
 

  

 

Ny direktør for Danmarks Tekniske Museum 

 

Pr. 1. januar 2016 tiltræder Jesper Buris Larsen stillingen som direktør for Danmarks Tekniske 

Museum og afløser dermed Jens Breinegaard, der efter 30 år på posten, i en alder af 70 år, har 

valgt at gå på pension. 

 

”Jeg er glad for, at vi med Jesper har fundet den 

rette leder til at fortsætte og sikre den fremtidige 

udvikling af Danmarks Tekniske Museum. Jesper 

har en dyb viden om dansk erhvervsliv og erfaring 

fra en af Danmarks største teknologivirksomheder.  

Jesper har fra sin tidligere lederstilling solid 

erfaring med strategiudvikling, implementering, 

drift og styring. Disse kompetencer vil komme os 

til gode i det videre arbejde med udviklingen af 

Danmarks Tekniske Museum”, siger 

bestyrelsesformand for Danmarks Tekniske 

Museum, Jørgen Lindegaard, og fortsætter:  

"Jeg har i mine to formandsperioder for museet sat 

stor pris på samarbejdet med direktør Jens 

Breinegaard og hans indsats, der har gjort museet 

til en rummelig institution på mange planer: Dels 

ved at skabe mulighed for store udstillinger og samlinger, dels for de ansatte og frivillige såvel 

som i den sociale indsats, og ikke mindst i det lokale, regionale og internationale arbejde. Jens 

Breinegaard kom som kemiingeniør også til museet fra industrien, og hans tekniske indsigt og 

engagement har museet haft stor gavn af." 

 

“Jeg glæder mig meget til de nye udfordringer og går ydmygt til opgaven, der indebærer et 

stort ansvar for at videreføre det store arbejde, som direktør Jens Breinegaard har stået i 

spidsen for.  

Sammen med museets ansatte har han skabt en enestående teknologi-samling og det bliver 

min opgave i tæt samarbejde med medarbejderne at videreføre arbejdet og dernæst udvikle 

Danmarks Tekniske Museum som det teknologiske fyrtårn, hvor danskerne henter inspiration 

og viden om det moderne samfunds teknologiske udvikling”, siger Jesper Buris Larsen.  

 

 

Vedlagt CV for Jesper Buris Larsen.  

 

For yderligere information, kontakt venligst 

Jørgen Lindegaard, E-mail: jli@newmail.dk  

Jesper Buris Larsen, E-mail: JEBL@FLSmidth.com  

Jens Breinegaard, E-mail: jb@tekniskmuseum.dk  

 

 

 

Blå Bog – Jesper Buris Larsen 

Jesper kommer fra en stilling som 

Global Kommunikationschef i 

FLSmidth, hvor han har været 

ansat siden 2000. Jesper er cand. 

mag. i historie og statskundskab 

med speciale i dansk teknologi-

historie. Han har desuden en 

Master-uddannelse i elektronisk 

kommunikation samt forskellige 

lederuddannelser, bl.a. fra Henley. 

 

Jesper Buris Larsen er 41 år, gift 

og har to børn.  
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