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Tusmørketure i Halskov Vænge
Besøg fortidsmindeskoven Halskov Vænge med guide tre gange hen over
sommeren
Museum Lolland-Falster indbyder til tre guidede aftenture i Halskov Vænge hen over
sommeren. Her vil Marie Brinch, arkæolog ved Museum Lolland-Falster, fortælle om
skovens mange oldtidsminder og ikke mindst de mange ritualer, der har være tilknyttet de
store gravmonumenter.
”Undervejs fortæller jeg om de mystiske stengrave, om døden i stenalderen og ikke mindst
de uhyggelige døderitualer, der var knyttet til gravene. Det bliver således en aften, hvor
vold, mord og overtro bliver temaet, så det er med at have styr på nerverne,” fortæller
Marie Brinch med et smil på læben og fortsætter: ”Så er det jo med at spørge sig selv, om
man tør komme med tilbage til en tid, hvor forholdet til de døde og deres verden var
noget anderledes, end det er i dag.”
I Halskov Vænge ligger gravhøjene så langt øjet rækker og vidner således om et attraktivt
sted for oldtidens befolkning, da gravhøjene var en demonstration af magt og velstand.
Kun den mægtigste del af befolkningen havde råd til sådan en grav, og den skulle
naturligvis kunne ses langvejs fra. I Halskov Vænge finder man 6 stendysser og 72 gravhøje,
og det er en af landets bedst bevarede fortidsmindeskove. Her har ulmet af liv i oldtiden,
men i aftenskumringen vil man se, at der stadig er masser af liv.
“Her blandt de gamle grave bor der nemlig flagermus. Og på de to første tusmørketure
får jeg selskab af naturvejleder fra Naturstyrelsen, Marie Roland, som vil fortælle om de
små flyvende dyr, som vi forhåbentlig kan få øje på, når de flyver rundt mellem træerne i
skoven,” fortæller Marie Brinch afsluttende
Da der er et begrænset antal pladser, skal billetter til turene bestilles på forhånd. Dette
kan gøres via museets hjemmeside: www.museumlollandfalster.dk.
For yderligere information og interview kontakt: Marie Brinch, arkæolog og
museumsinspektør, på 52 51 30 72 / mb@museumlollandfalster.dk
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