
NORDMUS klar med rapport om dansk-tysk museums-

samarbejde hen over grænsen 

Det store Interreg-projekt NORDMUS har udgivet en publikation om erfaringerne fra 

tre års intensivt dansk-tysk kultursamarbejde hen over grænsen. 

Tre års intenst samarbejde mellem danske og tyske museer og kulturinstitutioner i Interreg 4a-projektet 

NORDMUS er slut. Projektet, der er finansieret af EU og samarbejdspartnerne sluttede ved årsskiftet, og nu 

præsenterer NORDMUS-projektet sine resultater i en publikation, som også gør status over 

museumssamarbejdet mellem danske og tyske museer. 

Formålet med projektet har været at kortlægge mulighederne og udfordringerne for samarbejde og fælles 

museumsprojekter hen over landegrænsen i Sønderjylland og den våde grænse i Østersøen. 

Det er sket gennem fælles udstillinger om blandt andet dansk og tysk guldalderkunst samt udvikling af 

digitale kurser, såkaldte MOOCs, med fælles dansk-tysk indhold. Det drejer sig om kurser i Tysk-dansk 

kunsthistorie, Genforeningen og dansk-tyske kulturforbindelser. 

Museumslandskab kortlagt 

Projektleder Dirk Keil fra projektets lead partner Museum Lolland-Falster forklarer, at projektets fokus har 

været at gøre det lettere for danske og tyske museer at samarbejde hen over grænsen og hjælpe dem til at 

gøre udvikle nye tiltag i fællesskab. 

Men det har ikke altid været nogen let opgave. 

- Både danske og tyske museer vil meget gerne arbejde sammen, men der er nogle strukturelle forskelle på, 

hvordan man driver museer i de to lande, som kan udgøre barrierer, siger Drik Keil.  

Han kortlægger i rapporten det dansk-tyske museumslandskab og viser de ofte meget store forskelle, der 

findes mellem danske og tyske museer. Danmark har en statslig museumslov, der regulerer museernes 

økonomi og drift og giver klare retningslinjer, mens museumsbilledet er langt mere broget og uensartet i 

Tyskland, hvor museerne ofte har færre ressourcer end danske museer. 

Rapporten indeholder også en artikel om kulturlandskaber ved Femern Bælt samt en større analyse af 

museernes brug af frivillige og de frivillige museumshjælperes motivation, som også er emnet for et digitalt 

læringskursus. 

Lever videre som museumsforbund 

Direktør for Museum Lolland-Falster Ulla Schaltz fortæller, at selv om projektet NORDMUS slut, så lever det 

videre i det dansk-tyske museumsforbund NORDMUS, hvor indtil videre 20 museer og kulturvirksomheder 

har meldt sig ind. 

- Med NORDMUS Forbundet sikrer vi os, at projektets intentioner føres videre, og de relationer, vi har skabt 

henover grænsen mellem museer i Danmark og Tyskland, fortsætter og udvikles til gavn for både museerne 

og deres gæster, siger Ulla Schaltz. 

Rapporten er gratis og kan fås ved henvendelse til Museum Lolland-Falster mod betaling af porto for 

forsendelse. 



De ni deltagere i Interreg-projektet er: Museum Lolland-Falster, Fuglsang Kunstmuseum, Museum 

Vestsjælland, Museum Sønderjylland, Historie Lab, Die Lübecker Museen, Oldenburger Wallmuseum, 

Museumsverbund Nordfriesland, Technische Hochschule Lübeck. 

Ulla Schaltz, direktør Museum Lolland-Falster. Tlf.: 25 59 34 54. E-mail: uls@museumlollandfalster.dk 

Dirk Keil, Projektleder: Tlf.: 52 51 31 92. E-mail: dk@museumlollandfalster.dk 

Anna Elisabeth Jensen, souschef Museum Lolland-Falster. Tlf.: 51 21 27 43. E-mail: 

aej@museumlollandfalster.dk 
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