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Samarbejdets former

 Kapitel 8-arbejde iht. Museumsloven
 Bygningsforvalter
 Udviklingsprojekter
 Kommunen som myndighed ift museet
 Museet som bidrager til lokal udvikling



Mission

Sydvestjyske Museer
 bevarer og tilgængeliggør kulturarven,
 skaber viden, oplevelser og stof til eftertanke,
 bidrager til lokal og bæredygtig udvikling
- med udgangspunkt i Sydvestjylland.



Museernes hovedopgaver

Kulturarvs-
forvaltning

Læring og 
formidling

Oplevelser
Samfunds-

ansvar



Kapitel 8 - arbejdet

 Både arkæologi og nyere tid
 Halvårlige møder mellem Plan og museet
 ”Arkæologi som værdiskaber”, 

o Kannikegården
o Stærk lokal identitet
o Ribe som vikingeby

 Bygningsbevaring, fredninger og planlægning
 Høringspart
 Kulturmiljøudpegninger



Det gule palæ i Esbjerg: Havnens ønske om at nedrive/ 
flytte bygningen fra havnen. 
Sydvestjyske Museers og Esbjerg Kommunes byfonds
høringssvar: Bevaring på stedet – en del af Esbjergs 
vugge, del af nationalt industriminde samt udpeget 
særligt bevaringsværdigt kulturmiljø. 



Esbjerg Kommunes 
Byfond: Præmiering og 
støtte til ”historisk 
korrekt” 
istandsættelse. 
Formidling af 
bygningskulturarv –
bygninger og 
kulturmiljøer. 



Samarbejdet om udpegning af kulturmiljøer i Esbjerg 
Kommune 

80 besigtigede kulturmiljøer, 69 udpeget som særligt 
bevaringsværdige – udviklet metode: KulturMiljø-metoden 

Prioritering/ værdisætning af kulturmiljøerne indbyrdes – fra høj 
national værdi, til lav lokal værdi. 

Styrkelse af lokal identitet og stolthed – fælles ejerskab til 
kulturmiljøerne og deres værdier





Museet som bygningsforvalter



Udviklingsprojekter: Quedens Gaard



Etape 4 - Toldboden



Kommunen som myndighed: Skilte





Museet som bidrager til lokal udvikling

 Udviklingsprojekterne tiltrækker store fondsmidler
 Efterfølgende drift skaber arbejdspladser, 

omsætning og destinationsudvikling (øget national 
og international turisme)

 Tværgående samarbejde mellem mange typer 
aktører, som alle har respekt for Ribes særkender

 Byforum
 Byfond
 Nationalpark Vadehavet 



Ribe Byforum – sti gennem 
Toldbodens have



Esbjerg Kommunes Byfond
 Esbjerg Kommune som sekretariat – udpegede 

bestyrelsesmedlemmer fra forsk. organisationer, foreninger. 
 Støtte til korrekt renovering
 Præmiering – bygninger og kulturmiljøer
 Formidling – om byfonden og om bygningskulturen. 
 https://www.youtube.com/watch?v=Zxxq30pFLsw
 https://www.youtube.com/watch?v=F7keyXzDpaQ

https://www.youtube.com/watch?v=Zxxq30pFLsw
https://www.youtube.com/watch?v=F7keyXzDpaQ


Vadehavets bygningskulturarv –
kursus for håndværkere, 2016



Samarbejdspartnere – kapitel 8 



Tak for opmærksomheden

 Flemming Just, direktør
 fju@sydvestjyskemuseer.dk
 Mette Slyngborg, museumsinspektør
 mes@sydvestjyskemuseer.dk

mailto:fju@sydvestjyskemuseer.dk
mailto:mes@sydvestjyskemuseer.dk
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