Strategi for Ringkøbing-Skjern Museum

Landskabet er kulturhistoriens vævestol
Levende historie omkring å, fjord, hav og hede
i Ringkøbing-Skjern Kommune

I strategi for Økomuseum 2:0 kombineres det statiske med det dynamiske.
Fire konstante landskabstypiske formidlingsrum
kombineres med fire foranderlige fortællingsrum.
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FORORD
Det er ved første øjekast kan det være at se sammenhængen mellem de mange fredede og bevaringsværdige
bygninger omkring Ringkøbing Fjord, som er en del af Ringkøbing-Skjern Museum. Men forklaringen er, at
de ligger på deres oprindelige placering, fordi Ringkøbing-Skjern Museum drives som et økomuseum, hvor
kulturarven forstås udfra den landskabsmæssige sammenhæng, den indgår i. De egnskarakteristiske bygninger
fortæller således historien om, hvordan menneskerne i bygningerne har levet, tilpasset sig, og forsøgt forandret
de landskabsmæssige sammenhænge, som de er en del af.
Økomuseet er derved forklaringen på museets decentrale struktur. Men det har været et ønske, siden fusionen
i 2007 mellem det daværende Skjern-Egvad Museum og Ringkøbing Museum, at få skabt en rød tråd, der binder de mange bygninger forståelsesmæssigt sammen. Det er nemmere sagt end gjort, for hvordan spinder man
en rød tråd mellem vikingetiden, modstandsmanden Kaj Munk, de udstødte rakkere, købstaden Ringkøbing
og museets mange andre temaer og bygninger?
Løsningen har dog vist sig at være lige så enkel, som udfordringen er kompliceret. Der skal ikke spindes én tråd
- men derimod mange. For ligesom økomuseet foreskriver, at historien skal forstås i dens fulde sammenhæng,
er en enkelt rød tråd ikke beskrivende nok i sig selv for at rumme Ringkøbing-Skjern Museums mange historier.
Den røde tråd skal også indgå i en større forståelsesmæssig sammenhæng, på samme måde som at de enkelte
tråde på en væv til sammen udgør et hele, der er meget større end den enkelte tråd.
De grundlæggende tråde i den nye strategi er de arketypiske landskaber i den vestjyske natur. Bygningerne på
Ringkøbing-Skjern Museum - eller med andre ord kulturarven i Ringkøbing-Skjern Kommune bindes sammen
af landskabet i en forståelsesmæssig kontekst på tværs af tid og geografi. Det betyder, at Ringkøbing-Skjern
Museum også forsat kan være en aktiv medspiller i at skabe sammenhængskraft for hele Ringkøbing-Skjern
Kommune og dens nye strategi ”Naturens Rige.”
Den nye strategi skaber ikke kun sammenhæng eksternt, den skaber også internt i museets organisation en
stærkere sammenhæng mellem museets kerneydelse som den er foreskrevet i museumsloven og helt ud til de
åbne døre på besøgsstederne, hvor der i 2017 gik 216.000 gæster igennem - alle sammen lidt klogere på den
vestjyske kulturarve end da de kom.
Således er det intentionen, at Ringkøbing-Skjern Museum også i fremtiden skal medvirke til at skabe sammenhæng, perspektiv og identitet ved at bevare og rekonstruere kulturhistoriske helheder og sætte disse i spil
med henblik på at skabe oplevelser og perspektiv for museets gæster i fuld overensstemmelse med museumslovens intentioner.
Suzanne Eben Ditlevsen, LandLabDK, skal have en stor tak for, med sikker hånd, at navigere museet gennem
denne strategiske gentænkningsproces frem mod en ny strategi, der som et flot vævet tæppe giver museet
et strategisk spillerum til at væve mange forskellige mønstre, og som samtidig er så stærkt, at det vil kunne
anvendes mange år frem i tiden.
Kim Clausen
Museumsdirektør
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BAGGRUND
Økomuseum
Ringkøbing-Skjern Museum er et økomuseum. Det er der hverken
et specielt økologisk eller økonomisk sigte med. Men med en fælles
oprindelse i det græske ord oikos, som betyder husholdning, er der
alligevel en sammenhæng. I økologien ønsker man forståelse af et
givet økosystems husholdning. I økonomien ønsker man at forvalte
husholdningen.
De kulturhistoriske museer er et led i vores ønske om at forstå sammenhænge gennem at rubricere og kategorisere. I museet kobles
forståelsen og forvaltningen med museumslovens formål om ”at sikre
kulturarv og naturarv i Danmark og udvikle betydningen af disse i
samspil med verden omkring os.”
Økomuseet betragter også dets bygninger som museumsgenstande,
og autenticiteten er central. Museets bygninger samles derfor ikke på
ét sted til et frilandsmuseum. I stedet ligger de forskellige besøgssteder
på deres oprindelige placering i landskabet, og deres historie fortælles på stedet. Det er historier om sammenhænge mellem mennesker,
genstande, bygninger, landskab og planter.
Som museumstype består økomuseet af følgende elementer:
• Dokumentationscenter
• Besøgssteder med udstillinger
• Historiske værksteder og levendegørelse
• Enkelte seværdigheder - kulturspor og kulturmiljøer
• Stier og ruter
Økomuseet formidler vestjysk identitet og kulturhistorie. Gennem
et finmasket net af bygninger, genstande, landskaber og fortællinger
væves et fortælletæppe. Et tæppe der kan aktiveres og levendegøres
af museets medarbejdere og frivillige, men som også kan udfoldes
videnskabeligt i museets forskning. Endelig kan den levendegjorte
historie videreudvikles som en dynamisk og elektronisk formidling til
de museumsgæster, der bevæger sig rundt på egen hånd.

Levende historie
Begrebet “Levende Historie” fungerer som museets brand. Begrebet
anvendes aktivt og indgår i museets hjemmeside samt som titel på
det program, der udgives halvårligt. I den levendegjorte historie
tilstræber museet at skabe en autentisk og oplevelsesmæssig helhed.
En helhed hvori alle museets formidlingsplatforme kan indgå. Udstillinger, events, historiske værksteder, naturskole, museumspædagogik
og naturvejledernes formidling er alle facetter i den levende historie.
Der stiles efter, at skabe et museumsbesøg som et dynamisk møde
mellem mennesker med fortællingen i centrum.
• Den levende historie er i konstant udvikling og forandring
• Den levende historie opleves i sammenhænge - mennesker, bosætning, erhverv og kulturhistorie mv.
• Levende historie formidles af mennesker til mennesker
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Det folkelige bagland
frivillige og foreninger
I Ringkøbing-Skjern Museum er det tætte samarbejde med
lokalsamfundsorganisationer og frivillige et vigtigt fundament for
arbejdet med den levende historie. I starten af 2016 er der foretaget
en revidering af museets frivilligpolitik. I denne redegøres nærmere
for værdier, vilkår og aftalegrundlag for museets mere end 300
frivillige. Heraf er hovedparten organiseret i interessebaserede laug,
der alle er tilknyttet en konkret tovholder på museet. Mange historiske færdigheder videreføres i laugene, der fungerer som en faglig
vidensbank for de historiske fags tavse viden.

Emne-laug
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Markedsførings-laug
Landbo-laug
Købmands-laug
Bager-laug
Møller-laug
Smede-laug
Husflids-laug
Fødevare-laug
Formidlings-laug
Museums-laug
Håndværker-laug
Natur-laug
Dragt-laug
Oldtids-laug

Afdelings-laug
•
•
•
•

Præstegårds-laug
Købstads-laug
Vikinge-laug
Klitbo-laug

Museumsforeninger
Foruden de mange frivillige udgøres det folkelige bagland af omkring
700 medlemmer fordelt på de to museumsforeninger.
•
•
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Nuværende museumsfaglige temaer
Ringkøbing-Skjern Museum og Vardemuseerne har i fællesskab formuleret fire supertemaer for samarbejdet
langs den jyske vestkyst. Herudover har Ringkøbing-Skjern Museum, i sin egenskab af økomuseum, oplistet ni
egnsorienterede kulturhistoriske temaer.

Supertemaer
•
•
•
•

Vestkystturisme
Jernalder-Vikingetid
2. Verdenskrig
Vestjyder - landskab og identitet

Økomuseets temaer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Å og fjord
Kyst og klit
Bosætning - landsby, købstad og stationsby
Tro og overtro
Vestjyllands industrialisering
Vand- og vindmøller
Landbrug
Rakkerne
Vestjylland og verden

Målgrupper
Ringkøbing-Skjern Museum målretter sin formidling mod såvel lokale borgere som mod udefrakommende
gæster og turister. Økomuseumsformen, med de mange decentrale besøgssteder, giver på den ene side gode
muligheder for at udbygge synergi med såvel turismesektoren som med frivillige i kommunens mange aktive
lokalsamfund. På den anden side udfordrer de fysiske afstande i den decentrale museumsform en simpel drift
og ressourcefordeling.
Som kulturinstitution i et af Danmarks største turistområder har museets aktiviteter et anseeligt kommercielt
potentiale, og en stor andel af museets besøgende udgøres da også af turister fra både ind- og udland. Særligt
de tyske gæster, der i forvejen har en lang tradition for at besøge området, er stærkt repræsenteret. Ringkøbing-Skjern Museum arbejder målrettet med de udfordringer og muligheder, som et markant turistområde
præsenterer museumsvirket for, og museet udvikler løbende balancen og synergien mellem museumsforpligtelse og de forretningsmuligheder, som turismen tilbyder.
Ringkøbing-Skjern Museum udnytter allerede i dag mulighederne
for en stærk egen-indtjening til at
kvalificere grundlaget for museumsdriften generelt. Museet har
således gennem de senere år øget
sin egen-indtjening markant. Den
øgede egen-indtjening geninvesteres i museumsforpligtelsen og er
på den måde med til at højne kvaliteten af de museale forpligtelser.
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Besøgssteder
Ringkøbing-Skjern Museum råder
over en række decentrale besøgssteder. Heraf er hovedparten i
museets ejerskab. Omkring de
resterende ejendomme er der
indgået driftsaftaler med ejer.
Besøgsstederne er bemandede
bygninger, der indgår i en formidlingsmæssig sammenhæng
med det omkringliggende landskab.
Parallelt hermed findes en række
mindre og ubemandede fortællesteder og kulturspor i landskabet.
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Abelines Gaard
Sæsonåbent

15
12

6
Kaj Munks
Præstegård

3

11
Fahl Kro
Sæsonåbent

Sæsonåbent

2
Skjern Reberbane
Åbent efter aftale

3
Gåsemandens Gård
drives af Ringkøbing
Amts Husflid

7
Ringkøbing
Museum

12
Bork
Vikingehavn

Helårsåbent

Sæsonåbent

8
Dejbjerg
Jernalder

13
Rakkerhuset
Åbent efter aftale

Sæsonåbent

4
Lyngvig Fyr

9
Skjern Vindmølle

14
Provstgårds Hus

Helårsåbent

Sæsonåben

Sæsonåben

5
Hattemagerhuset

10
Bundsbæk Mølle

15
Søren Lykkes Hus

Sæsonåbent

Sæsonåbent

Benyttes af
Bork Havn

16
Redningsstation
Sæsonåbent
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Danske og internationale samarbejdspartnere
Ringkøbing-Skjern Museum har et strategisk samarbejde med:
• Ringkøbing-Skjern Kommune
• Ringkøbing Fjord Turisme
• Jämtli Historieland, Sverige
• Konserveringscenter Vest
• Vardemuseerne
Herudover har museet et lang række samarbejdspartner i forbindelse med faglige projekter, udviklingsprojekter, skoleprojekter mv.
250.000

Nøgletal

216.358

200.000
165.333

Med beliggenheden i et attraktivt 150.000
turistområde har Ringkøbing-Skjern Museum,
med sine decentrale besøgssteder, opnået et
100.000
samlet besøgstal og en årlig omsætning
på
henholdsvis 216.358. besøgende og 28 mio.
kroner i 2017. Heraf udgøres ca. halvdelen
50.000
af museets egenindtjening.
Figuren viser Ringkøbing-Skjern Museumssamlede besøgstal fra 2010-2017

182.568

167.769

176.375

191.911

153.545

120.486

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ringkøbing-Skjern Museums samlede årlige omsætning fra 2013-2017
(2017)
Statstilskud
3.620.033
Tilskud RKSK 6.377.053
Tilskud i øvrigt 1.157.500
Tilskud i alt
11.154.586
Egenindtjening 16.905.899
Omsætning i alt 28.060.485

2016

2015

2014

2013

3.689.854
6.429.498
907.000
11.026.352
14.967.716

3.724.377
6.276.073
1.142.853
11.143.303
13.919.170

3.760.748
6.309.684
1.136.000
11.206.432
12.260.494

3.762.431
6.178.000
1.124.149
11.064.580
10.840.044

25.994.068

25.062.473

23.466.926

21.904.624

Det moderne kulturhistoriske museum balancerer
mellem det kulturelle og det kommercielle
- mellem forpligtelse og forretning.
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LEDELSESGRUNDLAG
Vision
Det er Ringkøbing-Skjern Museums vision at markere sig som et stærkt vestjysk kulturhistorisk
museum, der på regionalt, nationalt og internationalt plan er kendt for følgende:
•

Danmarks førende økomuseum, der gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling
arbejder på en helhedsorienteret forvaltning af den vestjyske kultur- og naturarv i tæt samarbejde med
lokalbefolkning og kommune.

•

Det naturlige omdrejningspunkt i kommunens satsning på oplevelsesøkonomi, forstået som en bæredygtig,
egnskarakteristisk helårsturisme omkring Ringkøbing Fjord.

•

Et synligt og dynamisk museum i øjenhøjde, der beskæftiger sig med de lange linjer i kulturlandskabets
udvikling i Vestjylland.

•

Udvikling af partnerskaber, der sikrer museet kompetencer på alle områder indenfor museumsarbejdet
og er med til at skabe en attraktiv og udviklende arbejdsplads.

Mission og formål
•

Ringkøbing-Skjern Museums mission er gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling
at belyse tilstande og forandringer inden for kulturhistorien fra dens første begyndelse til nutiden.

•

Som erklæret økomuseum beskæftiger museet sig med samspillet mellem mennesker, kultur og natur.

•

Ringkøbing-Skjern Museums samlinger og øvrige viden gøres tilgængelige for offentligheden og stilles til
rådighed for forskningen. Museet udbreder kendskabet til resultater af såvel museets egen forskning som
anden forskning baseret på museets samlinger.

•

Ringkøbing-Skjern Museums ansvarsområde er identisk med Ringkøbing-Skjern Kommune.

Værdigrundlag
Ringkøbing-Skjern Museum baserer sit daglige virke på samarbejde, åbenhed, social forståelse, faglighed
og kvalitet.
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ØKOMUSEUM 2:0
Hvad skal strategien kunne?
Strategien er Ringkøbing-Skjern Museums ledelses- og styringsværktøj på den langsigtede bane. Værktøjet skal
have relevans og internt ejerskab i såvel museets styrelse, som i direktionen og blandt de øvrige medarbejdere.
Derudover skal strategien kunne oversættes og fungere som et incitament målrettet de mange frivillige. Endelig
skal strategien kunne fungere som et åbent og imødekommende forhandlings- og samarbejdsgrundlag. Et
grundlag der sikrer, at de langsigtede mål fastholdes, når museet samarbejder med eksterne parter om eksempelvis drifts- og udviklingsprojekter.
Det har gennem hele processen været centralt at frembringe en strategi med den nødvendige elasticitet, der
kan imødekomme og rumme museets særlige virksomhedskultur. Samtidig har det været vigtigt, at strategien
også kan anvendes som afsæt og guideline for de prioriteringer og tilpasninger, som museet bør foretage i
forbindelse med udmøntningen af de 8 udpegede fokusområder.

Strategiens fem målgrupper
MÅLGRUPPE

BEHOV

MÅL

STYRELSEN
LEDELSEN
MEDARBEJDEREN
DEN FRIVILLIGE
SAMARBEJDSPARTNERE

Styringsværktøj
Styringsværktøj
Navigationsværktøj
Incitament og inspiration
Forhandlingsværktøj

At fastlægge en langsigtet retning og mål
At fastholde langsigtet retning og mål
At fastholde opgave-relateret fokus og prioritering
At fastholde interesse og mening
At fastholde vilje til samarbejde og kortlægge synergi

Strategien skal imødekomme de fem målgruppers meget forskellige kulturer og behov. Strategien skal derfor
både kunne lede, afgrænse, inspirere og fungere som et dialogværktøj i relation til nuværende og potentielle
samarbejdspartnere.

Styregruppen har gennem processen defineret en række forudsætninger:
•
•
•
•
•

Nuværende vision, mission og formål samt værdigrundlag fastholdes
Hovedsædet og administrationen fastholdes på Bundsbæk Mølle
Antallet af bygninger bør overvejes
Der er enighed om, at klyngetankegangen er god men, at den ikke er egnet til at være
bærende som det strategiske grundlag
Der er enighed om at vælge kulturlandskabet som den strategiske grundstruktur i Økomuseum 2:0,
som en strategi der skal sikre museets intention om at virke i hele kommunen

________________________________________________________________________________________________

Styregruppens medlemmer
•
•
•
•
•
•
•

Kim Clausen (museumsdirektør)
Peter Carstensen (souschef)
Jens Olufsen (formand for Ringkøbing Museumsforening)
Børge Østergaard (formand for Skjern-Egvad Museumsforening)
Hans Ole Jessen (formand for styrelsen)
Iben Granum Møller (kommunikationsmedarbejder)
Per Høgh Sørensen (leder af Kultur, Natur & Fritid, Ringkøbing-Skjern Kommune)
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STRATEGIENS OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER
Strategiens tre overordnede målsætninger er en handlingsorienteret fortætning af indholdet i museets
gældende ledelsesgrundlag.

En klar profil
En lokal motor
En stærk partner

EN KLAR PROFIL 		
Ringkøbing-Skjern Museum skaber i alle aktiviteter en klar profil med afsæt i de vestjyske kulturlandskaber

EN LOKAL MOTOR 		
Ringkøbing-Skjern Museum er et økomuseum og understøtter den lokale sammenhængskraft gennem
• lokalt SAMARBEJDE
• lokal DRIVKRAFT
• lokal UDVIKLING

EN STÆRK PARTNER 		
Ringkøbing-Skjern Museum er en stærk samarbejdspartner for såvel professionelle som
frivillige organisationer
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STRATEGIENS INDHOLD OG BEGREBER
Landskabet er kulturhistoriens vævestol

En strategi anviser retningen og vejen for en langsigtet planlægning fra et begyndelses- til et bestemmelsessted.
I forbindelse med gentænkning af strategien for Økomuseum 2:0 er det dog ikke så enkelt. Med de mange decentrale, og historisk vidt forskellige, besøgssteder i Danmarks geografisk største kommune er kompleksiteten
stor. Strategien må nødvendigvis afspejle denne sammensathed.
Strategien kan derfor ikke nøjes med at udstikke en simpel retningsgiver på tværs af de mange besøgssteder
og historiske tidsperioder. En enkelt rød tråd er ikke tilstrækkelig. Tråden må i stedet spindes og væves ind i en
flerdimensionel historisk fortælling; et fortælletæppe. Her besidder landskabet – forstået som kulturlandskab –
den nødvendige sammensathed.
Landskabet dækker hele kommunens fysiske og rumlige udstrækning. Landskabet eksisterer gennem tiden som
en konstant. Landskabet afgør de vilkår, som mennesket lever under. Uanset om det er Vesterhavets nådesløse
bølger eller Skjern Ås frodige enge. Det er landskabet, der gennem tiderne har formet menneskers liv, byers
opblomstring, erhvervets udvikling og kulturens tendenser. I strategien Økomuseum 2:0 er udpeges landskabet
som kulturhistoriens vævestol.

Det vestjyske landskab
er konstanten og trenden
i kulturhistoriens vævestol.
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TREND
Fire landskabstyper som strategiens formidlingsrum
Trenden er de langsgående og konstante tråde,
der bibringer stoffet grundstruktur og stabilitet.
I strategien Økomuseum 2:0 opspændes de fire vestjyske signatur-landskaber “Å, Fjord, Hav og Hede” som
trenden i den strategiske vævestol. På denne stabile klangbund kan museet disponere og prioritere de mange
eksisterende besøgssteder og spor i landskabet.
Valget af de fire landskabstyper som gennemgående formidlingsrum sikrer, at Ringkøbing-Skjern Museum
naturligt - og uafhængigt af de nuværende fysiske besøgssteder koncentreret i den vestlige del af kommunen kan have formidlingsaktiviteter i hele kommunen. Ikke mindst sikrer den strategiske konstant en mulighed for
at opbygge en stærk synergi med den gennemgående kommunale strategi; Naturens Rige.

Det vestjyske landskab og naturen
er bosætningens, byernes og kulturhistoriens
grundvilkår.

Å

FJORD
HAV
HEDE

TREND
Landskabstyper
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Å
Landskabstypen Åen omfatter både den store Skjern Å med sit enestående floddelta og alle de øvrige mindre vandløb i RingkøbingSkjern Kommune. De mange store og små vandveje er en forudsætning for unikke livsbetingelser for både natur og kultur. Langs
vandløbene og de mange overgangssteder kan der fortælles bredt
om bosætning, landbrug med engvanding og høslet, mølledrift,
transportveje, lystfiskeri, jagt og naturturisme. Men vandløbene er
i ligeså høj grad historien om en naturtype, der i særlig grad har
været underlagt skiftende kulturer og natursyns entreprenørskab.
Tydeligst i historien omkring Skjern Å’s regulering og efterfølgende
genudretning omkring Skjern og Tarm

Fjord
Landskabstypen Fjorden omfatter både Ringkøbing Fjord, Stadil
Fjord og Veststadil Fjord. De tre fjorde har tidligere udgjort et sammenhængende vandsystem. Her var det i 1500-tallet muligt at sejle
fra Nymindegab til Nissum Fjord. Den største fjord; Ringkøbing
Fjord var oprindeligt en lagune. I dag er Ringkøbing Fjord reguleret af et sluseanlæg i Hvide Sande. I sammenhæng med købstaden
Ringkøbing ligger en række små fjordhavne og kulturmiljøer spredt
rundt om fjordene, og på de vidstrakte engarealer vidner nutidens
græssende kødkvæg om en kulturarv med rødder fortidens rige
studedrift. I fjordens sydlige ende har tilsandingen skabt naturområderne Værneengene og Tipperne, som i dag udgør et vigtigt rasteog yngleområde for trækfugle.

Hav
Vesterhavet, og de store klitområder med deres sandflugt, er om
noget et karakteristisk vestjysk signaturlandskab. Selv i den mest
travle og tæt befolkede turistsæson formår vestkysten at skabe
fornemmelsen af nøgtern ødemark og overlevelse på naturens præmisser. Trods den danske fyrvæsen og de mange strandfogedgårde
har livet i og omkring klitten altid været
afsondret. Men gennem kulturpåvirkningen fra de hyppige strandinger, og med havet som den primære ernærings- og kommunikationsvej, har kulturen i klitterne og fiskeribyen Hvide Sande alligevel ofte haft en større international og kulturel kontaktflade end
den bagvedliggende landbrugskultur.

Hede
Heden er et karakteristisk vestjysk kulturlandskab med en oprindelse i jernalderens landbrugskultur. I den vestjyske tradition har
landbruget i et par årtusinder bedrevet en driftsform, der, med tørvebrug, afbrænding og afgræsning, fastholdt den udpining af jorden, som er hedens forudsætning. For vest- og midtjyder omkring
Videbæk var fårehold og uldproduktion i mange år et væsentligt
handelsgrundlag. Men den gryende industrialisering og en markant
befolkningstilvækst i midten af 1800-tallet intensiverede behovet
for fødevarer. Industrialiseringens behov for volumen ændrede
landbrugskulturen og førte til hedens oppløjning og opdyrkning
med både afgrøder og plantager. I dag eksisterer heden, og dens
særlige fauna, kun i kraft af fredning og vedvarende naturpleje.
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ISLÆT
Fire grundfortællinger som strategiens fortællingsrum
Islæt er de tværgående og dynamiske tråde,
der skaber stoffets bredde og karakter.
De fire grundfortællinger er det dynamiske islæt. De udgør de lokale fortællinger og den levende historie,
der på fleksibel vis indvæves på trendens bagvedliggende konstant.
Grundfortællingerne er arketyper, som vi som mennesker til alle tider kan spejle os i. Dels kan museet via
grundfortællingerne berette om fremherskende kulturelle og eksistentielle tendenser fra oldtid til nutid. Dels
kan grundfortællingerne være med til at levendegøre kendte og ukendte lokale historiske personer og menneskeskæbner. Med økomuseet som driftsform søges den enkelte fortælling altid formidlet i den konkrete kontekst og på det konkrete sted.

Grundfortællinger

ISLÆT

VESTJYDEN Hvor kommer han fra?
Hvor er han på vej hen?
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Mennesket – Hvem er han?
”Jyden – han er stærk og sej”, skrev hedens digter St. St. Blicher i
1846. Den djærve karakteristik og rollen som en nøjsom og
innovativ iværksætter, der trives bedst i modvind og succesfuldt
lykkes med det forhåndenværende søms princip, har holdt sig helt
til i dag. Fra oldtidens og bopladsernes unavngivne mennesker,
over historisk tids mange anonyme borgere og nutidens frivillige til
nogle få fremtrædende kulturpersonligheder og moderne erhvervsledere, kan der fortælles historier om vestjyden; både som type og
som person.

Bosætning – Hvordan bor han?
Den vestjyske bosætningskultur er generelt præget af en sparsom
økonomi og et vejrlig, der har fremmet autenticiteten, stedssansen
og det lokale præg frem for finkultur og udsmykning. Men på ét
område, nemlig i kraft af bevægelsen ”Bedre Byggeskik” fra 1915,
fik de vestjyske bygningers prunkløse arkitektur med den enkle
materialeholdning og det klare formsprog en stærk indflydelse på
de danske købstæder og stationsbyer. Med de frivilliges deltagelse
fremkalder museet de historiske boformer rundt på de mange
besøgssteder. Fra jernalderbondens boplads, over vikingens langhus
til hedebondens sparsomme husmandssted og handelsmandens rige
købstadsbolig.

Erhverv – Hvad lever han af?
Jagt, fiskeri og landbrug har brødfødt vestjyden til langt op i
moderne tid, hvor selvforsyning og lokale råvarer igen er i fokus.
Den industrielle revolution og behovet for større volumen ændrede
landbruget, og fødevareproduktionen er fortsat et stærkt erhverv
i det vestjyske. Men industrialismen satte også en ny dagsorden.
Med produktionsvirksomheder, som eksempelvis Vestas, kulminerede Smed Hansens håndværkereventyr. Og ved havet blomstrede
den populære vestkystturisme, der jo i sidste ende også baserer sig
på arbejderens behov for rekreation og ferie.

Kultur – Hvad lever han for?
En barsk natur, en mager jord og et risikabelt liv på havet har
historisk set skabt nogle helt særlige vestjyske livsbetingelser. Frem
for et ydre fokus på gods og guld har man fokuseret på håndens
arbejde, og på de immaterielle og indre værdier, i en eksistentiel og
ofte strengt religiøs livsverden. Men de brydsomme livsbetingelser
har også lært vestjyden betydningen af sammenhold og samarbejde. Fra oldtidens bopladser over vikingetidens og købstædernes
handelspladser til andelsbevægelsens fællesmejerier og nutidens
mange frivillige har etableringen og anerkendelsen af den indre
sammenhængskraft været et gennemgående kulturhistorisk
karakteristika for den vestjyske ånd.
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På samme måde som væveren skaber et mønster,
frembringer den kulturhistoriske formidling en
fortælling - et fortælletæppe, hvor mange tråde
væves ind i hinanden og fortæller om slægtskab
og sammenhængskraft.

TREND
Landskabstyper

Å

FJORD
HAV
HEDE

Grundfortællinger

ISLÆT

mennesket
bosætning
erhverv
kultur
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Den røde tråd som mønster - og fortælledesign
I tekstilvævningen er skytten den lille spole eller trådfører, der fører islæt på tværs – frem og tilbage - skiftevis
over og under trenden. Et forudbestemt design fastlægger skyttens vej gennem stoffet, og mønstret opstår som
ønsket og planlagt.
I formidlingens historievævning kan museet, billedlig talt, vælge selv at føre skytten og væve en levende formidling med en fast defineret fortællingsramme.
Men gennem en digital formidling kan skytten, i form af en digital afkoder, også overdrages til gæsten. Den
besøgende kan således på egen hånd enten forfølge en af museet forudprojekteret rød tråd eller improvisere
en selvvalgt fortælling rundt på de forskellige besøgssteder.
I det formidlingsmæssige perspektiv udgør de kulturhistoriske museer en dynamisk arena, hvor fortælletæppet er alt andet end en statisk og uforanderlig størrelse. På den ene side udgør museerne en faglig platform
for videnskabens formidling til offentligheden. På den anden side fungerer museerne også som et kraftfuldt
fiktionsrum for den besøgendes fantasi og forestillingsevne.
I strategi for Økomuseum 2:0 kombineres det statiske med det dynamiske. Fire konstante landskabstypiske
formidlingsrum kombineres med fire foranderlige fortællingsrum.
Overlejringen af de stabile landskabstyper og de fleksible fortællevinkler bibringer Ringkøbing-Skjern Museum
en strategisk kombinatorik, der fletter det stedsbundne med det identitetsbårne.
Hermed skaber strategien en standardiserende og stærk styringsplatform med det nødvendige flerdimensionelle råderum. Et råderum der kan guide den strategiske planlægning af kommende faglige og forretningsmæssige
udviklingsområder. Men også et råderum, inden for hvilket, museet kan skærpe planlægning og prioritering af
museets besøgssteder og kommende udstillinger.

Vævekunstens opgave er at
sammenflette trend og islæt.
Mønstret og variationen opstår
efter, hvordan de taktisk
flettes ind i hinanden.
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TREND
Landskabstyper

FJORD
HAV
HEDE

Grundfortællinger

ISLÆT

mennesket
bosætning
erhverv
kultur

FJORD
HAV
HEDE

Å

TREND
Landskabstyper
mennesket
bosætning
erhverv
kultur

Den røde tråd med fokus på
en enkelt grundfortælling

FJORD
HAV
HEDE

Grundfortællinger

ISLÆT

mennesket
bosætning
erhverv
kultur

Grundfortællinger

Den røde tråd med fokus på
en enkelt landskabstype

ISLÆT

Å

TREND
Landskabstyper

mennesket
bosætning
erhverv
kultur

Å

FJORD
HAV
HEDE

Grundfortællinger

Den røde tråd med fokus på
helheder og sammenhænge

ISLÆT

Å

TREND
Landskabstyper

Den røde tråd med fokus på
netværk og klynger
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STRATEGIENS HANDLINGSMÅL
STRATEGIENS 8 FOKUSOMRÅDER
Strategiens handlingsmål består af 8 indbyrdes forbundne fokusområder. I tæt sammenhæng med det indholdsmæssigt vejledende diagram: Trend og Islæt skal de 8 fokusområder danne afsæt for museets nødvendige prioriteringer og tilpasninger, der i praksis skal skærpe og realisere en klar sammenhængende profil med
udgangspunkt i det vestjyske landskab som en lokal kulturhistorisk skaberkraft gennem tid og rum.

1. ORGANISATION

		

- Den rette faglighed på det rette sted

2. BYGNINGSDRIFT OG VEDLIGEHOLD

		

- Bygningsdriften skal optimeres

3. RESSOURCEPLANLÆGNING

		

- Hænder og økonomi skal balanceres

4. FRIVILLIGE

		

- Frivilliges rolle og arbejdsopgaver skal skærpes

5. TEMAER

		

- Museets mange nuværende temaer skal tilpasses og skærpes

6. SAMARBEJDSPARTNERE

		

- Museumsindsatsen skal styrkes gennem strategiske lokale partnerskaber

7. NATURENS RIGE

		
		

- Ringkøbing-Skjern Museum sikres en stærk synergi i forbindelse med udmøntningen af
den kommunale strategi ”Naturens Rige”

8. UDVIKLINGSPROJEKTER

		

- Udviklingsprojekter igangsættes med afsæt i en strategisk prioritering
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