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Museum Sønderjylland er hårdt ramt af energikrisen 

 

Med ni museer og 37.000 m2 under tag er Museum Sønderjylland 

hårdt ramt af de stigende priser på energi. Museet, der blandt 

andet omfatter Sønderborg Slot, Kunstmuseet i Tønder, Arkæologi 

i Haderslev og Kulturhistorie Aabenraa, forudser et underskud på 

over en million kr. i 2022.  

 

Museets udgifter til energi har de sidste år ligget på omkring 2,5 

mio. kr. Men i løbet af sommeren og efteråret er prisudviklingen 

og prognoserne fra energiselskaberne kun gået den forkerte vej. 

Ud fra de nuværende prognoser vil museets energiudgifter i 2023 

være 6,5 mio. kr. – en stigning på hele 4 mio. Det svarer til en 

stigning fra 3% til 10% af museets samlede budget. 

 

Museet har derfor lagt en plan for, hvordan energiforbruget 

nedbringes, men det vil ikke være nok at skrue ned for varmen og 

forkorte åbningstiden. Derfor har museets bestyrelse på sit 

seneste møde godkendt, at museerne Kulturhistorie Aabenraa 

(søfartshistorie), Drøhses Hus i Tønder (kniplinger), 

Cathrinesminde Teglværksmuseum og caféen på museet i Tønder 

lukkes for publikum indtil videre og at der nedlægges 11 faste 

stillinger. Dertil kommer en række sæsonansættelser, der ikke 

genbesættes i sæson 2023, fortæller museumsdirektør Axel 

Johnsen: 

 

- Der er ikke anden udvej. Hvis vi skal have store udstillinger, 

aktiviteter og skoletilbud på programmet i 2023, er vi nødt til at 

samle vores aktiviteter på færre steder - i hvert fald så længe 

prognoserne er så dystre som nu, siger Axel Johnsen. 

 

Derfor er der heller ikke sat en dato på, hvornår de tre steder og 

caféen i Tønder åbner igen. Med den midlertidige lukning af de tre 



 

museer og caféen i Tønder køber museet sig tid til at omstille sig 

og investere i nye energiløsninger dér, hvor det er muligt. 

 

Museum Sønderjylland er en selvejende institution med en årlig 

omsætning på cirka 72 mio. kr. med driftstilskud fra staten og de 

fire sønderjyske kommuner. Museet driver alle sine bygninger 

selv, herunder to slotte og et nyt magasin og bevaringscenter i 

Rødekro, hvor alle museets 290.000 genstande samles.  

  

Yderligere oplysninger hos: 

Museumsdirektør Axel Johnsen, ph.d. 

Email: adjo@msj.dk 

Mobil: 30 80 26 95  

 

Fakta:  

• Museum Sønderjylland omfatter museerne Arkæologi 

Haderslev, Gram Lergrav, Museerne i Tønder, Drøhses Hus, 

Højer Mølle, Sønderborg Slot, Cathrinesminde 

Teglværksmuseum, Kunstmuseet Brundlund Slot og 

Kulturhistorie Aabenraa. 

• Museets hovedopgaver er formidlingen af grænselandets 

dansk/tyske historie, nyere nordeuropæisk kunst, 

arkæologi i Sønderjylland og Kolding Kommune og 

naturhistorie i Sønderjylland. 

• Museet havde i 2021 et elforbrug på 925.000 kWh. 
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