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Grundstenen er lagt til det videre dansk-tyske museumssamarbejde 

INTERREG-Projekt MusBelt mødtes til årets afsluttende møde i Oldenburger Wallmuseum 
 
Den 3. december mødtes i Oldenburg ti repræsentanter fra danske og tyske museer for at drøfte den 
videre udvikling af deres grænseoverskridende samarbejde. De hidtidige resultater af projektet Mus-
Belt blev analyseret, og et nyt projektudkast blev præsenteret. 

MusBelt startede i begyndelsen af 2014 og indledte en proces med det mål, at museerne på begge si-
der af grænsen skulle lære hinanden bedre at kende og intensivere deres samarbejde. I august mødtes 
40 repræsentanter fra 23 danske og tyske institutioner til en workshop i Lübeck og drøftede mulighe-
der for at nå målet. Resultatet af denne proces er nu et projektudkast for oprettelsen af et regionalt 
dansk-tysk museumsforbund, som på lang sigt skal stabilisere det grænseoverskridende samarbejde. 
Den regionale geografi i det nye projekt omfatter ikke kun den hidtidige Femernbælt-region, men også 
hele den nordlige del af Slesvig-Holsten og Region Syddanmark. Samarbejdet prioriterer gennemførel-
sen af fælles grænseoverskridende museumsprojekter og grænseoverskridende kommunikation og 
markedsføring såvel som grænseoverskridende forskning og samarbejde med universiteterne. Det til-
stræbes, at realisere dette nye projekt inden for rammerne af Interreg-5a-programmet, og tidplanen 
fastlægger, at projektet indleveres i februar 2015, og arbejdet påbegyndes i efteråret 2015. 

Deltagerne i mødet var fra dansk side Ulla Schaltz, Anna Elisabeth Jensen, Mareike Haak og Dirk Keil 
(Museum Lolland-Falster, Lead-partner), Anne Højer Petersen (Fuglsang Kunstmuseum) og Julie Skjel-
borg Frederiksen (Roskilde Universitet). Fra tysk side deltog Stephan Meinhardt og Stephanie Barth 
(Oldenburger Wallmuseum), Silke Schulenburg (Kulturstiftung Hansestadt Lübeck) og Felix Thiesen 
(Fachhochschule Lübeck). 

 
 
Foto 1) Styregruppen for projekt MusBelt på besøg i Oldenburger Wallmuseum. 
 
Foto 2) Stephan Meinhardt, leder af Oldenburger Wallmuseum, fremviser Open-Air-udstillingen til sine museumskollegaer. 
 
 
Projektet MusBelt er støttet af den Europæiske Union inden for rammerne af programmet INTERREG IVA ”Fehmarnbeltregion”. 
Flere informationer: MusBelt-Projektsekretariat, Dirk Keil, Projektleder, dk@museumlollandfalster.dk, Telefon: +45 52 51 31 92  
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