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2016 2017 2018 2019
ORGANISATION
Hvor mange bestyrelsesmedlemmer er udpeget på bag-
grund af særlige professionelle kompetencer?

0 0 4 4

Hvordan er kønsfordelingen i museets bestyrelse? K 3   M 9 K 3   M 9 K 2    M 5 K2 M5
Hvad er aldersgennemsnittet i museets bestyrelse? 58 59,5 57 58

PERSONALE
Har museet fastansatte videnskabelige medarbejdere, 
der uddannelsesmæssigt modsvarer museets ansvars-
område

Ja Ja Ja Ja

Hvor mange fastansatte årsværk rådede museet over i 
sidste kalenderår?

49,65 39,32 51 49,6

Heraf antal fastansatte videnskabelige årsværk? 21,61 17,7 28 28,2
Heraf antal fastansatte på ph.d niveau eller derover? 5 4 4 2,8
Hvor mange fastansatte årsværk udgjordes af fleksjobs 
eller lignende ordninger?

17,58 11,65 11,7 12

Hvor mange årsværk blev udført af medarbejdere i 
tidsbegrænset projektansættelse?

0,56 0,46 6,5 8,8

Heraf antal videnskabelige årsværk i tidsbegrænsede 
ansættelser?

0,56 0,46 6,5 8,8

Hvor mange årsværk (anslået) blev udført af frivillige? 2 2 2 2

BYGNINGER OG DRIFTSTILSKUD
Hvor mange geografiske adskilte og bemandede be-
søgsadresser driver museet?

5 5 5 5

Hvor mange af disse er lokalhistoriske arkiver? 1 1 1 1
Hvor stor en procentdel af museets samlede udgifter 
blev sidste kalenderår brugt til husleje/prioritetsgæld, 
ejendomsskatter, bygningsdrift og pleje af udendørsa-
realer?

6,73 % 6,07% 4,2 % 5,1%

Angiv hjemstedskommunens ordinære tilskud til muse-
umsdriften i det sidste beregnet pr. indbygger?

GK & LK
58,42
LK til 
RMP
9,84

GK & LK
60,06
LK til 
RMP
10,26

GK & LK
61,53
LK til 
RMP
10,62

GK& LK
65,4
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2016 2017 2018 2019
FORSKNINGSPUBLIKATIONER TILKNYTTET 
MUSEETS ANSVARSOMRÅDE PUBLICERET 
SIDSTE KALENDERÅR?
Antal arkæologiske forskningspublikationer 10 6 6 4
Heraf antal eksternt fagfællebedømte og/eller publi-
ceringer i serier og forlag på Forskningsministeriets 
autoritetslister

3 3 6 4

Antal forskningspublikationer indenfor Nyere tids kul-
turhistorie og etnografi?

10 3 1 0

Heraf antal eksternt fagfællebedømte og/eller publi-
ceringer i serier og forlag på Forskningsministeriets 
autoritetslister

4 1 1 0

Antal kunsthistoriske forskningspublikationer 0 0 0 0
Heraf antal eksternt fagfællebedømte og/eller publi-
ceringer i serier og forlag på Forskningsministeriets 
autoritetslister

0 0 0 0

Antal naturhistoriske forskningspublikationer 0 0 0 0
Heraf antal eksternt fagfællebedømte og/eller publi-
ceringer i serier og forlag på Forskningsministeriets 
autoritetslister

0 0 0 0

Hvor mange øvrige museumsfaglige forskningspubli-
kationer har museet publiceret sidste kalenderår, f.eks. 
forskning i formidling?

3 1 1 1

Hvor mange af publikationerne blev udarbejdet med 
udenlandske samarbejdspartnere?

4 0 2 1

Hvor mange blev udarbejdet i samarbejde med danske 
museer?

4 0 3 0

Hvor mange blev udarbejdet i samarbejde med danske 
universiteter?

1 2 2 2

Hvor mange af de fagfællebedømte publikationer er 
publiceret nationalt?

7 4 4 3

Hvor mange af de fagfællebedømte publikationer er 
publiceret internationalt?

3 1 4 2

FORMIDLING
Hvor mange af museets formidlingsmedarbejdere har 
en kompetencegivende uddannelse inde for formidling 
eller undervisning?

3 3 4 8*

Hvor mange særudstillinger har museet vist i sidste 
kalenderår?

8 9 10 13

Hvor mange arrangementer, omvisninger/foredrag/
workshops o.l. i museet (minus skoleundervisning) er 
gennemført i sidste kalenderår?

29 95 204 166

3
* ASM, AE, ADA, HES, LOS, MB, CEB, DF



2016 2017 2018 2019
Heraf for særlige grupper med outreach-perspektiv 25 43 23 28
Hvor mange arrangementer uden for museet (f.eks. 
byvandringer) har museet gennemført i sidste kalende-
rår?

30 39 37 40

Hvor mange undervisningspublikationer (trykt eller 
digitalt) har museet produceret i sidste kalenderår?

1 3 3 1

BRUGERE
Hvor mange brugere besøgte museet eller deltog i mu-
seets annoncerede arrangementer sidste kalenderår?

42.305 70.222 70.272 96.179*

Hvor mange brugere deltog i museets offentlige og an-
noncerede arrangementer andre steder end på museets 
adresser?

1.526 2056 838 5.627

Hvor mange deltog i museets aktiviteter ved arrange-
menter, hvor museet ikke var arrangør?

6.950 11.154 11.439 13.804

Hvor mange hold fra daginstitutioner har deltaget i 
museets formidlingsaktiviteter i sidste kalenderår?

17 8 36 13

Hvor mange grundskoleklasser har deltaget i museets 
undervisningsaktiviteter i sidste kalenderår?

96 101 92 96

Hvor mange klasser fra ungdomsuddannelserne har 
deltaget i museets undervisningsaktiviteter i sidste 
kalenderår?

0 9 27 8

Hvor mange hold fra andre uddannelser har deltaget i 
museets undervisningsaktiviteter i sidste kalenderår?

3 0 6 1

Hvor mange elever og studerende har modtaget muse-
ets vejledning i forbindelse med projektarbejde mv.?

13 15i 3 20

Hvor mange besøg har der været på hjemmesiden sid-
ste kalenderår?

72.847 74.576 77.885 78.382

Hvor mange annoncerede åbningstimer efter kl. 16 
havde museet sidste kalenderår?

91,5 78 134 218

Hvor mange annoncerede åbningstider havde museet i 
weekenddage før kl. 16 sidste kalenderår?

957 955 870 832,5

Har museet én eller flere støtteforeninger? Ja Ja Ja Ja
Hvor mange medlemmer havde foreningerne tilsammen? 884 873 940 795

UDSTILLINGSSTEDERNES BESØGENDE
Stiftsmuseet 4.259 9.892ii 9.559iii 8.106
Frilandsmuseet 11.641 11.338 10.649 9.805
Reventlow Museet Pederstrup 2.404 2.125 1.986 3.359
Arrangementer i parken, cafeen og Ridehuset 2.683 2.156 1.941 2.200
Park besøgendeiv Ikke op-

lyst
15.000 15.000 15.000

4
* Inkl. 1.128 besøgende på arrangementer nede på Femern-Syltholm projektet 



2016 2017 2018 2019
Falsters Minder 1.310 2.294 3.939 3.971
Den gamle købmandshandel 7.764 6.216 5.189 3.148
Turistinformation 7.482 5.391 7.100 5.669
Restaurant Czarens Hus 3.236 2.600 1.950 0
Klosterruinen – tælles fra 2019 - - - 24.362
I alt 40.806 57.012 57.313 75.620

INDSAMLING OG UDSKILLELSE
Hvor mange genstande/værker/præparater blev optaget i 
samlingen i sidste kalenderår?

37v 651 3.915 1.912

Hvor mange af disse er indsamlet i relation til museets 
forskning?

Ikke op-
lyst

46 2.285 1.912

Hvor mange af disse er underlagt klausuler? 0 0 0
Hvor mange genstande/værker/præparater har museet 
udskilt fra samlingen i sidste kalenderår?

1.079vi 1.278 65 99

REGISTRERING
Hvor stor en procentdel af museets samling er fuldt 
registreret, analogt eller digitalt? angives i %

95 % 95 % 95 % 95%

Hvor stor en procentdel af museets samling er indbe-
rettet til Museernes Samlinger?

92 % 92 % 92 % 92%

Hvor mange inventarnumre har museet indberettet i 
sidste kalenderår?

929 731 1.634 3.416*

DANEFÆ
Antal genstande registreret i forbindelse med sagsbe-
handling af detektorfund indleveret som danefæ

2183 183vii 527viii 2.140

BEVARING
Hvor mange inventarnumre er der i samlingen? 90.240 90.971 92.605 122.494*
Hvor stor en procentdel af museets samlinger hører 
bevaringsmæssigt til i følgende kategorier:
Formidlingsegnet tilstand 30 % 30 % 30 % 33%
Stabiliseret tilstand 55 % 55 % 57 % 55%
Behandlingskrævende tilstand 10 % 10 % 9 % 8%
Svært skadet tilstand 5 % 5 % 4 % 4%
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NB! Med implementeringen af SARA opgøres tallet fremadrettet som objekter.



2016 2017 2018 2019
SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE OM 
MUSEUMSLOVENS KAP. 8
NT: Hvor mange gange har museet indgivet høringssvar i 
forbindelse med planarbejdet i sidste kalenderår?

8 3 8 12

NT: Hvor mange gange har myndigheden fulgt museets 
høringssvar?

1 2 1 3

A: Hvor mange gange har museet indgivet høringssvar i 
forbindelse med planarbejdet i sidste kalenderår?ix

7 2 4 21

A: Hvor mange gange har myndigheden fulgt museets 
høringssvar?x

4 1 1 5

Hvor mange gange har museet været i dialog med byg-
herrer om formidlingstiltag i forbindelse med arkæolo-
giske udgravninger?

3 3 3 2

Hvor mange mindre arkæologiske forundersøgelser har 
museet gennemført i sidste kalenderår?

5 4 2 2

Hvor mange egenfinansierede arkæologiske undersø-
gelser har museet gennemført i sidste kalenderår?

0 0 1 1

Nedrivningssager Guldborgsund 158 13 120 26*
Indsigelser 5 3 0 2
Nedrivningssager Lolland 145 125 178 136
indsigelser 3 0 4 2

ARKIV 
Antal hyldemeter 193 194 150xii 151
Tilvækst 0,6 m. 0,5 m. 0,3 m. 1,2m.
Antal gæster 68 29 18 45
Antal skriftlige henvendelserxiii 49 66 50 57
Årsværk 0 0 0 0
Frivillige timer 160 400 390 390
Medarbejder i fleksjob 0,4 0,4 0,4 0,4

TURISTINFORMATION
Telefon/mail henvendelser 1.259 902 1.220 935
Danske turister 2.556 1.875 2.677 2.569
Tyske turister 3.087 2.114 2.663 1.770
Engelske turister 61 90 62 42
Svenske turister 134 121 132 85
Norske turister 53 29 23 25
Benelux turister 116 103 98 64
Andre 216 174 226 179
Samlet antal 7.482 5.408 7.101 5.669
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PERSONALE 2019
Fast personale
Elisabeth Abildtrup Sekretær, Aabne-Samlinger
Jesper Munk Andersen Museumsinspektør/Historiker Ophørt 28/2
Marie Brinch Museumsinspektør/Arkæolog
Hans Brøgger Museumsassistent Ansat 1/3
Lene Tønder Buur Museumsinspektør/Historiker
Cecilie Bønnelycke Museumsinspektør/Historiker Ansat 1/6
Anne Vibeke Knöchel Christensen Museumsinspektør/Arkæolog
Kim Czuba Museumsassistent
Alexandra Andersen Damgaard Museumsinspektør/Historiker
Anne Elmer Formidler Gået bort 12/11
Steen Forsberg Museumsassistent
Rasmus Fürst Museumsassistent
Peter Wilcken Hacke Museumsassistent
Bo Mejer Hansen Bogholder
Christina Hansen Museumsassistent
Lykke Herlov Museumsassistent
Thor Holmboe Museumsassistent
Bettina Høppner Serviceassistent Ansat 18/2
Anna-Elisabeth Jensen Souschef/Arkæolog
Carsten Malmros Jensen Tømrer og tækker
Søren Jensen Arkæolog
Dirk Keil Kulturantropolog
Leif Plith Lauritsen Leder drifts- og bygningsbevaring
Simon Madsen Museumsassistent
Dorthe Fibæk Magnusson Butiksleder
Anne-Lotte Sjørup Mathiesen Formidlingsinspektør/Historiker
Lars Meldgaard Museumsteknikker
Signe Fog Mogensen Arkæolog
Thomas Bogtoft Møller Museumsassistent
Bjørnar Måge Museumsinspektør/Arkæolog
Marianne Nielsen HR og administration
Anders Rasmussen Museumsinspektør/Arkæolog
Kurt Rügge Museumsteknikker
Louise Sebro Museumsinspektør/Historiker Ansat 1/5
Ulla Schaltz Direktør/Etnolog
Ida Sonberg Butiksmedhjælp og guide
Niels Stryger Museumsassistent
Søren Anker Sørensen Specialkonsulent/Arkæolog
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Henrik Skaaning Sørensen Museumsassistent
Kasper Høhling Søsted Museumsinspektør/Arkæolog
Pia Nielsen Museumsassistent

Projektansatte (akademikere)
Christian Dedenroth-Schou Arkæolog
Peter C. M. Deichmann Arkæolog
Josephine Forsberg Arkæolog 1/1-30/11
Matteo Laudato Arkæolog 1/1-30/11
Line Aaberg Lund Arkæolog
Henrik Schilling Kommunikationskoordinator
Tobias Severin Mortensen Arkæolog 1/1-15/3
Sigourney Nina Navarro Arkæolog 1/1-20/3
Sjoerd Jooest van Riel Arkæolog 1/1-28/2
Anine Madvig Struer Arkæolog 1/1-8/3
Caroline Faurskov Vedøe Arkæolog 1/1-3/9
Kirsten Wraa Turistmedarbejder
Solveig Chaudesaigues-Clausen Arkæolog 1/4-31/12
Matko Cvrljak Arkæolog 25/2-30/11
Jakob Fink Arkæolog 1/4-30/11
Morten Henneberg Knudsen Arkæolog 4/3-20/9
Ditte Elisabeth Pelle Kofod Arkæolog 21/10-31/12
Elisabeth Kruse Feltassistent 30/9-31/12
Kirstine Fonager Møller Arkæolog 20/5-28/6
Line Marie Olesen Arkæolog 18/2-19/7
Andreas Wadskjær Petersen Arkæolog 1/1-31/8
Jesper Nordskjold Arkæolog Ansat 2/12
Jørgen H. Fenger Arkæolog Ansat 2/12

Øvrige timeløns og/eller 
projektansatte
Maria Dybdahl Andersen Medhjælp, butikker 1/5-31/12
Freja Andreassen Medhjælp, butikker 1/1-31/8
Johnny Theilmann Rasmussen Medhjælp Reventlow 1/7-31/8
Hanne-Marie Lyngsøe Museumsassistent 1/10-31/12
Sara Dudzik La Fontaine Medhjælp, butikker 1/8-31/9
Ninette Wittorff Jensen Medhjælp, butikker 1/5-31/12
Nanna Sofie Karcz Medhjælp, butikker 1/5-31/12
Ingeborg Schaltz Medhjælp, butikker 10/7-31/12
Niels Otto Henriksen Medhjælp, butikker 1/5-31/10
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Magnus Søsted Medhjælp, Escaperoom

Aktiv beskæftigelsesindsats
Benjamin Balle Vordingborg Kommune 17/12-31/12
Kenneth Larsen Guldborgsund Kommune 18/11-31/12
Hanne-Marie Lyngsøe Guldborgsund Kommune 14/1-12/4 og 19/8-30/9
Gerd Grohmann Lolland Kommune 25/2-26/5
Ann-Sofie Toxværd Larsen Guldborgsund Kommune 1/1-28/6
Petra Hansen Københavns Kommune 4/2-28/2
Niklas Arends Andresen Lolland Kommune 4/3-2/6
Anita Bjørg Lolland Kommune 20/5-22/5
Christine Sofie Henriksen Guldborgsund Kommune 24/9-2/10

Erhvervspraktikanter
Caroline Rossenell Sophieskolen, Guldborgsund 1/4-5/4
Emma Wessel Sophieskolen, Guldborgsund 1/4-5/4
Freya Csirinyi Sophieskolen, Guldborgsund 1/4-5/4
Noah Morsing Eskilstrup Børne- og Skolefælles-

skab
1/4-5/4

Noah Morsing Eskilstrup Børne- og Skolefælles-
skab

23/9-27/9

Emil Lindegaard Distriktsskolen Øst, Lolland 23/9-27/9
Marcus Larsen Sakskøbing Skole 7/10-11/10

Øvrige praktikanter
Kim Verena Kreussler Lübeck Travemünde Marketing, 

CELF
4/11-8/11
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ARTIKLER OG MONOGRAFIER UDGIVET I KALENDERÅRET 2019 

ARKÆOLOGI 
 
Måge, B., 2019: Syltholm VII: En atypisk beliggende Ahrensburglokalitet fra Syd-Lolland. In: Ge-
fjon, Vol. 4, s. 176-193. Aarhus Universitetsforlag, Aarhus 2019. ISBN 978-87-7219-053-2- 
(Fastansat museumsinspektør, ekstern fagfællebedømt) 
Lokaliteten Syltholm VII var en lille jagstation. Den synes alene at være besøgt én gang. Brændte knog-
ler fra stedet er dateret til ca. 9500 f.Kr. Lokaliteten lå lavt i landskabet mellem to af Lollands nø-sv 
gående højderygge. En sådan placering uden udsigt er meget forskellig fra, hvad der er tilfældet på de 
hidtil kendte Ahrensburg-lokaliteter på Lolland.  Hhv. Sølbjerg og Ellebjerg, som begge ligger på mar-
kante bakketoppe med udsigt over det omgivende terræn. Det faktum, at Syltholm VII kun har været 
besøgt en gang, modsat de gentagne ophold, der ses på de højtliggende Lollandske lokaliteter, indike-
rer, at stedet ikke har haft omgivelser der gjorde det interessant at besøge igen. Ved udgravningen op-
trådte over 4 kg stærkt fragmenterede brændte knogler. Graden af fragmentering gjorde det vanskeligt 
at bestemme materialet, som imidlertid i hovedsag synes at bestå af kronhjort. Det er ikke muligt at 
sige med sikkerhed, hvilken region jægerne, der opholdt sig på stedet, en dag eller to for cirka 11.500 
år siden, kom fra. De kan både være kommet fra sydvest, fra området omkring Ahrensburg-dalen eller 
fra sydøst fra det nuværende Mecklenburg  
 
 
Jensen, T Z. T, Sørensen, S. A., m.fl., 2019: A 5700 year-old human genome and oral microbiome 
from chewed birch pitch. In: Nature Communications, Vol. 10, nr. 1, London, 2019. ISSN 2041-1723 
(Fastansat museumsinspektør, ekstern fagfællebedømt) 
The rise of ancient genomics has revolutionised our understanding of human prehistory but this work 
depends on the availability of suitable samples. Here we present a complete ancient human genome 
and oral microbiome sequenced from a 5700 year-old piece of chewed birch pitch from Denmark. We 
sequence the human genome to an average depth of 2.3× and find that the individual who chewed the 
pitch was female and that she was genetically more closely related to western hunter-gatherers from 
mainland Europe than hunter-gatherers from central Scandinavia. We also find that she likely had dark 
skin, dark brown hair and blue eyes. In addition, we identify DNA fragments from several bacterial and 
viral taxa, including Epstein-Barr virus, as well as animal and plant DNA, which may have derived from 
a recent meal. The results highlight the potential of chewed birch pitch as a source of ancient DNA. 
 
 
Lauritsen, L. P., 2019: Store Heddinge kirke – et mysterium opklaret? In: SKALK:6 2019. Højbjerg 2019. 
ISSN 0560-1894 
(fastansat museumsinspektør, ikke fagfællebedømt) 
Gennem det sidste århundrede er der kommet en række bud på hvorfor den smukke og mystiske kirke 
i Store Heddinge ser ud som den gør. Budene har primært fokuseret på at kirken har fungeret som en 
forsvarskirke, a-la de bornholmske, og mødekirke for kongen og dennes mænd forud for et korstog. 
Men artiklen her kaster et helt andet lys over denne kirkes design og planlagte brug. Forfatteren argu-
menter for at kirkens finurlige design skyldes en planlagt brug som valfartskirke, og dermed ikke en 
forsvarskirke.   
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Phillipsen, B., Måge, B., Sørensen, S. A. & Olsen, J., 2019: δ13C values of wood and Charcoal Reveal 
Broad Isotopic ranges at the base of the Food Web. In: Radiocarbon, Vol. 0, Nr. 00, Cambridge 2019. 
ISSN 0033-8222 
(Fastansatte museumsinspektører, ekstern fagfællebedømt) 
The aim of this study is to investigate the range, the degree of variability, and a possible time or species 
dependence of wood and charcoal δ13C values within one small study area. To achieve this, we used 
δ13C and 14C determinations of more than 400 archaeological samples from a ca. 300 ha area in Den-
mark, spanning 5000 years and covering several different species. The δ13C values of the wood and 
charcoal range from −32.8‰ to −21.2‰. We found no time-dependence of wood and charcoal δ13C 
values, neither in general nor within one species. The mean δ13C of all wood samples is −28.5‰, whi-
le the means of individual species range from −30.6‰ to −26.3‰. The mean of all charcoal samples 
is −25.7‰, with the means of individual species ranging from −28.1‰ to −24.3‰. The wood δ13C 
values can be used to infer the possible range of plant δ13C values, which otherwise are not available. 
They imply that a high degree of variability can be expected at the base of the food chain. This is rele-
vant for palaeodietary studies that rely on the measurement of baseline isotope values. 
 
Mogensen, S. F., 2019: Den ukendte landsby. In: I: Lolland-Falsters Historisk Samfund Årbog 2019, 
Nykøbing Falster, 2019. ISSN 0107-8798 
(Fastansat museumsinspektør, ikke fagfællebedømt) 
En arkæologisk udgravning langs jernbane mellem Stubbekøbingvej og Omfartsvejen ved Nykøbing F. 
bekræftede Museum Lolland-Falster i, at der her har været aktivitet i middelalderen. En større ukendt 
landsby med et formodet anlægstidspunkt en gang i 1000-årene og et ophør i slutningen af 1200-åre-
ne dukkede op under mulden. De mange genstande fortæller om en driftig og velstående landsby i 
1200-årene, inden den pludselig ophører med at eksistere.  
  
 
Rasmussen, R., 2019: Kirkehøj – En enestående jættestue fra Lolland. I: Lolland-Falsters Historisk 
Samfund Årbog 2019, Nykøbing Falster, 2019. ISSN 0107-8798 
(Fastansat museumsinspektør, ikke fagfællebedømt) 
I 1962 og 1963 udgraver det daværende Lolland-Falsters Stiftsmuseum resterne af en overpløjet grav-
høj ved byen Udstolpe, nogle få kilometer syd for Sakskøbing. Efter at have afdækket tomten fra grav-
højen står det klart for museets folk, at der foran dem ligger resterne af Lollands hidtil eneste gravhøj 
med to separate jættestuekamre, hver anlagt i forlængelse af hinanden med hver deres indgang. I høj-
fylden ligger adskillige menneskeknogler og oldsager af rav, ben, flint og keramik, hvilket alle vidner 
om, at kamrene i begge jættestuer har været flittigt brugt i bondestenalderen, hvor fortidsmindet blev 
opført. 
 
 
Sørensen, S. A., 2019: Tabt, kasseret eller ofret? - Tolkning af et kystbundet deponeringsområde i 
Syltholmfjorden på Lolland. In: Gefjon, Vol. 4, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus, 2019. ISBN 978-87-
7219-053-2- 
(Fastansat museumsinspektør, ekstern fagfællebedømt) 
Tabt, kasseret eller ofret? Artiklen er en præsentation af et kystnært deponeringsområde ved Sylt-
holm-fjorden på Lolland. Der er en lang tradition for at tolke kystzonen ud for stenalderpladser som 
områder uden nogen form for anlæg eller strukturer. Denne holdning har gradvist været under æn-
dring, og i artiklen bliver resultaterne fra en af de udgravninger, der blev foretaget inden opførelsen af 
den faste forbindelse mellem Lolland og Femern, brugt som argument for den opfattelse, at kystzonen 
bør betragtes som mere og andet end blot et område, hvor der deponeres affald. En ophobning af fund 
bestående af knogler med en overrepræsentation af underkæber, nedstukne stager og flere spekta-



12

kulære genstande blev fundet inden for et meget begrænset område benævnt struktur A. Struktur A 
fortolkes som en ophobning af rituelle deponeringer inden for et langt større område med en blanding 
af affald og enkeltliggende rituelle deponeringer f.eks. hele nedsatte lerkar, en dolkstav og en skæftet 
økse presset ned i fjordbunden. Det hele deponeret på ganske lavt vand. Udgravningen har understre-
get, at vi er nødt til at være mere opmærksomme på kystzonen i vores tolkning af kystbundne boplad-
ser og ikke blot betragte de fundne genstande som akkumulerede affaldsophobninger. 
 
 
NYERE TID 
 
Buur, L. T., 2019: Provinsens hverdagsmodernisme er truet. In: By & Land, Nr. 125, Landsforenin-
gen for bygnings- og landskabskultur, København, 2019.  ISSN 1399-7696 
(Fastansat museumsinspektør, ikke fagfællebedømt) 
Artiklen sætter lys på, hvordan Landsbyggefonden fra 2011 til 2019 har givet støtte til at rive over 
2.800 almene boliger ned i Danmark, bl.a. en række almene boligbyggerier på Lolland tegnet af arki-
tekt MAA Niels Jørgen Holm (1916-2010), som har været særdeles aktiv på Lolland. 
 
Bønnelycke, C., 2019: Sædelighedsfejden - Let's talk about sex. In: Politiken Historie, Vol. 5, Politi-
kens Udgivelsesselskab A/S, København, 2019. ISSN 2596-6987 
(Fastansat museumsinspektør, ikke fagfællebedømt) 
Vi diskuterer sex, køn, krop og grænser som aldrig før. Her trækker vi på en arv fra sædelighedsfejden, 
der for 130 år siden gjorde op med, hvad det var god tone at tale åbent om, og for første gang var sek-
sualmoral på den offentlige dagsorden. I artiklen beskrives det, hvordan sex for første gang blev en del 
af den offentlige samtale under 1880’ernes Sædelighedsfejde.  

Floris, L. & Sorenius, P., 2019: Kulturlandskaber ved Femern Bælt – Før, nu og næsten i fremtiden. 
In: Jensen, A.-E., Keil, D., Knöchel, A. (eds.): Nordmus. Ein grenzübergreifendes regionales Muse-
umsnetzwerk : Et grænseoverskridende regionalt museumsnetværk. Nordmus C/O Museum Lol-
land-Falster, Nykøbing Falster, 2019. ISBN 87-87479-99-7 
(Projektansat akademiske medarbejdere, ikke fagfællebedømt) 
Artiklen ser nærmere på, hvordan kulturlandskabet og kulturmiljø bevares lag på lan, men også æn-
dres drastisk i forbindelse med et af de hidtil største infrastrukturbyggerier i Europa – den kommende 
fast forbindelse under Femern Bælt.
 

BEVARING, MUSEOLOGI, INTERREG MV. 
 
Bønnelycke, C., 2019: Anmeldelse af ”En holdbar forbindelse. Fællesmuseal konservering i 40 år. I. 
Fynske Årbøger 2019. Historisk Samfund for Fyn, Ullerslev, 2019. ISSN 0085-0918 
(Fastansat museumsinspektør, ikke fagfællebedømt) 
Anmeldelse af antologien "En holdbar forbindelse. Fællesmuseal konservering i 40 år", Langelands 
Museum, 2018. 
 
Christiansen, E., Jensen, A.-E., Keil, D. & Elmer, A.: Koldkrigsformidling på spidsen. I: Hansen, P. H. & 
Jespersen, M. (eds.): Koldkrig på museum: historier om kanoner, spioner og hverdagsliv. Langelands 
Museums Forlag og bibliotek, Rudkøbing, 2019. ISBN 978-87-92619-16-7 
(Fastansatte museumsinspektører og akademisk medarbejder, eksternfagfællebedømt) 
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Den historiekonstruktion, der sætter rammen for Museum Lolland-Falsters håndtering af kold-
krigsemnet har, set i bakspejlet, været grundfortællingen om det lokale hverdagsliv i sidste halvdel af 
1900-tallet. Ikke mindst de personlige møder med flygtningene, der kom over Østersøen. 
Keil, D., 2019: Projekt Nordmus. In: Jensen, A.-E., Keil, D., Knöchel, A. (eds.): Nordmus. Ein grenzü-
bergreifendes regionales Museumsnetzwerk : Et grænseoverskridende regionalt museumsnetværk. 
Nordmus C/O Museum Lolland-Falster, Nykøbing Falster, 2019. ISBN 87-87479-99-7 
(Fastansat akademisk medarbejder, ikke fagfællebedømt) 
Projektlederens beskrivelse af Interreg 5a-projekt NORDMUS om dansk-tysk museumssamarbejde 
(2016 - 2019). 
Keil, D., 2019: Museer i Danmark og Tyskland. Ligheder, forskelle og grænseoverskridende 
samarbejde i Interreg-regionen Deutschland-Danmark. In: Jensen, A.-E., Keil, D., Knöchel, A. (eds.): 
Nordmus. Ein grenzübergreifendes regionales Museumsnetzwerk : Et grænseoverskridende regionalt 
museumsnetværk. Nordmus C/O Museum Lolland-Falster, Nykøbing Falster, 2019. ISBN 87-87479-99-
7 (Fastansat akademisk medarbejder, ikke fagfællebedømt) 
Artiklen handler om museerne i den sydlige del af Danmark og i Slesvig-Holsten, om museer beliggen-
de i en bred korridor langs grænsen mellem de to lande. Danmark og Tyskland er to tæt forbundne 
nabolande med store geografiske, samfundsstrukturelle, værdimæssige og historisk. Også museer 
er institutioner, som på deres respektive sider af grænsen forpligter sig på en værdikanon; de over 
hele verden gældende etiske retningslinjer for museer, som er indstiftet af International Council of 
Museums. Historisk er museerne i regionen opstået samtidigt på baggrund af fælles samfundsmæs-
sige betingelser. Desuden har en række museer i denne dansk-tyske region allerede ofte samarbejdet 
hen over grænser. Dermed kunne man forvente, at man gensidigt kender hinanden godt, ved hvordan 
museumsarbejdet fungerer i hinandens lande, og man forventer i denne henseende egentlig ingen 
fundamentale forskelle. Og alligevel viser det sig i forløbet af samarbejdet i Interreg-projektet MusBelt 
og NORDMUS, at museerne i Danmark og Tyskland adskiller sig fra hinanden langt mere end forventet. 
Det er ikke kun et interessant fænomen, men også et vigtigt aspekt, når det kommer til museumssam-
arbejde hen over grænsen. 
 
 
Jensen, A.-E., Keil, D. & Knöchel, A. V. (eds.), 2019: NORDMUS - ein grenzübergreifendes regionales 
Museumsnetzwerk: Et grænseoverskridende regionalt museumsnetværk. Antologi. Nordmus 
c/o Museum Lolland-Falster, Nykøbing Falster, 2019. ISBN 87-87179-99-7 
(Fastansatte museumsinspektører og akademisk medarbejder, ekstern fagfællebedømt) 
Antologi om det grænseoverskridende museumssamarbejde – Nordmus. 
 
 
Meinhardt, S. & Jensen, A.-E., 2019: En grænseløs forhistorie - Kulturarvsforvaltning og arkæologi 
på museerne på tværs af Østersøen og på tværs af den dansk-tyske landegrænse: Eine grenzen-
lose Urgeschichte - Kulturerbemanagement und Archaölogie an Museen über die Ostsee und 
deutsch-dänische Landgrenze hivweg. In: Jensen, A.-E., Keil, D., Knöchel, A. (eds.): Nordmus. Ein 
grenzübergreifendes regionales Museumsnetzwerk : Et grænseoverskridende regionalt museumsnet-
værk. Nordmus C/O Museum Lolland-Falster, Nykøbing Falster, 2019. ISBN 87-87479-99-7 
(Fastansat museumsinspektør, ikke fagfællebedømt) 
Kulturarvsstrategi for museumsforbundet Nordmus fra et arkæologisk perspektiv. Med baggrund i 
forfatternes arkæologiske baggrund i hhv. det Slesvig-Holstenske og danske grænseland diskuteres 
udviklings perspektiver og den deraf resulterende strategi for fremtidigt samarbejde. 
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Fodnoter

iSkønnet
iiInkl. besøgende i turistinformationen
iiiInkl. besøgende i turistinformationen
iv Skønnet
vIdet der i 2016 bevidst har været fokuseret på samlingsgennemgang har nyere tids indtag bevidst været begrænset gennem perio-
devis opslag på hjemmesiden om stop for indtag
viI alt er der i 2016 givet tilladelse til udskillelse af 1079 genstande. Det samlede tal indeholder både efterslæbsgenstande (dem med 
bl.a. gavebrev) og egentlige indregistrerede genstande. 14 genstande fra samlingsgennemgangen på V. K. vej, Samlingen for fremti-
den, er ved en fejl ansøgt udskilt. Vedr. disse 14 genstande fravælger vi at benytte os af tilladelsen.
viiI 2017 er sagsbehandling i relation til danefævurdering blevet nedprioriteret i forhold til sagsbehandling og feltarbejde i relation 
til den lovbefalede arkæologiske undersøgelsesvirksomhed.
viiiI 2018 er sagsbehandling i relation til danefævurdering blevet nedprioriteret i forhold til sagsbehandling og feltarbejde i relation 
til den lovbefalede arkæologiske undersøgelsesvirksomhed.

ixOmfatter arkæologiske høringssvar afgivet til myndigheder i forbindelse med lokalplaner o.lign.
xBaseret på de gange, hvor en myndighed har indført hele eller dele af museets høringssvar i eksempelvis en lokalplan.
xiOmfatter kun nedrivninger modtaget på byggesagslisten for januar 2017. Nedrivninger/byggesagslister fra de øvrige måneder i 
2017 er ikke blevet gemt i museets mailarkiv.
xiiHyldemeter efter oprydning
xiiiOmfatter også telefoniske henvendelser


