
På Rubjerg Knude kan man tage aktivt del i 

historien. Blandt andet er der i Strandfoged-

gården indrettet en tidsmaskine, hvormed 

man kan tage tilbage til dengang ismasserne 

og senere havet for mange tusinde år siden 

skabte den imponerende klint. Eller opleve 

hvordan sand�ugten lagde landsbyer øde og 

siden begravede fyret. 

For initiativtagerne bag projektet hos Vend-

syssel Historiske Museum har det været et 

vigtigt mål at nå ud til besøgende i alle al-

dersgrupper med budskabet om, at Rubjerg 

Knude har andet og mere at byde på end 

blot det gamle fyrtårn og en �ot udsigt over  

Vesterhavet.

– Området ved Rubjerg Knude gemmer på 

en fantastisk fortælling om kampen mellem 

mennesker og elementerne, hvilket kan op-

leves på nært hold både ved fyrtårnet, ved 

Mårup Kirke lidt længere oppe ad kysten og 

ved den forladte Rubjerg kirkegård tæt ved 

Strandfogedgården. Det er en kamp, der 

kan give os en enestående forståelse af vo-

res egen historie og ikke mindst af naturens 

mægtige kræfter, forklarer museumsdirektør 

Mogens Thøgersen fra Vendsyssel Historiske 

Museum.

Som en del af projektet har Vendsyssel His-

toriske Museum lanceret et helt ny website 

for Rubjerg Knude med mange interaktive  

 

 

 

 

 

 

oplevelser og læringsmuligheder. Man kan 

bl.a. mærke suset i maven på en animeret 

�yvetur over det gamle fyrtårn og de im-

ponerende skrænter langs kysten. Eller 

også tage tidsmaskinen tilbage i tiden og 

opleve områdets spændende historie med 

ishav, sand�ugt og frygtløse vikinger. En-

delig er der animationer, videoer og spil på 

websitet, hvor man kan lære om menneskets 

kamp mod den barske og foranderlige natur 

gennem tiderne. 

Udstillingen på Strandfogedgården og de 

øvrige oplevelser ved Rubjerg Knude er en 

del af et større projekt, der gennemføres af 

Vendsyssel Historiske Museum i samarbejde 

med bl.a. museumsnetværket KulturarvNord 

og med økonomisk støtte fra Vækstforum 

Nordjylland. Formålet er at udvikle lærende 

oplevelser, der kan forøge gæsternes forstå-

else af naturens kræfter. Projektet kobler for-

midling af den regionale natur- og kulturarv 

med anvendelse af nye interaktive medier og 

naturvidenskab for derigennem at skabe en 

moderne formidlingsplatform for lærende 

oplevelser. 

Øget opmærksomhed og viden

Museumsdirektør Mogens Thøgersen fra 

Vendsyssel Historiske Museum gør sammen 

men Kreative Tidende status på projektet om 

Rubjerg Knude.

Har I opnået det, I ville med projektet?

– Vi har allerede fået rigtig mange positive til-

bagemeldinger, selvom hverken udstillinger 

eller hjemmeside endnu er helt færdiggjorte, 

så noget tyder på, at vi har opnået noget af 

det, vi ville med projektet, nemlig at skabe 

øget opmærksomhed og øget viden om dette 

enestående sted, siger Mogens Thøgersen, og 

han fortsætter: – Når alle planer er gennem-

ført sidst i 2009, er det meningen, at der skal 

gennemføres en evaluering, som skal give os  

 

 

 

svar på, om alt er 

lykkes, f.eks. om det også 

har været muligt at nå nogle af de 

aldersgrupper, som det normalt regnes 

for svært at nå ud til.

Hvad bringer fremtiden for dette projekt? 

– Håbet er naturligvis, at stadig �ere vil be-

nytte stedet som udgangspunkt, både i vir-

keligheden og virtuelt, for ture i området 

og til opnåelse af øget viden om naturen 

og kulturhistorien. Et andet håb er, at det vil 

lykkes os at skabe en dynamisk formidling af 

området, hvor vi stadig øger vores viden og 

videregiver den til brugerne.

Hvilken betydning har det for jer som mu-

seumsformidlere at arbejde med disse for-

holdsvis nye formidlingsformer?

– Noget af det fascinerende for os er, at vi har 

fået endnu �ere strenge at spille på. Vi kan 

i langt højere grad vælge det medie, som  

egner sig til budskabet og til den målgruppe, 

som vi sigter på. Vi kan skabe en langt større 

vifte af tilbud til de besøgende, som i høj grad 

er familier på ferie i området, hvor de enkelte 

familiemedlemmer så altid kan !nde noget, 

der appellerer til dem. Samtidig er det en stor 

styrke, at oplevelsen ikke er begrænset til sel-

ve besøget. Man kan i kraft af hjemmesiden 

til stadighed vende tilbage til stedet, ligesom 

man f.eks. i forbindelse med undervisning 

kan forberede besøget før de tager ud på ste-

det. Den nye teknik giver os også muligheder 

for at formidle til besøgende uanset årstid og 

uanset tidspunkt på døgnet, både via nettet 

og via mobiltelefoni, slutter museumsdirek-

tør Mogens Thøgersen.

Se mere

www.rubjergknude.dk//

Et fyrtårn fra år 1900, der for længst er slukket, lyser igen op. Men på 

en helt anden måde. Rubjerg Knude fyr og den nærliggende Strand-

fogedgård  er sammen med det mellemliggende, fredede naturområde  

en del af vores natur- og kulturarv. Med edutainment  og nye midler er 

fyret og dets omgivelser vakt til live igen – virtuelt på nettet og snart  

med interaktive medier på  stedets fysiske placering. 

Foto: Kristian Krogh

Rubjerg Knude
– Det gamle fyr viser igen vejen
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