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Museum Vestsjælland med i nyt dansk-

tysk museumsforbund  

Museum Vestsjælland og to andre museer stifter den 28. 

september det dansk-tyske museumsforbund Nordmus. 

De vil forpligte sig på et tættere samarbejde hen over 

Østersøen. 

Repræsentanter for danske og tyske museer mødes i Nykøbing Falster den 28. 

september for at stifte museumsforbundet NORDMUS. Det markerer 

begyndelsen på et helt nyt og enestående samarbejde mellem Danmark og 

Tyskland. 

Sammen med Museum Lolland-Falster og Oldenburger Wallmuseum i 

Schleswig-Holstein danner Museum Vestsjælland forbundet, der får navnet 

”NORDMUS”. Formålet er at skabe et nært og formaliseret samarbejde mellem 

de tre museer, som håber på, at flere andre museer og kulturinstitutioner vil 

melde sig ind. 

Direktør for Museum Vestsjælland Eskil Vagn Olsen, siger om tiltaget: 

-  Det er en stor mulighed for Museum Vestsjælland til at styrke vores 

internationale forbindelser og samarbejdsrelationer. Vi vil gerne skabe fælles 

projekter på tværs af grænserne, og et internationalt museumsforbund giver os 

flere muskler, når det kommer til at søge EU-puljer, siger Eskil Vagn Olsen. 

Han forventer, at et nærmere samarbejde med tyske museer vil gøre Museum 

Vestsjælland mere synligt i Tyskland og klogere på, hvad tyske 

museumsgæster ønsker. På den måde kan museet bedre tiltrække de tyske 

turister, som besøger Vestsjælland. 

Afsættet for museumsforbundet er det treårige Interreg III projekt NORDMUS, 

som også lægger navn til forbundet. Projektet afsluttes i år, og har allerede vist 

værdien af, at museer taler sammen på tværs af landegrænser. 
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- Vi har på Museum Vestsjælland lært meget af den måde, Oldenburger 

Wallmuseum arbejder med frivillige på, og der er er et stort udviklingspotentiale, 

hvor vi kan skabe helt nye former for brug af frivillige, siger Eskil Vagn Olsen. 

Ud over et nyt museumsforbund byder stiftelseskonferencen også på oplæg og 

indslag om Interreg-projektet NORDMUS. Det drejer sig om analyser af det 

dansk-tyske kultur- og museumslandskab, møder i kunstens verden, 

erfaringerne fra udstillingskoncepter på tværs af den dansk-tyske grænse og de 

åbne onlinekurser (MOOCs), der er udviklet under NORDMUS-projektet. 

Stiftelseskonferencen finder sted den 28. september fra kl. 11 – 17 på Teatret 

Masken i Nykøbing Falster. 

 

For yderligere oplysninger og interview kontakt: 

Eskil Vagn Olsen, direktør Museum Vestsjælland. Tlf.: 4137 9256. E-mail: 

evo@vestmuseum.dk 
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