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INDLEDNING
Lemvig Museum vil noget nyt, vil løfte sig og arbejde med at blive et fremtidens museum og et centralt omdrejningspunkt for byens liv. Hertil er det nødvendigt at udvikle både den daglige museumsdrift, det faglige og tværfaglige arbejde og væsentligt strategiske samarbejder. En forudsætning
for, at dette kan lade sig gøre, er en fornyelse af museets fysiske rammer, enten via en ny lokalisering for museet eller ved ud- og ombygning af det nuværende museumshus.
Det er store ambitioner, og det vil kræve en klar strategi og en stor indsats på flere fronter. Baseret
på erfaringer fra andre museer skal vi arbejde målrettet, langsigtet og fagligt overbevisende med
denne udvikling, alt imens museet også i den daglige drift - via nye udstillinger, forskning, arrangementer og synliggørelse - dokumenterer, at vi er innovative og har kræfter til at realisere planerne.
Museet har i 2020 fået ny bestyrelse, formand og kompetencesammensætning. Bestyrelsen har,
sammen med museets ledelse, besluttet at stå sammen om at arbejde på at realisere ambitionerne. Konkret betyder det, at både de enkelte bestyrelsesmedlemmer og museets ledende medarbejdere skal agere aktivt og strategisk i nye roller og nye opgaver. Herudover skal indsatsen ske
i et samarbejde med Lemvig Kommune og andre eksterne parter, herunder relevante fonde.
I forlængelse heraf har museet, bestyrelse og personale, gennemført en visions- og strategiproces,
som har resulteret i nærværende strategi. Sideløbende med det har Lemvig Kommune og Lemvig
Museum gennemført en lokaliseringsanalyse for at undersøge forskellige nye placeringer for museets aktiviteter.
Strategien markerer således rammer og retning for museets arbejde i de kommende fem år. Strategiprocessen har været planlagt, så resultaterne kan anvendes aktivt i forhold til den forestående
kvalitetsvurdering af museet, som Slots- og Kulturstyrelsen foretager i 2021. Konsulentfirmaet
Pluss Leadership, Lene Bak, har faciliteret processen og medvirket til udformning af strategien.
Lemvig, januar 2021
Bestyrelsesformand Jens Pedersen

Museumsleder Mette Lund Andersen

STRATEGIENS OPBYGNING
Strategien er udarbejdet ud fra følgende principper. Den skal være:
•
•
•
•

Enkel og udviklingsorienteret
Tværgående på tværs af de traditionelle fem museumssøjler
Et overordnet redskab til at gennemføre en gennemgribende modernisering af museet
Et overordnet prioriteringsredskab i forhold til til- og fravalg af opgaver

Strategien består af tre niveauer:

1. Grundlag og mission: Hvorfor er vi her? Hvad er vi sat i verden til at udføre? Museets eksistensgrundlag og primære opgave.
2. Vision: Hvor vil Lemvig Museum arbejde for at være om fem år? Hvordan lyder ledestjernen for museets arbejde i perioden 2021 – 2025.
3. Strategi: Hvordan operationaliserer vi mest effektivt visionen? Hvordan skaber vi konkret
udvikling og resultater? Strategien består af fire tværgående indsatsområder:

1.
2.
3.
4.

Hovedhistorier - forskning og formidling
Synlighed og relevans
Strategisk samarbejde
Udvikling af de fysiske rammer
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GRUNDLAGET FOR LEMVIG MUSEUM
Museet er organiseret som en selvejende institution med en museumsleder og en bestyrelse på ni
medlemmer, hvoraf otte er valgt af Museumsforeningen for Lemvig og Omegn, og ét er udpeget af
Lemvig Kommune.
Lemvig Museums ansvarsområde er nyere tids kulturhistorie i Lemvig kommune. Museet lægger
særlig vægt på at udforske og formidle Vestjyllands kulturhistoriske placering i verden.
Museet ønsker med sin forskning og formidling at sætte det enkelte menneskes liv ind i et historisk
perspektiv og at skabe forståelse for, at nutidens mennesker er del af en større historisk og rumlig
sammenhæng. Inspireret af digteren Thøger Larsen (fra Lemvig), arbejder vi i forhold til at søge
vort livs perspektiv i fortid og fremtid, at give nuet dybde og dimension.
Museets mission er funderet i museumsloven og museets vedtægter og lyder således:
Missionen for Lemvig Museum
Museet skal:
1. Medvirke til at sikre kulturarv i Danmark og udvikle betydningen heraf i samspil
med verden omkring os,
2. Aktualisere viden om kulturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende,
3. Fremme forståelsen for Lemvigegnens kultur, historie, litteratur, kunst og natur
og bidrage bredt til egnens udvikling gennem forskning, indsamling, registrering,
bevaring og formidling.
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VISION
Det er Lemvig Museums vision, at museet i 2025 er kendt og værdsat for følgende:

Vision
I 2025:
Skaber og synliggør Lemvig Museum forbindelser og sammenhænge
Mellem fortid og nutid,
Mellem Vestjylland og Verden,
Mellem vestjyden og den vestjyske historie,
Mellem mennesker på museet og i det vestjyske landskab.
I 2025:
Finder og formidler Lemvig Museum relevante og aktuelle fortællinger
Om naturen der former mennesker, og om mennesker der former naturen,
Om autentiske mennesker i det vestjyske landskab
Om Vestjylland i verden og verden i Vestjylland
Om livet i de korte sætningers land.
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INDSATSOMRÅDER
Visionen skal realiseres gennem strategien med fire prioriterede indsatsområder. De konkretiseres
herefter med svar på spørgsmålene:
4. Hvad skal vi især have fokus på?
5. Hvordan gør vi?
6. Hvordan måler vi på resultaterne?

1. Hovedhistorier - forskning og formidling
Hvad skal vi især have fokus på?
Med baggrund i forskningen vil vi udvikle vores formidling både i museets huse, i byerne og landskabet - dér, hvor fortællingerne er og har været. Og vi vil arbejde på, at museumsbesøget er med
til at skabe forbindelser og sammenhænge både til kulturarven og mennesker imellem.
Vi giver lokalbefolkning og turister faktuel baggrund og referencerammer og danner grundlag for,
at den enkelte kan relatere til historien. Vores formidling bygger på museets samling og forskning.
Vi vil arbejde for at udvikle den enkeltes historiebevidsthed og identitet. Museet skal fungere som
et spejl for selvforståelsen i historisk, nutidigt og fremtidigt perspektiv.
Vi finder og formidler relevante og aktuelle fortællinger og tankevækkende oplevelser til borgere og besøgende, både på museet og ude i by og landskab. Målet er, at den besøgende tager
noget med sig fra mødet med museet – en overraskende pointe, en ny indsigt eller et emne, der
skaber debat.
Vi vil lave udstillinger, som forbinder genstande og gode fortællinger. Fortællingerne giver genstandene liv, stiller spørgsmål, giver bud på svar. Genstande fascinerer og gør historien håndgribelig. Formidlingen skal være sanselig og levende.
Vi har valgt tre hovedtemaer, der tager udgangspunkt i de specifikke livsvilkår for befolkningen på
Lemvigegnen, som har betydning for den lokale selvforståelse. Temaerne er valgt på baggrund af
museets hidtidige og planlagte forskning.
1. Menneske, landskab og klima
Landskabet i Lemvig Kommune er hav og fjord, by og land. I museets fortællinger belyses
naturen som betingelse og baggrund for menneskers liv med eksempler fra erhvervsliv, infrastruktur, fritidsliv mv.. Et fokuspunkt er menneskenes indvirkning på naturen og klimaet
og vice versa.

5

2. Vestjyden og verden
Vestjylland er kontrasternes rige. Men er det centrum eller periferi, udkant eller verdens
navle? Det afhænger af, hvorfra verden ses, og på Lemvig Museum ligger udgangspunktet
i historier om vestjydernes forbindelser med verden fjernt og nært.
3. Vestjysk særpræg
Historier om menneskene i de korte sætningers land. Er de tavse, langsomme, lidt træge –
eller handelslystne, arbejdsomme, snakkende og elsker fest og farver? Museet udfolder og
udfordrer myterne om det særligt vestjyske.
Hvordan gør vi?
Den fornødne udvikling kræver for det første, at vi gennemgribende nytænker vores samlinger og
formidlingen af disse i nye rammer, uanset om det bliver i en ny lokalitet eller en ud- og ombygning. For det andet at vi bruger vores særudstillinger til at eksperimentere med det ønskede kursskifte, både i de eksisterende bygninger og andre steder.
De nye udstillinger skal bygges op ved hjælp af professionelle udstillingsarkitekter, som i samarbejde med museets ansatte kan omsætte den eksisterende viden og samlingerne til et moderne
udstillingssprog.
Det betyder, at der skal skaffes midler (fundraising) til:
•
•
•
•

Professionel udstillingsplan, ved arkitekt eller udstillingsscenograf
Om- eller nybygning af udstillingerne
Udstyr i form af udstillingsfaciliteter, skærme, projektorer, høretelefoner, lys mv.
Produktion af film og lydformidling.

Og det betyder at museets faglige medarbejdere allerede nu skal udvikle og arbejde med:
•
•
•

Nye og forskningsbaserede grundlag i forhold til at formidle.
Involvering og dialog med henblik på at skabe nye forbindelser og sammenhænge mellem
museet og dets brugere og mellem brugerne indbyrdes.
Effektive metoder til at række ud efter nye brugere.

Hvordan måler vi på resultaterne?
Museets ledelse udarbejder i 2021 en handlingsplan vedrørende fornyelse af både udstillinger og
formidling. Planen drøftes i medarbejdergruppen på museet og mellem bestyrelsesformand og museumsleder.
Bestyrelsen drøfter og beslutter planen og følger herefter op på de her beskrevne milepæle og
tidsfrister som et fast punkt på bestyrelsesmøderne.
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2. Synlighed og relevans
Hvad skal vi især have fokus på?
Lemvig Museum skal skabe en større synlighed og relevans for langt flere mennesker end dem,
der i dag besøger museet eller kender til dets aktiviteter. Herunder skal adgangsforholdene forbedres, så museet kan besøges af alle. Målet er 25.000 besøgende i 2025.
Vi vil være et aktivt, attraktivt lokalhistorisk læringssted for børn og deres familier. Børn og
voksne skal have lyst til at komme for at være en del af både nye og kendte forbindelser og medvirke til at skabe nye, relevante fortællinger.
Vi vil være turisternes indgang til Lemvigegnen. I højsæsonen er der meget liv på gågaden og i
området ved havnen, og hele året rundt er der turister i byen. Flere turister skal opdage museet og
dets tilbud.
Vi vil skabe uderum, der kan fungere som uformelt mødested og invitere til leg og hygge for både
børn og voksne, familier og turister.
Vi vil være synlige i de lokale medier, i bybilledet og på de sociale medier. Vi skal sikre, at de
mange tilbud, som museet står bag, bliver synlige, og at museet den vej rundt bliver mere synligt.
Vi vil være mere synlige for fagfæller og forskere. Det være sig i faglige samarbejder, udviklingsprojekter, netværk og andre relevante fora.
Hvordan gør vi?
Det vil vi gøre ved at iværksætte de nedenstående aktiviteter. Der er mange, og det første der skal
ske er, at ledelsen udarbejder en prioriteret liste af aktiviteter, som skal sættes i værk, og en medfølgende tidsplan.
•
•

•
•
•
•
•

Vi udarbejder i 2021 en pressestrategi, hvori det skal fremgå, hvordan vi bliver mere synlige
på selve museet og ved særlige begivenheder og anledninger i byen i øvrigt.
Vi undersøger muligheden for at ansætte en kommunikationsmedarbejder, som skal have
fokus på at skabe mest mulig omtale i lokale og landsdækkende medier og stå for at kommunikere museets tilbud ud på hjemmesiden og de sociale medier.
Vi vil få tegnet en ny visuel identitet for museet.
Vi vil udvikle en ny hjemmeside.
Vi vil skabe bedre links mellem museets enheder og crosslinks til turismen.
Vi vil have flere skilte og bannere udenfor museet og andre steder i byrummet.
Vi vil udvikle nye tilbud til børnefamilier: Der indlægges et børnespor i udstillingerne, og der
etableres familierum med legemuligheder og muligheder for fordybelse til de voksne.

7

•

•
•

Vi skal være en fast del af de lokale læseplaner for kommunens skoler. Det skal ske på tre
faste klassetrin. Vi udarbejder undervisningsmateriale til disse tre besøg i samarbejde med
lærere fra de lokale skoler
Vi vil arbejde for at etablere en kontaktlærerordning for museets skoletjeneste på de lokale
skoler
Vi vil drøfte i bestyrelsen, hvordan de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan bruge egne netværk og her medvirke til at skabe øget synlighed og relevans for museet.

Hvordan måler vi på resultaterne?
Museets bestyrelse og ledelse, ønsker at ”sætte barren højt” med ambitiøse mål og visioner for
synlighed og relevans. Der udarbejdes konkrete målsætninger for besøgstal på museets afdelinger
og digitale platforme samt mål for presse- og medieomtale. På sigt skal vi måle på vores bredere
synligheds- og markedsføringstiltag: Hvilke af disse når flest mennesker og giver de bedste resultater? Hvilke kanaler og indsatser virker bedst? Bestyrelsen skal følge op på resultaterne og være
med til at sikre den øgede synlighed og branding.

3. Strategisk samarbejde
Hvad skal vi især have fokus på?
Vi kan ikke løfte museet i det omfang, vi har ambitioner om, alene. Det kræver mange gode kræfter, netværk og ambassadører. Og det kræver som udgangspunkt, at vi er opsøgende, og at vi viser, at vi ”er værd” at netværke med. Opprioritering af det strategiske samarbejde kan ses som
supplerende og understøttende de øvrige indsatsområder.
En kategorisering af netværk og potentielle samarbejdspartnere kan ses som ringe i vandet:
1. I den inderste ring er fagfæller, universiteter og øvrige primære museumssamarbejdspartnere. Det gælder både nationalt i de forskellige faglige og fagpolitiske netværk, og det
gælder lokale samarbejdspartnere som lokale frivillige, ambassadører m.fl.
2. I næste ring er de institutionelle og politiske parter i og omkring Lemvig (og regionen).
Det gælder turisme- og erhvervslivsorganisationer, de øvrige kultur- og naturaktører, medierne og ikke mindst den politiske og administrative ledelse i Lemvig Kommune.
3. Herefter er der forskellige relevante, statslige/nationale aktører. Det gælder dels Kulturministeriet og -styrelsen, Organisationen af Danske Museer m.fl., dels potentielle eksterne finansieringskilder, fonde og puljer.
Hvordan gør vi det?
Helt grundlæggende er det vigtigt, at vi styrker vores kompetencer og aktivitet i forhold til at arbejde netværksorienteret. Vi skal være langt mere opsøgende og inviterende til samarbejde med
andre aktører og også blive bedre til at synliggøre, hvad disse kan få fra os.
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Konkret vil vi lave en handleplan med en prioriteret liste over interessante samarbejdspartnere,
samt en beskrivelse af, hvilke dagsordener, det kunne være relevant at samarbejde om.
Herefter vil vi sætte ind på følgende områder:
•

•

•
•
•

Vi vil blive mere aktive og synlige i faglige fora, dels videreføre gode tværgående udviklingsprojekter og -samarbejder, dels opdyrke nye, der direkte og indirekte kan medvirke til
at løfte os fagligt og i forhold til vores brugere.
For at skaffe ekstra hænder og praktiske ressourcer vil vi udvide vores korps af frivillige. De
skal hjælpe med praktiske og tekniske opgaver, varetage mindre guideopgaver og andet,
afhængig af kompetencer og interesser. Men de skal også fungere som ambassadører for
museet.
Vi vil tage initiativ til (ide-)udviklingssamtaler/kaffemøder med de forskellige lokale aktører.
Vi vil videreføre de strategiske samtaler og møder med Lemvig Kommune om museets fysiske udviklingsbehov.
Vi vil iværksætte en systematisk fundraising. Her er denne vision og strategi et kernedokument. Og herudover skal der udarbejdes en mere udadvendt beskrivelse af det nytænkte
Lemvig Museum. Opsøgende aktivitet over for fondene skal ske i en målrettet arbejdsdeling
mellem museets hhv. bestyrelse, formand og ledelse.

Hvordan måler vi på resultaterne?
På baggrund af den prioriterede handlingsplan for strategisk samarbejde drøftes indsatser og resultater en gang årligt på bestyrelsens lørdagsseminar. Her indgår også drøftelser af, hvorvidt bestyrelsesmedlemmerne arbejder i deres respektive netværk og jf. aftalerne.
Herudover følger bestyrelsesformand og leder løbende op på indsats og resultater.

4. Udvikling af de fysiske rammer
Hvad skal vi især have fokus på?
Lemvig Museums fysiske rammer lever ikke op til nutidens standarder for et kulturhistorisk museum. Gennem de senere år er museumsbegrebet og standarderne for, hvordan et museum skal
fungere, ændret markant. Det er vigtigt, at vi i Lemvig udvikler og fornyer rammerne, så vi kan bevare aktualitet og bæredygtighed også om 10 og 20 år. Fysiske rammer er afgørende for, at et museum kan arbejde med inddragelse af brugere og besøgende, og museets aktivitets- og opholdsrum er i dag blevet lige så vigtige for de besøgende som de konkrete udstillinger. Det gælder også
- og ikke mindst - for Lemvig Museum med den nye vision om at arbejde relationsbaseret med
sammenhænge og forbindelser.
Lemvig Museums fysiske tilgængelighed er vanskelig, da museet er beliggende på en bakke lige
ud til en trafikeret vej og klemt inde mellem to private beboelseshuse. Desuden tillader museets
nuværende adgangsforhold ikke adgang for mennesker med funktionsnedsættelse.
Indendørs er udstillingsarealerne for små og for ufleksible, der er brug for mere plads til undervisningsaktiviteter og andre arrangementer, ligesom der mangler opholdsrum og cafe for gæster.
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Hertil kommer, at der ikke er tilstrækkeligt med kvadratmeter og faciliteter til museets lovbundne
opgaver vedrørende indsamling, registrering og bevaring. Ligesom medarbejderfaciliteter ikke lever op til arbejdstilsynets krav ift. værksted, kantine og toiletter.
Alt i alt har Lemvig Museum meget ringe fysiske rammer i forhold til at kunne opfylde et statsanerkendt museums forpligtelser ift. Museumsloven og til at kunne være relevant og attraktiv for sine
målgrupper.
Hvordan gør vi?
Med udgangspunkt i både lokaliseringsanalysen og de efterfølgende lokalpolitiske drøftelser ser vi
på museet fortsat to muligheder:
1. Ny placering. Her er der som nævnt igangværende dialog med Lemvig Kommune.
2. Ud- og ombygning af det nuværende museumshus.
Uanset hvilken model der vælges, forestår der en opgave i at udarbejde basismateriale til fundraising samt gennemførelse af konkret lobbyarbejde og fundraising.
Der skal arbejdes på flere fronter og niveauer:
•
•

•
•
•

Bestyrelsen har nedsat et ad hoc-byggeudvalg, som er krumtap i arbejdet med dette indsatsområde.
Vi vil udarbejde en kravsspecifikation med behovsafklaring i forhold til funktioner, pladsbehov, øvrige fysiske behov mv. Den skal søge at matche både museets 2025-vision, museumsloven og Arbejdstilsynets krav.
På baggrund heraf skal vi have udviklet et prospektmateriale, som kan vedlægges ansøgninger til udvalgte fonde.
Vi vil fortsætte et nært strategisk samarbejde med Lemvig Kommune og andre væsentlige
institutionelle parter i Lemvig.
Ambassadørvirksomhed lokalt og centralt, ikke mindst via de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Hvordan måler vi på resultaterne?
På dette indsatsområde skal bestyrelsen måle på både ledelsens og egne indsatser og resultater.
Her beslutter vi 4-5 måleparametre, der måles og følges op på systematisk. Konkret vil disse
blandt andet være 1.) Antallet af strategiske ansøgninger, 2.) Antallet af konkrete lobbyaktiviteter,
3.) Fundraisede beløb mv.
Dette indsatsområde er fundamentet for realisering af den samlede vision, og det har bestyrelsens
og ledelsens fulde opmærksomhed og udviklingsorientering.
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