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Kulturturismens
potentialer



30 minutters 
historietime…

Vi skal tale om:
Er der kultur udenfor storbyerne?
Er den interessant for turister?
Måske endda de ”rigtige” turister?

Men først: 
En historie fra Ringkøbing-egnen
En omvej i naturen
Et besøg i en scary bunker

Og så kan vi vurdere:
Er kulturturisme de nye sort?!



Det hele startede i 
1908…

… hvor Kongen kom på besøg

…og Ringkøbing var blevet stor nok
til at ønske sig et rigtigt museum!



Kort om Ringkøbing-Skjern Museum

Et museum i konstant forandring, 
med historier fra vikinger til Kaj 
Munk

2019: 226.000 gæster

Entré, salg og service udgør 
størstedelen af det økonomiske 
grundlag

Turisme

Gæster: ca. 95% turister

Hovedparten tyske børnefamilier



Bork Vikingehavn
et ”ferieprojekt” og rigtigt 

”turistmuseum” der er vokset 
gennem 30 år



Vi tager gæster med i den levende 
historie

–
For når vi har ferie vil vi have det 
sjovt og lære noget sammen med 

familie og venner



Vi giver sanselige fortællinger…



Vi tager gæsterne alvorligt 
som turister.    Fx ved vi, at 
ikke kun vikinger elsker at 
have hunden med på ferie



Men hvad er kulturturisme 
egentlig?



Kulturturisme er 
ikke nyt…
Juni 1945 : møde i Esbjerg og Fanø 
turistforening. 

”Først og fremmest maa man undersøge, 
hvilke Attraktioner Byen nu kan byde på 
som egnede til at trække Turister til. Her 
kan nævnes de store Befæstningsanlæg 
og Flyvepladsen, som ikke straks helt kan 
demonteres. Hvis det kan gennemføres, at 
disse anlæg bliver tilgængelige for 
Publikum, vil mange sikkert benytte sig af 
Lejligheden til at se, hvad Tyskerne 
byggede igennem 5 lange Aar.”

Formanden for foreningen og redaktør på Vestkysten



Men hvad er en 
kulturturist 
egentlig for én?

Turister hvor enten ”kultur & 
kunst" eller ”historiske 
oplevelser” har haft afgørende 
eller høj betydning for, at de 
har valgt at holde ferie i 
Danmark.

VisitDenmark



• Vi vil ikke puttes i bås!
• Vi vil have kvalitet den 

ene dag i New York, og 
den næste i Nykøbing

• Vi vil gerne blive bedre 
mennesker

Og turister rejser 
både til byer, på 
vandreferie og 
booker spaophold 
ved havet



Der er stadig forskel på by og land (når vi spørger turisterne)



JANUAR 2020

” 42 pct. af de tyske kystturister 
angivet, at kultur og
historiske oplevelser har haft 
afgørende eller en høj betydning for,
at de har valgt at holde ferie i 
Danmark”



En omvej i naturen



Digterruter : 14x
kultur i naturen

• Visninger siden juni 2021: 8.381

• Besøgstal i perioden: 6.934

• Kultur i naturen giver indhold til 
gåturen – og det er populært!



Pop-op ruter
2020-2021

op mod 1000 gæster
både børn og bedster



Teaterture i det fri vinder den danske 
kulturverdens svar på en Oscar…



Naturen er da gratis, ikke?
• Indhold kræver ekspertise – og museerne kan være med til at levere
• Udvikling af kvalitetslytteoplevelser koster rigtige skuespillere og penge
• Kvalitet kræver vedligehold – og her er der brug for hold uden ”udskiftning” 



Hvordan kan vi få 
mere og bedre 
kulturturisme?

Bonusinfo

• 250.000 sæsongæster i High 
Chaparral

• 500.000 sæsongæster i Astrid 
Lindgrens Verden

• Småland: dobbelt så langt
mellem indbyggerne som i
Ringkøbing-Skjern Kommune



Svar 1: Knyt kultur til det, turisterne elsker – fx natur

Havet Guld - Tirpitz Ekspeditioner - Naturkraft



Rapelling – Lyngvig Fyr Bunkertur – Houvig



Ægte turist-kærlighed!



Svar 2: Lokal kultur er 
en styrke!

OM-HU: “Gi’ noget tilbage” ture med 
plastic-indsamling

Lokal-historisk renaissance?
Arkiv-historie fra Hvide Sande!



Svar 3 er 
strukturelt:  
stærkt med 
kobling mellem
DMO og kultur 



Svar 4: 
høj kvalitet, men den rette investering til rette niveau

● Tidlig fase: 300.000 gjorde en 
verden til forskel!

● Projektet havde potentiale til 
et stort besøgstal, baseret på 
eksisterende tal – samt tal fra 
omkringliggende attraktioner, 
bl.a. Blaavandshuk Fyr



En våd og kold bunker, der tog et kvarter at se, blev til 
en helårsattraktion på internationalt niveau



Når man gør det rigtigt, 
bliver kultur på kysten

det nye sort 



I gamle dage…
…slog naturen 
alt!
• PROVARDE : HVORFOR VIL DU 
ANBEFALE BLÅVAND? : 2014



Kulturen har 
allerede ændret 
dagsorden!
• PROVARDE : HVORFOR VIL DU 
ANBEFALE BLÅVAND? : 2017



Vi er i fuld gang med at ændre billedet!



Kulturen bli’r det nye sort på kysten!

Tak!


