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M i s s i o n  o g  v æ r d i g r u n d l a g



Sydvestjyske Museer 

• bevarer og gør kulturarven tilgængelig, 

• skaber viden, oplevelser og stof til eftertanke, 

• bidrager til lokal og bæredygtig udvikling 

-med udgangspunkt i Sydvestjylland

Vores motto: 

Sydvestjyske Museer – Levende viden 

MISSION



VÆRDIGRUNDLAG

Troværdighed
Troværdighed er en kerneværdi i forhold til det omgivende samfund. Samarbejdspartnere og
besøgende har tillid til, at vi er seriøse og leverer troværdige informationer. Vi tror på
samarbejde, og samarbejdspartnere ved, at vi er nytænkende og leverer kvalitet.

Engagement
Vi brænder for kulturhistorien og for vore gæster. Uanset hvem man møder i organisation, føler 
man som gæst eller samarbejdspartner, at vi er glade for og stolte af vores arbejde og 
arbejdsplads.

Værdierne er vores DNA og er et udtryk for, hvordan vi møder omverdenen og behandler

hinanden.  Sydvestjyske Museers tre kerneværdier er:

Respekt
Vi har respekt for kommende generationer - både kulturarven og miljøet. 
Vi har respekt for hinandens mange forskellige arbejdsfunktioner og har tillid til, at 
kollegaen søger at være professionel og udfylde sin arbejdsfunktion på bedste vis. 
Vi er en åben organisation, hvor det er let at få information, og hvor der er 
gennemskuelige beslutningsprocesser. 



Vi vil fastholde og videreudvikle Sydvestjyske Museers position som en væsentlig

kulturarvs- og formidlingsinstitution

Vi vil styrke Sydvestjyske Museers rolle som attraktion og oplevelsesinstitution

VISION



Strategi 2022 - 2025



1. Fastholde og videreudvikle Sydvestjyske Museers
position som en væsentlig kulturarvs- og 
formidlingsinstitution

Gennem egen og ekstern finansiering vil vi fastholde en position som en væsentlig kulturarvs- og 
formidlingsinstitution

Forsknings- og formidlingsmæssigt vil vi styrke profileringen af tre indsatsområder: 

-Vikingetid og middelalder 
-Hekseforfølgelser og folketro
-Pionerbyen Esbjerg og besættelsestiden

I samarbejde med andre kulturarvsinstitutioner i Esbjerg Kommune vil vi etablere et fællesmagasin i Ribe



2. Styrke vore museers rolle som attraktioner og 
oplevelsessteder 
GENERELT

Vi vil skabe vedkommende og involverende oplevelser, som skal stimulere endnu flere børn, borgere, danske og 
udenlandske gæster til at besøge vore udstillingssteder

Vi vil skabe tydelige profiler for de enkelte udstillingssteder, som alle er baseret på museets særlige ekspertise.

Med fokus på gode publikumsoplevelser og nye permanente udstillinger vil vi gennem databaseret kommunikation
og markedsføring og i tæt samarbejde med eksterne parter tiltrække markant flere danske og udenlandske gæster.

Vi vil styrke indsatsen for, at borgere og turister har nem og omfattende adgang til museets viden og formidling
gennem relevante medier, platforme og fysiske lokationer

Vi vil styrke vores tilstedeværelse på sociale medier og skabe en stærk integration mellem sociale medier, 
hjemmesider og udstillingssteder. 

Vi vil fortsætte bestræbelserne på at lægge stadigt flere vidensressourcer og formidling frit tilgængeligt på
internettet.

Vi vil i vores deling af viden og i vores formidling styrke involverende tiltag og brugerinddragelse samt formidling
i det åbne rum.



2. Styrke vore museers rolle som attraktioner og 
oplevelsessteder

SPECIFIKT

Vi vil realisere visionerne for RIPA Viking Museum og bidrage til udvikle Ribe som vikingetidsattraktion

Vi vil tilvejebringe finansieringen og begynde en omfattende renovering af Museet Ribes Vikinger og 
skabe en fuldstændig nytænkning af udstillingerne.
Vi vil i samarbejde med Ribe VikingeCenter, Destination Vadehavskysten og Esbjerg Kommune udvikle
Ribe som en førende vikingetidsdestination.

Vi vil i samarbejde med Esbjerg Kommune og Hovedbiblioteket udvikle en markant, fælles
kulturformidlingsinstitution i Esbjerg

Med en sammenbygning af Esbjerg Museum og Hovedbiblioteket og etablering af et banebrydende
samarbejde vil vi skabe en markant og fælles kulturformidlingsinstitution.
Vi vil begynde at realisere planerne fra prospektet om Pionerbyen Esbjerg.

Vi vil begynde renoveringen af Toldboden i Ribe

Vi vil tilvejebringe finansieringen af byfornyelsesdelen af renoveringen af Toldboden og udføre
renoveringen af klimaskærmen.


