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FORORD
FORORD

A

rrangementer, der måtte aflyses,
midlertidige nedlukninger for besøgende,
men trods det et rekordstort besøgstal
og dertil en banebrydende udstilling.
Det er noget af det, der springer i øjnene,
når der gøres status over corona-året,
2020. Et i sandhed usædvanligt år,
hvor vi til fulde er blevet mindet om, at
planlægning og forventninger kan være
højst usikre størrelser. Men også et år,
hvor museets ’forretningsmodel’ har
vist sig robust og i stand til at tåle stød.
Lola-udstillingen, som 19. juni blev
åbnet af kulturministeren, er bygget
op omkring kvinden fra bopladsen
ved Østersøens sydkyst, hvis DNA
blev fundet i en klump tygget beg. På
original og inspirerende vis fortæller
den historien bag fundene fra Femerbælt-udgravningerne om et samfund på
overgangen mellem jæger- og bondekultur, og har med rette fået stor opmærksomhed og megen positiv omtale.
Den og museets øvrige udstillinger har
skullet kæmpe med de vanskelige vilkår, de sundhedsmæssige problemstillinger har påført os. Ikke desto mindre
steg besøgstallene med mere end 50 %.
Men der var andre udfordringer. Flere
arrangementer, bl.a. det traditionelle
damptræf, måtte aflyses. Og som for
mange andre, har det haft konsekvenser
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for driften. Lykkeligvis ikke alvorlige,
eftersom Museum Lolland-Falster har
holdt fast i en klassisk forretningsmodel, baseret på de offentlige tilskud,
de statsanerkendte museer qua kulturbærende institutioner oppebærer.
Velkendte er de vanskeligheder,
COVID-19 har skabt for virksomheder
og institutioner i Danmark. Blandt
museerne har særligt de været ramt,
der i håb om et boost i egenindtægterne
har satset på spektakulære udstillinger
og events, ind imellem på grænsen
imellem formidling og oplevelse, og
dermed på kanten af, hvad museerne
er sat i verden for. Ofte drevet af frygt
for beskæringer i offentlige tilskud og
ønsket om at frigøre sig fra skiftende
politiske stemninger.
Hvor grænsen går imellem formidling
og underholdning diskuteres i disse år.
For det harmonerer dårligt med idéen
bag et museum at vægte besøgstal
over det faglige og nedprioritere det
seriøse på bekostning af det sensationelle. Økonomisk har det desuden
vist sig som en farlig og uholdbar
satsning, når publikum forhindres i at
komme.

høres som et tiltrængt wakeupcall til
de statsanerkendte museer - såvel som
til de bevilgende myndigheder. Museer
skal ikke først og fremmest underholde,
men på vedkommende og relevant vis
bevare, udbygge og formidle viden til
borgerne om den fortid, der har formet
os. I følgende to teser herom er denne
overvejelse udfoldet:
· Museer er sat i verden for at løse en
almennyttig opgave af stor samfundsmæssig betydning. De kan ikke drives
uden væsentlig offentlig støtte, såvel
økonomisk som med hensyn til øvrige
rammevilkår.
· Museer er baseret på deres samlinger
og det videnskabelige arbejde, der gøres med genstandene. De må ikke give
køb på kerneopgaven i håb om
økonomisk vinding eller flygtig publikumstække.

”Museer skal ikke først
og fremmest underholde,
men på vedkommende og
relevant vis bevare, udbygge og formidle viden til
borgerne om den fortid,
der har formet os”

Michael Fagerlund, bestyrelsesformand
Ulla Schaltz, direktør

Ind i denne diskussion kan COVID-19
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MUSEUM
MUSEUM LOLLAND-FALSTER
– HVEM ER VI ?
useum Lolland-Falster er et museum
M
med en gammel historie. Vi er Lolland-

Falsters kulturhistoriske museum, og
det er derfor vores fornemste opgave
at indsamle, bevare og videregive de
gode historier om vores egn i Danmark.
Det har vi gjort i mere end 130 år.
Museum Lolland-Falster er ét blandt
cirka 100 statsanerkendte museer i
Danmark. Vi arbejder derfor efter den
danske museumslov. Loven har til formål at sikre landets kulturarv og udvikle
betydningen af kulturarven i samspil
med verden omkring os. Vi har i den forbindelse en række opgaver: gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal vi som museum
aktualisere viden om kulturarv og gøre
denne tilgængelig og vedkommende.
Vi skal ligeledes udvikle anvendelse og
betydning af kulturarv for borgere og
samfund og ikke mindst sikre kulturarv
for fremtidens anvendelse. Det vil sige,
at Museum Lolland-Falster med sine
mere end 50 medarbejdere har en stor
og vigtig opgave.   
Museet har fire udstillingssteder på
Lolland-Falster. Hver især fortæller de
forskellige historier, som tilsammen
giver et bud på et helhedsbillede. På
hjørnet af Torvet i Nykøbing Falster
ligger byens museum i gamle, fredede
bygninger. I stueetagen ligger den
historiske Restaurant Czarens Hus.
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siden af Domkirken og få mere at vide
om klostrets historie.    
Museet er andet end udstillingsstederne. Museets medarbejdere
udfører en lang række opgaver rundt
omkring på Lolland-Falster. Man kan
møde dem til byvandringer, foredrag
og aktiviteter eller på DøllefjeldeMusse Marked. En vigtig del af museets
lovbundne opgaver er arbejdet med
at bevare den faste kulturarv. Museet
bidrager aktivt til at få vores kulturarv
bevaret eller, hvis det ikke er muligt,
så at dokumentere det tabte gennem
registreringer og arkæologiske udgravninger. I de senere år har museets
arkæologer gennemført en af Danmarkshistoriens allerstørste udgravninger,
nemlig forarbejdet til den planlagte
tunnel mellem Danmark og Tyskland.

arbejde med kommunerne samt flere
forskellige foreninger lokalt, nationalt
og internationalt om en række opgaver.
Lolland-Falster ligger som et brohoved
i Østersøen mod Europa, og derfor
deltager museets medarbejdere også i
en række internationale netværk, som
samarbejder om at sætte kulturarven
på dagsordenen.

LOLLAND-FALSTER

Stedet blev besøgt af den russiske Zar
Peter den Store i 1716. I museet viser vi
udstillingen Museum Obscurum – på
grænsen til virkeligheden. Her kan man
også købe ind i Den gamle Købmandshandel og besøge Turistinformationen.   
På Reventlow-Museet Pederstrup
fortæller vi historien om en af rigets
mægtige statsmænd, nemlig C.D.F.
Reventlow, som var en af den danske
oplysningstids store reformmænd.
C.D.F.s gamle hjem er omkranset af en
smuk park med et ridehus, som lejlighedsvis rummer kunstudstillinger.   
Ved de smukke søer i Maribo ligger De
Gamle Huse, Maribos frilandsmuseum. Her findes 16 bygninger, som
hver især fortæller om livet på landet
i 1700-1900-tallet på Lolland-Falster. I
De Gamle Huse kan gæsterne bruge
alle sanser gennem en lang række af
aktiviteter, som de kan prøve eller
blive en del af under besøget.   

Museum Lolland-Falster arbejder gerne
sammen med en lang række samarbejdspartnere for at bevare og formidle vores
kulturarv. Derfor er museet aktivt i sam-

Som statsanerkendt museum får vi
driftstilskud fra stat og kommuner,
hvilket skal sikre, at vi kan opfylde
museumsloven. Det betyder, at vi
kan gøre historien om Lolland-Falster
nærværende for alle. Den gode historie
fortæller vi gennem udstillingssteder,
artikler, bøger, foredrag, byvandringer,
på hjemmeside og øvrige digitale medier
samt i pressen. Museet giver borgere
og turister mulighed for at være med
på mange måder.   
BRUG OS, FOR VI VIL GERNE VÆRE
DIT MUSEUM!

På Banegårdspladsen i Maribo ligger
den store museumsbygning med
udstillingen om stenalderpigen Lola.
Gennem Lolas øjne oplever vi livet i
stenalderen. Udstillingen viser genstande fra de store udgravninger forud
for anlæggelsen af tunnelen til Tyskland. Museet bor sammen med byens
turistbureau. Derudover kan man
besøge Maribos gamle klosterruin ved
5

MUSEUM
MUSEUM LOLLAND-FALSTER
- WHO ARE WE?

useum Lolland-Falster is a relaM
tively new museum with a long history.
We are the cultural history museum
of Lolland-Falster and thus it is our
premier task to tell, preserve and pass
on the good stories about our part of
Denmark. We have been doing this for
more than 130 years.

Museum Lolland-Falster is one of about
100 government-approved museums in
Denmark. We therefore work under the
Danish Museum Act. The object of the
Museum Act is to safeguard the cultural
heritage of Denmark and further the
significance of our cultural heritage in
interplay with the surrounding world.
In this connection, we have a number
of tasks: By collecting, registering,
preserving, researching and disseminating, we as a museum must continually
update knowledge about cultural heritage, making it accessible and relevant,

At the Reventlow-Museum Pederstrup, we tell the story about C. D. F.
Reventlow, one of the most influential
statesmen in Denmark, who was one of
the great reformers during the Danish
Enlightenment era. The old home of C.
D. F.’s is set in a stunning park with an
indoor riding arena, which occasionally
features art exhibitions etc.

heritage or, if this is not possible, we
help document it, for instance through
archaeological excavations. In recent
years, the museum’s archaeologists are
working on one of the most comprehensive excavations ever undertaken in
Denmark: The preliminary work ahead
of the construction of the planned tunnel between Denmark and Germany.

The Open-Air Museum, De Gamle Huse,
is located by the beautiful Maribo lakes.
Here, 16 different buildings each tell a
story about life in the country from the
1700s through the 1900s on Lolland-Falster.
At De Gamle Huse, we offer visitors
the opportunity to use all their senses
during their visit. A whole string of activities is available for the visitors to try out
or participate in when they visit.

Museum Lolland-Falster is happy to
work with many different partners in
order to preserve and disseminate our
cultural heritage. With this in mind, we
collaborate actively with municipalities
and several associations locally,
nationally and internationally on a number of tasks. As Lolland-Falster is
located as a bridgehead in the Baltic
Sea towards Europe, we also participate in several international networks
that collaborate on putting cultural
heritage on the agenda.

LOLLAND-FALSTER

furthering the use and significance of
cultural heritage for citizens and society, and, not least, safeguarding cultural
heritage for future use. This means
that Museum Lolland-Falster with its
more than 50 employees has a big, and
important task to carry out.   
The museum has four exhibition sites
on Lolland-Falster. Each of them with
different stories to tell, which combine
to create an overall picture. Listed, old
buildings on the corner of the town
square in Nykøbing Falster house the
local museum. The ground floor features
the historical Restaurant Czarens Hus
(the Tsar’s House). This place was
visited by Russian Tsar Peter the Great
in 1716. The exhibit in the museum is
Museum Obscurum. Here, you can also
shop in Den gamle Købmandshandel
(The Old Grocer’s Shop) and visit the
Tourist Information.

At Banegårdspladsen in Maribo is the
large museum building with the exhibition about the Stone Age girl Lola.
Through Lola’s eyes we experience life
in the Stone Age. The exhibition shows
objects from the large excavations
prior to the tunnel to Germany. The
museum shares the building with the
local Tourist Information. It is also possible to visit the old convent in Maribo
situated next to the cathedral and learn
more about its history.  
The museum is more than just its exhibits. The museum staff organize a great
variety of activities across Lolland-Falster. You can meet them at town walks,
talks, and interesting activities or even
at the Døllefjelde-Musse Market. As
an important part of the museum’s
statutory tasks, we play an active role
in preserving our permanent cultural
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As a government-approved museum,
we receive grants towards running
costs from both government and municipalities, to ensure that we can comply
with the requirements of the Danish
Museum Act. This enables us to present
the story about Lolland-Falster in an
interesting way to everybody. We use
several platforms to communicate the
good story: Exhibition sites, articles,
books, talks, town walks, website, digital media etc. The museum’s activities
give both residents and tourists many
different opportunities to join in.   
PLEASE USE US – WE WANT TO BE
YOUR MUSEUM!
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MUSEUM
MUSEUM LOLLAND-FALSTER
- WER SIND WIR?
useum Lolland-Falster ist ein verM
gleichsweises neues Museum, aber es

hat eine lange Geschichte. Wir sind das
kulturhistorische Museum der Inseln
Lolland und Falster und unsere wichtigste Aufgabe besteht darin, die guten
Geschichten unserer Gegend zu erzählen, zu bewahren und weiterzugeben.
Das tun wir seit mehr als 130 Jahren.
Das Museum Lolland-Falster gehört zu
den 100 staatlich anerkannten Museen
in Dänemark, weshalb wir gemäß dem
dänischen Museumsgesetz arbeiten.
Ziel des Gesetzes ist es, das kulturelle
Erbe des Landes zu sichern und seine
Bedeutung in unserer heutigen Welt zu
vermitteln. In diesem Zusammenhang
haben wir zahlreiche Aufgaben zu
erfüllen: Durch das Sammeln, Registrieren,
Bewahren, Erforschen und Vermitteln erwerben wir als Museum neues
Wissen über das Kulturerbe machen es
zugänglich und sensibilisieren Bürger
und die Gesellschaft für das kulturelle
Erbe und seine Bedeutung. Dies sicher
letztlich auch dessen Bewahrung für
die Zukunft. Das bedeutet, dass dem
Museum Lolland-Falster mit seinen
mehr als 50 Mitarbeitern eine wichtige
und interessante Aufgabe zukommt.   
Das Museum betreibt vier Ausstellungsstätten auf Lolland und Falster. Jede
einzelne erzählt die unterschiedlichen
Geschichten, welche dann zusammen
ein gemeinsames Bild ergeben. Gleich
8

Auf dem Bahnhofsplatz in Maribo,
befindet sich das große Museumsgebäude, mit der Ausstellung über das
Steinzeitmädchen Lola. Durch Lolas
Augen erleben wir das Leben in der
Steinzeit. Die Ausstellung zeigt Objekte,
aus den großen Ausgrabungen vor dem
Tunnel nach Deutschland. Auch die
Touristeninformation ist hier untergebracht. Besuchen Sie auch das alte Kloster in Maribo, neben der Domkirche
und erfahren Sie dort mehr über dessen
Geschichte.

der Gemeinde sowie mehreren
verschiedenen Vereinigungen auf
lokaler, nationaler und internationaler
Ebene. Lolland-Falster bildet einen
Brückenkopf in Richtung Europa in der
Ostsee, weshalb wir auch Teil einiger
internationaler Netzwerke sind, die den
Fokus auf das kulturelle Erbe richten.

LOLLAND-FALSTER

am Marktplatz in Nykøbing-Falster
liegt das städtische Museum, das in
denkmalgeschützten alten Gebäuden
untergebracht ist. Im Erdgeschoss
befindet sich das historische Restaurant
Czarens Hus (Das Haus des Zaren), dem
der russische Zar Peter der Große im
Jahr 1716 einen Besuch abstattete. Im
Museum wird die Ausstellung Museum
Obscurum - an der Grenze der Realität
gezeigt. Hier finden Sie auch Den Alten
Kaufmannsladen, der zu einem Einkauf
wie anno dazumal einlädt, und die
Touristeninformation.   
Im Reventlow-Museum Pederstrup
vermitteln wir die Geschichte eines der
mächtigsten Staatsmänner des Landes,
C.D.F. Reventlow, der zu den großen
Reformern der dänischen Aufklärungszeit gehörte. Der alte Wohnsitz von
C.D.F. Reventlow ist von einem schönen
Park umgeben, in dem sich auch eine
Reithalle befinden, in der gelegentlich Kunstausstellungen u. a. gezeigt
werden.   

An den schönen See in Maribo liegt das
Freilichtmuseum. Es umfasst 16 Gebäude,
die vom Leben auf dem Lande auf Lolland
und Falster im 18., 19. und 20. Jahrhundert erzählen. Das Freilichtmuseum ist
ein Museum, das im Rahmen zahlreicher
Aktivitäten, an denen sie während ihres
Besuchs teilnehmen können, mit allen
Sinnen erfahren werden kann.   

Das Museum hat noch sehr viel mehr
als seine Ausstellungsstätten zu bieten.
So arrangieren die Mitarbeiter zahlreiche Aktivitäten in der Region. Sie
können ihnen beispielsweise bei Stadtführungen, Vorträgen, interessanten
Aktivitäten oder auf dem Krämermarkt
Døllefjelde-Musse Marked begegnen.
Zu den wichtigen, gesetzlich festgelegten Aufgaben des Museums gehört
auch der aktive Einsatz zur Erhaltung
des festen Kulturerbes. Wir tragen
aktiv dazu bei, unser kulturelles Erbe
zu bewahren oder – falls dies nicht
möglich ist – das verlorene z. B. durch
archäologische Ausgrabungen zu dokumentieren. In den letzten Jahren haben
die Archäologen des Museums eine der
größten Ausgrabungen in der dänischen
Geschichte durchgeführt – die Vorarbeiten
für den geplanten Tunnel zwischen
Dänemark und Deutschland.

Als staatlich anerkanntes Museum
erhalten wir Zuschüsse von Staat und
Kommunen, die gewährleisten sollen,
dass wir unsere gesetzlich festgelegten
Aufgaben erfüllen können. Das bedeutet, dass wir die Geschichte von
Lolland und Falster allen interessierten
Menschen zugänglich und gegenwärtig machen können. Die interessanten
Geschichten vermitteln wir auf mehreren
Plattformen: Ausstellungen, Artikel,
Bücher, Vorträge, Stadtführungen,
Website, digitale Medien u. a. m. Die
Aktivitäten des Museums bieten Bürgern
und Touristen die Möglichkeit, sich auf
vielfältige Weise zu beteiligen.   
BESUCHEN SIE UNS UND NUTZEN
SIE UNSERE ANGEBOTE, DENN WIR
MÖCHTEN GERNE IHR MUSEUM
SEIN!

Im Rahmen der Erhaltung und Vermittlung unseres Kulturerbes arbeitet
das Museum Lolland-Falster gerne mit
einer Reihe von Kooperationspartnern
zusammen. So lösen wir zahlreiche Aufgaben in aktiver Zusammenarbeit mit
9

ET ÅR MED CORONA
Af Ulla Schaltz

2

020 blev på ingen måde, som vi
havde forestillet os, da vi i januar
2020 mødte ind på arbejde efter en
velfortjent juleferie. Vi kommer
aldrig til at glemme den dag i marts,
hvor statsminister Mette Frederiksen
lukkede landet ned på grund af corona.
Den situation har vi aldrig været i
før. Herefter blev planlægning praktisk
talt umulig i foråret og sommeren 2020,
og man kan roligt sige, at vi i skrivende
stund befinder os i samme situation her
i foråret 2021.  
En spændende og veltilrettelagt sæson
for 2020 var umulig at gennemføre, og
vi måtte konstant tage stilling til, hvilke
arrangementer, der kunne gennemføres,
hvilke der måtte skubbes til senere på
året, og hvilke der skulle genopstå i
en ny og coronavenlig form. Generelt
betød det, at der kom fokus på små
og mindre arrangementer, og der blev
flere af dem. Det betød, at store events,
som det årlige damptræf og ikke mindst
det nye tiltag, Alsang i Reventlowparken,
måtte udsættes til 2021. Og i skrivende
stund ved vi faktisk ikke i hvilken form,
de kan gennemføres i 2021.  
Vi holdt vejret
Med dørene lukkede for publikum hele
foråret og en uvished om, hvornår vi
kunne åbne igen, holdt vi vejret i forhold
til museets budgetsatte entr10

indtægter i forbindelse med udstillingen LOLA, som var den helt store
satsning i 2020.
Vi aftalte derfor med bestyrelsen, at
2020 måtte være eksperimenternes år.
Vi besluttede også ret hurtigt, at
strakte nedlukningen sig kun til
efteråret, så betød det, at det ikke
var nødvendigt med nedskæringer
og afskedigelse af medarbejdere.
Disse beslutninger gav ro og ikke
mindst plads til kreativ tænkning.
Hvilket også har udmøntet sig til fulde i
2020. Trygge rammer giver de bedste
betingelser for kreativ udvikling.  
Vi valgte også hurtigt, at det næppe
blev nødvendig med den type hjælpepakker, som gjorde, at vi skulle hjemsende folk. En række af museets
medarbejdere arbejdede hjemmefra,
men var ikke hjemsendt. Det betød,
at vi var i stand til at arbejde støt og
roligt videre på årets store projekter,
som opbygningen af udstillingen LOLA,
samlingsgennemgangen, påbegyndelse af
EGN-projektet og de arkæologiske udgravninger. Ligesom museets lovpligtige
kapitel 8-arbejde med den faste kulturarv kunne fortsætte uden problemer. Vi
var med andre ord i stand til at leve op
til vores forpligtelser som statsanerkendt museum. Alt i alt, når vi
ser bort fra de flyttede events, så

nåede vi det, vi skulle i 2020 – og meget
mere end det.
Vi besluttede os hurtigt for, at der var
en lang række af opgaver, vi kunne
gennemføre. Museet er en selvejende
institution, og derfor behøvede vi ikke
at sende alle hjem at arbejde. Museum
Lolland-Falster har en lang række bygninger med mange små rum. Det kom
os til gavn, da det gav mulighed for at
holde afstand til kollegaerne. Det er
gået fint med den måde at arbejde på.  
Gæsterne væltede ind
I foråret fungerede De Gamle Huse som
en del af de lokale skoleklassers uderum.
Vi har således haft besøg af rigtig mange
skoleklasser, der trængte til lidt andre
rammer i den bøvlede coronahverdag.
I april anede vi ikke, om vi overhovedet
kom til at åbne museerne, eller om der
kom publikum, når vi åbnede. Vi valgte
derfor ikke at ansætte den sædvanlige sommerhjælp, men i stedet lod
vi museets inspektører sælge billetter.
På det tidspunkt troede vi, at vi nok

Vi var med andre ord i stand
til at leve op til vores forpligtelser som statsanerkendt
museum. Alt i alt, når vi ser
bort fra de flyttede events,
så nåede vi det, vi skulle i 2020
– og meget mere end det.

ville få et begrænset antal gæster på
grund af restriktioner, og at det ville
være muligt at servicere gæsterne
samtidig med, at medarbejderne kunne tjekke mails med videre. Da sommerferien begyndte, blev vi løbet over ende
af oplevelses- og videnshungrende
gæster. Danske turister havde stor lyst
til at lære Museum Lolland-Falsters
besøgssteder at kende, og det
kom os virkelig til gavn. Besøgstallet
i museets udstillinger i 2020 blev på
25.983, hvilket er mere end 50 procent
bedre end i 2019. Det var en sand fornøjelse og utroligt lærerigt for os alle
sammen at komme så tæt på museets
gæster – også selv om der blev lidt
længere svartider på mails i den periode.
Coronaåret 2020 har i høj grad testet
museets forretningsmodel. Andelen
af entréindtægter i museets samlede
omsætning har ikke været stor indtil
nu. I de sidste år har den været stigende;
en stigning, vi bevidst arbejder på at
opnå. Men museets omsætning kommer
fra mange forskellige kilder, og derved
er vi ikke så følsomme overfor et år
som 2020, hvor vi havde ufrivilligt lukket i længere perioder. For Museum
Lolland-Falster var der faktisk ingen
grund til bekymring; det viste sig nemlig,
at vi har solgt billetter for dobbelt så
mange penge som i 2019. Vi har til gengæld fundet ud af, at det er vores planer
for gennemførelse af et vist antal
arrangementer, som kan være meget
optimistiske.  
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LIVE FRA MUSEET
Af Henrik Schilling
og Rasmus Thorup Kildegaard  

L

ive TV produceret af Museum
Lolland-Falster. Det lyder besnærende
og meget lidt museumsagtigt, men
ikke desto mindre forsøgte museet sig
i 2020 med livesendinger på Facebook
fra brændpunkter i museets arbejdsmark. Regeringens forsamlingsforbud
og andre COVID-19 relaterede restriktioner gjorde det vanskeligt og omstændeligt for museet at holde åbne
udgravninger. Derfor blev de virtuelle
livesendinger en måde at formidle det,
vi normalt gør ansigt til ansigt med de
fremmødte. På den måde fik seerne
oplevelsen af at få en rundvisning på
stedet, men de fik mere end blot en
erstatning for en åben udgravning.
Livesendinger på Facebook rummer
nemlig nogle muligheder, som det fysiske møde ikke kan honorere. I de godt
30 minutter udsendelserne varede,
havde vi indlagt flere båndede indslag
om temaer, der relaterede sig til udsendelsens emne og gav fornemmelsen
af at følge et TV-program, og dermed
holdt vi seerne fast. Det mindede mest
af alt om en håndholdt havevandring
med Søren Ryge Petersen, krydret med
små sidefortællinger.  

Livesendinger på Facebook
rummer nemlig nogle muligheder, som det fysiske møde
ikke kan honorere.
Sendevognen er klar til at gå live fra
hulbæltet ved Rødbyhavn.
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Live fra hulbælte og vikingeborg  
Tre gange gik vi live i bedste sendetid
for som nyhedsmedie at sende aktuelle
nyheder i reportageform om museets
udgravninger og udstillinger live on
location. I susende blæst og i nedgående sol rapporterede vi til vores
Facebookfølgere i begyndelsen af maj
fra det hulbælte fra jernalderen, som
arkæologerne var i færd med at udgrave ved Rødbyhavn. Det skete med
artiklens forfattere som henholdsvis
vært og kameramand. Udgravningsleder Bjørnar Måge fortalte og viste
hulbæltet frem. I båndede indslag, optaget forskellige steder på museet, gav
museumsinspektør Marie Brinch sit bud
på hvem, som stod bag anlæggelsen af
hulbæltet, og museumsinspektør
Anders Rasmussen fortalte om hulbælter som forsvarsværk. Op imod 150
så med under udsendelsen, som var
plaget af dårlig lyd på grund af vejrforholdene. Efterfølgende er udsendelsen
blevet set 2200 gange på museets
YouTubekanal.   
Midt i juni og med væsentlig bedre lyd
var der hul igennem til udgravningen på
Trygge Slot. Her fulgte mellem 120 og
140 med under liveudsendelsen, hvor
museumsinspektør Leif Plith Lauritsen
og ekstern lektor ved Aarhus Universitet Lars Sass Jensen tog seerne med
rundt i udgravningen og ned i de dybe
grøfter. Krydret med droneoptagelser i
et båndet indslag gav Leif Plith
Lauritsen et overblik over Trygge
Slots størrelse og konstruktion. I et
andet båndet indslag fortalte museets
souschef Anna Elisabeth Jensen om
falstringernes relationer til det slaviske
folk venderne, som ifølge Saxo Gram13

maticus angreb Falster i år 1158, hvor
Trygge Slot frelste falstringerne.
Udsendelsen er efterfølgende blevet
set af 1200.  
Live fra LOLA  
Godt to uger senere sendte museet
igen live på Facebook. Denne gang fra
årets store udstilling LOLA, der formidler
resultaterne af museets udgravninger
forud for den faste forbindelse til Tyskland. Udstillingen rummer enestående
fund fra Danmarks stenalder, og med
udgangspunkt i stenalderpigen Lola og
en lille klump tyggegummi af birkebarksbeg fortælles historien om livet på
Lolland for næsten 6000 år siden.
Med museumsinspektør Vibeke

Knöchel Christensen som vært fortalte
museumsinspektørerne
Bjørnar Måge og Marie Brinch om henholdsvis begklumpen og tankerne bag
udstillingen. Forinden holdt museets
direktør Ulla Schaltz åbningstale, og
der blev skålet i champagne. Indimellem var der båndede indslag, hvor borgmestrene i Lolland og Guldborgsund kommuner og kulturminister Joy
Mogensen roste udstillingen. Der var
også en forhåndsoptaget sofasamtale
med arkæolog Søren Anker Sørensen
om Lola og agerbrugets indførelse i
Danmark. Op til 40 så med live, og 2000
har efterfølgende set udsendelsen, som
er indlejret på Museum Lolland-Falsters
Facebookside.  

Museet helt ind i stuen
Med seertal på op til 150 har liveudsendelserne været en succes. Det
er på niveau med besøgstal til åbne
udgravninger. Selvom det måske ikke
lyder af mange, er det især de mange
efterfølgende visninger, som er værd
at hæfte sig ved. Det er vel at mærke
visninger, som er affødt af liveudsendelsen. Modsat videoopslag, som deles
på sociale medier, så programsættes
livesendinger i dagene op til begivenheden over for museets Facebookfølgere, som opfordres til at deltage og
dele invitationen til at se med. Det
skaber et hype, som også smitter af
på den lange hale af efterfølgende
visninger. På den måde har museet
taget nogle nye spæde skridt. Det
handler både om at fortsætte formidlingsarbejdet i en coronatid, men også
om at være museum på en ny måde og
komme helt ind i stuen, med på farten
på mobilen og være tilgængelig for alle.   
Der er ingen tvivl om, at livesendinger
påvirker antallet af Facebookfølgere positivt. I dagene forud for livesendingen fra hulbæltet steg følgerantallet med over 20 nye følgere. Omkring
livesendingen fra Trygge Slot indtraf
igen et stort spring opad i antallet af
følgere. Om det alene skyldes liveudsendelsen eller også var påvirket af
den megen presseomtale af udgravningen, er svært at afgøre. En ting er
dog sikkert: Følgerne er kommet for at
blive.  

Åbning af udstillingen om LOLA.
Udsendelsen blev produceret af KonceptLab.
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At liveudsendelser, trods dårlig lyd,
vanskelige sendeforhold og håndholdt
kameraføring, har så stor gennemslagskraft og interesse skyldes flere faktorer.

Som det allervigtigste handler det om
at have en god og væsentlig historie,
hvilket Danmarks største vikingeborg, et
usædvanligt forsvarsværk fra jernalderen og Danmarks største stenalderudgravning må siges at være. Den næste
afgørende faktor er aktualitet. Det er
udgravninger, der finder sted lige nu,
og det er en udstilling, der åbner lige
om lidt. Dertil kommer ikke mindst
seernes forventning om et meget højt
fagligt niveau, præsenteret af oplagte
formidlere med styr på detaljer og blik
for de store linjer i historien. Vi kan
med liveudsendelser gøre vores viden
tilgængelig for så mange som muligt
og motivere til dialog og deltagelse.
På den måde vil vi være med til at
forankre kulturarven bredt hos folk på
Lolland-Falster i relation til museets
pejlemærker om museum for alle,
dannelse og identitet.  
Live er sin egen formidlingsgenre  
En livesending kan ikke og skal aldrig
erstatte en fysisk åben udgravning,
hvor det talte ord, dialogen, sanseligheden og oplevelsen af en arkæologisk
udgravning i tre dimensioner er en
enestående oplevelse. Omvendt, så er
en livesending meget mere end blot
en erstatning eller et supplement til en
åben udgravning. Den er en genre i sin
egen ret og med egen eksistensberettigelse. En fysisk åben udgravning har
sin geografiske begrænsning; sjældent
kører deltagerne langt, og de fleste vil
være fra lokalområdet eller fra Region
Sjælland. En liveudsendelse er derimod
grænseløs, hvilket gør det muligt at se
med fra et hvilket som helst sted på
kloden, hvor der er internetadgang.
Det udvider kredsen, og Museum
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Lolland-Falster bliver for alvor museum
for alle med et potentielt publikum på
adskillige milliarder mennesker.  
Livesendinger rummer langt flere
facetter end en fysisk åben udgravning
eller udstillingsfernisering. Gennem de
båndede indslag uddybes historien og
det hele sættes i perspektiv.
Desuden er det muligt for seerne at
kommentere løbende i et kommentarfelt; meget praktisk, når lyden går
midt under udsendelsen, og seerne gør
opmærksom på det. De har også mulighed for at stille spørgsmål undervejs,
hvilket kan inddrages som et interaktivt
element under udsendelsen.   
Museum Lolland-Falsters liveudsendelser har i 2020 begrænset sig til
udgravninger og udstillinger, men livesendinger kan bruges til meget mere.
Liverundvisninger og liveevents, hvor
museet tager seerne bag kulisserne.
Live performance, live spøgelsesjagter
og liveoplæsninger og live præsentationer samt gode historier fortalt af
museets samlinger. Kun fantasien sætter grænser; nå ja, og så lige teknikken,
men det kan der heldigvis gøres noget
ved.  
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En livesending kan ikke og
skal aldrig erstatte en fysisk
åben udgravning, hvor det
talte ord, dialogen, sanseligheden og oplevelsen af en
arkæologisk udgravning i tre
dimensioner er en enestående
oplevelse. Omvendt, så er en
livesending meget mere end
blot en erstatning eller et
supplement til en åben udgravning.

DOKUMENTATION

   Af Alexandra A. Damgaard  
  

om Danmark lukkede ned i foråret
S
2020, besluttede museet hurtigt

at sætte gang i en dokumentation
af coronakrisen på Lolland-Falster ved
at indsamle genstande, fotos, beretninger og lignende fra lokalsamfundet.
Onsdag den 11. marts kom statsministerens pressemøde om nedlukningen af
Danmark, og senest to dage efter skulle
den være effektueret. Museet havde
travlt i disse dage, men allerede den
17. marts begyndte vi at gøre opmærksom på coronaindsamlingen med en
pressemeddelelse til de lokale aviser og
regionale nyhedsmedier. Interessen var
overvældende stor! Og så kørte Coronaekspressen!   
Vi var heldige på museet, fordi vores
opfordring til at sende os dokumentation kom på det helt rigtige tidspunkt. I
hvert fald fik vi vores opfordring i både
de lokale medier og i de landsdækkende. Folketidende bragte en artikel
om vores coronaindsamling allerede
den 20. marts, og samme dag havde en
af museets inspektører lukket TV2 Øst
ind derhjemme, med behørig afstand
og afspritning naturligvis, for at snakke
om museets indsamling. Det blev også
til indslag i radioen, og i april kom vi på
nationalt tv, da TV2 Nyhederne besøgte
os på Stiftsmuseet i Maribo for at høre
mere om indsamlingen og se nogle af
de fine malerier og fotos, som vi allerede havde modtaget.    

Vigtigheden af dokumentation og
indsamling   
Vi var klar over, at det var vigtigt at
gennemføre denne dokumentation og
indsamling af coronakrisen. Hvorfor
det, kan man jo nok spørge, men som
et museum, der ofte graver i arkivalier,
kender vi værdien og vigtigheden af at
gå tilbage til historiske hændelser for at
trække viden og fortællinger ud af begivenhederne. Ikke blot for museets egen
skyld, men som en dokumentation af det
liv, der udspillede sig under coronakrisen på Sydhavsøerne. Den overordnede dataindsamling om krisen er
der styr på; antallet af smittede på
Lolland-Falster, belægninger på sygehusene, antallet af prøver og så videre,
men hvad med den personlige fortælling? Vi ved fra historien, at personlige
fortællinger og førstehåndskilder kun
fremkommer i sporadisk omfang og
tilbage i tiden kun fra dem, som kunne
skrive dem ned. Øjenvidneberetninger
huskes kun, fordi de blev nedskrevet,
enten i aviser, erindringer eller bøger.
Sådan er det ikke i dag. Hver dag ser vi
på personlige fortællinger på Facebook,
Twitter eller et utal af andre sociale
medier. Men hvem gemmer og bevarer
disse beretninger? I virkeligheden nok
ikke særlig mange. Om hundrede år, så
er de sociale mediers konti knyttet til de
mennesker, der oplevede coronakrisen,
lukket, og alle disse fortællinger er væk.
Statsministerens taler og pressemøder
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Vi var meget klar over, at
det var vigtigt at gennemføre denne dokumentation og
indsamling af coronakrisen.
Hvorfor det, kan man jo nok
spørge, men som et museum,
der ofte graver i arkivalier,
kender vi værdien og vigtigheden af at gå tilbage til
historiske hændelser for at
trække viden og fortællinger
ud af begivenhederne.
skal nok være gemt, men hvad med
familien Jensens dagligdag under coronakrisen, hvor der skulle jongleres med to
hjemmearbejdende voksne og to børn
på to og seks år? Herskede der kaos i
hjemmet, eller kørte det hele på skinner?
Eller gemmes fortællingen om den enlige
far, som skulle på arbejde og var nødt til
at sende sine børn i nødpasning?   
Museum Lolland-Falster er et museum
for alle, og derfor samler vi også fortællinger ind fra alle i lokalområdet. En
vigtig del af vi menneskers identitet
ligger i, at vi kan spejle os i det omgivende samfund og finde historier
og mennesker, som ligner os og vores
egen fortælling. Derfor er indsamling
og dokumentation under krisen så vig18

tig, da de historier, fotos og genstande
indskriver sig i den fælles identitet og
kollektive hukommelse, som vi har på
Sydhavsøerne. På den måde vil museets
indsamling og dokumentation i fremtiden være identitetsskabende ved at
kunne formidle fortællinger om vores
fælles coronakrise-fortid gennem fotos,
dagbøger, genstande og beretninger.
Om hundrede år, når vi for længst er
døde og borte, og man ser tilbage på
denne krise, så vil de forskellige personlige fortællinger hjælpe besøgende
og interesserede med at se relevante
sammenhænge mellem denne epidemi
og tidligere epidemier på LollandFalster, for eksempel Den Lollandske
Syge (koldfeberen) i 1831 eller koleraudbruddet i Bandholm i 1850. Derved
bliver dokumentationen en del af den
dannelse, der foregår, når det enkelte
mennesker ser ud over sin egen tid og
horisont og indtræder i samfundet på
sine egne betingelser, men med fortidens
viden i rygsækken.      
Hvad håbede vi på at få ind, og hvad fik
vi faktisk ind?   
Håbet var, at vi med indsamlingen ville
få snapshots af dagligdagen fra alle,
som havde lyst til at sende noget ind
til museet. Forhåbentlig kunne vi også
få nogle genstande ind og gerne nogle
personlige beretninger. Og her var vi som
museum igen heldige. Masser af dejlige
mennesker rundt omkring havde lyst til at
dele deres coronaøjeblikke med os.    
Det blev både til dagbøger med meget
private fortællinger, korte mails, der
viser en øjeblikkelig sindstilstand, og
gode fotos med fokus på både samvær,
ensomhed, hjemmeskoling og at få det

bedste ud af en svær situation. Der var
også en længere fortælling, der viser,
hvor svært det kan være at få sine
nærmeste hjem til Danmark, når hele
verden begynder at lukke ned.    
Enkelte fysiske genstande fandt også
vej til museet. Vi fik doneret otte
malerier, der på hver sin måde udtrykker, hvordan giveren, Ulla Sofie Heise,
havde det under nedlukningen af
Danmark.    
Men andre genstande kom også til. To
forskellige håndspritflasker doneret til
museet med hver sin historie. Den ene
håndsprit var på 29 milliliter, og giver havde købt den, fordi den i modsætning til
andre håndsprit, hun havde set, havde et
sjovt billede på forsiden og ikke virkede
så steril i sit udseende, og så var den i en
taskevenlig lommestørrelse. Eftersom
håndsprit igennem det seneste år er blevet allemandseje, så var det ikke tilfældet
for blot et par år siden, hvor håndsprit
kunne købes, men efterspørgslen slet
ikke var så stor, som den er i dag.    
Den anden håndsprit er en 85% håndsprit fra WiSH. Det var juiceproducenten SEiMEi på Lolland, der i foråret 2020
omlagde deres produktion af juice til
produktion af håndsprit, da håndsprit på
dette tidspunkt var en mangelvare
grundet coronakrisen. Efterfølgende
fik flere fødevareproducenter, inklusive SEiMEi, besked om, at de skulle
tilbagekalde deres håndspritprodukter,
idet Miljøstyrelsen mente, at juicefabrikkens håndsprit kunne forveksles med
fødevarer på grund af emballagen, som
kan minde om de juiceprodukter, der
fremstilles, og derfor kunne udgøre en
risiko for forbrugeren. En lille uge efter
WiSH håndsprit produceret af SEiMEi på Lolland.
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Her er genstandens fortælling blandt
andet, hvordan nogle lokale producenter omlagde deres produktion for at
fremstille værnemidler i stedet for deres
originale produkter. Men genstanden er
også en fortælling om, at fleksibilitet og
samfundssind kan have uønskede effekter på både kort og langt sigt. Men kan
man straffes for at vise samfundssind?
Heldigvis ikke i dette tilfælde. Sammen
med fire andre firmaer slap SEiMEi for at
trække deres håndsprit tilbage. Miljøstyrelsen gav dem dispensation, men
fremadrettet skulle der ny mærkning på
håndspritten.    
Hvad skal der ske med dokumentationen?   
På Museum Lolland-Falster vil vi rigtig
gerne formidle det indkomne materiale,
vi har modtaget under coronakrisen, og
arbejde videre med det. Inden vi dog
når til det, skal al materialet registreres

Under nedlukningen i marts 2020 brugte mange
naturen som terapi – naturligvis med afstand.

i museernes registreringssystem SARA,
og det skal dobbelttjekkes, at vi har
tilladelse til at bruge materialet. Det er
ganske normal museumsfaglig praksis,
som jo tager tid.    
Hvordan materialet skal formidles, er
der endnu ikke taget endelig stilling til,
men i skrivende stund befinder vi os
endnu engang i en nedlukning, så det
er stadig muligt at indsamle materiale
til dette projekt. Formidlingen skal nok
komme, den skal bare komme på den
rigtige måde og helst også på det rigtige
tidspunkt.   
  

FRA GLASMONTREN
TIL BOLIGBLOKKEN
Af Rasmus Thorup Kildegaard   

er sidder syv piger omkring et bord
D
i en kælder i en ghetto. Snakken går,

mens de drikker te og spiser popcorn.
Pigerne er mellem 13 og 17 år gamle
og er kommet til Danmark som små
fra Syrien, Eritrea og Afghanistan. De
fortæller mig ivrigt om Rasmus
Paludan. Med sit politiske parti Stram
Kurs har han været ude i boligområdet
for at brænde en koran af. På Facebook
kan man se videooptagelser af, hvordan partimedlemmerne står på omfartsvejen ikke langt derfra og holder
tale, imens de sætter ild til en koran og
nogle griseører. I baggrunden ligger
områdets boligblokke, mens trafikken
glider forbi. Der er ingen, der lytter til
dem. Men pigerne har alligevel hørt
deres budskab.   
Selvom ingen siger det direkte dér i
kælderen, er det åbenlyst: Paludans
koranafbrændingen er udtryk for had til
Islam og pigernes forældres kultur. De
prøver at lave sjov med det. Men efter
noget tid bliver de stille. Jeg griber
chancen og siger: ”Har I nogensinde
hørt om Lola? Hun var en pige måske
på jeres alder. Hun tilhørte en minoritet. Det vil sige, at der var en anden

20

OUTREACH & INSIGT

udstedelsen af påbuddet blev det dog
sat i bero, og en efterfølgende dialog
mellem Miljøstyrelsen og SEiMEi blev
indledt.    

dominerende kultur end hendes egen.
Hun levede for næsten 6.000 år siden,
længe før nogen vidste, at det her land
skulle blive til Danmark.”    

De sidder tavse nogen tid, men så begynder de at stille spørgsmål. Snakken
bliver til en samtale om, hvad kultur er:
”Kultur er altid en blanding, ligesom
os. Vi er jo en blanding af den danske
kultur og så vores forældres. Altid to
sider” fortæller Aisa på 16.   

”Men det er jo også forskelligt, fordi det
forandrer sig med tiden,” bryder Nuhr
ind: ”Som for eksempel mine forældre.
De blev gift, da de var 14 år i Afghanistan. Men det skal jeg jo ikke her i
Danmark. Jeg går i 10. klasse og skal
måske først giftes, når jeg er 24 og selv
vælger det.”   
Outreach og insight   
Pigerne i kælderen deltager i projektet
KulTure. Her samarbejder museet med
Helhedsplan Lolland og Helhedsplan
Lindholm om at træne børn og unge
fra udsatte boligområder i at formidle
dansk kulturhistorie videre til deres
venner og familier.    
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KulTure er et eksempel på museets
outreach-arbejde: at række ud til svage
grupper i samfundet, som stort set
aldrig besøger vores museer. Det er
grupper, som har væsentligt større
udfordringer i hverdagen end kendskab
til dansk kulturhistorie. Hvilken værdi
kan de overhovedet få ud af viden om
stenalderen eller landboreformer for
den sags skyld?  Men pigerne i kælderen løfterhver gang samtalen op på et
generelt plan: Hvor kommer kulturen
fra? Hvem bestemmer, hvad der er
dansk? Deres nysgerrighed handler om
identitet, rødder og position. Som om
de hele tiden svarer Rasmus Paludan.   

være en måde at give deres stemmer
styrke.   

Men pigerne i kælderen løfter
hver gang samtalen op på et
generelt plan: Hvor kommer
kulturen fra? Hvem bestemmer,
hvad der er dansk? Deres
nysgerrighed handler om
identitet, rødder og position.

At kunne lave formidling af dansk kulturhistorie på den måde forudsætter, at vi
lytter til deres erfaringer og prøver at
lære deres livsverden at kende. Og måske vi derigennem kan lære, hvordan det
føles at være ung kvinde på kanten mellem to kulturer, og samtidig finde nye
måder at fortælle om stenalderpigen
Lola. Håbet er, at mødet mellem pigerne
og museet kan berige begge med nye
perspektiver; indsigt gennem outreach.   

Museet slår ørerne ud  
Museumsinspektører og arkæologer
deltager på skift i møderne i kælderen
og præsenterer flere af museets kilder
og historier. Hele tiden er det pigernes
nysgerrighed, der fører an. Efterhånden
som møderne skrider frem, finder vi
sammen ud af at genfortælle historien
om Lola. For pigerne kan hun være et
spejl på deres eget liv. Men det kan også
22

Når vi rækker ud (outreach), bringer vi
museet til gæsten. Men mødet med
pigerne vender også museet på hovedet. Normalt beslutter vi os først for,
hvilke historier og kilder vi vil formidle,
og derefter hvordan. Her har vi inviteret
os selv indenfor på te og popcorn hos
en gruppe teenagepiger, og så lader
vi dem fortælle. At det skulle handle
om Lola var slet ikke forberedt. Det
begyndte jo med Paludan. Det er deres
nysgerrighed, livsverden og udfordringer,
der styrer, hvad vi arbejder med.   

Sexisme og koranafbrænding aktivisme og identitetspolitik   
Der foregår i museumsverdenen en
løbende diskussion om, hvordan og
hvor meget museer skal række ud og
eksperimentere med formidling. Hvor
aktivistiske skal vi være, og skal vi
blande os i identitetspolitik og nutidige
debatemner? Det kunne være ”metoo”
og sexisme, der fik stor opmærksomhed i kølvandet på tv-værtinde
Sophie Lindes italesættelse af sexisme
under Zulu Comedy Galla i august 2020.    
I kælderen i ghettoen talte pigerne om

At kunne lave formidling af dansk kulturhistorie på den måde
forudsætter, at vi lytter til deres erfaringer og prøver at lære
deres livsverden at kende. Og måske vi derigennem kan lære,
hvordan det føles at være ung kvinde på kanten mellem to
kulturer, og samtidig finde nye måder at fortælle om stenalderpigen Lola.
episoden. Det er måneden efter det
famøse show, og sagen ruller om
Københavns socialdemokratiske overborgmester Frank Jensens krænkelser.
Jeg fortæller pigerne, at det er første
gang i Danmarkshistorien, at en af
landets mest magtfulde mænd må
forlade sin post for at have krænket en
kvinde.    
Som museum kan vi konstatere det
historiske i begivenheden. Og det kan
være en værdifuld oplysning for unge
kvinder i minoritetskulturer præget af
traditionelle køns- og familieidealer:
Normer og idealer er ikke mejslet i
sten. De kan forandres over tid, men
det kræver, at nogen går foran. Uanset
hvad man tænker om Frank Jensens
sag i medierne, ser det ud til, at det
gør næsten lige så stort indtryk som
Paludans koranafbrænding: På den ene
side står en højrenational aktivist og
tordner traditionelle værdier, og på den
anden er der totalt opbrud i normer og
værdier om magt og køn.   

Efterfølgende talte vi om De Gamle
Huse – Maribos frilandsmuseum og
Reventlow-Museet Pederstrup, hvor
kilderne fortæller om, hvordan kønsog familieidealer og -normer ændrede
sig i Danmark op gennem 1800-tallet.
Da vi vender tilbage til at tale om Lola,
udvikler pigerne hendes karakter. Hun
skal være rebel og i konflikt med sin far,
fordi hun forelsker sig i én fra en anden
kultur. Selvom man aner, hvordan
pigerne låner fra dramaserier og historier,
de har set og hørt, synes der er ligge
noget værdifuldt i den gamle konflikt
om kærlighed og generationsopgør,
som pigerne kan bruge til at forholde
sig til både Rasmus Paludan og Frank
Jensen.   
På den måde kan kulturhistorien spejle
aktuelle udviklinger i et større perspektiv og give os nye fortolkningsmuligheder. Sophie Linde er ikke et isoleret
fænomen, men en tråd i en fortælling
om kvinders kamp for ligestilling, som
rækker langt ud over Lindes tid.
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Outreach skaber perspektiv
KulTure viser en metode til at bruge
dansk kulturhistorie til at støtte etniske
minoriteter i deres identitetsdannelse.
Håbet er, at de mere robuste kan
imødegå undertrykkende normer og
hadefulde for-forståelser. Det tror vi
på, er det bedste middel til at opøve
mod og evne til at forfølge egne mål og
værdier.    
Der vil altid være politiske kampe om,
hvordan historien skal fremstilles, og
hvilke symboler og værdier, der repræsenteres i det offentlige rum. På Museum
Lolland-Falster er vi ikke dommere
i disse kampe. Vi bidrager med den
viden, vi har – især når fordummelse og
had viser sig.   
Når vi engagerer os, som i ovenstående
eksempel med pigerne i ghettoen, så er
det en pædagogisk metode, der bedst
kan betegnes som problemorienteret
projektarbejde. Det er de unges egen
livsverden, der sætter rammerne. Det
er deres egne erfaringer, der styrer hvilke
problematikker, vi skal arbejde med.
Eksempelvis Rasmus Paludan. Derfor
er outreach en aktivistisk metode i den
forstand, at vi træder uden for
museets rammer og traditionelle former, samtidig med, at vi engagerer os i
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en nutidig problemstilling. Det politiske
indhold, som for eller imod indvandring,
eller hvordan islam kan/bør/må optræde
i det offentlige rum, behøver vi ikke
være dommere over. Men vi må forholde
os til, at der sker værdipolitiske kampe,
som kan være styrende og i nogle tilfælde undertrykkende for børn og unge
i vores område. Dermed træder vi også
ind på en identitetspolitisk scene.   

DENTITET

Samtidig kan vi også bruge de historiske kilder, som troværdige og autentiske platforme for unge minoritetskvinder; kulturen er i evig forandring. Det
gælder både for de traditionstunge
familieidealer og -normer, som er
udbredt hos minoritetsgrupper fra ikke
vestlige samfund, såvel som for Rasmus
Paludans monokultur.  

Identitet og Museum for
alle er vigtige målsætninger i
museets virke.
Outreach, som det praktiseres
i projektet KulTure, er en helt
konkret måde at arbejde med
disse målsætninger.    
  

I juli samledes 120 børn og unge på tværs af
de udsatte boligområder på De Gamle Huse.
Formålet var at skabe fællesskab omkring dansk
kulturhistorie.
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tættere fællesskab og sammenhold på
Lolland-Falster.    
EGN tager udgangspunkt i måltidet som
socialt virkemiddel og understøtter og
styrker den fælles tilknytning gennem
en ny og bedre forståelse af den lokale
råvare- og måltidskultur og dennes udvikling. Med sit fokus på egnsspecifikke
råvarer og udbygning af fællesskaber
taler EGN direkte ind i FNs verdensmål
omhandlende øget bæredygtighed og
ansvarligt forbrug.    
Med afsæt i vores geografiske ansvarsområde har Museum Lolland-Falster et
unikt udgangspunkt som kvalitetsskabende facilitator og debatskaber for
og med vores medborgere.    

Projektpartnere bag madkulturprojektet EGN-Lolland-Falster, som har fået millionstøtte
fra Nordea-fonden. På billedet ses fra højre: gastrofysiker Louise Beck Brønnum (KOST),
museumsdirektør Ulla Schaltz (MLF), kok Peter Nøhr (KOST), madhistoriker Asmus
Gamdrup (KOST) og museumsinspektør Vibeke Knöchel Christensen (MLF).

EGN: MAD MED MERE!

Af Vibeke Knöchel Christensen   

Å ret 2020 blev året, hvor Museum
Lolland-Falster og madudviklings

firmaet KOST efter intenst benarbejde
og stor fælles indsats fik projektet EGN
Lolland-Falster i hus, med fondsmidler
fra Nordea-fonden, som støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden for
sundhed, motion, natur og kultur. Det
kan man også kan læse mere om på
www.EGN-Lollandfalster.dk.    
26

Hvorfor EGN?   
EGN - Lolland-Falster har en vision, som
går ud på at rodfæste og udvikle den
lokale madkultur på Lolland og Falster
som en del af den lokale almene dannelse. Madkultur skal gøre det nemmere at forstå og være stolte af lokalområdet og tage ejerskab til udviklingen af det lokale nærmiljøs potentialer.
Madkulturen skal også understøtte et

Museet vil gennem EGN søge nye
måder at nå borgerne uden for museets
mure. Vi vil udvikle metoder til at møde
vores brugere i andre sammenhænge.
Målet er at museets brugere udfordres
til en større erkendelse af og erindring
om samfundet. Samtidig skal EGN
være eksperimentarium for Museum
Lolland-Falsters etablering af et nyt
museum med aktiv borger- og brugerinddragelse og fokus på dannelse.   
Nødvendigheden af at eksperimentere
med nye tilgange er særligt udtalt i en
egn af Danmark, hvor statistikken viser,
at procentdelen af typiske museumsbrugere ikke er særlig stor. Museum
Lolland-Falster vil være museum for
alle, og derfor er det vigtigt kontinuerligt at have fokus på de borgere,
som ikke naturligt finder vej til
museets udstillingssteder. Her er mad,
madkultur og måltidet vigtige afsæt

for nye tilgange. Det er en naturlig
forlængelse af Museum LollandFalsters allerede planlagte satsning,
hvor museets fokus er øernes historiske rolle som first movers i mad- og
fødevaresammenhænge: LollandFalsters placering ved Østersøen, samt
gode dyrkningsforhold og -betingelser,
har historisk set gjort området til en rig
og vigtig landsdel. Lolland-Falster har
dermed spillet en strategisk rolle i Danmarks historie. EGN kan, ved at tydeliggøre og aktualisere denne rolle, skabe
en øget identitetsfølelse hos borgerne
på Lolland-Falster og styrke stoltheden
over områdets madkultur og historie
som Danmarks rige spisekammer.
Museum Lolland-Falster har allerede
fokus på det landbrug, som er øernes
DNA på såvel De Gamle Huse i Maribo
som gennem herregården Pederstrup
på Vestlolland. Museets samlinger og
arkiver har blandt andet fokus på den
landbrugsrelaterede industri, som sukkerproduktionen udgør. På museet er der
desuden aktuelt fokus på stenalderens
fiskeri, jagt og indsamling, som følge af
museets arkæologiske

Med afsæt i vores geografiske ansvarsområde har
Museum Lolland-Falster et
unikt udgangspunkt som
kvalitetsskabende facilitator
og debatskaber for og med
vores medborgere.
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udgravninger øst for Rødbyhavn forud
for etableringen af den faste forbindelse
under Femern Bælt. EGN aktualiserer
således den lokale kulturarv og gør den
tilgængelig.    
Gennem en række events med kvalitet,
råvarer og lokale fødevaretraditioner
som omdrejningspunkt, arbejder
Lolland og Guldborgsund kommuner
sammen med det lokale erhvervsliv om
at brande lokalområdets produkter og
fødevareproduktion. Med EGN ønsker
Museum Lolland-Falster på længere sigt
at give disse fødevaresatsninger den
nødvendige historiske dimension. EGN
kan således få betydning for en dybere
helhedsforståelse for fødevarernes og
madkulturens historiske udvikling hos
både forbruger og producent.    
I fuld gang    
Projektet løber over en periode på tre
år fra 2020-2023. I 2020 har fokus været
at få projektet godt etableret både
internt med planlægning af aktiviteter og events og eksternt i forhold
til opbygningen af et netværk, som
blandt andet inddrager det lokale
fødevarenetværk MULD som aktiv
samarbejdspartner. Vi har genopbygget
køkkenet i Czarens Hus, som skal danne
ramme for EGNs Madkultur-Laboratorium. I samme ombæring har Museum
Lolland-Falster også lagt lokaler til og
indrettet et projektkontor til EGN i
tilknytning til Madkultur-Laboratoriet.
Herfra kan EGN trække gæster ind
til interviews på særlige åbne dage,
afholde events og i øvrigt være fysisk
til stede og synlig i hjertet af Nykøbing
Falster. Indsamlingen af opskrifter og
lokale madkulturminder er også i fuld
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gang og fortsætter ind i 2021. Ligeså
er særligt tilrettelagte undervisningsforløb med kokkeskole-elever fra CELF
i Nykøbing Falster også sat i gang og
høster allerede positiv feedback fra
både elever og undervisere. Alle disse
indledende øvelser er med til at danne
grundlag for større arrangementer i
løbet af projektperioden, som vi på
museet glæder os meget til at invitere
borgerne med til.   
En kulinarisk rejse  
EGN vil skabe en kulinarisk rejse, hvor
man kan røre og smage og dufte sig
gennem madkulturens udvikling fra
stenalderen og op til i dag med udgangspunkt i de lokale råvarer. Igennem særligt tilrettelagte aktiviteter,
som for eksempel skoleforløb i Madkultur-Laboratoriet, frugtplukningsevents
og tematiserede events, skal borgerne
på egen krop, og ved kyndig guidning,
komme helt tæt på madens vej fra
råvarer i naturen til tilberedt mad på
bordet. Det giver brugerne indsigt i
madens kulturhistorie, og i hvordan
landskabet og geografien altid spiller
en betydelig rolle i madkulturens udvikling. Gamle opskrifter, udvikling af nye,
lokale ingredienser og råvarer samt
øget landskabsforståelse er forudsætningerne for et dybere indblik i måltidets betydning og i for eksempel ældre
tiders kønsroller og måltidsmønstre.    
Således kan vi formidle ikke blot
historien om tidligere tiders brug af
mad og måltidet, men også synliggøre
den positive fortælling om det nutidige
landskab og dets indflydelse på fremtidens måltidskultur.    

Museum Lolland-Falster vil være museum for alle, og derfor
er det vigtigt kontinuerligt at have fokus på de borgere, som
ikke naturligt finder vej til museets udstillingssteder. Her er
mad, madkultur og måltidet vigtige afsæt for nye tilgange.

EGN vil styrke interessen for at forstå,
kende og genkende den lokale madkultur og dens historiske og geografiske
baggrund og gøre det til et redskab til
aktivt at forandre dagligdagen.     
Overordnet set skal EGN øge og rodfæste vidensgrundlaget for, bevidstheden om og stoltheden over ejerskabet
til den lokale madkultur og derigennem
forankre viden om og brug af lokale og
egnsspecifikke råvarer.    
Med EGN er ’fra jord til bord’ ikke blot
en gennemtygget frase, men et udtryk
for en autenticitet, vi som samfund i
stigende grad har fokus på. Det er udgangspunktet for at skabe nye læringssammenhænge og fællesskaber, som
kan vække fornyet identitetsfølelse og

styrke lokal forståelse og stolthed over
vores egn, dens fødevarer og madkultur, som er forankret i både historien,
nutiden og peger ind i fremtiden.    
Museum Lolland-Falster skal desuden
gennem EGN afprøve brugerinddragelse i formidling af konkrete temaer på
forskellige arenaer målrettet også nye
brugergrupper.    
EGN deltager i større events, såsom
Madens Folkemøde, og det understøtter kommunikationen af ikke blot
projektet, men også museet selv og i
forlængelse heraf vores lokalområde
med dets potentiale til at nå et bredere
publikum, såvel lokalt som nationalt, på
borger som på aktørniveau.   
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LOLA,
ET ÅBENT VINDUE TIL STENALDEREN
Af Marie Brinch og Leif Plith Lauritsen
   

t skabe en fortælling om stenA
alderen, som både berører og ved-

kommer publikum, er en udfordring.
Umiddelbart er der en stor kløft mellem
os i dag og Lola, som levede for tusindvis af år siden. Det kan være svært at
se, hvorfor det er relevant for nutidens
mennesker at bruge kostbar tid på flintøkser og andre oldsager, hvor flotte
og unikke de end måtte være. Vores
opgave har derfor været at finde den
bro, som binder nutiden og fortiden
sammen. At finde det sted, hvor fortællingen om Lola ikke bare er en wowoplevelse, men også en udstilling, som
giver perspektiv og stof til eftertanke.   
I den moderne, kulturhistoriske
museumsudstilling fokuserer man
netop på at skabe relationer på et følelsesmæssigt niveau. Vi skal stå ansigt til
ansigt med fortiden. Vi skal sættes i en
stemning, der gør, at vi kan relatere til
genstandenes kontekst og historie. Det
traditionelle museumsbesøg, hvor man
gik fra montre til montre og betragtede
genstandene, er blevet erstattet af en
sansepræget oplevelse, der skal give
anledning til refleksion og læring. Vi
skal ikke kun blive klogere af at gå på
museum – vi skal transformeres!    
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Et vindue til fortiden   
Vi kan ikke komme uden om, at genstandene er det bærende element
i enhver arkæologisk udstilling. De
skaber den fysiske forbindelse mellem fortidens mennesker og os. De er
udgangspunktet og rammen om vores
fortælling, men genstandene er kun
materielle spor efter de levede liv, og vi
må derfor grave et spadestik dybere.
I 1958 skrev de to amerikanske
arkæologer Gordon Willey og Phillip
Phillips det berømte mantra: ”Archaeology is anthropology, or it is nothing
at all!”. Med udgangspunkt i dette er
arkæologi altså i sin kerne læren om
mennesket (i oldtiden) og i særdeleshed de sociale og kulturelle strukturer,
som mennesket belyst via materielle
levn. Det er her, vi finder broen mellem
fortid og nutid. Det er her, vi kan skabe
en relation mellem fortidens og nutidens mennesker.   
Fundet af Lolas DNA i begklumpen gav
os en enestående mulighed for at gøre
fortællingen personlig. Vi kunne sætte
ansigt på et menneske, som for knap
6000 år siden levede på Lolland, og
vi kunne sætte hende – Lola – ind i de
rammer, som de arkæologiske fund
havde skabt.   

Vores opgave har derfor
været at finde den bro, som
binder nutiden og fortiden
sammen. At finde det sted,
hvor fortællingen om Lola
ikke bare er en wow-oplevelse,
men også en udstilling, som
giver perspektiv og stof til
eftertanke.   

Begklumpen, som indeholdt LOLAs DNA.
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LOLA i den finske kunstner
Tom Björklunds streg

Scenografi og design   
I moderne kulturhistoriske udstillinger
lægges der netop stor vægt på scenografien og den rolle, den spiller i
gæsternes oplevelse. Scenografien
danner ikke bare rammen om udstillingen, den er en del af udstillingen. Det
siger sig selv, at der derfor også ligger
en række overvejelser bag udstillingsdesignet i LOLA.    
I den første fase leger man med de
vilde idéer. Alt er muligt. Man laver
skitser, eventuelt små modeller eller
illustrationer, som visualiserer idéerne.
I forbindelse med LOLA var der mange
indledende skitser, men vi var på et tidligt tidspunkt enige om, at udstillingen
skulle bestå af forskellige scenografier
eller tableauer, som skulle bringe publikum tæt på den valgte fortælling: det
videnskabelige rum, urskoven, bopladsen, kysten, skoven, bøndernes
land og graven.   

Vi kunne sætte ansigt på
et menneske, som for knap
6000 år siden levede på
Lolland, og vi kunne sætte
hende – Lola – ind i de
rammer, som de arkæologiske
fund havde skabt.   
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Et vigtigt dramaturgisk punkt i udviklingen af udstillingsdesignet er spørgsmålet om, hvilken stemning – eller
stemninger – man ønsker at skabe. I
LOLA havde vi tre rum: Femerntunnellen/Søjlesalen, Store Sal og Gravhøjen,
som vi ønskede skulle afspejle forskellige
stemninger.    
I de indledende rum, Tunnel og Søjlesal,
ville vi skabe en følelse af tryghed og
genkendelse. Når publikum kommer
ind i rummene, må de gerne tænke, at
det ligner en typisk museumsudstilling.
Tunnelen fungerer som udstillingens anslag. Femern-forbindelsen er forudsætningen for udgravningerne. Derudover
fungerer den, i en symbolsk forstand,
som en ’tunnel til fortiden’, når man
bevæger sig ind i udstillingen, og
omvendt som en ’tunnel til nutiden/
fremtiden’ når man går ud. Søjlesalen
formidler udgravningerne og videnskaben bag Lola, som er forudsætningen
for udstillingen. Vi gør brug af traditionelle udstillings- og formidlingsgreb i
form af neutrale farver, lyssætning, film
og tekster.   
På denne måde forstærker vi oplevelsen,
når publikum træder ind i Store Sal og
kastes tilbage til stenalderens verden.
Publikum forventer ikke, at udstillingen skifter så drastisk stil, og det forstærker wow-effekten. Samtidig giver
scenografien i Store Sal en fornemmelse
af dybde og storhed, men også kaos
og ”vild natur” samt en lyst til at gå på
opdagelse.   
Når man kommer til udstillingens afslutning – graven – ændrer udstillingen
igen i udtryk. Sansebombardementet
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fra Store Sal stopper. Lyset og lyden
dæmpes. I graven ville vi skabe et rum,
hvor man fik et øjebliks stilhed og ro,
tid til fordybelse, tid til at fordøje sanseindtrykkene, inden man igen bevæger
sig ud i verden.   
At udvikle en scenografi er langt fra en
proces, som stopper, når udstillingen
åbner. Det er jo netop her, man for
alvor finder ud af, om den ”virker”
efter hensigten. I LOLAs tilfælde har vi
erkendt, at vores videnskabsrum ”DYK
NED” ikke fungerede som tiltænkt. I
virkeligheden var rummet et levn efter
en tidligere scenografi, hvor udstillingen
i Store Sal blev brudt af ”hvide bokse”,
hvor man trådte ud af stenalderen, og
hvor forskerne med egne ord kunne
formidle forskellige temaer. I DYK
NED-rummet bevarede vi den hvide
boks og forskernes stemmer, men
bruddet med stemningen og fortællingen i Store Sal blev for voldsomt.
Mange gæster gik slet ikke ind i rummet, og det blev næsten opfattet som
et forstyrrende element. Folk vil ikke
rives ud af stemningen i Store Sal; de vil
forblive i fortryllelsen og illusionen om,
at de var i Lolas verden.   
Dette har vi naturligvis taget til efterretning. Vi udnytter corona-nedlukningen
i begyndelsen af 2021 til at ombygge
denne del af udstillingen, så den
scenografisk ligner udstillingen i Store
Sal. Dette giver os også muligheden for at
udstille flere fund, som vi ikke fik plads til i
første omgang. Denne ombygning er helt
i tråd i med vores oprindelige tanke, at
udstillingen er dynamisk, så nye fund og
forskningsresultater kan indarbejdes.
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Stenalder for alle  
Med Lola har vi skabt en personlig
relation til fortiden, som appellerer til
et bredt publikum. Læser man gæstebogen, er der ingen tvivl om, at hun og
udstillingen efterlader et stort indtryk
hos både børn og voksne.   
Ikke mindst har vores tiltag rettet mod
børnefamilierne været en succes. Her
udstyres børnene med UV-lygter og
ledetråde, hvorefter de skal på opdagelse i udstillingen og finde skjulte
billeder, som kun kan ses, når de lyser
på dem med lygten. Det er et anderledes børnespor, som børnene og
deres voksne kan være fælles om, og
netop dette sociale aspekt er et vigtigt
fundament i Museum Lolland-Falsters
udstillinger: At gå på museum er noget,
man gør sammen.   
Men ud over fascinationen ved at stå
ansigt til ansigt med fortiden, hvad
kan Lolas fortælling så give os nutidsmennesker? Hun levede i en verden i
forandring. Det var en brydningstid,
hvor traditioner og gamle vaner måtte
give plads til eller måske endda vige
for en ny livsstil. Vi ved ikke, hvordan
Lola oplevede det, men det giver os
et rum til fortolkning og en fortælling,
som vækker genklang i et moderne
samfund, hvor nogle oplever, at deres
”gamle” kultur er under pres eller
måske ligefrem selv forsøger at finde
fodfæste mellem to kulturer.      

CITATER FRA GÆSTEBOGEN
”Meget fin og stemningsfuld udstilling.
Så godt at opleve, hvordan den taler til
både intellekt, sanser og følelser. TAK!”
– Lotte, 13. august 2020.   

”Tak for en fantastisk udstilling om vores fortid. En
forbindelse mellem fortid og
nutid, som vi ikke har oplevet
før. Med taknemmelig hilsen.”
– Benth og Aase, 21. juli 2020.   

”Tak for en imponerende udstilling, en
tidsrejse, en oplevelse uden lige. Lolas
øjne brænder sig ind i sjælen, og lyden
af den nynnende stemme følger mig
hele vejen. Storslået!”
– Nanna Kjær, 26. juni 2020.   

”Vi er helt vilde med den historie, I
har skabt omkring Lola. Det er klart
den måde, vores unge skal lære
historien om vores fortid!”
– 16. august 2020   

”Meget flot formidling af
stenalderfundene. Man bliver
stolt som Lollik af at se dette!”
– Claus, 10. august 2020.   

”Det er nu 2. gang jeg ser udstillingen
om Lola. Jeg er ligeså – måske endnu
mere – fascineret. Dybt taknemmelig
og tak til jer, der har lavet den!”
– Marianne, 6. oktober 2020.   

LOLA som hun ser ud i Sune Elskær og Tor Fruergaards
film om LOLA. Filmen vises som intro til udstillingen.
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DET SANSELIGE
REVENTLOW
Af Louise Sebro   

K

an man få en anderledes
museumsoplevelse af at stå med en
mere end 200 år gammel musselmalet
terrin i hænderne? Det spørgsmål blev
centralt for sæsonen 2020 på ReventlowMuseet Pederstrup, hvor en nyindrettet
spisestue så dagens lys, indrettet som
et hjem i begyndelsen af 1800-tallet.
Spisestuen er det første skridt hen
imod den nye retning for museet. I
spisestuen må man røre ved alt på
bordet og den tilhørende skænk. Der
er nemlig ikke dækket op med museumsgenstande med et museumsnummer,
der betyder, at de skal bevares for
eftertiden og beskyttes efter alle kunstens regler.    
I stedet finder man porcelæn, glas og
bestik, der er indkøbt til formålet hos
antikvitetshandlere og på auktioner;
gamle og fine ting, som i mange tilfælde
kunne have været indgået i en samling: kinesiske malede tallerkner, fint
slebne glas fra 1700-tallet og porcelæn
fra Den Kongelige Porcelænsfabriks
ungdom. Lignende genstande findes
i andre museumssamlinger, og vi har
derfor kunnet anskaffe dem til brug og
berøring. For det har været vigtigt for
os, at publikum kunne komme tæt på
det autentiske.    
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Det bringer os tilbage til det indledende
spørgsmål. For svaret er, at ja, det
bliver en anden museumsoplevelse,
når man må røre og gå på opdagelse.
En terrin fra Den Kongelige Porcelænsfabrik fra omkring år 1800, som den vi
har stående på spisebordet, har en helt
anden overflade, en anden glød, andre
farver og en helt anden fornemmelse,
end det porcelæn, vi møder i nutiden.
Og det var i 2020 med til at skabe en ny
oplevelse og give gæsterne et pust af
det historiske vingesus, som de heldigvis
var gode til at fortælle os om. Det
bekræftede os i, at Reventlow-Museet
er på vej i den rigtige retning, med
større fokus på en sanselig formidling
af historien.   

For det har været vigtigt
for os, at publikum kunne
komme tæt på det autentiske.
Når man løfter på låget af den mere end 200 år
gamle suppeterrin fra Den Kongelige Porcelænsfabrik, finder man en opskrift på Reventlow-tidens
mest populære suppe, Soupe a la Reine, en fyldig
hønsekødssuppe.
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Sanser, følelser og refleksion   
Nyindretningen af spisestuen er et
af de første skridt i retning af en ny
helhedsplan for Reventlow-Museet.
Erfaringerne fra 2020 og fra 2019, hvor
vi viste udstillingen Stilleben på bordet,
med borde dækket af kvinder fra herregårde på Lolland, har sat tre begreber
i centrum for, hvordan formidlingen af
Reventlow-Museet skal udvikle sig i den
kommende tid:  sanser, følelser og
refleksion.   
Sanserne skal bruges til at suge folk ind
i fortiden. Som museumsgæst skal man
mærke terrinens overflade, dufte vinen
i glassene og fornemme silkens knitren i kopierne af historiske dragter. Den
sanselige oplevelse blev i 2020 understøttet af dufte i de forskellige rum og
med brugen af historiske dragter til
omviserne.   

Sanseligheden på museet var i centrum i aktiviteterne. I juli kom en gruppe empireklædte syersker
på besøg og fortalte om deres arbejde. Publikum
kunne prøve de medbragte dragter.
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Ved at give museumsgæsten
en mulighed for at forstå
fortidens personer som
mennesker på godt og ondt
med følelser, glæder og sorger,
vil det blive nemmere at
forstå, hvorfor de handlede,
som de gjorde, og identificere
sig med dem på tværs af
århundrederne.

Følelserne skal bruges til at engagere
og skabe identifikation. ReventlowMuseet fortæller om en visionær mand
og hans familie. Ved at give museumsgæsten en mulighed for at forstå
fortidens personer som mennesker på
godt og ondt med følelser, glæder og
sorger, vil det blive nemmere at forstå,
hvorfor de handlede, som de gjorde,
og identificere sig med dem på tværs
af århundrederne. I 2020 efterstræbte
vi at bevæge publikum følelsesmæssigt
med de nye tekster, skrevet i en poetisk
stil, som tog udgangspunkt i citater fra
bevarede breve fra greveparret. Refleksionen skal opstå, fordi fortællingerne
kobles til vores egen tid og vore egne
udfordringer. Og det er vigtigt at være
bevidst om, at det er en refleksion, der
kan ske på mange forskellige
bevidsthedsniveauer.    
Følelsesskabte refleksioner var der
mange af ved årets spisebord. Det musselmalede stel, som de historiske kilder
fortæller, at familien Reventlow ejede,
det dobbeltriflede sølvtøj, typisk for det
sene 1700-tal, og fortællingen om en
fødselsdagssang med høje hurraråb fra
1818 skabte for mange genkendelse fra
deres eget liv.   
Målsætningen om at skabe refleksion
var ligeledes central i dialogen med
gæster og elever i forbindelse med
omvisninger og undervisning. Ikke
mindst Reventlow-familiens for samtiden progressive tilgang til børneopdragelse er et felt, hvor samtaler om
nutiden blev næret af fortællingerne
om fortiden. Men et par undervisninger
af udskolingselever med diskussioner
af Reventlows idealer om frihed og
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Et år i coronaens skygge   
Som alle museer verden over, var
Reventlow-Museet naturligvis også
påvirket af udfordringerne ved en
galopperende pandemi. Når man har
planlagt en udstilling med fokus på, at
gæsterne må røre ved ting, giver det
naturligvis lidt udfordringer, når kontaktflader bliver identificeret som smittekilder. Men udtrykket coronahandske blev hurtigt en del af hverdagen,
og de blå engangshandsker, elegant
placeret på en musselmalet tallerken,
blev flittigt brugt af gæsterne.   
Pandemien nødvendiggjorde imidlertid
også, at vi begrænsede antallet af
gæster, hvilket til gengæld betød, at
alle gæster fik en introduktion til
museet af en inspektør eller formidler
klædt i historisk dragt. Det var med
til at slå tonen an i den stemning, vi
bestræber os på at skabe. Vi har også
tilbudt flere omvisninger end normalt,
og ikke mindst den ugentlige aftenomvisning i lysekronernes skær blev en
populær aktivitet sommeren igennem.    
Igennem hele sæsonen blev museets
store gruppe af frivillige mødt med
konstante omorganiseringer og nye
retningslinjer, og alligevel stillede de,
som altid, op og fik hele maskineriet til
at køre på imponerende vis.    
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Eduards fødselsdag   
Havde de frivillige ikke været der,
havde det heller ikke været muligt
at gennemføre en af årets store
satsninger: Eduards fødselsdag; en
aktivitet for børn, hvor fortællingens
kraft kombineret med sanselighed var
grundsubstansen. Hver uge i sommerferien genskabte vi med udgangspunkt i en beretning fra 1818 det, der
formodentlig er den første beskrevne,
klassisk danske børnefødselsdag med
hurraråb, varm chokolade og gaver.
Med udgangspunkt i årets udstilling
skulle børnene og deres familier selv
dække bord med smukt porcelæn og
festen sluttede med skattejagt og kroket i parken. Til daglig kunne børn og
barnlige sjæle følge med Eduard rundt
på museet i form af en skattejagt og se
det dækkede fødselsdagsbord.    

Kort før jul fik vi besøg af ovnsætterne
fra Christiansfeld, der tog det store
brændekomfur ned. Komfuret bliver i
vinterens mørke restaureret, så der, når
museet slår dørene op i 2021, kan laves
mad som i 1800-tallet. Restaureringen
og genindretningen af hele kælderetagen, så aktiviteter omkring komfuret kan få de bedste forhold, er
finansieret af EU Interreg-projektet
South Baltic Manors, som museet
deltager i. Med nyindretningen ser
vi frem til en sæson 2021 med mange
fantastiske oplevelser. Det sanselige
Reventlow-Museum er kun i sin spæde
begyndelse.    

Pederstrup og fremtiden  
Coronapandemien til trods blev 2020
alligevel et år med mange aktiviteter.
Året sluttede med to glædelige
begivenheder, der peger ud i fremtiden,
og som vidner om, at ReventlowMuseet ikke kun er et sted, der fortæller
om en mand, en familie og en tid, men
også er et historisk hus, der har en
vigtig historie at fortælle om arkitektur,
boligindretning og livsvilkår i fortiden.    

Reventlow-Museet Pederstrup tilbyder et
stemningsmættet besøg. Med duften af
ananas og levende lys vækkes fortiden til live.

REMTIDE

individualisme koblet til 2020’s verdensomspændende fokus på racisme, identitetspolitik og #metoo vakte særlig
stor entusiasme. I 2021 vil vi derfor på
museet arbejde videre på tilbud, hvor
nutidens diskussioner bliver spejlet i
Reventlows tid og tanker.    

Firmaet Københavns Konservator afleverede et færdigt forslag til ny farvesætning af væggene på Pederstrup, der vil
forandre hele husets udtryk i de kommende år og skabe en helt ny stemning
i rummene.   
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PORTEN TIL
LOLLAND
Af Bjørnar Måge og Kasper Høhling Søsted

ed udgangen af 2019 afsluttede
V
Museum Lolland-Falsters arkæologer
   

de arkæologiske undersøgelser i de
inddæmmede arealer, hvor den kommende elementfabrik skal bygges. Efter
mere end seks års arbejde foreligger
et stort og enestående fundmateriale
fra Danmarks stenalder, som nu bliver
bearbejdet og danner grundlag for
forskning. Museum Lolland-Falster har
sammen med Syddansk Universitet
allerede undersøgt stenalderens
ritualer og religiøse forestillinger. En
tidligere medarbejder ved Femernudgravningerne inddrager fund fra
udgravningerne i sin ph.d. Der er materiale
til endnu flere forskningsprojekter i
fundmaterialet fra Femernundersøgelserne, som i lang tid endnu vil
placere Museum Lolland-Falster højt på
listen over museer, som forsker aktivt.  
I 2020 gik arkæologerne for alvor i land.
Det arkæologiske arbejde foregår nu
længere inde i landet i det område, der
skal rumme det kommende betalingsanlæg og tilhørende motorvejs- og
jernbanetilslutning. De tre arkæologiske
udgravninger, museet har arbejdet
på 2020, dækker samlet et areal på
omkring 100.000 kvadratmeter, og de
stod i jernalderens tegn. Allerede nu
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viser udgravningerne, som er de største
fladedækkende udgravninger udført på
Lolland-Falster, at vi må revidere vores
opfattelse af jernalderens samfund og
bosættelse på Lolland.   
Hulbælte og forsvar  
I begyndelsen af jernalderen, omkring
3-400 år før vor tidsregnings begyndelse,
indtraf nogle markante forandringer
i bosættelsen øst for den nuværende
Rødbyhavn. Datidens befolkning
opgav deres bebyggelser, som hidtil
havde ligget tæt ved kysten, hvor de
havde boet i årtusinder, og de flyttede
omkring en kilometer ind i landet.   
I forbindelse med flytningen anlagde
de et mægtigt forsvarsværk i området
mellem deres tidligere bosættelser ved
kysten og deres nye bebyggelser. Forsvarsværket er et såkaldt hulbælte,
der er skabt af tusindvis af små huller,
ikke mere end 20 - 30 centimeter dybe.
Mellem de mange huller, som havde
til formål at forsinke en indkommende
fjende, kan der have været nedstukket tilspidsede pinde, som skulle
påføre fjenden skader, hvis de trådte
forkert i de mange små huller og faldt.
Hulbæltet ved Rødbyhavn er et af kun
tre anlæg af denne type i Østdanmark,

mens anlægstypen er langt mere
almindelig i Jylland.  
Vores hulbælte var et meget stort
anlægsarbejde. Det var minimum 760
meter langt og fra 10 til 15 meter bredt.
Samlet set har der været gravet mere
end 20.000 huller ved konstruktionen
af anlægget. Det indikerer klart, at det
ikke var noget, den lokale bonde har
lavet på en eftermiddag. Det er mere et
tegn på, at vi står over for et regionalt
organiseret projekt, hvor befolkningen
fra store dele af det sydlige Lolland var
involveret. Det er sandsynligt, at det
var en lokal høvding, der organiserede

Allerede nu viser udgravningerne, som er de største
fladedækkende udgravninger
udført på Lolland-Falster, at vi
må revidere vores opfattelse
af jernalderens samfund og
bosættelse på Lolland.

porten
projektet, et projekt der var motiveret
af et øget behov for at beskytte sig
mod pirateri og angreb fra mindre,
søfarende hærgrupper. Ud over de
sikkerhedsmæssige fordele, der var ved
at rykke ind i landet, var der også den
åbenbare fordel, at bosættelserne kom
højere op i terrænet og således ikke
længere var så udsatte for stormflodernes ødelæggelse.   

Opmærkning af huller i hulbælte
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Selve hulbæltet synes ikke at have
været vedligeholdt, og har sikkert i
løbet af en kortere årrække mistet sin
betydning som forsvarsværk, men det
bebyggelsesmønster, der blev skabt i
tiden omkring anlæggelsen af hulbæltet, har holdt sig i mere end 1000 år og
måske længere.  
Nyt lys over Lollands jernalderbosættelse
Nord for hulbæltet på den sydvendte
skråning af Riksø har arkæologerne ved
årets gravninger indtil nu fundet over 35
treskibede langhuse og en lang række
staklader, udhuse, brønde og affaldsgruber. Det enorme fundmateriale af keramik, knogler, makrofossiler og andet vil
give os et klarere billede af, hvordan de
levede på Lolland i jernalderen.   
Bebyggelsen, der dækker et omkring
75.000 kvadratmeter stort område,
begyndte i førromersk jernalder i
århundrederne inden vor tidsregnings
begyndelse og fortsatte op gennem
jernalderen, formodentlig helt op i
vikingetid omkring år 1000. Selvom
museet indtil nu har udgravet over 30
treskibede langhuse, er det ikke indikation på, at der har ligget en egentlig
landsby på arealet. Bebyggelsen skal
mere ses som resterne af en kontinuerlig
bebyggelse af en til tre enkeltgårde,
der har ligget på den sydvendte skråning ved Riksø gennem en periode på
minimum 1200-1400 år.   
Enkelte af langhusene har karakter
af regulære haller, hvor den længste
er hele 49,5 meter lang. Dette langhus, som kun er 10 meter kortere end
de kongelige haller udgravet i Lejre,
indikerer, at området var beboet af
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mennesker af en vis position og status i
datidens samfund.     
Det er ingen tvivl om, at området også
allerede i jernalderen har været en port
til kontakt og handel med områderne
syd for Østersøen. For beboerne i
bebyggelsen ved Riksø øst for Rødbyhavn har Femern på den sydlige østersøkyst i klart vejr tonet frem for deres
øjne, straks de er gået ud af deres huse.
Hvor intens og væsentlig udvekslingen
af mennesker og gods har været i
datiden vil, når vi får gennemarbejdet
materialet fra lokaliteten, tegne sig
tydeligere.  

Det enorme fundmateriale af
keramik, knogler, makrofossiler og andet vil give os et
klarere billede af, hvordan de
levede på Lolland i jernalderen.  

HIMMELMESTEREN
Af Lene Tønder Buur   

I

Sandby fortaltes det i mellemkrigstiden, at man ofte så en lille mand iført
lang frakke dekoreret med stjerner og
med en speciel hue på hovedet. Han
trak sin cykel med anhænger, hvorpå
en maskine var surret fast. Manden
hed Hans August Larsen. Han kaldte sig
selv spiritist, åndelist og himmelmester,
fordi han havde kontakt til den åndelige
verden. Det var også grunden til, at han
klædte sig, som han gjorde.   
Hans August Larsen blev født
16. august 1864 i Harpelunde som
tvilling og søn af snedkeren Hans
Christian Larsen og Christiane Hansdatter.
Parret fik ti børn. Allerede som barn
var Hans August Larsen anderledes.
Som otteårig var han det, han kaldte en
klarsynet drømmer. Han så ting i sine
drømme, før de hændte i virkeligheden.
Hans bedstefar var også synsk, så han
havde det ikke fra fremmede.    
Skolegangen foregik i Sandby. Efterfølgende tog han forskelligt ufaglært
arbejde, blandt andet som landarbejder
og brødkusk. I 1891 udvandrede han
til Amerika, hvor også flere af hans
søskende rejste til. I USA boede han i
adskillige stater, og han bosatte sig på
et tidspunkt i Canada, hvor han var i
16 år. I den sidste tid i Canada blev han
indlagt på et sindssygehospital, hvorfra
han flygtede tilbage til USA. Da han i

1920 ragede uklar med de amerikanske
myndigheder, blev konsekvensen, at
han blev sendt hjem til sit fødesogn på
det danske konsulats regning. På det
tidspunkt var Hans August Larsen 56
år gammel, og hans mentale tilstand
var ustabil, hvorfor Sandby Kommune
indkvarterede ham på fattiggården i
Sandby. Han var subsistensløs.  
Et teknisk geni    
At være fattiglem i 1920´erne betød, at
man mistede sin frihed og sine borgerrettigheder, herunder stemmeretten,
mod at man fik en måske mere ensartet
og struktureret hverdag med pligter
og dagligt arbejde på fattiggården
inklusive kost, logi, bad og mulighed
for lægehjælp og udgangstilladelse. På
fattiggården fik Hans August Larsen et
lille blåkalket kammer. Her havde han sin
violin og sit værktøj, og her byggede han
sære maskiner med avancerede mekaniske konstruktioner og opfindelser,
heriblandt en såkaldt ”himmelmaskine”,
der viste solsystemet med planeterne.
Himmelmaskinen fremviste Hans August
Larsen mod betaling på markeder, herregårde og i byer, hvor han holdt foredrag
om planeter og stjerner. På den måde
tjente han lidt ekstra til livets ophold.   
Selv sagde han: ”Jeg er Guds udvalgte
frelser på jorden, at han engang som
en Guds engel skal komme på jorden
og som den rette Himmelmæster frelse
45

immelmestere

Himmelmesterens spændende maskine.
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menneskeheden og hævne al ondskab.” Himmelmesteren forudsagde de
to verdenskrige og en solformørkelse i
1950.   
På Vestlolland betragtede man ham
som mærkelig og tosset. De, der ikke
forstod ham, kunne råbe skældsord
eller kaste sten efter ham. Han blev
mistroisk og spiste kun mad, han selv
eller forstanderen på fattiggården
havde tilberedt. Hvis han ikke allerede
havde forfølgelsesvanvid, udviklede
han det. Han mente, at han blev forfulgt af onde ånder, og han søgte op på
Asserstrup Banke, når englene talte til
ham, og når han plagedes af løgorm, en
indbildt lidelse. Hvis han var bange for,
at han var blevet forgivet, havde han
lavet et dobbelt slangesystem med en
gummibold. Han slugte slangerne og
kunne således tømme sin mavesæk.   
Endte på anstalt i Sakskøbing  
Himmelmesteren boede 15 år på
fattiggården, men da forstanderinden
stoppede, magtede han ikke situationen, og det skabte uoverensstemmelser med både øvrige beboere og
ansatte på fattiggården. Det førte til, at
Hans August Larsen flyttede til
Maribo Amts Tvangsarbejds-, Arbejdsog Plejeanstalt i Sakskøbing i 1935.
Opholdet på anstalten blev betalt
af Sandby Kommune. Anstalten i
Sakskøbing var indrettet som plejeinstitution for mennesker med sindslidelser,
men der var også en arbejdsafdeling
og en tvangsarbejdsafdeling. Institutionens fokus var rettet mod at pleje og
beskæftige psykisk syge og udviklingshæmmede, men også personer, der på
grund af tiggeri var idømt tvangsarbejde.   

Hans August Larsen blev indskrevet
på sindssygeafdelingen. Han prøvede
uden held at komme tilbage til Sandby,
da han ikke brød sig om opholdet.
Sognekommunen har sikkert haft svært
ved at håndtere hans opførsel som
følge af hans mentale tilstand, hvorfor
de foretrak at betale for opholdet på
anstalten.    
Under opholdet skrev Himmelmesteren
en omfangsrig levnedsbeskrivelse, som
er en imponerende bog på mere end
300 sider i lydsprog, der er svær at læse.

I 2020 blev Museum
Lolland-Falster begavet med
ikke kun Himmelmesterens
utrolige himmelmaskine, men
også hans fantastiske levnedsbeskrivelse.
Teksten er med til at karakterisere Himmelmesteren som et menneske, der led
af paranoid skizofreni; en mental sygdom, der domineres af hallucinationer
og vrangforestillinger kombineret med
forestillinger om, at andre foretager en
styring af ens tanker. Der kan også være
tankeforstyrrelser, som giver sig udtryk i
dannelse af nye ord eller ulogisk opbyggede sætningskæder. Levnedsbeskrivelsen er en blanding af biografiske skildringer krydret med en lang
række fragmentariske tanker og afbrudte sætningskæder, men også meget
smukke tegninger af solsystemet.    
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Efter otte års ophold på anstalten døde
Hans August Larsen 8. oktober 1943 og
blev begravet på Sakskøbing kirkegård.
En hjemmelavet gravsten støbt i beton,
der endnu står på Sandby kirkegård,
viser, at Himmelmesteren forudsagde
sin egen død i 1920´erne. Gravstenen
kom aldrig i brug og står nu som en
fortælling om det lokale bysbarn, der
rejste ud i verden og kom tilbage som
Himmelmester og endte sine dage på
anstalten i Sakskøbing.   
De sindslidendes historie  
Historien om Himmelmesteren Hans
August Larsen er en historie om, hvordan sociallovgivningen i 1930´erne i
stor stil institutionaliserede mennesker,
som blev anset for at være en ulempe
for samfundet. Socialreformen i 1933
gjorde kommunalbestyrelserne ansvarlige for den lokale sociale forvaltning,
og samtidig overtog staten en række
sociale udgifter fra kommunerne. Med
forsorgslovens indførelse i 1933 og
frem til en ny åndssvagelov i 1959 blev
flere og flere institutionaliseret. Hvor
cirka 6000 personer var under åndssvageforsorgen i 1933, var dette tal vokset
til 17.000 personer i 1958.    
I 2020 blev Museum Lolland-Falster
begavet med ikke kun Himmelmesterens utrolige himmelmaskine,
men også hans fantastiske levnedsbeskrivelse. Donationen er kommet
i stand, da genstandene tidligere var
ejet af Ravnsborg Lokalhistoriske Arkiv.
Grundet sammenlægning med
Nakskov Lokalhistoriske Arkiv blev
museet tilbudt Himmelmesterens samling. Med donationen ønsker Museum
Lolland-Falster at fortælle historien om
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psykisk sygdom og behandlingen heraf
i en tid, hvor institutionaliseringen af
psykisk syge for alvor tog til. Historien
skal fortælles i en udstilling på museet i
de kommende år, og det er naturligvis
også en fortælling, der bliver inddraget
i Museum Lolland-Falsters 101 Fortællinger
samt indgår i udstillingsplanerne i en ny
museumsbygning.   
Det unikke ved Himmelmesterens
historie og de genstande og arkivalier,
der knytter sig til ham, er, at der her er
tale om materiale fra hans egen hånd.
Med skrift satte han ord på sit liv på
trods af psykisk sygdom, tankemylder,
afbrudte sætninger og ordblindhed.
Som regel er det sejrherrerne, der
skriver historien, men her er en mand,
der levede på kanten af samfundet og
skrev sin egen historie. Mange mennesker på samfundets bund hverken
kan eller vil stille deres evner til skue,
men måske, grundet Hans August
Larsens stærke tro på sig selv, har han
insisteret på at fortælle sin egen historie,
en historie, som vi i dag snart 80 år
efter hans død stadig kan fascineres af.    

TRYGGE SLOT
Af Henrik Schilling og Leif Plith Lauritsen

anmarks største vikingeborg fundet
D
på Falster: - Det er vildt, at ingen har opdaget den før. Under denne overskrift
bragte TV2 Øst den 29. maj nyheden
om, at Museum Lolland-Falster ville
stikke skovlen i Trygge Slot. Da udgravningen gik i gang et par dage senere,
skete det for rullende kameraer og
åbne mikrofoner. TV Avisen, TV2 Nyhederne, TV2 News, TV2 Øst, P4 Sjælland og Lolland-Falsters Folketidende
var på pletten for at transmittere og
rapportere direkte fra udgravningen.
De ankom tidligt og gik sent hjem.  

journalisternes besøg, men helt slippe
udgravningen ville pressen ikke, og
gennem hele udgravningen dækkede
især et medie, TV2 Øst, arkæologernes
gøren og laden tæt.  
Fuldt hus på nyhedsdækning
Præcis hvor mange medieomtaler
udgravningerne på Trygge Slot resulterede i er svært at sige, men i hvert
fald 25 elektroniske og digitale omtaler
samt syv trykte artikler blev det til i
første bølge; alle var i højt profilerede
landsdækkende og lokale medier. Dertil
kommer opfølgende artikler og indslag
efter udgravningernes ophør samt
optagelser til en dokumentarserie om
vikinger med Nationalmuseets direktør
Rane Willerslev som vært.  

Mens gravemaskinen fjernede jord, og
de 20 studerende fra Aarhus Universitet forsøgte at samle sig om det, der
dukkede frem, sværmede journalister
og kamerafolk om udgravningen, og
udgravningslederen sås flere gange stå i Også på de sociale medier var Trygge
rugmark til livet og tale med journalister.   Slot genstand for stor interesse. På
Facebook udspandt sig en længere
Samme eftermiddag vendte TV2 News
diskussion om, hvorvidt Trygge Slot nu
tilbage for at sende direkte fra udgravogså var Danmarks største vikingeborg.
ningen i eftermiddagsfladens magasin,
Nogen mente, at der i Skåne fandtes en
News & Co, hvor meningsdannere,
borg, som var større og sandsynligvis
kommentatorer og kendte danskere
eksisterede i vikingetiden, og at det var
vender dagens væsentligste begivenDanmarks største; vel at mærke inden
heder og store nyhedshistoriehistorier, for det, der var vikingetidens Danmark.  
herunder en arkæologisk udgravning
Nogle historier appellerer og drager så
på Falster. Flere af de landsdækkende
medier fulgte op på historien i løbet af
meget, at de sælger sig selv, og man
kan læne sig tilbage og nyde forestildagen.  
lingen. Sådan en historie var Trygge
Som dagene gik, tyndede det ud i
Slot, men kun næsten. Der findes et
49

utal af danske voldsteder. Mange af
dem er store. Mange af dem er fra
middelalderen, og arkæologerne graver
jævnligt i dem. Hvad der for arkæologer
er et enestående objekt, er for et mainstream nyhedsmedie ofte blot endnu
en udgravning. Den skal nok få omtale
i lokal presse, men sjældent når den
de landsdækkende medier. Hvis det
skal ske, må en række faktorer være
tilstede.  
Nyhedernes fødekæde
Historien skal serveres rigtig. Nogle
gange gør en pressemeddelelse det.
Andre gange betaler det sig at indgå et
samarbejde med et nyhedsmedie om at
få historien ud. I tilfældet Trygge Slot
blev det TV2 Øst og Jakob Olling, som
er en særligt dedikeret og historieinteresseret journalist. Han fik tid til at
forberede historien grundigt med flot
grafik og tid til at planlægge nyhedsindslag og netartikler om Trygge Slot.
Samtidig forberedte museet en pressemeddelelse, som gik ud til andre medier
nogle dage inden, udgravningen gik i
gang, så de også havde mulighed for at
bringe historien med en selvstændig vinkel. Dermed blev intet medie forfordelt.  
Fordelen ved samarbejdet var, at Jakob
Olling og TV2 Øst er en del af fødekæden på det landsdækkende TV2,
hvor også TV2 Nyhederne og TV2 News
indgår som selvstændige redaktioner.
Der er prestige forbundet med at levere
historier til de landsdækkende nyhedsflader, og det fremmer historien, at den
allerede er inde i TV2’s nyhedsslange.    
Den første artikel om Trygge Slot
endte med at blive den næstmest læste
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historie i juni måned på TV2 Øst. I fire
dage var Trygge Slot den mest læste på
TV2 Nyhedernes hjemmeside, hvilket
er enestående. Det udløste samtidig en
positiv spiral, hvor andre landsdækkende
medier opdagede historien og fulgte
efter, netop fordi TV2 havde succes
med historien.  

TV-journalist Peter Kryger fra TV2 Øst skyder sin
historie om Trygge Slot til dagens nyhedsudsendelse.

Vikinger sælger  
Man siger, at sex sælger. Man kan tilføje,
at vikinger sælger bedre. Det bidrog i
hvert fald til historiens salgbarhed, at
ordet viking indgik i overskriften; det
skadede heller ikke, at Trygge fik titlen
som Danmarks største borg fra vikingetiden.  
Der er dækning for begge udsagn. Der
foreligger kulstof-14-datering til vikingetiden. Trygge Slot er vitterligt stort,
og større end de ringborge af Trelleborgtype, man normalt forbinder med
vikingetiden. Forsvarsværket er med
sin karakter af folkeborg sandsynligvis
anlagt tilbage i yngre jernalder, så den
lå der helt sikkert også i vikingetiden.
Alligevel indgik viking ikke i rubrikken på
museets pressemeddelelse, da udgravningens fokus var bredere end Trygge
Slot i vikingetiden. Den slags hensyn
behøver nyhedsmedierne ikke at tage.  
Ramte nyhedshullet
Selv om Trygge Slot var en god historie,
og selv om historien var clearet vej gennem et stort nyhedsmedie, så var der
ingen garanti for, at Trygge Slot blev
dagens historie. Der findes altid andre
potentielt større historier, som kan
true. Udgravningen fandt sted midt
under coronakrisen, hvor nyhedsstrømmen var meget uforudsigelig. Et pres-

semøde med Statsministeren og nye
restriktioner ville så let som ingenting
overtrumfe Trygge Slot i nyhedshierarkiet.
Det var planen at gå ud med historien i
pinsen, hvor nyhedsstrømmen normalt
falder i styrke, og der er mere plads. Et
nyhedshul opstod allerede fredag den
29. maj, og det udnyttede TV2 Øst, og
historien fik så godt som ingen konkurrence. Det var en medvirkende årsag
til, at Trygge Slot bragede igennem
nyhedsmuren, og pressen stod klar, da
udgravningen gik i gang. Takket være
en god historie, et godt samarbejde, de
rigtige buzzwords og det nødvendige
held endte Trygge Slot således med at
blive national tophistorie.  

Man siger, at sex sælger.
Man kan tilføje, at vikinger
sælger bedre. Det bidrog i
hvert fald til historiens salgbarhed, at ordet viking indgik
i overskriften; det skadede
heller ikke, at Trygge fik titlen
som Danmarks største borg
fra vikingetiden.  
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Af Leif Plith Lauritsen

rbejdsopgaverne, som på års
A
basis knytter sig til bygninger og deres

vedligehold, er altid en lidt fleksibel
størrelse. Det skyldes naturligvis både
de enkelte huses tilstand, alder og
eventuelle fredninger, men de er også
meget påvirkelige af vejret og uforudsete hændelser, som for eksempel sidste års røggaseksplosion i en skorsten
på Pederstrup. Helt uforudselig var det
også, at verden ville blive ramt at en
pandemi, som ændrede mange menneskers hverdag.    
Mens mange andre af museets medarbejdere blev væsentligt påvirket af
de ændringer i arbejdsforhold, der alle
sammen skyldes Corona, så gav det,
stedvist, lidt luft hos folkene i Bygningsbevaringsafdelingen. Ikke at denne
luft betød, at vi slappede af, tvært om,
pludselig opstod der muligheder for at
få lavet lidt af det, der ellers bare lå og
ventede. På grund af vores arbejdsforhold, hvor afdelingens medarbejdere
ofte arbejder alene eller i små teams på
to til tre mennesker, så var afdelingen
aldrig så hårdt ramt som for eksempel
kulturhistorisk afdeling. Vi kunne
arbejde med god afstand til kollegaer
og ofte i det fri eller i store rum.
Vi manglede ikke arbejdsopgaver, fordi
der i afdelingens kalender allerede
lå store opgaver for 2020. Herunder
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YGNINGSBEVARINGSAFDELINGE

ET TRAVLT ÅR   

istandsættelse af køkkenet i Czarens Hus,
reparationer af skotrender og tag på
Falstergården og opbygningen af udstillingen LOLA på Stiftsmuseet i Maribo.
Afdelingen sagde desuden farvel til en
medarbejder og fire måneder senere
velkommen til en ny.  Nu, da året er
rindet ud, og vi kan se tilbage på et relativt travlt år, er det dejligt at konstatere, at vi faktisk nåede det planlagte og
fik lidt overskud til henlagte opgaver.
Det følgende er en kort gennemgang
af året i Bygningsbevaringsafdelingens
arbejdsopgaver 2020.   
Succesens rammer  
Årets nok største opgave var udstillingen LOLA på Stiftsmuseet. Udstillingen, der er omkring 600 kvadratmeter stor, efterlader på det nærmeste
ikke en kvadratcentimeter urørt. Det
betyder, at næsten alt, man i dag ser i
udstillingen, på en eller anden måde er
blevet ændret. Det var alt fra at male
en væg, over at bygge en udgravning
og en skov til at genskabe det indre af
en storstensgrav.    
Arbejdet begyndte med, at vi tømte
den store udstillingssal, hvor Lolas skov
og kyst skulle skabes. Herefter lagdes
der plader ud over hele det areal, hvor
der skulle bygges udstilling. Herefter
blev væggene tonede, så de blev til

Vi manglede ikke arbejdsopgaver, fordi der i afdelingens kalender allerede lå
store opgaver for 2020.
Herunder istandsættelse
af køkkenet i Czarens Hus,
reparationer af skotrender
og tag på Falstergården og
opbygningen af udstillingen
LOLA på Stiftsmuseet i Maribo.

Opbygning af udstillingen om LOLA.
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skovens baggrund. Derefter byggedes
skillevæggen i søjlesalen. Samtidig med
dette arbejde blev kæmpestore flamingoblokke skåret til ude på De Gamle
Huse. Flamingoblokkene var 1x1x2,5
meter store, og delvist stående i det fri
blev de omdannet til de rå sten, som
jættestuen skulle bygges af.
Placeringen var ideel, da der var brug
for masser af frisk luft og plads til at lave
prøveopstillinger af storstensgraven.    
På Stiftsmuseet var både baggrunden
på væggene og gangbroen rundt i
udstillingen blevet færdig. Dermed var
det tid til at flytte en skov ind i den
store sal. En håndfuld af museets
ansatte havde et par uger forinden
skovet de mange træer. Herefter var de
blevet lagt i en frysecontainer og frosset ned til -42 grader i tre dage for at
slå alle insekter ihjel. Efter træerne var
kommet ud af frysecontaineren, blev
de transporteret ind i udstillingen. Her
blev de bakset på plads, fik juletræsfødder skruet på og blev rejst i salen. Nu
begyndte skovområdet at ligne det, vi
havde tænkt os.
Endevæggen modsat trappen blev
bygget op, så den fik en runding. Herpå
sattes det store landskabsbillede, der
udgør blikket ud over Lolas stenalderlagune. En lagune, som lå i området
øst for Rødbyhavn. Landskabsbilledet
er for øvrigt et manipuleret foto taget
på Skejten ved Fuglsang. I søjlesalen
var skillevæggen mellem indgangen
og udgangen færdig, og vi begyndte at
rejse den mægtige storstensgrav. Da
flamingostenene var limet sammen,
blev de først betrukket med fliseklæber
for at give en god hæftningsoverflade.
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Da den så var hærdet, kunne vi trække
noget beton udenpå. Endnu mens
betonen stadig var våd, kunne vi begynde
at tildanne et troværdigt naturligt ydre
af kampestenene. Da ”betonstenene”
var gennemhærdede, blev de malet i
forskellige naturlige stenfarver. Forlægget for farverne havde vi hentet ved at
besøge et par storstensgrave i lokalområdet og farvemåle de enkelte sten
i graven, og med det som baggrund
bestilte vi farver til stenene.    
Herefter begyndte opbygningen af
udgravning, siddetrappen i filmområdet
og den endelige placering af montrerne,
der blev leveret fra Holland. Noget, der
også skulle laves, var de to store sten i
skoven samt den væltede egestamme. I
princippet er disse tre elementer skabt
på samme måde som jættestuen. Dog
var der noget mere arbejde i at skulpturere stammens bark. I sidste ende
synes vi selv, at det er blevet et troværdigt billede, vi har skabt af jættestue,
sten og stamme.   
Skovbunden var den næste opgave, der
skulle løses. Som bunddække brugte
vi noget faldunderlag bestående af
gummiflis, der med lethed kunne ligne
en skovbund. Da støvet havde lagt sig
fra udlægning af gummiflisen, og vi igen
havde rengjort salen, kom folkene fra
konserveringen for at montere genstandene. Dette arbejde tog på stedet
ikke meget mere end et par dage, men
forud var der gået flere uger på selve
konserveringsværkstedet, hvor genstandene var blevet klargjort og
præ-monteret. Efter at montrerne var
placeret og fyldt med arkæologiske
genstande, begyndte vi at skabe selve

skovbunden. Forud for dette arbejde
havde vi indkøbt et stort antal kunstige planter. De kunstige planter blev
”plantet” omhyggeligt. Der blev hentet
mindre, men ægte, sten, som blev lagt
rundt i skovbunden. Sidst spredte vi
visne blade, der alle, ligesom træerne,
havde været i fryseren ved - 42 grader i
tre dage.   
Helt som planlagt blev vi færdige tids
nok til, at firmaet, der skulle sætte
lyset, kunne udføre deres trylleri. De
havde selvfølgelig løbende været i
Maribo for at planlægge lyset sammen
med os og montere de større dele af
lysinstallationen. Efter et par dage var

de færdige med den sidste lyssætning,
og pludselig havde skoven fået liv på en
fortryllende måde. Ud over lyset var
det også dem, der lagde lyden i udstillingen. I dag består lydbilledet derfor
af skovlyde blandet med den svage nynnen fra Lola-filmen.   
Over en uge før den officielle åbning
var de sidste ting på plads i udstillingen.
Dermed kunne vi bruge ugen inden den
officielle åbning til at vise udstillingen
for personale, sponsorer, presse,
Kulturministeren og Femern A/S med
flere.   

Gravhøjen i udstillingen om LOLA er bygget
af museets personale.
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Der går aldrig et år uden større eller mindre renoveringsopgaver, der skal løses på et frilandsmuseum.
Dette er ganske naturligt, da husene egentlig er museumsgenstande, der står ude og er udsat for vind og vejr.

Tagrygning og nye skotrender på Falstergården
set fra vores tækkers kamera.
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Havde man været katte-ejendomsmægler, havde man her virkelig kunne slå på
”beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed”. Her var læ, gode gemmesteder
og levering af mad. Museet har gennem
flere omgange været i kontakt med
naboboligblokkenes bestyrelse for at
få fodringen stoppet. Boligselskabets
bestyrelse har også forsøgt at stoppe
fodringen, men desværre uden held. Vi
har også haft Kattens Værn inde for at
fange og fjerne katte. Men heller ikke
dette forhindrede, at der kom nye katte
til. Efter megen hovedbrud endte vi
med ganske simpelt at fjerne materielskuret. Dermed er der nu ikke længere
et sted for kattene at gemme sig og
dermed heller ingen steder at bygge
rede til killingerne. Desværre sker der,
om end i mindre omfang, fortsat en
fodring fra nabobygningerne.   
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Czarens Hus
Gennem et par år har museet forsøgt
at finde den helt rigtige nye forpagter
til Czarens Hus. For at det bedre kan
lykkes, har vi via forskellige tiltag
fundet penge til at udskifte noget af
inventaret og forbedre andet. Men før
det nye inventar kunne implementeres
i køkkenet, var en større renovering af
murværk og gulve nødvendig. Dette
arbejde blev gennemført i foråret 2020.    

TAG OG FAG

Katteproblemer i gården   
Gennem flere år har museet været
plaget af et vildkatteproblem i gården
til Frisegade 43/45. Problemet bestod
i, at det til tider vrimlede med katte og
deres killinger. Killingerne blev født
i vores redskabs- og materialeskur.
Ud over at skuret, der var åbent mod
nord, åbenbart var indbydende for
kommende kattemødre, så var der fra
naboejendommen en konstant strøm
af mad til de stakkels katte, der boede
i hele baggården og ikke kun i vores
lille indhegnede del af gården. Maden
blev ganske simpelt kastet over vores
plankeværk og ind på vores område.
Dermed var skuret en ren luksusbolig
for vilde katte.    

I løbet af efteråret har vi via EGN
Projektet trimmet køkkenet yderligere,
således at det nu kan fungere som
undervisningskøkken.  Samtidig trængte
bindingsværksfacaden i gårdhaven
til en ny gang kalk og optrækning af
træværket. Endelig var der et stykke
stuk, der havde løsnet sig i loftet i det
bagerste lokale. Det var vores mål at nå
en renovering af disse to ting i løbet af
efteråret, inden en ny forpagter kom på
banen.
Ny mand i afdelingen   
Året 2020 vil for mange huskes som
et år med mange udfordringer. Dette
gælder også Bygningsbevaring og Drift.
Vores daværende murer ønskede at
starte som selvstændig igen, hvilket
betød en sommer uden murer. Vi slog
en jobannonce op, der løb hen over
sommeren, og heldigvis var der rigtig
mange meget velkvalificerede ansøgere
til pladsen. I efteråret kunne vi, efter
en spændende ansættelsesrunde med
rigtig gode jobemner, ansætte vores
nye murer.

2020 var dog ikke færdig med at være
et vanskeligt år. Kort før jul sprang en
kommende forpagter til Czarens Hus
fra på grund af usikkerhed i disse
COVID-19-tider. Det var af flere grunde
smadderærgerligt, da vi havde arbejdet
længe og ihærdigt med at få alt på
plads sammen med denne mulige
forpagter. Vi håber alle, at vi kan genoptage forhandlingerne med denne
eller andre, når vi kan se en ende på de
stramme COVID-19-restriktioner.  Det
positive er, at på trods af den sene
start nåede vores nye murer at få styr
på Czarens Hus inden årets udgang.
Således står køkkenet og Czarens Hus
nu klar til EGN, og til at der meget
gerne i 2021, om COVID-19 tillader det,
kommer en forpagter.    
De Gamle Huse
Der går aldrig et år uden større eller
mindre renoveringsopgaver, der skal
løses på et frilandsmuseum. Dette er
ganske naturligt, da husene egentlig er
museumsgenstande, der står ude og
er udsat for vind og vejr. Endvidere har
alle former for beboelseshuse det bedst
med at blive brugt, varmet op og blive
jævnligt tilset. Det sidste kan vi klare,
men det kniber med de to første. Derfor
vil der altid være reparationer, der skal
laves. I år var de to største opgaver at
udskifte nogle skotrender og rygning på
Falstergården samt at påbegynde det
store arbejde med at kalke husene indvendigt. Det seje træk er dog det daglige
vedligehold. Det fortsætter året rundt,
lige meget om vi har åbent eller ej.   

Pederstrup    
På Pederstrup er der kommet nye tider.
Der blev i år og vil i de kommende år
blive ændret markant på formidlingen
i huset. Husets nye inspektør er fuld af
gode ideer og tiltag, hvilket naturligt
også kan mærkes i Bygningsbevaringsafdelingen. I 2020 begyndte renoveringen af det store støbejernskomfur i
køkkenet. Det er et firma fra
Christiansfeld, der står for det arbejde,
men det medfører naturligt, at der
kommer opgaver som reparation af
vægge, gulve med mere, som skal
klares nu, inden det færdigrestaurerede
komfur kommer tilbage.   
I løbet af 2020 har museet fået farveanalyseret alle rummene på førstesalen, og samtidig er der lavet en
tidsmæssig farvesætning, der passer
overens med den tid, hvor C.D.F.
Reventlow selv boede der. At tilpasse
alle rummene til denne farvesætning
kommer til at tage nogle år, men vi
er så småt begyndt i de rum, der blev
lettere skadet af skorstenseksplosionen
sidste år.   
Museet i øvrigt   
Generelt bliver der løbende forbedret
rundt om på museets mange bygninger.
Det er små som store renoveringer og
forbedringer, som omfatter alt fra at
skifte en stikkontakt over at lægge nye
rygningssten til at male en trappeopgang.  Generelt må man sige, at
afdelingens opgaver er alsidige og
mangfoldige. Noget, der nok ikke kommer til at ændre sig de kommende år,
COVID-19 eller ej.   
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Fundraising og sponsorer 2020
Af Ulla Schaltz

amarbejdet med fonde og sponsorer
S
bliver mere og mere vigtigt for Museum

Lolland-Falster. Det giver ikke blot
penge til museets mange projekter, men
blåstempler også vores ideer; nogle
gange får vi sågar også sparring til at
udforme projekterne endnu skarpere.
Uanset hvad, så er samarbejdet med
fonde og sponsorer vitalt ikke kun for at
udvikle museet, men også for at klare en
mængde vedligeholdelsesopgaver.  
I de kommende år ligger der en stor
opgave i at fundraise til et nyt museum
i Nykøbing. Sideløbende hermed skal
museets øvrige udstillinger også opdateres og udvikles, ligesom der er forskning, der skal bedrives, og bygninger,
som skal renoveres. Der bliver derfor
god brug for medarbejdernes evne til
at skrive gode ansøgninger.  
Museum Lolland-Falsters medarbejdere
er faktisk ganske gode til fundraising. Vi
fremsender flere ansøgninger til fonde

Omsætning eksterne midler - tidligere
og nybevilligede  

end tidligere, hvor vi primært søgte
penge i EU-puljerne og blandt helt
lokale fonde. Med museets meget klare
strategipapir Next Step følger vi nu en
skarp fundraisingstrategi.  
I 2020 har vi ansøgt og åbnet projekter
med fondsmidler for 12,5 millioner kroner.
Vi har ansøgt for 14,1 millioner, heraf
mangler enkelte ansøgninger stadig svar.
Det giver en bevillingsprocent på over 85
procent.   
Normalt siges det, at man skal regne med
en succesrate på 15 procent. De rigtig
gode fundraisere ligger på 50-75 procent.
En opgørelse fra Nyhedsbrevet Danmarks
Fonde for 2015 viser, at godt 7.000
ansøgere fik penge fra 14 store og mellemstore fonde, som tilsammen uddelte
1,8 milliarder kroner. Fondene i opgørelsen
modtog i alt 21.495 ansøgninger og uddelte samlet set til 35 procent af ansøgerne.
Vi kan med andre ord klappe os selv på
skuldrene for det gode resultat.
2018

2019

2020  

2.376.887  

5.844.989  

12.549.216  

75 %  

85 %  

90 %

75 %  

Bevilliget sum i forhold til ansøgt sum  
Bevilligede ansøgninger i forhold til
ansøgte antal  
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80 %  

I den forbindelse vil vi gerne takke
følgende fonde og øvrige bidragsydere
for samarbejdet i 2020:  
15. Juni Fonden  
Augustinus Fonden  
Carlsen-Langes Legatstiftelse  
BrebølFonden
Det Classenske Fideikommis  
Dronning Margrethe II’s Arkæologiske
Fond  
Forskningsministeriet  
Elisabeth Munksgaard Fonden  
Farumgårdfonden  
Guldborgsund Kommune, Turismepulje  
Guldborgsund Kommune, Bosætningsog havnepulje  
Guldborgsund Kommune  
Interreg 5a Danmark-Deutschland  
Interreg 5a South Baltic  
Kulturministeriets Forskningsudvalg  
Knud Højgaards Fond  
Kulturregion Storstrøm  
Kulturtjenesten  
Lolland Kommune  
Kulturministeriet  
Lemvigh-Müller Fonden  
Lolland Håndværker- og Industriforening
Moenboegaardfonden  
Nordea-fonden  
Slots- og Kulturstyrelsens puljer  
Sonning-Fonden  
Statens Kunstfond  
Varelotteriet  

Vores samarbejde med især lokale
sponsorer er meget vigtigt. Vi har lokale
sponsorer, som har tegnet et sponsorat
på hvert af vores udstillingssteder, og
derudover har vi en række sponsorer, som
har valgt specifikt at støtte en enkelt
udstilling eller aktivitet.  
I den forbindelse vil vi gerne takke
følgende sponsorer for samarbejdet:  
Advokatfirmaet Drachmann  
Benny Nielsen Transport  
Bog og Idé  
Data-Larsen & co.  
Den Gamle Bagergård  
Greenline  
Knuthenborg Safaripark  
KS Værktøj  
Loxam  
Pabst Bageri  
Rask El  
Stark, Maribo  
Stokkemarke Bageri  
Studio 27  
SuperBrugsen Maribo  
Troels Jørgensen  
2010 Vin & Velsmag  
Værkstedet  
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2020
Museets medarbejdere i coronatid
- Selfies fra de forskellige arbejdspladser
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