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SKEMA TIL VIDENDELING OM MUSEUMSFORMIDLING

 

Kulturarvsstyrelsen 
Museer 
H.C. Andersens Boulevard 2 
1553 København V 
Telefon: 33 74 51 00 
E-mail: postmus@kulturarv.dk  

 

Hvad skal skemaet indeholde? 
 
Formidlingsprojekter, der har modtaget tilskud fra Kulturarvsstyrelsen, skal udarbejde en 
afsluttende rapport, som indeholder evaluering af projekter og refleksioner over medarbejdernes 
læringsudbytte. Rapportens konklusioner gengives i dette skema. 
 
Hvad skal oplysningerne bruges til? 
 
Oplysningerne er beregnet til offentliggørelse og systematiseret videndeling mellem danske 
museer om formidlingsprojekter inden for kunst-, kultur-, og naturarv, der har modtaget støtte 
fra formidlingspuljerne 2007-2010.  
 

Gem kladde Hvis du vil gemme en kladde af din ansøgning, skal du klikke på  i menubaren 
øverst til højre. 

  

  

 

Udfyldelse af skema 
 
Klik på spørgsmålstegnet øverst i højre hjørne for information om udfyldelse af blanketten.

 Projektets titel

 Jernkysten - digitalformidling af strandingshistorien på et ubemandet udstillingssted. 

 
Hvilken pulje/puljer har projektet modtaget støtte fra (der er mulighed for 
at tilføje og fjerne puljer)

 Pulje 1. Udvikling af museernes formidling

 
Hvilket genstandsfelt/fagområde bygger projektet på? (max 300 tegn)

Nyere tid. Projektet bygger på Lemvig Museums 
omfattende samling af genstande og kilder til 
redningsvæsenet og strandingshistorien på den jyske 
vestkyst. 

 Hvem er projektets primære målgruppe? (max 300 tegn)

Projektets målgruppe fra 8 år og opefter. Projektet 
henvender sig til såvel borgere i Lemvig Kommune og 
danske og udenlandske turister, som færdes på kysten. 

 
Hvad er projektets formål? (max 300 tegn)

At  formidle strandingshistorie på kysten mellem 
Thyborøn og Thorsminde med afsæt i det ubemandede 
udstillingssted Flyvholm Redningsstation og gennem 
inddragelse af digitale formidlingsformer. 

 Hvilke formidlingsformer er projektet baseret på? (max 300 tegn)

Den klassiske kulturhistoriske udstilling kombineres 
med en digital installation bestående af lys og lyd. 
Derudover indeholder projektet en GPS baseret App og 
to spil til Smartphones, samt en hjemmeside.



 Hvad er projektets resultater og læringsudbytte? (max 300 tegn)

En samlet formidling af rednings- og 
strandingshistorien på den 40 km lange kyststrækning 
mellem Thyborøn og Thorsminde. En løsning på, hvordan 
museer kan etablere ubemandede udstillingssteder ude 
i landskabet.  Erfaringer med 
brugerudviklingsprocesser og samarbejder med eksterne 
aktører. 

 

 
PRAKTISKE OPLYSNINGER

 Kontaktperson Mette Lund Andersen

 Institutionens navn Lemvig Museum

 
Kontaktpersons e-mail

lemvigmuseum@post.tele.dk

 Institutionens netadresse www.lemvigmuseum.dk

 Link til projektrapport

Samarbejdspartnere

Meaning Making Experience (MMEx) 
Strandingsmuseum St. George, De 
kulturhistoriske museer i Holstebro 
Kommune. 
Lemvig Kommune 
Visit Lemvig-Thyborøn 


