIL
Her er det Inge Hansen, der regerer. 
På en Ghost Wall beretter hun om sit 

køkken, men også om et dilemma: 
Sønnen Jens fylder snart 20 år, og hun 
vil gerne lave en lækker middag. Men 
Inge mangler bl.a. smør og sukker
mærker – skal hun købe de nødvendige 
rationeringsmærker på sortbørsen, eller 
skal hun holde sig på dydens smalle sti 
og servere en fedtfattig festmiddag?

»bukkevarer« i Danmark og i  Esbjerg, 
og på en lille skærm kan man se 
myndighedernes sparepropagandafilm. 
Gæsterne kan i et stort vendespil gætte 
krigsslang for nydelsesmidler og føde
varer som fx »Altangris« (kanin). 
 Endelig møder gæsterne Inge Hansen 
som Talking Head og kommer med deres 
bud på en løsning på hendes dilemma. 

KØKKENET BAG KULISSERNE 
Elever og museumsgæster kan bladre 
i erstatningsopskrifter og tage kopier 
med hjem. De får også indblik i kalorie
indtaget i forskellige europæiske lande. 
Tyskerne kaldte Danmark »Flødeskums
fronten« – i andre lande herskede sult 
og underernæring. Fotos og tegninger 
beretter om fænomener som sortbørs og 

LÆRINGSFORLØB 
Køkkenet spiller en vigtig rolle i 
MYRTHUE’s undervisning. Her bliver 
krigen håndgribelig på en dagligdags 
facon – for pigerne især, for køkkenet 
var kvindernes og pigernes gebet. Klas
sernes piger skal brygge erstatningskaffe, 
fyre i spareheksen og bruge høkassen i 
madlavningen eller planlægge fødselsdag 

I det lune 1940’erkøkken 
mærker man omgående 
mangelvaresituationen. Der er Rich’s 
kaffe og ikke almindelig kaffe på 
kanden, der er rationeringsmærker, 
lugtene er fremmede, og så er der 
både en spareheks og en høkasse. På 
væggen hænger ugens madplan. 
Køkkenet giver skolebørn og gæster 
indblik i, hvordan dagliglivet og helt 
almindelige mennesker blev påvirket 
af en verdenskrig. Køkkenet viser 
eksempler på iderigdommen og den 
kreative genbrug, der var nødvendig 
for at få en besættelsestids
husholdning til at fungere.

13

Foto: Frihedsm
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Hvad mener 
du med 
knofedt?
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VASKERUM

LÆRINGSFORLØB 
Eleverne får indtryk af det daglige slid 
med tøj og vask. Men det er klassernes 
piger, der skal i sving i vaskerummet, 
for det var ikke noget for mænd og 
drenge. Pigerne skal tjekke, om der er 
tørv nok til at varme vandet op, så de 
kan vaske tøjet rent og fint i gruekedlen. 
De skal bruge knofedt, for det er hårdt 
arbejde at vaske alt tøj i hånden.

DILEMMASPIL
Gerda betror gæsterne i vaskerummet, 
at hun har mødt en sød tysk soldat på 
Palmehaven. De er smaskforelskede i 

Der hænger tøj til tørre, og der lugter 
af sæbe. Centralt placeret står 
gruekedlen, hvor man kan vaske med 
enzymvaskemidler. Der er også en 
tøjpresser, et gammelt strygejern og 
en masse tøj. Noget ligner uld, men 
det er maksimaltøj, erstatningsvarer. 
Det er 18årige Gerda Krogsgaard, 
ung pige i huset hos familien Hansen, 
der på en Ghost Wall beretter om 
sine gøremål i vaskerummet. Hun 
fortæller også om at være ung og 
have drømme.

hinanden, men Gerda beder om et godt 
råd: Skal hun følge sit hjerte og risikere 
at blive kaldt »feltmadras,« eller skal 
hun se at få afsluttet affæren, inden den 
rigtig er begyndt – og inden Hansens 
hører om den. 

VASKERUMMET BAG 
KULISSERNE
Genstande, fotos og aktiviteter giver 
elever og gæster et indblik i såvel tysker
piger som ungpigeliv i 1940’erne med 

numre af BilledBladet og et par sko i 
rødspætteskind.
 En væg med tekster og sanseelemen
ter bringer fortiden tættere på endnu: 
Læser man om musik, kan man tage 
høretelefoner på og høre Leo Mathiesen 
eller Sarah Leander – læser man om 
genbrugstøj, kan man åbne en låge og 
føle på celluld.
 Men der er også indblik i Esbjergs 
purunge tyskerpiger, der er smædedigte 
mod feltmadrasser, og museumsgæster 

og elever kan se autentiske fotos fx fra 
Esbjerg i maj 1945, hvor en afklædt 
kvinde ydmyges i Kongensgade. Des
uden kan man i en kikkasse se ni fotos 
af en afstraffelse af en tyskerpige på Fyn 
– og derpå åbne en låge og læse histo
rien om et overfald, der i virkeligheden 
var fingeret spekulation.
 Til slut møder man igen Gerda 
Krogsgaard som Talking Head – hvad 
råder man hende til? 



Nice 
– et hemmeligt 
morsealfabet
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Man kigger sig over skulderen og 
går så ind i det dunkle rum klar til 
at begynde modstandsarbejdet. 
Her ligger falske legitimationskort 
og sabotagemanualer, elever og 
gæster skriver illegale blade på 
skrivemaskine og mangfoldiggør dem 
på en duplikator. Som i de autentiske 
undergrundsblade – der ligger i store 
stakke – skal bladene indeholde 
politiske holdninger og advarsler.
Der er også en morsestation, hvor 
børn og voksne sender hemmelige 
signaler til SOE i England.

LÆRINGSFORLØB
Eleverne engageres i modstandsarbejde 
og oplever, hvad en stor del af det 
handlede om: At påvirke danskernes 
holdninger mod besættelsesmagt og 
samarbejdspolitik ved hjælp af primitive 

midler. Derfor producerer de under
grundsblade i kælderrummet, ligesom 
de kan lave strøsedler med antinazistiske 
budskaber, og med kopier af originale 
tegninger kan de fremstille en kaste
maskine i træ og bruge den til at udsky

de strøsedler over baggården.
 Nogle elever sender morsesignaler til 
et par piger, der er i SOE og betjener 
en modtager i et aflukke uden for 
udstillingen.
 Ved hjælp af lyde får eleverne og 

MODSTANDSKÆLDER
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Foto: Frihedsm
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gæsterne indtryk af det illegale arbejdes 
farer. »Modstandsfolkene« skal være på 
vagt og lytte efter hvinende bremser 
og støvle tramp. Når razziaen kommer, 
må de flygte ind i et tilstødende lokale 
gennem den hemmelige udgang – et 
klædeskab med falsk bagvæg.

DILEMMASPIL 
I kælderen kommer sønnen Jens Han
sen frem på en Ghost Wall og fortæller 
om sin antinazisme og modstandsaktivi
teterne, men også om et svært dilemma: 
Hans gruppe vil sabotere fiskeeksporten 
fra Esbjerg. Vælger han at deltage i 
sabo tage, er han med til at ødelægge 
danske arbejdspladser – potentielt 
faderens virksomhed – og bevæger sig 
ind i noget, der er farligere end illegale 
blade. Men afslår Jens at deltage, sender 
hans modstandskammerater ham måske 
ud i kulden? 

KÆLDERRUMMET BAG 
KULISSERNE
Her fortælles om modstandskampen i 
Danmark og i Esbjerg med autentisk 
sabotagegrej og videointerviews med 
tidligere modstandsfolk. Et fokuspunkt 
er de store sabotager i Esbjerg i somme
ren 1943, der førte til Danmarks første 
bystrejke 11. august. Andre modstands
former som fx stikkerlikvideringerne 
beskrives også, ligesom fotos og tekster 
fortæller om dansk politi og Gestapo.
 Til slut møder man atter Jens Hansen 
som Talking Head og afgiver sin løsning 
på hans dilemma. 



Luftalarm!
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BESKYTTELSESRUM

dets funktion er helt ukendt for børn i 
dag – hvorfor skal man egentlig sidde 
der, hvad pokker skal man lave dernede, 
og hvor længe skal man egentlig være 
der? Eleverne bliver siddende tæt sam
men til lyden af den dybe brummen fra 
bombeflyene, indtil afvarslingen lyder. 
 Der er ikke knyttet en person eller et 
bag kulissernerum til beskyttelsesrum
met.

LÆRINGSFORLØB
Midt i skoleelevernes mange gøremål 
med vask, madlavning, radiolytning, 
cykelreparationer og modstandsarbejde 
hyler sirenerne. Luftalarm! 
Formidleren fra MYRTHUE har sat 
alarmen i gang ved hjælp af en skjult 
knap.
 Nu skal eleverne roligt, besindigt og i 
samlet flok bevæge sig fra baggården og 
ned i beskyttelsesrummet. Rummet og 

I beskyttelsesrummet er der køligt 
og kælderklamt. Der er en del 
siddepladser og en felttelefon, så 
man kan komme i kontakt med verden 
udenfor. Der er sandsække som 
barrikade, og på de nøgne vægge 
hænger der forskellige oplysninger og 
formaninger om at holde sig i ro og 
vente til faren er ovre. 
På et bord ligger en række danskeres 
dagbogsnotater om deres oplevelse 
af luftalarm og beskyttelsesrum. 
Høresansen aktiveres af lyden af 
overflyvende bombefly.
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Udstillingens afslutning spejler dens 
anslag: Men nu lader en cirkulær 
projektion den nazistiske bølge rulle 
tilbage gennem Europa og ende i 
nederlagets Berlin maj 1945.

Billedlameller viser glimt fra 
2. verdens krigs slutfaser i landene 
omkring os – hvordan var det at blive 
befriet?

Der er tillige snapshots med glæde og 
sorg, vindere og tabere fra Danmarks 
befrielse og majdagene i Esbjerg, 
suppleret af originale breve og 
avisopslag. 

AFSLUTNING ADGANG OG 
SAMMENHÆNG
Besættelsesudstillingen/Historisk 
Værksted er en del af Esbjerg Museum, 
og der er adgang via museets 
almindelige publikumsindgang.

Skoleklasser, der har booket lærings
forløb hos MYRTHUE, kommer dog ind 
via museets bagindgang. 
Alle læringsforløb køres af MYRTHUE, 
mens Sydvestjyske Museer 
forestår ordinære omvisninger af 
voksengrupper.

I tidsrummet kl. 8–12 vil Besættelses 
udstillingen/Historisk Værksted være 
forbeholdt skoleklasser. Fra kl. 12 er 
der almindelig publikumsadgang. 
Der er adgang for gangbesværede via 
elevator.
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MYRTHUE
HVAD ER ET HISTORISK 
VÆRKSTED?
Med inspiration fra Forhistorisk 
Forsøgs center i Lejre blev der i 1971 
påbegyndt et Historisk Værksted – Jern
alderlandsbyen – i Guldager Plantage. 
Grundideen var at skabe en modvægt 
til den teoretiske formidling af historie 
og finde nye metoder for historieunder
visningen. Denne måde at arbejde med 
historie på blev videreudviklet til også at 
gælde for Den Gamle Skolestue, Besæt
telsessamlingen på Spangsbjergskolen, 
Havneskolen og senest Skoletjenesten 
på Quedens Gaard, som er et samar
bejde mellem Sydvestjyske Museer og 
MYRTHUE.
 Historisk Værkstedstanken udvikle
de sig i 1970’erne, og rundtomkring i 
landet dukkede flere historiske værkste
der op. Trods forskelligheder er det et 
fællestræk, at alle de historiske værkste
der beskæftiger sig med en aktiverende 
formidling af historien – en formidling, 
hvor de besøgende ikke blot er tilskuere 
til, men aktive deltagere i forskellige 
historiske læringsprocesser.
 Formålet med formidlingen er at give 
deltagerne en sammenhængende og 
helhedspræget forståelse for, at nutid 
og fremtid opstår af fortiden, som vi 
kender den gennem kilderne.

BESÆTTELSESSAMLINGEN
Besættelsessamlingen bestod primært 
af genstande og effekter fra besættelses

MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring 
tilbyder natur & kulturlæringstilbud til 
dagtilbud, skoler og andre målgrupper 
i Esbjerg Kommune. Rygraden i det 
pædagogiske arbejde er at benytte 
arbejdsmetoder og rammer, der 
skaber oplevelse, fordybelse og 
virke lyst, så eleverne kan udvikle 
erkendelse og fantasi og få tillid til 
egne muligheder og baggrund for at 
tage stilling og handle. I MYRTHUE’s 
historieformidling er elevernes 
arbejde i historiske værksteder helt 
centralt.

tiden i Esbjerg og omegn, indtil den i 
1982 blev overtaget af Skoletjenesten 
under Esbjerg kommunale skolevæsen. 
Det skete, efter at initiativtageren 
tidligere viceskoleinspektør og mod
standsmand Rode Petersen var fratrådt 
sin ansættelse på Spangsbjergskolen. 
Opbygningen i en kælder under 
Spangsbjergskolen stod færdig i 1985. 
Derefter fremstod Besættelsessamlingen 
som et historisk værksted, hvor eleverne 
aktivt arbejdede med dagligdags gøre
mål, samtidig med at de fik indblik 
i besættelsestidens problemstillinger, 
alt sammen i rekonstruerede miljøer 
(gårdmiljø, hverdagsstue, køkken, loft
sværelse, beskyttelsesrum samt biograf 
og udstillingsrum). 
 Samlingen har udviklet sig siden, fx 
med tidssvarende læringsforløb med 
elektroniske virkemidler, men fungerer 
fortsat som et historisk værksted, der 
er målrettet 4.–10. klasse. Der arbejdes 
således i fagene historie, håndværk & 
design samt hjemkundskab. Der er 
tilknyttet et formidlerteam af skole
tjenestemedarbejdere, som desuden har 
mange andre opgaver i Skoletjenesten. 

DEN ÅBNE SKOLE
I den nye Folkeskolereform er den åbne 
skole en integreret del af den længere og 
mere varierede skoledag:
  »Rundt omkring i landet findes talri
ge museer og historiske værksteder, som 
med fordel kan inddrages i historie

undervisningen. Ud over oplevelserne 
ved at besøge disse steder får eleverne 
en mulighed for at se og lære historie. 
Mange historiske værksteder opstiller 
forskellige historiske scenarier, hvor 
eleverne på egen krop kan opleve og 
erfare historie. Den åbne skole kan 
derfor være givende for historieunder
visningen« (Undervisningsministeriets 
nye forenklede Fælles Mål for historie: 
Vejledning for faget historie, Den åbne 
skole.).
 Sammensmeltningen af muse
umsudstilling og historisk værksted 
understøtter i den grad denne udvikling 
og kan give inspiration til nye samar
bejdskonstruktioner ikke kun i Esbjerg 
Kommune, men i hele landet.

SYDVESTJYSKE MUSEER
midlingen en klar målsætning, hvor vi 
med anvendelsen af en mangfoldighed 
af formidlingsformer på udstillings
stederne og uden for huset søger at 
ramme et bredt udsnit af befolkningen 
aldersmæssigt og socialt. Vi vil også 
sætte samfundsaktuelle spørgsmål til 
debat, ofte i samarbejde med andre 
institutioner, og gøre museet til et 
levende forum. Sydvest jyske Museers 
formidlingsopgave består i at omsætte 
museets arkæologiske og historiske vi
den til kvalitetsfyldte og vedkommende 
fortællinger, der når ud til så mange 
som muligt ved at benytte de medier, 
som rammer målgruppen bedst. På den 
måde styrker vi forbindelsen mellem 
forskning og formidling ud fra en stærk 
formidlingsfaglighed.

HSB
Historisk Samling fra Besættelsestiden 
er et arkiv og en forsknings enhed under 
Sydvestjyske Museer. 
 HSB blev etableret i 1986 som en 
selvejende institution. Den udsprang af 
den omfattende samling af især illegalt 
materiale fra besættelsestiden, som 
seminarierektor og tidligere modstands
mand Palle Schmidt havde indsamlet 

FORMIDLING
Sydvestjyske Museer prioriterer at 
have en selvstændig formidlingsenhed. 
Museumsgæster stiller større krav om 
involvering og interaktivitet og spæn
dende formidling. Sydvestjyske Museer 
tænker derfor i anvendelse af diverse 
formidlingsformer. De grundlæggende 
principper i formidlingen vil være øget 
involvering og interaktivitet.
 Mottoet »Levende Viden« giver for

SYDVESTJYSKE MUSEER er en videns 
og forsknings institution, hvis mål er 
at bevare og tilgængeligøre kultur
arven, skabe viden, oplevelser og stof 
til eftertanke, samt bidrage til lokal 
og bæredygtig udvikling – alt sammen 
med udgangspunkt i Sydvestjylland 
og under mottoet »Levende Viden«.
Sydvestjyske Museer er et stats
anerkendt kultur historisk museum. 

siden besættelsesårene. I 2013 fusione
rede SJM og HSB. 
 HSB’s opgave er nu som før at 
indsamle, bevare og tilgængeliggøre 
materiale fra besættelsestiden fra hele 
Danmark. Arkivet rummer bl.a. en 
enestående samling af illegale blade, 
bøger, sange og digte på over 10.000 
stk. samt breve, bøger, beretninger, 
forskningsarkiver og personarkiver fra 
bl.a. modstandsfolk. 
 HSB fungerer desuden som 
forsknings institution og udgiver bl.a. 
bøger. Endelig har HSB et omfattende 
for midlingsarbejde med udstillinger og 
internetbaserede tilbud som 
www.illegalpresse.dk til især elever 
på udskolingsniveau og på ungdoms
uddannelserne.
 HSB benyttes af historikere, folke
skoler og gymnasier, studerende og den 
alment interesserede og samarbejder 
med forskningsinstitutioner, museer og 
arkiver i ind og udland.
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