
Projekt MusBelt  

Studietur 
9.-11. marts 

2015 

�1



Projekt MusBelt blev afsluttet med en tredages bustur til en 
række museer i den dansk-tyske Interreg-region. 
Deltagerne på busturen var ledende medarbejdere på 
danske og tyske museer i regionen.  

Formålet med turen var at se nogle af regionens museer og 
tale med museumsledelserne om deres institutioner. Der 

blev udvekslet viden og erfaringer og knyttet nye kontakter både rejsedeltagerne imellem og 
mellem rejsedeltagerne og de museer, der blev besøgt. Studieturen fandt sted fra mandag 
den 9. marts til onsdag den 11. marts.  

Med start i Rødbyhavn gik ruten mandag til Neustadt, Lübeck og Plön. Tirsdagens 
destinationer var Kiel, Gottorp og Haderslev, og på turens sidste dag var der besøg i 
Odense, Slagelse og Nykøbing Falster. 

Video 
Som et supplement til denne rapport er der produceret fire videofilm med interviews af 
ledende medarbejdere på de museer, der blev besøgt samt de museer, som er 
repræsenteret af deltagerne i studierejsen. Disse film kan ses på projektets hjemmeside 
www.musbelt.net eller klik herunder for at gå direkte til den enkelte film. 
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MusBelt Zusammenarbeit 1 (tysk tale)

MusBelt Gäste 1 (tysk tale) MusBelt samarbejde (dansk tale)

MusBelt gæster (dansk tale)

https://youtu.be/OczkjGgydUs
https://youtu.be/FZLUA135P4I
https://youtu.be/hEBngYvA9zw
https://youtu.be/rGg9Sg_L-0c
https://youtu.be/OczkjGgydUs
https://youtu.be/hEBngYvA9zw
https://youtu.be/FZLUA135P4I
https://youtu.be/rGg9Sg_L-0c


Deltagere på studieturen: 

• Anna-Elisabeth Jensen, vicedirektør, Museum Lolland-Falster. 

• Anne Højer Petersen, direktør, Fuglsang Kunstmuseum, Toreby. 

• Eskil Vagn Olsen, direktør, Museum Vestsjælland. 

• Andrea Herrmann, kommunikation og PR, Fachhochschule Lübeck. 

• Dirk Keil, projektleder, Interreg-Projekt MusBelt. 

• Erik Kristiansen, kommunikationsmedarbejder, Museum Lolland-Falster. 

• Mareike Haak, lederassistent, Oldenburger Wallmuseum. 

• Stephan Meinhard, leder, Oldenburger Wallmuseum. 

• Dr. Stephanie Barth, projektmedarbejder, Oldenburger Wallmuseum. 

De besøgte museer og deres repræsentanter ved besøget: 

• zeiTTor-Museum, Neustadt (Dr. Frank Wilschewski, museumsleder). 

• Europäisches Hansemuseum Lübeck (Martina Keyser, presse- og PR-chef). 

• Museum des Kreises Plön (Julia Meyer, museumsleder).  

• Kunsthalle Kiel (Dr. Anette Hüsch, direktør). 

• Landesmuseum Schleswig-Holstein, Gottorf (Dr. Uta Kuhl, kurator). 

• Museum Sønderjylland (Orla Madsen, direktør) 

• Odenses bys Museer (Ejnar Askgaard, overinspektør og Jens Toftgaard, ph.d., 
kulturarvschef).  

• Museum Vestsjælland (Eskil Vagn Olsen, direktør). 

• Museum Lolland-Falster (Anna-Elisabeth Jensen, vicedirektør). 
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Erfaringer 
Kernepunkterne i MusBelt projektet er at bane vej for et grænseoverskridende netværk for 
museumssamarbejde og forskning samt opbygning af en fast forankret organisationsstruktur 
for netværket. I den 
henseende var studieturen en 
stor succes. De mange timer i 
minibussen gav 
rejsedeltagerne rig lejlighed til 
at udveksle synspunkter og 
erfaringer fra deres egne 
organisationer, ligesom de i 
fællesskab kunne reflektere 
over de mange indtryk, de fik 
fra de besøgte museer. 

En af de tydeligste 
konklusioner på studieturen er, at museerne i Interreg-regionen repræsenterer et meget 
bredt spektrum af organisationsformer, finansieringsmodeller, opgaveporteføljer, 
medarbejderforhold etc. Disse forskelle gælder ikke blot mellem museerne på henholdsvis 
den tyske og danske side af grænsen. Også inden for de regionale rammer i både Danmark 
og Tyskland er der stor diversitet. 

Disse forskelle findes på en lang række punkter, og at kortlægge dem alle vil kræve et 
egentligt projektarbejde. Der er dog visse meget synlige 
forskelle blandt de museer, der deltog og blev besøgt på 
turen: 

• Museerne i Danmark er underlagt en museumslov, 
som bl.a. indebærer et meget bredt reference-
fællesskab mellem danske museer samt krav om 
konkrete opgaveløsninger, krav om gratis adgang til 
alle under 18 år etc. 

• Museerne i den tyske del af regionen benytter sig 
generelt i langt højere grad af frivillig arbejdskraft i 
forhold til de danske museer. 

• De danske museer har typisk en række 
forvaltningsopgaver, man ikke finder hos tyske museer 
af tilsvarende størrelse. Det gælder vurdering af 
ændring af lokalplaner i forhold til de lokale 
arkæologiske værdier, og det gælder forskning, 
udgravning og konserveringsarbejde. Opgaver, som på 
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den tyske side typisk er placeret hos administrative myndigheder og læreanstalter. 

• Finansieringsgrundlaget for de tyske museer er i vid udstrækning præget af et behov og 
en tradition for private donationer. Donationer kendes også i Danmark, men snarere i 
forbindelse med nyanlæg, hvorimod driften typisk betales af lokale eller nationale 
myndigheder, og gerne flere i fællesskab. 

• En række danske museer er “statsanerkendt”, hvilket medfører pligter, men også statslige 
driftsmidler. På den tyske side synes udbredelsen af finansiering fra delstaten til enkelte 
museer at være væsentlig mindre, og generelt er de tyske museers budgetter mindre end 
de danske. 

• Strukturreformen i Danmark i 2007 med kommunesammenlægning og nedlæggelse af 
amterne har sat sit præg på organiseringen af danske museer. Nogle drives i samarbejde 
mellem flere kommuner, andre af kun en kommune, og nogle er væsentligt tættere knyttet 
til den politiske beslutningsproces end andre.  

• De tyske museer synes at være langt mere lokalt forankrede og lokalt styrede end de 
danske, hvilke bl.a. afspejler sig i, at der er stor variation i, hvordan de tyske museer 
organiserer sig, og hvilke aktiviteter og emneområder, de prioriterer. Eftersom mange 
tyske museer ikke har forsknings- og forvaltningsmæssige forpligtelser over for 
myndigheder, kan de i langt højere grad fokusere på publikumsrettede aktiviteter. Til 
gengæld må de ofte klare sig med begrænsede midler.  

Herunder følger beskrivelse af de ni museumsbesøg. 
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Både rejsedeltagerne og de besøgte museer gav udtryk for stor interesse i øget kontakt og 
samarbejde på tværs af grænsen. Følgende samarbejdsemner gik igen i flere samtaler: 
• Erfaringsudveksling om brug af frivillig arbejdskraft. 
• Erfaringsudveksling om PR-arbejde og tiltrækning af gæster samt fælles markedsføringstiltag. 
• Samarbejde om fælles udstillinger.



zeiTTor 
ZeiTTor i Neustadt er et bymuseum med en meget bred målgruppe. Fra undervisningsbesøg 
for skoleklasser betalt af den regionale sparekasse til udlejning af lokaler til den årlige 
konference“Havørredens Dag”. To meget forskellige aktiviteter, som dog har det tilfælles, at 
både skoleelever og konferencedeltagere har en tendens til at vende tilbage til museet med 
deres familie, efter de har fået smag for mere under det første besøg.  

En “købmands-agtig” tilgang til museumsdrift, som indikerer, at zeiTTor ikke får noget 

forærende. Det årlige budget er blot 140.000 euro (ca. 1 mio. kr.). Museet indgår som et 
vigtigt element i turisme-værdikæden i badebyen Neustadt. Når det regner om sommeren, 
sikrer museet, at turisterne kan finde familievenlige indendørs oplevelser. 

zeiTTor kalder sig selv et moderne museumspædagogisk orienteret oplevelses- og 
aktivitetsmuseum. Museets motto er “Aktion - Interaktion - Kommunikation”, og udstillingen 
retter sig mod børn og familier  

Museet kredser om temaet “udviklingen af mennesker og miljø ved Lübecker Bugt” og 
favner oldtid og tidlig historie i Kreis Ostholstein samt byen Neustadts nyere historie, hvor 
den årlige mindedag 3. maj knytter byen til et makabert kapitel i Anden Verdenskrig. Denne 
dag blev Neustadt invaderet af de allierede styrker, efter et passagerskib med evakuerede 
kz-fanger var blev sænket ud for kysten, og de der reddede sig land blev skudt af nazisterne 
på bredden. En trist dag i byens historie, som man måske kunne ønske at lade forbigå i 
stilhed i et familie- og turistrettet lokalt museum, men her viser det lille bymuseum sin 
forpligtelse over for historien ved at også rumme dette kapitel. 
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Et godt eksempel på zeiTTors 
evne til - og behov for - at skabe 

lokal forankring er denne 
lokalhistoriske “billeddelings-

tjeneste”. Lokale borgere bliver 
opfordret til at hjælpe med at 

identificere lokaliteter og 
personer på billederne. Nogle af 

billederne bliver desuden 
scannet ind og lagt på facebook 

med efterlysning af hjælp fra 
borgerne. Fotosamlingen bliver 
ind imellem suppleret af fotos, 
som lokale borgere indleverer. 

zeiTTor kalder sig bl.a. et 
oplevelsemuseum. Her giver 
museumslederen en af 
rejsedeltagerne oplevelsen 
af, hvordan fortidens syndere 
kunne straffes ved at blive 
lænket på torvet til offentlig 
ydmygelse.

www.zeittor-neustadt.de

http://www.zeittor-neustadt.de
http://www.zeittor-neustadt.de


Europäisches Hansemuseum Lübeck 
Besøget på det nye museum i Lübeck foregik endnu inden, museet var færdigetableret. 
Åbningsdagen er den 30. maj 2015. Præsentationen af museet foregik derfor ved en 
powerpoint-præsentation og en tur rundt omkring den nye museumsbygning samt det 
eksisterende borgkloster, som museet ligger i forlængelse af.  

I forbindelse med nybyggeriet er borgklosteret desuden blevet renoveret. De to bygninger 
udgør en samlet oplevelse, men mens borgklosteret modtager støtte fra Lübeck by til 
bygningsbevarelse, skal det nye museum skaffe sine driftsmidler ved billetsalg. Der 
planlægges med 125.000 gæster årligt. Selve opførelsen er finansieret med midler fra en 
fond stiftet af en tidligere Lübeck-købmand samt mere end 20% i EU-støtte. Opførelsen af 
museet koster 45 mio. euro (336 mio. kr.) 

Museet fortæller den 600 år 
lange historie om 
Hanseforbundet, som var 
en enorm økonomisk magt 
i Nordeuropa og Baltikum. 
Det er derfor helt oplagt, at 
museet er placeret i Hanse-
hovedstaden Lübeck, som i 
flere andre sammenhænge 
inddrager Hanseforbundet 
som en del af sit brand. 
Forbundet forenede fra 
omkring 1200-tallet 
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handlende og byer i et langdistance-fællesskab for handel og søfart. Museet er således 
dedikeret til et helt specifikt tema.  

Hvor mange andre museer udstiller autentiske effekter, sætter det nye museum i Lübeck 
snarere fokus på kommunikation og visualisering. De besøgende vil her møde fortællinger 
om nogle af de skæbner, der knytter sig til Hanseforbundet - de dristige handelsfolk, 
rigdommene, sygdommene, religionen og det sindrige økonomiske system etc. Der vil være 
media-installationer, rekonstruktioner af scener fra Hansetiden, grafiske og statistiske 
virkemidler, men der vil dog også være en arkæologisk udstilling for fund, der er gjort i 
forbindelse med opførelsen af museet. 
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Besøget i Lübeck fandt sted endnu inden museet var færdigopført. 

www.hansemuseum.eu

http://www.hansemuseum.eu
http://www.hansemuseum.eu


Kreismuseum Plön 
Plön har fået sit navn af det slaviske “Plune”, der betyder isfrit hav, og mange af de 
genstande, som udstilles i museet, er netop fundet i havet. Museet fortæller historien om det 
slaviske folk, og ikke blot på vegne af byen Plöns ca. 8.000 indbyggere, men som museum 
for hele Kreis Plön, der hvert år bidrager til museets drift med 45.000 euro (336.000 kr). 
Byen giver et symbolsk bidrag på 500 euro (3.700 kr.) 

Museet har stort behov 
for - og glæde af - 
frivillig arbejdskraft 
samt en af egnens 
succesrige erhvervsfolk 
med stor interesse for 
kunst og historie. Flere 
af museets 
kunstgenstande er 
således resultatet af en 
privat donation. Museet 
har 5.000 årlige 
besøgende. 

Museumsbygningen er i 
sig selv en interessant 
historie. Allerede i det 
13. århundrede var der 
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Fra museet i i Plön er der udsigt til byens smukke slot, hvor 
Plöns sidste hertug Frederik Carl boede i 1700-tallet.  

I dag ejes slottet af grundlæggeren af optikerkæden Fielmann.  
Samme Fielmann har doneret flere genstande og 

restaureringer til museet.



på stedet opført en bygning, som var ejet af en adelsfamilie. Senere blev der opført et nyt 
hus i sten, som har tjent både som vajsenhus og senere som bolig for højtstående 
tjenestemænd. 

Plöns sidste hertug, Frederik Carl, residerede på Plöns slot, og da han ikke efterlod sig 
sønner, der kunne arve ham, 
overgik hertugdømmet efter 
hans død til den danske konge. 
Hertugens mor og datter boede 
herefter i den senere 
museumsbygning, deraf 
tilnavnene "Witwenpalais" 
"Prinzessinnenpalais" - 
“Enkepalæet” og 
“Prinsessepalæet”. Med til 
husets historie hører desuden, 
at det efter Anden Verdenskrig 
i en periode var hjem for ca. 100 
flygtninge.  
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Museumsbygningen i Plön har tjent mange forskellige 
formål i sin tid, og har bl.a. også huset et apotek, som i 

dag indgår i udstillingen. 

Som det eneste af de besøgte 
tyske museer på studieturen 
har Kreismuseum Plön 
informationsmateriale på 
dansk. Det er en bekostelig 
affære at oversætte 
informationsmateriale, og de 
danske oversættelser er da 
også leveret af studerende. 

www.kreismuseum-ploen.de

http://www.kreismuseum-ploen.de
http://www.kreismuseum-ploen.de


Kunsthalle Kiel 
Kunstmuseet i Kiel har status af universitetsinstitut i kraft af et samarbejde med det 350 år 
gamle Christian-Albrechts-Universität. Budgettet er ti gange større end bymuseet zeiTTor i 
Neustadt, nemlig 1,4 mio. euro (10 mio. kr.), og museet har fået finansieret en forskerstilling, 
hvilket er de færreste museer i Schleswig-Holstein forundt.  

Museet selv gør meget få kunstindkøb. Kunstværker til museet bliver primært købt af de to 
fonde, der knytter sig til museet. Udover museets egen kunst er det hjemsted for værker, 

som ejes af Schleswig-Holsteinischer Kunstverein. Hvor kunstforeninger i Danmark 
typisk blot arrangerer ture, udflugter og udstillinger af andres værker, ejer og udstiller tyske 
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Kunsthalle Kiel 
fokuserer meget 
på workshops 
og undervisning. 
Her er vi i en 
afdeling, der er 
dedikeret til at 
give 
skoleklasser og 
andre mulighed 
for selv at prøve 
kræfter med 
malerkunsten.



kunstforeninger i højere grad egne 
kunstsamlinger. Kunstforeningen 
bliver hvert år inviteret til et 
særarrangement med middag. 

Kunsthalle Kiel arrangerer en række 
workshops både for børn og voksne 
og har i det hele taget en del 
besøgsarrangementer, som 
finansieres af forskellige 
organisationer.  

Et godt år tæller omkring 45.000 
besøgende, men en rigtig god 
sommer kan sænke besøgstallet med 
næsten 10.000.  

Museet har flere skiftende udstillinger 
i løbet af året og har en målsætning 
om en vis aktualitet i sine udstillinger i 
forhold til f.eks. samfundsdebatten. 
Der arrangeres også koncerter og 
oplæsninger. I forbindelse med 
udstillinger afvikles der ofte seminarer 
for de studerende på universitet.  

Universitetssamarbejdet medfører 
ikke, at museet indgår som en del af 
universitets tilbud med skemalagte 
undervisningsforløb, samarbejdet 
foregår på et mere uformelt plan. 
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www.kunsthalle-kiel.de

http://www.kunsthalle-kiel.de
http://www.kunsthalle-kiel.de


Landesmuseum Schleswig-Holstein 
De færreste er vel klar over, at Danmark i 1600-tallet var en global stormagt, men det 
kommer blandt andet til udtryk på Gottorp Slot, delstaten Schleswig-Holstens imponerende 
landesmuseum. Et museum, som i princippet er delstatens svar på en kombination af 
Danmarks “Nationalmuseet” og “Statens Museum for Kunst”. 

Dette er nok det tyske museum, der tydeligst viser den dansk-tyske historiske forbindelse. Et 
meget konkret eksempel er museets stolthed, jernalderbåden Nydambåden. Den blev fundet 
i årene op til krigen i 1864 (2. slesvigske krig) i Nydam Mose ved Sønderborg, og i 
forbindelse med krigen overgik den til den tyske stats eje. Ved genforeningen af 
Sønderjylland (Nordslesvig) og Danmark i 1920 blev Nydam Mose igen dansk, men skibet 
blev i Tyskland.  

�14

Nydambåden 
tiltrækker både danske 
og tyske 
museumsgæster, og 
mange (danskere) vil 
nok mene, at den 
burde ligge i Danmark, 
hvor den blev fundet. 
Men den slags er der 
råd for: I 2013 søsatte 
Nydamselskabet 
således en tro kopi af 
båden ved Sottrupskov 
ved Sønderborg, hvor 
båden blev fundet i 
1863.



Nogle kalder Nydambåden “the 
missing link”, fordi den repræsenterer 
overgangen, hvor skibsbyggerne gik 
fra at bygge skibene uden køl til at 
bygge dem med køl, så de dermed 
blev mere stabile på havet. Gottorp 
Slot har fungeret som kaserne både 
for danske soldater og siden for 
preussiske soldater. Både slottet og 
båden repræsenterer dermed på flere 
planer et meget stærkt historisk link 
mellem Tyskland og Danmark.  

Museet i Gottorp rummer en 
imponerende samling af kunst og 
kulturhistorie fra Middelalderen frem 
til i dag samt et arkæologisk arkiv for 
120.000 års historie, der også 
fungerer som udstillingsvindue for 
aktuel arkæologisk forskning.  
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Adolf hertug af Slesvig-Holsten-
Gottorp i årene 1544-1586 var den 
tredje søn af den danske kong 
Frederik den 1. og udviklede 
Gottorp Slot til et egentligt 
regeringssæde. 

www.schloss-gottorf.de

http://www.schloss-gottorf.de
http://www.schloss-gottorf.de


Museum Sønderjylland 

Første del af busturen bragte rejsedeltagerne til 
en række tyske museer. Turens første danske 
museumsbesøg var i Haderslev-afdelingen af 
Museum Sønderjylland. Meget sigende, da 
Museum Sønderjylland nok er det danske 
museum i den dansk-tyske region, som i sin 
organisering har mest tilfælles med de tyske. I 
hvert fald er museets struktur arvet fra tiden, 
hvor Sønderjylland 1864-1920 udgjorde den 
nordlige del af Slesvig under den tyske stat.  

I 2006 blev Sønderjyllands museer slået 
sammen til Museum Sønderjylland, der har en 
samlet omsætning på knap 100 mio. kr (13,4 
mio. euro) og ca. 200 ansatte. Museet består af 
hele 19 forskellige udstillingssteder og dækker 
et meget stort område, i hvert fald set med 
danske øjne. Nogle afdelinger har 50 km. 
imellem sig.  

Museet er statsanerkendt efter den danske 
museumslov, og finansieringen kommer fra EU, 
staten, regionen, Sønderjyllands kommuner, 
fonde og indtægter fra billetsalg og 
museumsbutikker. Derudover er der særskilt 
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Et besøg i Museum Sønderjyllands 
magasin i Haderslev. Museet driver 
også et konserveringsværksted og 

et sekretariat. 



statslig finansiering til arkæologisk arbejde, som i Danmark typisk foregår med 
udgangspunkt i museumsloven. Museet ejer ikke selv alle bygninger, f.eks. er Sønderborg 
Slot i statens eje, mens andre lokaliteter ejes af en kommune.  

Desuden har museet et meget stort antal tilknyttede støtteforeninger, eller rettere: museets 
mange afdelinger har hver deres tilknyttede forening eller foreninger. Modsat 
museumsforeningen i Kunsthalle Kiel besidder disse foreninger ikke genstande, men leverer 
f.eks. opbakning til et lokalmuseum eller er samlingspunkt for en specifik historisk interesse.  
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En hurtig kop kaffe inden museumsdirektørens powerpoint-præsentation i Haderslev. Studieturen 
gennem Interreg-regionens museumslandskab var lagt i et stramt program, hvilket er nødvendigt, når 
ni museer skal besøges på tre dage.

www.museum-sonderjylland.dk

http://www.museum-sonderjylland.dk
http://www.museum-sonderjylland.dk


Odense Bys Museer 
H. C. Andersens barndomshjem i Odense er vel den bedst kendte lokalitet blandt Odense 
Bys Museer. Huset, hvor den berømte digter trådte sine barnesko, er imidlertid blot en lille 
del af museets udstilling om eventyrdigteren. 
Odense Kommune købte fødestedet til 
museumsbrug, da det rygtedes, at der var 
planer om at åbne et H.C. Andersen 
museum i København. Det lykkedes at 
beholde historien om digteren i provinsen, 
og H.C. Andersens Hus åbnede i Odense 
1908. Det er dermed et af de ældste 
personmuseer.  
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Kulturarvschef Jens 
Toftgaard gav 

rejsedeltagerne en indføring 
i museets organisation og 

vision. Et af punkterne i 
museets vision er at bidrage 

væsentligt til Odense bys 
rolle nationalt og 

internationalt.



Odense Bys Museer rummer også anden stor berømtheds barndomshjem, nemlig 
komponisten Carl Nielsen, samt et museum om hans kone, Anne Marie Carl-Nielsen, der var 
en berømt billedhugger. Derudover blandt andet også et mediemuseum, et industrimuseum 
og et frilandsmuseum. Men når kinesiske turister dukker op i store antal, uden 
markedsføring i øvrigt på det asiatiske kontinent, så er det H.C. Andersens fortjeneste. For 
100 år siden blev han fremhævet i Kina som et kulturelt forbillede, så kineserne har kendt til 
ham i mange år.  

Odense Bys museer er ejet og drives af Odense Kommune. Det politiske ejerskab er 
dermed meget anderledes fra f.eks. Museum Sønderjylland, som drives på vegne af alle 
kommuner i Sønderjylland. Ligesom Museum Sønderjylland er Odense Bys museer 
statsanerkendt og udfører opgaver inden for indsamling, registrering, bevaring, forskning og 
formidling samt foretager 
arkæologiske udgravninger og 
varetager en række 
tilsynsopgaver. 
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H.C. Andersen er et 
ikon. Hans liv bliver 

skildret i vægmalerier 
i dette næsten 

kirkeagtige rum i 
museet i Odense.

www.museum.odense.dk

http://www.museum.odense.dk
http://www.museum.odense.dk


Museum Vestsjælland 
Museum Vestsjælland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum for knap 300.000 borgere 
i Midt- og Vestsjælland. Museet blev etableret ved årsskiftet 2012/2013 ved en fusion 
mellem en række kommunale museer og står for museumsdriften i seks kommuner.  

Museet arbejder med forhistorie, middelalder, renæssance og nyere tid og har også ansvar 
for arkæologi. Ligesom Museum Sønderjylland dækker museet et stort geografisk område 
med store afstande mellem afdelingerne.  

Studieturens besøg på museet foregik i afdelingen i Slagelse, hvor H.C. Andersen igen 
dukkede op. Han har nemlig gået i skole i byen. 

Et dansk museum som museet i Vestsjælland skal tilbyde gratis adgang til børn under 18 år, 
men må gerne tage betaling for særarrangementer for f.eks. skoleklasser. Eller som hos 
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På museet i Slagelse 
kan man blandt andet gå 
tur i et gademiljø fra 
1800-tallet med huse, 
torv og latinskole og 
opleve gamle håndværk 
og industrier. 



Museum Sønderjylland, der tilbyder medlemskab af en børneklub med særligt indhold. På 
grund af de relativt store afstande har Museum Vestsjælland haft svært ved at tiltrække 
skoleklasser. Det har ændret sig, efter den nuværende direktør besluttede at tilbyde gratis 
bustransport til skoleklasser, der bestiller et museums-arrangement.  

Skoleklasserne betaler for arrangementet på museet, men den gratis “Kulturbus”, som 
museet kalder bussen, gør en stor forskel for folkeskolerne, som har begrænset budget til 
udflugter. Desuden har museet succes med at tilbyde skoleklasser en hel skoledag, som 
den foregik for 100 år 
siden, i skolemuseet.   

Men museet er langt 
mere end 
skoleklasser. Med 11 
besøgssteder fordelt 
over hele 
Vestsjælland er der 
naturligvis stor 
variation.  
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Spændvidden i museumsformidlingen kommer til 
udtryk her i museumscafeen i Slagelse, hvor Elvis-
effekter for tiden præger rummet. Forleden var her 
et foredrag om den berømte sanger. I rummet ved 

siden af kan man opleve bymiljøet i det gamle 
Slagelse, hvor H.C. Andersen gik i skole.

www.vestmuseum.dk

http://www.vestmuseum.dk
http://www.vestmuseum.dk


Museum Lolland-Falster 
Museum Lolland-Falster er i lighed med flere af de andre besøgte museer relativt ny i sin 
nuværende form. Museet blev dannet i 2009/2010 ved en sammenlægning af tre museer på 
øerne Lolland og Falster. 

Museets ansvarsområde 
dækker hele Lolland og 
Falster og er ligesom de 
øvrige besøgte danske 
museer statsanerkendt. 
Det skal indenfor sit 
ansvarsområde sikre 
Danmarks kulturarv og 
belyse forandring, 
variation og kontinuitet i 
menneskers Ievevilkår fra 
de ældste tider til nu. 
Museet har opgaver 
inden for indsamling, 
registrering, bevaring, 
forskning og formidling.  

En meget væsentlig 
opgave for museet i disse år er de arkæologiske udgravninger, der finder sted på land og i 
vand i området, hvor Femern Bælt tunnelen skal etableres. Denne midlertidige, men 
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Museet i Nykøbing Falster er et klassisk 
dansk lokalhistorisk museum. 



langvarige opgave har fordoblet museets budget fra ca. 45 mio. kr (6 mio. euro) til ca. 90 
mio. kr. (12 mio. euro).  

Museets afdeling i Nykøbing Falster var det sidste besøgssted på studieturen. Her ligger 
også museets administration, og som det eneste museum på studieturen finder man her en 
helt konkret kobling til turismeerhvervet.  

Alle museer lever i symbiose med turismeerhvervet, hvilket kommer tydeligst til udtryk, når 
museerne har fulde huse i sommerregnen, fordi feriegæsterne søger indenfor. Her i 
Nykøbing Falster driver man slet og ret en kommunal turistinformation i museets 
butikslokale. Endnu en grund for byens feriegæster til at tage på museum.  

Og endnu et af studieturens mange eksempler på, at regionens museer tager aktivt del i 
nutiden for at gøre børn og voksne klogere på fortiden og vores fælles historie.   
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Museet i Nykøbing Falster var vært for en lille “reception”. Her 
markerede rejsedeltagerne afslutningen på en studietur, som 

havde taget dem med til ni danske og tyske museer. En tur, 
der understregede både mange lighedspunkter og 

forskelligheder, som repræsenterer et stort potentiale for 
fælles samarbejde og udvikling

museumlollandfalster.dk

http://museumlollandfalster.dk
http://museumlollandfalster.dk

