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Museets formål, mission og vision 
Museet på Sønderskov er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk 

museum for Vejen Kommune.  

Ifølge vedtægterne er museets opgaver: 

Gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling at medvirke til en sikring af 

Danmarks kulturarv. Som kulturhistorisk museum skal det belyse forandring, variation og 

kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu. Dette skal ske indenfor museets 

geografiske ansvarsområde, som er Vejen Kommune.  

Museet skal indenfor dets ansvarsområde udvikle samling og dokumentation, som skal gøres 

tilgængelig for offentligheden og stilles til rådighed for forskningen. Museet skal udbrede 

kendskabet til forskningens resultater, såvel forskning foretaget af museets egne ansatte som 

anden forskning baseret på museets samlinger. 

Mission 

Museet på Sønderskov skaber viden og værdi med afsæt i Vejen kommunes kulturhistorie. Vi 

arbejder for nuværende og kommende generationer i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv. 

Vision 

Museet På Sønderskov vil være et kulturelt fyrtårn i Vejen kommune. Det opnår vi ved at 

museet: 

 Leverer kvalitetstilbud med aktualitet og væsentlighed i velegnede lokaler 

 Er fagligt og alment anerkendt 

 Er kendt og benyttet af borgere, institutioner og virksomheder i Vejen kommune 

 Opnår synergi, effektivitet og grundlag for videre udvikling gennem interne og 

eksterne samarbejdsrelationer 

 Har høj kvalitet, trivsel og fornøden kapacitet hos medarbejdere og frivillige 

 Har en velfungerende organisation med fokus på tydelighed og god kommunikation 

 Har en robust økonomi, der understøtter udviklingen og nye initiativer 

Afdelinger 
Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup 

Associeret med museet er:  

 Vejen Lokalhistorisk Arkiv, Østergade 2, 6600 Vejen  

 Lokalhistorisk Arkiv Holsted, Vestergade 17, 6670 Holsted 

Generelt om året 2018 
Året var præget af to meget store opgaver. Ifølge aftale med Slots- og Kulturstyrelsen skulle 

museets registreringsefterslæb være afviklet senest 1. juli 2018. Vi er særdeles tilfredse med 
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at, at dette mål blev nået, idet der var registreret 37.326 genstande ved årets midte. Dermed 

er museets samling fuldt registreret, og dette er en væsentlig milepæl i museets faglige 

historie. Sammenholdes med bestanden ved årets indgang betyder det, at alene i løbet af 

første halvår af 2018 er der nyregistreret 9447 genstande. Dette svarer til omtrent 77 

nyregistrerede genstande per arbejdsdag i perioden.  

Med genstandsregistreringen fulgte en ompakning af genstandene og kvalitetskontrol af 

eksisterende registreringer; et stort antal genstande er flyttet til det fælles museumsmagasin i 

Vejle, og det utidssvarende magasin på Skovlyst er tømt og nedlagt. Der har været tale om en 

omfattende opgave, som i praksis har lagt beslag på store personaleressourcer, og som kun 

har kunnet lade sig gøre fordi det samlede personale, og mange frivillige, har ydet en helt 

ekstraordinær indsats for at få opgaven løst.  

Årets anden store opgave har ligget på arkæologien. Her har museet igennem året, og mellem 

mange andre opgaver, arbejdet med de fortsatte undersøgelser i Fæsted-området. Dette 

område udvikler sig endnu rent fagligt, men tegner til at blive en på alle måder central 

arkæologisk lokalitet. I 2018 udpegede Slots- og Kulturstyrelsen området som kulturarvsareal 

af international betydning. Endvidere toppede udgravningerne af kultbygningen den top-10 

liste over årets arkæologiske fund, som Slots- og Kulturstyrelsen udsender hvert år. Dette er 

betydningsfuld arkæologi.  

I årets anden halvdel var der stor fokus på offentlige arrangementer, hvoraf må nævnes 

Allehelgensaften, som trak næsten 500 børn og voksne til Sønderskov en mørk onsdag aften, 

Jette Frölichs Julestue, der blev besøgt af 1192 gæster, og endelig den traditionelle Jul på 

Sønderskov med 1965 gæster.  

 

Medlemskab af foreninger og organisationer 
Museet er medlem af:  

 Organisationen Danske Museer (ODM) 

 The Association of Castles and Museums around the Baltic Sea 

 Museumstjenesten  

 Foreningen IntrFace 

 Historisk Atlas 

 Askov Højskoles skolekreds  

 Danmarks Naturfredningsforening  

 Foreningen af Danske Kulturbestyrelser 

 Folkeuniversitetet, Vejen afdeling, hvor Linda Klitmøller er formand 

 Historisk Samfund for Ribe Amt  

 Historisk Samfund for Sønderjylland  

 Landsforeningen for bygnings- og Landskabskultur  

 Museumsforum Syddanmark, hvor Bo Ejstrud er bestyrelsesmedlem 

 Poul la Cour Fonden, hvor Linda Klitmøller af museet er udpeget til bestyrelsen  
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 Udvikling Vejen 

Vejen Lokalhistorisk Arkiv er medlem af:  

 Organisationen Danske Arkiver (ODA)  

 Ribe Amts Lokalarkiver  

 

Samarbejde med, arbejde og konsulentarbejde for myndigheder, andre 

institutioner og museer  
Museet på Sønderskov samarbejder i forskellige sammenhænge med en række såvel lokale 

som regionale, nationale som internationale myndigheder, museer og andre institutioner. 

Samarbejdet med Sydvestjyske Museer omkring den bygherrebetalte arkæologi forløber godt. 

Vi har nydt godt af den løbende udveksling af personale i forbindelse med spidsbelastning på 

de to institutioner, samt en løbende faglig udveksling, der giver samarbejdet stor faglig tyngde. 

Der er et løbende samarbejde med kommunen omkring kapitel 8 arbejdet på såvel nyere tid 

som arkæologien, og dette samarbejde fungerer særdeles godt og konstruktivt. Desuden virker 

museet i rådgivningsfunktioner på flere felter af kulturområdet i Kommunen. 

Samlinger m.v. 

Registrering 

Efter en meget stor indsats gennem flere år, og med en særlig afsluttende indsats i første 

halvdel af 2018, er museets samling nu 100% registreret. Der er registreret i alt 37.326 

genstande. Med nedlukningen af Regin og overgangen til SARA som museernes nye 

registreringssystem bydes der på nye udfordringer i forhold til organiseringen af vores 

registreringsindsats, herunder procedurer og tidsforbrug. Dette gælder på tværs af hele 

museumssektoren. 

Bevaring 

Det utidssvarende magasin på Skovlyst blev endeligt afviklet i 2018. Genstandene herfra er 

flyttet til de Fælles Museumsmagasiner i Vejle, og opbevares derfor under de bedst opnåelige 

forhold. Desuden har museet et velfungerende kompaktmagasin i Kartoffelhuset. 

Arkæologiske undersøgelser 
I forbindelse med museets forpligtelse med at varetage museumslovens kapitel 8 i Vejen 

Kommune, gennemførte museet i 2018:  

11 større forundersøgelser, 6 små egenbetalte forundersøgelser/overvågninger og 3 

systematiske undersøgelser. Undersøgelserne blev primært foretaget i forbindelse med 
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byggemodning og/eller anlægsarbejde. Derudover har museets arkæologer gennemført flere 

eftersøgnings- og redningsudgravninger med økonomisk støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen af 

to pladser, som blev opdaget i forbindelse med privat detektorbrug.  

Stavsager Høj, HBV 1698 

Den største plads er uden tvivl Stavsager Høj ved Fæsted. Pladsen ligger kun halvanden 

kilometer fra lokaliteten, hvor museet udgravede guldskatten i 2016. Medlemmer af samme 

detektorteam, som opdagede guldskatten, gjorde fund af jernvåben på den nye lokalitet i 

efteråret 2017 og frem til foråret 2018. Der var tale om et våbendepot med flere lanser- og 

spyd, som hovedsageligt kunne dateres til romersk og ældre germansk jernalder. På grund af 

fundenes særlige karakter blev Slots- og Kulturstyrelsen hurtigt inddraget, og i samarbejde 

med lodsejeren, blev et større areal friholdt for dyrkning i 2018. 

Med bevilling fra Slots- og Kulturstyrelsen, iværksatte museet en redningsgravning af arealet 

med våbendepotet samt en forundersøgelse i april 2018. Her kunne det påvises, at 

våbendepotet tilhørte et stort, kraftigt og flerfaset langhus. Dette hus lå nær et fundrigt 

kulturlag. Derudover fremkom yderligere to kulturlag og endnu flere bebyggelsesspor. 

Stavsager Høj blev hurtigt erkendt som en sjælden gruppe af metalrige højstatuspladser, som 

kendes fra romersk og germansk jernalder, som f.eks. Gudme-Lundeborg på Fyn, Tissø på 

Sjælland og Sorte Muld på Bornholm. 

Museet søgte midler fra Styrelsens dyrknings- og erosionstruede lokaliteter til at gennemføre 

undersøgelser, som foregik over to omgange i september-oktober og igen i december 2018. 

Undersøgelsen af langhuset påviste husets komplicerede bygningshistorie, hvor der har været 

mindst 7 byggefaser. Det antages, at der er tale om to våbendepoter relateret til huset. Det 

ene blev fundet under detektorafsøgning i foråret 2018, mens det andet stadigvæk lå 

nedgravet i et tagbærende stolpehul. I alt fremkom omtrent 50 lanser og spyd samt 2 sværd. 

Våbendepotet er sandsynligvis fra 400-tallet. Således er det samtidigt med nogle af de kendte 

våbenofringer fra moserne i det østlige Jylland og Fyn. 

Kulturlagerne er relativt sjældne i Vejen kommune, og dermed er det påfaldende, at mindst tre 

fundrige kulturlag blev påvist på lokaliteten. Kulturlaget nærmest den flerfasede langhustomt 

blev udgravet i december. Det rummede en stor mængde keramik, som dateres til sen 

førromersk og ældre romersk jernalder. Men den umiddelbart mest interessante fundgruppe 

var en samling bronzesager. Iblandt disse er bl.a. nogle bronzebeslag, der tolkes som 

fragmenter fra en pragtvogn af Dejbjerg-typen. Dertil blev der fundet ca. 35 bronzestykker fra 

et svært pragtbælte.   

Under kulturlaget fandt vi spor af tre helt identiske langhuse, der var kraftigt byggede og 

typologisk kan placeres i sen førromersk/ældre romersk jernalder (200 f.Kr – 174 e.Kr.). Disse 

hustomter er endnu ikke færdigundersøgt, og det samme gælder de to tilbageværende 

kulturlag. Derfor håber vi naturligvis på at få yderligere bevilliger fra Styrelsen til fortsatte 

undersøgelser i de kommende år. I slutningen af året fik museet den ære, at Stavsager Høj 

endte som nummer ét på Slots- og Kulturstyrelsens top-10 liste over de mest spændende 

udgravninger i 2018.  
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Sønder Hygum, bronzedepot, HBV 1771 

Lokalområdet rummer ikke kun rige fund fra jernalder og vikingetid, for allerede i 

bronzealderen har man nedlagt kostbare sager i jorden. Dette blev påvist i sidste års hede 

sommer, hvor en lokal detektorfører stødte på ornamenterede bronzepladestykker i den 

nordvestlige udkant af Sønder Hygum. De skulle vise sig at være oppløjede fragmenter fra et 

bronzedepot med smykker og personlige ejendele, der har tilhørt en eller flere kvinder. 

Museet rykkede derud i slutningen af oktober for at lokalisere skattens nedgravningssted og 

erhverve resten af sagerne. Missionen lykkedes, og vi fandt ud af, at de mange bronzestykker 

repræsenterer et samlet depot, der blev nedgravet på kanten til et større engareal. Det skete 

mellem 900 og 700 før vor tidsregning. De mere end 120 bronzefragmenter udgør bl.a. dele af 

såkaldte hængekar med bølgebåndsmønster, snoede halsringe, dolke og prydbeslag. Muligvis 

er de ofret til højere magter i den soldyrkende religion, man praktiserede i yngre bronzealder.   

Bavnehøj, middelaldergårde, HBV 1677 

I den tørre sommer 2018 blev en stor forundersøgelse gennemført ved Gejsing nord for 

Lunderskov. Bygherren skulle udvide en eksisterende grusgrav betragteligt, og i den 

forbindelse påviste museet en gårdsbebyggelse fra middelalderen, som vi i november fik 

mulighed for at udgrave systematisk. Her blev et areal på 8200 m2 fladeafdækket, som 

rummede spor efter 10 etskibede langhuse fra 1100-1200-tallet. De må afspejle to eller tre 

samtidige gårde, som repræsenterer en lille landsby eller torp. Ingen toftegrænser kunne 

påvises, men dette er et særtræk i det centrale Sydjylland, hvor gårdene ofte var afgrænset af 

naturlige skel.   

 

Liste over undersøgelser: 

Større forundersøgelser 

HBV 1665 Grindstedvej etape 1 - cykelsti og vejudvidelsesprojekt syd for Hovborg 
HBV 1665 Grindstedvej etape 2 - vejudvidelsesprojekt ved Klelund Plantage 
HBV 1677 Bavnehøj VI kampagne 2 - råstofindvinding mellem Gejsing Lunderskov 
HBV 1677 Bavnehøj VI kampagne 3 - råstofindvinding mellem Gejsing/Lunderskov 
HBV 1731 Damgårdsvej - vejudvidelsesprojekt ved Brørup 
HBV 1744 Gammelby – Vejen - vandledningstracé 
HBV 1748 Bækkegård - boligområde i Bække 
HBV 1753 Ribevej - cykelstiprojekt syd for Holsted 
HBV 1756 Spangbro - boligområde i Andst 
HBV 1762/SJM 788 Tornum – Ribe - Biogasledning 
HBV 1772 Mosegården IV - vestgående rampe ved Vejen Øst motorvejsafkørsel  
 

Systematiske undersøgelser 

HBV 1677 Bavnehøj VI - råstofindvinding mellem Gejsing og Lunderskov 
HBV 1698 Stavsager Høj II - redningsudgravning af våbendepot (april) 
HBV 1698 Stavsager Høj II - dyrkningstruet undersøgelse af våbendepotet og hustomten (sept. 
– okt.) 
HBV 1698 Stavsager Høj II - dyrkningstruet undersøgelse af kulturlaget (december) 
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HBV 1698 Stavsager Høj III - redningsudgravning af et sværddepot (december) 
HBV 1771 Sønder Hygum - redningsudgravning af et yngre bronzealders bronzedepot 
 

Mindre og egenbetalte forundersøgelser og besigtigelser 

HBV 1698 Stavsager Høj (Fæsted) - dyrkningstruet lokalitet 
HBV 1747 Kongevej 49 (Rødding) 
HBV 1755 Tornumvej (Lintrup) 
HBV 1763 Vandledning i Tuesbøl landsby 
HBV 1774 Skodborghus - Geofysisk undersøgelse 
HBV 1776 Hygumskovvej 2 (Sdr. Hygum) 
 

Detektorfund 

Der blev behandlet mere end 400 indleverede genstande fundet i forbindelse med privates 

detektorbrug. 

Forskning 

Publikationer  
I 2018 har museets medarbejdere publiceret 7 faglige artikler, heraf 1 fagfællebedømt. 

Produktionen er relativt begrænset i forhold til foregående år, men stadig tilfredsstillende i 

forhold til de andre store opgaver, som er blevet løst i løbet af året. Vi bemærker desuden, at 

især de fagfællebedømte artikler kan have en lang produktionstid fra indsendelse til tryk. 

Arkæologi 

Faglige artikler 

Ejstrud, Bo 2018: Borgen Skodborghus. Nye undersøgelser. Museumsavisen 65, s. 5-10. 

Ejstrud, Bo 2018: Rorgængeren fra Andst. En bronzestatuette fra romerriget. Museumsavisen 

nr. 65, s. 14-15. 

Krøtel, Janne & Martin Egelund Poulsen 2018. Vikingetidsbebyggelse ved Brørup i Sydjylland. 

Middelalderarkæologisk Nyhedsbrev 94, s. 30-33. 

Grundvad, Lars 2018: Fæstedskatten – Det rigeste blandt rige fund fra en meget rig egn. 

Sønderjysk Månedsskrift 8, s. 306-313. 

 

Nyere tid 

Faglige artikler: 

Schaadt, Nick 2018: Hilsner fra Sønderskovs fortid. Museumsavisen 65, s. 11-13. 

 

Fælles 

Fagfællebedømt artikel: 

Schaadt, Nick & Lars Grundvad 2018: Lokemasken. Var Loke en beskytter? Chaos - 

Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier 66, 2016 (2018), s. 91-110. 

 



8 
 

Faglig artikel: 

Grundvad, Lars og Nick Schaadt 2018: Fra Abskowgarth til Askovgård. Fra Ribe Amt 2018, s. 72-

80. 

 

Deltagelse i faglige konferencer m.v.  

Foruden de trykte forskningsbidrag, har museets medarbejdere givet foredrag i forskellige 

faglige sammenhænge: 

Lars Grundvad: Fæsted skatten. Foredrag for studenterforeningen OTTAR, Moesgård, 20. 

marts. 

Bo Ejstrud: Museernes værdi. Impact, statistik og økonomi. Museumsforum Syddanmark, 

Temadag om Visioner for Museerne i region Syddanmark, Trapholt, 22. marts. 

Martin Egelund Poulsen: Hamburg-bopladsen fra Nedersøparken (Jels 3). Ældre stenalder 

seminar, Københavns Universitet, 25. maj. 

Martin Egelund Poulsen: Bronzealderdepotet fra Sønder Hygum. Bronzealderseminar, 

Sønderskov, 4. oktober.  

Lars Grundvad: Hvad et hus fra Fæsted kan gemme på. ODM fagligt orienteringsmøde, 

Munkebjerg Hotel, 14. november. 

Martin Egelund Poulsen: Udgravningen på Stensvanggård ved Brørup i Sydjylland. ODM fagligt 

orienteringsmøde, Munkebjerg Hotel, 13. november. 

Bo Ejstrud: Heden – et kontinuum. Hedeseminar, Sønderskov, 8. november. 

Linda Klitmøller: Hvad sker der på heden i 1800-tallet? Hedeseminar, Sønderskov, 8. 

november. 

Lars Grundvad & Martin Egelund Poulsen: Grænseløse tofter? Hvor er de jordgravede 

toftegrænser i det sydjyske indland? MIRUDA-seminar, Moesgård, 29. november. 

 

Afholdelse af seminarer o.lign.: 

Sønderskov var vært for tre faglige arrangementer i 2018: 

 

9./5.: Forskerforum, tilrettelagt af Forskerforum, som er et tværfagligt samarbejde mellem en 

række museer i regionen, med Bo Ejstrud som lokal arrangør. 

 

4./10.: Bronzealderseminar, tilrettelagt af et regionalt netværk af museumsinspektører med 

interesse i perioden, med Martin Egelund Poulsen som lokal arrangør. 

 

8./11.: Hedens historie, Tilrettelagt af Give-Egnens Museum, Museerne i Billund, Museet på 

Sønderskov, Museum Midtjylland, Ringkøbing-Skjern Museum og Vardemuseerne i 

samarbejde med Landbohistorisk Selskab, med Linda Klitmøller som lokal arrangør. 
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Formidling  
I 2018 var museets samlede besøgstal i alt 13.366 gæster. Med forårets store fokus på 

registreringsarbejdet var formidlingsindsatsen, og markedsføringen generelt af museet, 

nedprioriteret i årets første halvdel, ligesom en usædvanlig varm sommer også havde målbar 

indflydelse på besøgstallet i juli. Året sluttede med et fint besøg i november og december. Vi er 

derfor under omstændighederne meget tilfredse med årets besøgstal. 

 

Museets besøgstal i 2017 i forhold til gennemsnitstallene for 2013-2017. (I gennemsnittene er 

de stærkt afvigende måneder i juli 2016 og januar 2017 dog fraregnet.) 

Museet fik redaktionel omtale i 109 avisartikler igennem året. Det svarer til en artikel for hver 

3,4 dage.  

Udstillinger 
Udstillingsaktiviteten indebar udskiftninger af udstillingerne i 1 ’permanent’ afsnit af 

udstillingen, samt 3 særudstillinger. Museets permanente udstillinger står i højst fem år. 

Permanente udstillinger 

3. november åbnedes et afsnit om Middelalderen i Vejen Kommune. Med udgangspunkt i 650 

års jubilæet for Kongeborgen Skodborghus vises hovedaspekter af middelalderliv i området. 

Særudstillinger 

8. juli-19. august. Fæsted – alt det andet. Over sommeren viste vi et udvalg af de mange andre 

metalgenstande fra jernalder og vikingetid, som er fundet på Fæsted komplekset, men som 

ikke fik meget opmærksomhed under præsentationen af det store guldfund.  

25. august.-2. september. I forbindelse med Trekantsområdets Festuge var Sønderskov udvalgt 

som Vejen Kommunes ArtZone. Her vistes udstillingen Omslut, hvor tre kunstnere under 

ledelse af Andreas Sahl Andersen byggede værker op, der var mekanisk og elektronisk 
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synkroniserede med Sønderskovs gamle tårnur. Udstillingen blev åbnet med en reception den 

25. august. 

10. november-16. december. I forbindelse med Jette Frölichs Julestue og Jul på Sønderskov 

fremvistes en stor samling af historiske julekalendere i Riddersalen. Udstillingen blev til i 

samarbejde med Lillelunds Jul, og var baseret på Lillelunds samling. 

Særarrangementer 

Koncert: BothWays 

Sæsonen åbnede 25/1. med en koncert med vokalgruppen BothWays. Musikken blev 

undervejs sat i kulturhistorisk perspektiv ved museumsleder Bo Ejstrud. Der var 37 gæster. 

Prinsessedag 

21./4. blev der igen afholdt prinsessedag i samarbejde med Vejen Kommunes biblioteker. Her 

deltog 62 børn og 55 voksne. 

Plante-bytte-dag 

10./5.: Havekredsenes traditionelle arrangement på Sønderskov. Der var ca. 250 gæster. 

Vinfestival 

9./6. holdt museet Vinfestival i samarbejde med Vinfordig i Brørup. Arrangementet var 

udsolgt, med 147 gæster. 

DM i middelalderkamp samt Ridderdag 

16./6. Sønderskov lagde plæne til DM i middelalderkamp, med ca. 150 gæster. Samme dag 

afholdtes Ridderdag for børnene, i samarbejde med Vejen Kommunes Biblioteker. Her deltog 

22 børn og 22 voksne.  

Pinsegudstjeneste 

21./6.: Friluftgudstjeneste på plænen, arrangeret af Malt Provsti. 225 deltog i gudstjenesten. 

Skt. Hans 

23./6.: Igen i år blev der afholdt Skt. Hans på Sønderskov. Årets taler var museumsleder Bo 

Ejstrud. Besøgstallet var ca. 80 personer. 

Æblefestival   

30./9. Den traditionelle Æblefestival på Sønderskov. Arrangementet blev besøgt af 214 voksne 

og 32 børn.  

Krondyrfestival 

5./10. I forbindelse med Restaurant Herregårdskælderens Krondyrfestival bød Naturvejleder 

Sam Sørensen på Krondyrtur i landskabet. Der deltog 92 gæster. 

Allehelgen 

31./10. For første gang bød museet på Allehelgensaften på Sønderskov. Et stort antal frivillige 

bidrog til arrangementet. Det blev en stor succes med 328 børn og 165 voksne. 
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Portvinsfestival 

9./11. I samarbejde med VinForDig afholdtes portvinsfestival med en række leverandører. 

Arrangementet var udsolgt med 130 gæster. 

Jette Frölichs Julestue 

10.-18./11. I samarbejde med Jette Frölich Design og Lillelund Julemuseum var der indrettet 

julestue med Jette Frölichs arbejder. Lillelund Julemuseum udstilliede desuden gamle 

julekalendere i riddersalen. Der kom i alt 1192 gæster i løbet af ugen. 

Jul på Sønderskov 

Weekenderne 25.-26. november og 2.-3. december afholdtes det årlige julearrangement. 

Dette arrangement lykkes ved hjælp af den store indsats fra en lang række frivillige, samt 

udstillerne. Besøgstallet var 1965 gæster. 

 

Offentlige arrangementer uden for museet  
Bo Ejstrud: Renæssancens landskab. Lindknud Aftenhøjskole. 8. marts. 

Bo Ejstrud og Michael Bach Henriksen: Interview om Fæstedbogen. Historiske dage, 

Øksnehallen. 10. marts. 

Lars Grundvad: Fæsted skatten. Hejls Lokalhistoriske Forening. 15. marts. 

Lars Grundvad: Fæsted skatten. Brugerråd, Gesten. 4. april 

Sam Sørensen: Skolemesse, deltager i Vejen Kommunes stand. Musikhuset i Århus. 18.-19. 

april. 

Bo Ejstrud og Andreas Sahl Andersen: Interview vedr. ArtZone. Startevent, Trekantsområdets 

Festuge. 12. juni. 

Sam B. Sørensen: Byvandring i Donslund den 23. august 

Lars Grundvad: Fæsted skatten. Kongeaamuseet. 29. august. 

Sam B. Sørensen: Lintrup Pansergrav. Askov Bylaug. 22. september 

Bo Ejstrud: Fæsted skatten. Ebeltoft Folkehøjskole. 3. oktober. 

 

Omvisninger m.v. 
Der har været i alt 25 omvisninger af private grupper på museet i løbet af året. Desuden har 

museets personale holdt i alt 18 foredrag i forskelligt regi (foreninger m.v.) uden for museet.   
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Internet 
Museets hjemmeside på www.sonderskov.dk havde 29.014 besøg, med i alt 95.166 

sidevisninger. Vores system frasorterer søgerobotter i denne statistik. 

Museets facebook side www.facebook.com/sonderskov.dk er steget fra 2844 brugere ved årets 

start til 3386 ved årets udgang.  Årets stigning er dermed 542 personer, svarende til 19 %. 

 

 
www.facebook.com/sonderskov.dk: Daglig rækkevidde gennem 2018.  

Den samlede årlige rækkevidde (summen af alle daglige tal) var 388.829 personer.  

Facebook siden blev vist i alt 623.633 gange (2017: 1.088.277, 2016: 776.582). Det samlede tal 

for både hjemmeside og Facebook er dermed 718.799 visninger. I løbende gennemsnit ses det, 

hvordan opmærksomheden har været højest mod årets slutning. Dette er ikke mindst et 

produkt af at årets arrangementer var samlede i denne periode. ’Månedens fund’, hvor vi viser 

et spændende arkæologisk fund fra ansvarsområdet, ses dog også tydeligt i statistikken.  

 
www.facebook.com/sonderskov.dk: Samlet rækkevidde (løbende 28 dage) gennem 2018. 

Skoletjeneste og uddannelse 
Der har i 2018 været omvisninger og arrangementer for 55 skoleklasser og skoleforløb, med 

deltagelse af i alt 1582 skolebørn og 98 voksne. Af børnehaver og dagplejere har vi haft besøg 

af 195 børn og 25 voksne i løbet af året. Tilsammen har vi derfor haft kontakt med 1777 børn i 

2018. Alle disse forløb er gratis. Der har desuden været afholdt et kompetenceudviklingsforløb 
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for seks lærere. Foruden arrangerede forløb har vi haft et antal klasser, som har besøgt museet 

på egen hånd. Nogle klasser besøger desuden selv haveanlægget uden at gå ind i bygningen, 

og bliver derfor ikke talt med i vores besøgsstatistik.  

Sammen med Askov Højskole udbød Museet et ugekursus i Arkæologi for amatørarkæologer. 

Kursusledere var Bo Ejstrud fra museet og Ulla Henningsen fra højskolen.  

Bo Ejstrud er beskikket censor for Censorkorpset for forhistorisk, middelalder- og 

renæssancearkæologi i perioden 2018-2022. 

Natur- og Kulturskolen 
2018 har igen været et godt år på Natur- og Kulturskolen. Naturvejlederen har oplevet en 

stigning i efterspørgslen på de lidt længere forløb med både daginstitutionerne og skolerne. De 

har et ønske om, at man kommer længere ind i emnerne, og at børn og elever får en bredere 

forståelse af et givent emne. Dette har været spændende, og har også gjort at der har været 

afholdt kurser for Kommunens pædagoger og dagplejere inden for f.eks. ”Krible Krable”, et 

stort projekt i samarbejde mellem Nordea fonden, DR og naturvejledere i hele landet. I Vejen 

Kommune blev der lavet et større kursus på Søballegård, ved Randbøl, med knap 40 lærere og 

pædagoger på kursus i emner, der relaterer til insekter. 

Skolerne har også taget emner som ”VILD MAD” til sig, og der er øget fokus på bæredygtighed, 

og det at kunne sanke mad i naturen, og dermed den enkeltes betydning i den store helhed. 

Dette vil forventeligt fortsætte ind i 2019 og videre frem.  

Dertil er der blevet afholdt en del, nu kan man snart kalde dem traditionelle arrangementer på 

Museet på Sønderskov med deltagelse fra Naturvejlederen. I samarbejde med Vejen 

Kommune inviteres de 4-8 årige til prinsessedag, hvor der også fiskes efter frøer i voldgraven. 

Der er traditionen tro brølet efter hjorte, samlet svampe, lavet bjesk og bitter, og biernes 

verden er vist frem for de interesserede familier. Der er et stigende besøgstal til flere af 

arrangementerne, ikke mindst pga. Museet på Sønderskovs hjemmeside, og brugen af 

Facebook hvor også vores gæster roser os for arrangementerne og events.  

Naturskolen kører fornuftigt, og er brugt godt igennem året. Der er periodevis meget travlt, 

men så er der heldigvis også perioder, hvor der er tid til at planlægge og afrapportere.  

Naturskolen har en del betalings arrangementer som laves for firmaer og nabokommunerne, 

og det er en fin egenindtjening på naturskolen. Dette er med til at give Natur- og kulturskolen 

et løft og sætte Vejen Kommune og Museet på Sønderskov på landkortet. Der er mange der vil 

”lege med” og denne synergi og dynamik skal vi holde i gang fremadrettet.  

I 2018-2019 er Naturskolen blevet bedt om at være med til at digitalisere ude-undervisning i 

dagplejen og børnehaverne, så personalet bliver i stand til at lave forløb i deres nærmiljø, efter 

at have set f.eks. en video med ”Naturvejlederen fortæller om insekter i græsplænen”, eller 

”Regnormens liv”, og meget andet. 
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Vejen Lokalhistoriske Arkiv 
Vejen Lokalhistoriske Arkiv har til huse i Vejen gamle Kommunekontor fra 1922, som ligger 

Østergade 2. Lokalerne her omfatter to magasin rum, hvoraf den ene er en stor brandboks, 

læsesal med plads til 6 besøgende, to kontorer samt et forrum, der er indrettet med tre 

arbejdspladser til Vejen Lokalhistoriske Forening. Arkivet råder desuden over et magasin i 

kælderen Nørregade 8. I efteråret blev arkivets lokaler renoveret. De gamle vinduer fra 1922 

blev istandsat og malet. Det samme blev lofterne. Renoveringsprojektet afsluttedes med 

montering af nyt loftslys i samtlige rum til stor glæde for såvel personale som brugere. 

Renoveringen betød, at arkivet holdt lukket i et en periode.   

Arkivet holder åbent to dage om ugen, mandag kl. 10 til 16 og torsdag kl. 9 til 13. Vi havde i 

2018 271 besøgende. Derudover besvarede vi en række såvel mundtlige som skriftlige 

henvendelser, i gennemsnit 1-2 pr. åbningsdag. En tilbagevendende kunde er Vejen Kommune, 

afdeling for Teknik og Miljø, som trækker på arkivets viden og samlinger i forbindelse med 

behandling af såvel byggesager som udarbejdelse af lokalplaner.   

Arkivet havde i 2018 to fastansatte medarbejdere, en arkivleder, som også er 

museumsinspektør, og en kontorassistent, som er ansat i et fleksjob med en gennemsnitlig 

ugentlig arbejdstid på 9 timer. Arkivet havde ved indgangen til 2018 på grund af sygdom i 2017 

fået oparbejdet et registreringsefterslæb, som nu næsten er blevet afviklet. Ud over det 

fastansatte personale har arkivet et mindre antal frivillige tilknyttet samt et velfungerende 

samarbejde med Vejen Lokalhistoriske Forening, som hjælper arkivet med at løse en række 

opgaver. Vigtigst er identifikation af ”ukendte” fotos fra de sidste tre tiår af 1900-tallet samt 

konvertering af ældre videooptagelser til digital form. Samarbejdet går begge veje. Foreningen 

driver hjemmesiderne www.vejenbys.dk og www.vejenby.dk., som arkivet er leverandør af 

materialer til.   

Arkivet modtog i 2018 22 indleveringer af varierende størrelse. Blandt indleveringen var flere 

foreningsarkivet, deriblandt fra KIF’s Fanklub og Vejen Svømmeforening. 

Vejen Lokalhistorisk Arkiv er medlem af Arkivrådet for Vejen Kommune, Sammenslutningen af 

Sydvestjyske arkiver, Organisationen Danske Arkiver, samt Landsforeningen til bevaring af Foto 

og Film. For at styrke samarbejdet mellem Arkivrådet for Vejen Kommune og Museet på 

Sønderskov, har museet en fast plads i rådets forretningsudvalg, en plads, som pt. indehaves af 

arkivets leder. 

Bygninger 
Museet ejer ikke selv ejendommen. Sønderskov Hovedgård ejes af tømrermester Helge 

Kragelund. Museet var lejer den første periode efter etableringen, dernæst var Brørup 

Kommune lejer, og nu lejer Vejen Kommune ejendommen af Helge Kragelund. Ejendommen 

stilles til rådighed for museet.  



15 
 

I 2018 var Vejen Kommune stået for renovering af brofæstet over voldgraven syd for 

hovedbygningen. Dermed fortsætter Kommunens engagement i vedligeholdelse af 

bygningerne. 

 

Udendørs arealer 
Museet råder over et udeareal på omkring 4 ha. Arealet er opdelt i parkeringsplads, køkken- og 

urtehave, prydhave samt Hjortehaven, en mindre skov syd for hovedbygningen. Arealerne 

bliver flittigt brugt af publikum også uden for museets ordinære åbningstider.  

I samarbejde med Vejen Kommune, de nutidige lodsejere samt frivillige anlagde museet i 2009 

en sti, Møllestien, gennem den østlige del af Sønderskovs herregårdslandskab med en række 

poster ved interessante punkter i landskabet. Gennem året har haven et stort antal brugere, 

om end vi ikke tæller dem. 

Køkken- og urtehaven drives af frivillige i arbejdsgruppen ’Sønderskovs Folkehave’. 

Til at holde museets øvrige udendørsarealer får museet hjælp fra en anden frivillig 

arbejdsgruppe, ”Sønderskovs Hovbønder”.  

I den sydlige ende af køkken- og urtehaven har Malt Herreds biavlerforening anlagt en 

skolebigård. Her holder biavlerforening aftenåbent for publikum hver torsdag i perioden fra 

april til august, hvor nye biavlere kan lære at holde bier.   

 

Museets organisation og administration 

Bestyrelsen i 2018 
Valgt af Museumsforeningen: 

 Inger Bråsch Gram (formand) 

 Bodil Baagø (næstformand) 

 Ann Møller Gram 

 Gunnar Krog 

 Lennart Madsen  

 Niels Rasmussen 

 Troels Ravn 

Udpeget af Vejen Kommune: 

 Jakob Borgensgård  

 Poul Egelykke 
 
Forretningsudvalget består af: 



16 
 

 Inger Bråsch Gram (formand) 

 Bodil Baagø (næstformand) 

 Lennart Madsen 

 

Museumsforeningen 
Museumsforeningen Sønderskov havde 204 medlemmer, heraf 84 enkeltmedlemmer, 116 

dobbeltmedlemskaber og 4 institutionsmedlemmer pr. 31. december 2018. Som medlem af 

Museumsforeningen får man 10 % rabat på indkøb i museets butik, gratis adgang til museet på 

hverdage og 50% rabat på entreen til særarrangementer. Museet og Museumsforeningen 

udgiver i fællesskab Museumsavisen, som sendes til medlemmerne. Kontingentet er 150 kr. for 

enkeltmedlemsskaber og 200 kr. for dobbeltmedlemsskaber. 

 

Personale 
Bo Ejstrud, museumsleder 

Nyere tid: 

Linda Klitmøller, museumsinspektør, og leder af Vejen Lokalhistorisk Arkiv 
Nick Schaadt, museumsinspektør  

Arkæologi 

Scott Dollar, museumsinspektør 
Janne Krøtel, museumsinspektør 
Lars Grundvad Nielsen, museumsinspektør 
Martin Egelund Poulsen, museumsinspektør 

Natur- og Kulturskolen 

Sam Bøgesgaard Sørensen, naturvejleder 

Teknisk-administrativt personale 

Connie Jepsen, museumsassistent  
Søren Krabbenhøft, pedelmedhjælper 
Ida Knudsen, bogholder  
Joan Lindberg, museumsassistent 
Flemming Schmidt, pedel  
Merete Wehlast, museumsassistent 
Razija Zvonič, rengøringsassistent  
 

Vejen Lokalhistorisk Arkiv 

Linda Klitmøller, arkivleder 
Lena Brønd, arkivassistent 

Deltidsansatte kustoder: 

Rikke Fogh, kustode  
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Andre ansættelser 

Museet på Sønderskov er bevidste om vores sociale ansvar, og om, at vi er en type af 

arbejdsplads, hvis værdier og opgaver giver mulighed for en vis rummelighed. Vi mener, at der 

er væsentlige samfundsmæssige og sociale hensyn at tage i forbindelse at sikre en tilknytning 

til arbejdsmarkedet for mennesker, som står uden for det. Vi har derfor løbende et antal 

ansættelser på støttede vilkår, i form af f.eks. virksomhedspraktik, løntilskud, aktivering og 

arbejdsprøvning. Der er i den forbindelse et godt samarbejde med Vejen Kommunes jobcenter. 

 

Frivillige  
Lige fra oprettelsen har Museet på Sønderskov haft mange frivillige tilknyttet, og en stor lokal 

opbakning. Gruppen er på omkring firs personer, og de yder et stort stykke arbejde for 

museet. Gruppen af frivillige kan deles i to. De frivillige medarbejdere, som er tilknyttet en 

arbejdsgruppe, og som kommer regelmæssigt på museet, og den store gruppe af frivillige, som 

træder til ved de store særarrangementer. For særarrangementer er der generelt en meget 

stor støtte fra frivillige. 

Arbejdsgrupperne af frivillige medarbejdere, som regelmæssigt kommer på museet, er 

følgende:  

 Kustodegruppen, som varetager kustodevagter og passer butikken i weekender, 

helligdage og evt. under ferier og fridage. 

 Hovbønderne, som hjælper med til at passe museets udearealer. 

 Havegruppen, som står for driften af Sønderskovs Folkehave – en rekonstruktion af en 

herregårds køkkenhave fra slutningen af 1700-tallet. 

 Omvisere, som påtager sig omvisninger på museet uden for den ordinære åbningstid. 

 Smedene, der bemander den gamle smedje, laver reparationsarbejde og fremstiller 

genstande til salg i museets butik.  

Ligesom de foregående år havde det ikke været muligt at holde området så flot, at 

gennemføre alle museets aktiviteter og arrangementer, holde museet åbent i weekenderne og 

meget mere uden den fantastiske opbakning fra alle disse frivillige. Vi skylder stor tak for 

indsatsen og det gode samarbejde. 

 

Økonomi 
Det samlede resultat blev i år et lille underskud på ca. 16.000 kr. Museets økonomi er 

fortrinsvis baseret på driftstilskud fra hovedtilskudsgiver, Vejen Kommune, og på statstilskud. 

Dernæst er der en ejenindtjening på den bygherrebetalte arkæologi, samt indtægter fra 

omvisninger, arrangementer og butiksdrift. For yderligere oplysninger henvises til museets 

regnskab.  
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Underskrifter 
 

Sønderskov, 14. marts 2019 

 

 

Bo Ejstrud, museumsleder 

 

 

 

Godkendt d. 14. marts 2019 

 

 

 

Inger Bråsch Gram  Bodil Baagø  Poul Egelykke 
Bestyrelsesformand Næstformand 
 

 

 

 

Ann Møller Gram Gunnar Krog  Lennart Madsen 
 

 

 

 

Niels Rasmussen Troels Ravn  Maya Ryom 


