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Danske og tyske museumsfolk forbereder museumsforbund 

 

Museumsfolk fra Danmark og Tyskland mødtes forleden i Kiel for at forberede 

stiftelsen af et museumsforbund på tværs af grænsen. Nordmus-Forbundet bliver 

en bindende juridisk og økonomisk struktur, der selvstændigt kan søge 

projektmidler. 
 

Museumsfolk fra begge sider af Østersøen mødtes den 31. maj i Kiel for at forberede et nyt 

museumsforbund. Det skal styrke museernes samarbejde over Østersøen, skabe fælles 

projekter og øge synligheden gennem fælles markedsføring. 

Tankerne om et grænseoverskridende og forpligtende samarbejde opstod som et af 

resultaterne af Interreg-projektet Nordmus, og de munder nu ud i etableringen af Nordmus-

Forbundet.  

Det etableres som en bindende juridisk, økonomisk struktur, der selvstændigt kan søge 

projektmidler fra blandt andet EU og fonde på tværs af den dansk-tyske grænse. 

Derfor satte repræsentanter for de danske og tyske museer og repræsentanter for danske og 

tyske forvaltninger hinanden stævne for at forberede etableringen af Nordmus-Forbundet. 

Den forhenværende kulturminister for Schleswig-Holstein, Anke Spoorendonk, var hovedtaler 

på mødet. Hun sagde blandt andet, at et samarbejde mellem museerne er godt for den tysk-

danske dialog, og at det lønner sig at udvikle fælles strategier for museerne og kulturarven på 

tværs af grænserne. 

Museum Lolland-Falster står i spidsen for det stiftende arbejde. Souschef ved museet Anna 

Elisabeth Jensen forklarer, at det handler om at skabe sammenhængskraft i 

museumssamarbejdet hen over Østersøen. 

- Med et forpligtende samarbejde træder vi nye stier og åbner en ny fast forbindelse mellem 

Danmark og Tyskland på kulturområdet, siger Anna Elisabeth Jensen. 

Hun tilføjer, at man har skelet til det mangeårige samarbejde, som finder sted i det sønderjyske 

grænseområde. 

Nordmus-forbundet har til formål at fastholde erfaringsgrundlaget fra Nordmus projektet, 

herunder fælles udveksling af ideer, fælles dansk-tysk hjemmeside og markedsføring. 

De fire museer, der er i spil som partnere i Nordmus-Forbundet, og som skal stå for forvaltning 

af forbundet, er ud over Museum Lolland-Falster, Fuglsang Kunstmuseum, Museum 

Vestsjælland og Oldenburger Wallmuseum in Holstein.  



 

 

Derudover etableres et tilknyttet netværk bestående af Nordmus-projektets oprindelige 

medlemmer, der repræsenterer 45 udstillingssteder samt de 30 tilknyttede netværkspartnere 

bestående af kommuner, regioner og organisationer. De skal indgå i forskellige samarbejder 

under Nordmus-Forbundet. 

Officielt stiftes Nordmus-Forbundet ved en konference i Nykøbing Falster til september. 

 

Billedtekst: tidligere kulturminister Anke Spoorendonk 

 

For yderligere information og interview kontakt: 

 

Anna Elisabeth Jensen. Souchef ved Museum Lolland-Falster.  

Tlf.: +45 51 21 27 43. E-mail: aej@museumlollandfalster.dk 

 

Dirk Keil. Projektleder NORDMUS. 

Tlf.: +45 52 51 31 92. E-mail: dk@museumlollandfalster.dk 

 

 


