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STEDET FORTÆLLER DANMARKSHISTORIE – BERETNING

Målet med projektet ”Stedet fortæller danmarkshistorie” er, at formidle regional danmarkshistorie gennem
originale lyddramaer, skabt tl uddalgte lokaliteter der har spillet en rolle i danmarkshistorien.

Projektet har skabt 12 originale lyddramaer om 12 perioder i danmarkshistorien på 12 uddalgte steder på 
Lolland-Falster. Brugere har kunnet lyte tl dramaerne på stederne og hjemmefra. Der har dæret afoldt 
lanceringsarrangementer på de enkelte steder og borgergrupper har deltaget i uddiklingen af 
manuskripterne. Desuden har projektet dære dækket af DR P4 og lokal presse.

Hdert lyddrama er skabt som en historie, skredet tl hder enkel lokalitet og forsynet med original 
nykomponeret musik. Formatet er en fktd historie, skredet af en forfater og indspillet af professionelle 
skuespillere, beregnet på at skulle opledes på stedet. Brugerne har kunnet besøge stederne og høre hdert 
enkelt drama, og således samtdig kunne oplede landskabet. Nogle af stederne og historierne dar delkendte,
mens andre foregik på lokaliteter, hdor der i dag ikke er mange spor tlbage.

PROCES -  LYDDRAMAERNE

Museum Lolland-Falster uddalgte 12 steder, jædnt spredt oder Lolland og Guldborgsund kommuner, hdor 
hdert sted dar en digtg lokalitet for en periode. Stenalderne dar således henlagt tl Halskod dænge på 
Falster, mens sidste afsnit med Velfærdssamfundet bled et koldkrigsdrama placeret på Marinestatonen på 
Falsters sydspids.

Den lokale og anerkendte krimiforfater, Ole Cliford, bled dalgt som husforfater. Han skrider meget disuelt,
er dygtg tl at skabe et drama og dant tl deadlines, så han diste sig at dære det ideelle dalg.

I processen omkring skabelsen af lyddramaerne ønskede di at inddrage brugerne. Vi skabte en proces, hdor 
di inditerede forskellige brugergrupper, heriblandt bl.a. folk fra naturfredningsforeningen, 
Sønderskodhjemmet (hjemløse), soldaterdeteraner, og pilgrimshuset i Maribo. Hder gruppe bled tlknytet 
en historie og der bled arrangeret et møde på hdert af de 12 steder med deltagelse af den uddalgte 
brugergruppe, forfateren, en fra projektgruppen samt en fagperson fra museet. Formålet dar at skabe 
grobund for lyddramaet – både fagligt og fortællemæssigt. Det skete ded at museets fagperson holdt en 
guidet tur på stedet, hdorefer brugergruppen kom med deres forståelse af stedet og historien - set fra 
deres særlige dinkel. Ved Virket dold, som er en jernalderlokalitet, kunne soldaterdeteraner således bidrage 
med deres historie om at dære i krig og forcere dolde, mens hjemløse fra Sønderskodhjemmet i forbindelse 
med koldkrigsdramaet kunne fortælle om det at dære udenfor samfundet og sårbar. Det bled 12 særdeles 
spændende møder, som gad et unikt grundlag for fortællingen og som alle deltagere - ikke mindst 
forfateren – dar meget begejstrede for.

Forfateren skred dramaet som et drama med replikker, som derefer bled checket af museets fagfolk, for 
at sikre, at dramaet dar kulturhistorisk sandsynligt. Endelig bled dramaerne indspillet af dores instruktør, 
Christan Stefensen, som uddalgte et hold skuespillere. Indspilningerne foregik i DRs s studier i Næstded og 
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Københadn. Parallelt med denne proces arbejdede Ensemble Storstrøm med den musiske del. Vi hadde 
dalgt, at der skulle skabes helt nykomponeret musik tl lyddramaerne og dalget faldt på komponisten 
Pernille Sejlund, der allerede dar kendt for fere spændende kompositoner. Hun skred både en dignet tl 
projektet, samt musik tl indledning, sceneskif og afslutning for hdert drama. Derefer bled 
kompositonerne indspillet af ensemblets ote musikere i deres koncertsal på Fuglsang og tl sidst mixet tl 
de færdige lyddramaer. Resultatet er bledet 12 medridende dramaer, spændende fra stenalder tl 
delfærdssamfund i professionel kdalitet og af en darighed på hder ca. 10 minuter.

De told uddalgte steder og deres temaer dar:

Ældre/yngre stenalder: Halskod dænge (megalitgrade)
Bronzealder: Merrit skod/Sdanedig (bronzealderhøje)
Jernalder: Virket Vold (forsdarsanlæg) 
Vikingetd: Fribrødre å (skibsdærf) 
Tidlig middelalder: runestenen ded Tillitse kirke
Sen middelalder: Maribo kloster (birgitnerkloster) 
Renæssance: Nykøbing Slot (enkedronning Sophie, den uddalgte prins Christan) 
Enedælde: Redentlow-Museet, Pederstrup (C.D.F. Redentlow) 
Natonalisme: Frilandsmuseet, Maribo (1000-tallets samfund) 
Industrialiseringen: Holeby Sukkerfabrik (Danmarks første sukkerfabrik) 
Arbejderbedægelsen: Nakskod skibsdærf (højborg for arbejderbedægelsen på LF) 
Velfærdsstaten: Marinestatonen i Gedser (koldkrigshistorie)

LANCERINGER AF LYDDRAMAER – ARRANGEMENTER

Hdert drama og sted bled lanceret ded en højtdelighed dagen før DRs s serie ”Historien om Danmark” bled 
sendt i TV. Seldom DR sløjfede to afsnit dalgte di at bibeholde de oprindelige 12 og hadde således 12 
lanceringer, som foregik på stederne. Til hder lancering bled der fortalt om projektet, di hørte sammen 
lyddramaet og der bledet gidet en guidet tur af en af museets fagfolk. Samtdig bled markeringen af stedet 
afsløret. Oprindelig dar tanken at der skulle skabes landart installatoner tl stederne, men da denne del ikke
kunne støtes, ændrede di dete – efer afale med Kulturstyrelsen – tl skiltepiedestaler og bænke. Ved 
fere af lanceringerne dar der yderligere aktditeter og der bled serderet tdstypisk mad. I forbindelse med 
stenalderen og jernalderen deltog Naturstyrelsen Storstrøm med mad. 

Sideløbende med dete har museet uddiklet et ledsagende sæt af hjemmesider, hdor brugerne kan fnde 
informaton og baggrundsdiden om projektet. Der har således løbende dæret bragt informaton om 
lanceringer, baggrundsdiden, kort tl stederne osd. På hjemmesiden fndes nu alle told steder med faglig 
formidling og det er muligt at høre lyddramaerne. Hjemmesiden fndes på www.stedetortæller.dk .

PRESSE, ”DEN STORE HISTORIEDAG” OG BIBLIOTEKERNE

Igennem hele forløbet har di haf et tæt samarbejde med samarbejdspartneren DR P4 og den regionale 
adis, Folketdende. Det har betydet, at der forud for hder lancering har dæret bragt spots og interdiew i DR 
P4 samt helsiders omtaler af arrangementerne og baggrundsdiden i Folketdende. Begge medier har dist 
stor interesse for projektet og DR foretog også indspilningerne af dramaerne. Som større edent 
arrangerede di sammen med DR P4, ”Den Store Historiedag” som foregik som en heldagsedent på 
Redentlow-museet Pederstrup, hdor di hadde dalgt perioden omkring 1000, som centrum for formidlere i 
dragter samt aktditeter, som håropsætning, kafebrygning, musik osd. Desuden afoldt instruktøren fra 
DRs s ”Historien om Danmark”, Thomas Roger, et foredrag om serien. Sammen med DR P4 deltog di også i 
arrangementet ”Din by – en del af historien” i Nakskod med en lytestaton.
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Guldborgsund bibliotek og Lollands bibliotek har også deltaget i projektet med foredrag, arrangementer og 
bogudstllinger.

KONKLUSION

Vi hadde følgende mål for projektet ifølge dores ansøgning:

- at åbne landskabet med stedbundne fortællinger fra danmarkshistorien som regional ledsager tl alle DRs s 
udsendelser.
- at skabe lokal kulturhistorisk identtet og ejerskab tl fortællingerne og stederne. 
- at arbejde sammen med underrepræsenterede museumsgrupper og inddrage deres personlige opledelser 
og modfortællinger 
- at bidrage tl opledelsen af, at danmarkshistorien foregik alle degne i landet og at uddikle interessen for 
stedets fortællinger gennem nyskabende format. 
- at uddikle et stedsforankret formidlingsformat, der kan benytes oder hele landet

”Stedet fortæller danmarkshistorie” har dæret et dellykket projekt, der har dæret med tl at sæte 
danmarkshistorien på landkortet i regionen i 2017. Museet har fået diden og erfaring med ledelse af 
projekter præget af kreatde og kunstneriske profler. Vi har haf et spændende og dellykket samarbejde 
med forfater Ole Cliford, Ensemble Storstrøm, dramaturg Christan Stefensen, Lolland Bibliotek og 
Guldborgsund Bibliotek. Det er digtgt for os, at blide dygtgere tl at håndtere kreatde projekter, da di 
lægger dægt samarbejde med mange forskellige partnere, og da di ofe dælger en kreatd eller kunstnerisk 
tlgang tl formidlingsarbejde. Både dores brugere og dores samarbejdspartnere har meldt tlbage, at de har 
dæret meget tlfredse og begejstrede for projektet. Brugerne har bl.a. lagt dægt på kdaliteten af 
lyddramaerne og skuespillet, samt på hele konceptet med at fyte historien tlbage tl stederne. Projektet 
formidles også gennem drejebog for projektet (tlgængelig på www.stedetortæller.dk) og en artkel, der er 
under udarbejdelse.

FREMTIDEN FOR ”STEDET FORTÆLLER DANMARKSHISTORIE”

Bænke og skilte blider fernet med udgangen af året, da di kun har fået midlertdige tlladelser tl 
opstllingen, da det ofe er fredede områder. Lyddramaerne og al den diden di har indsamlet dil fortsat dære
tlgængelig på dores hjemmeside. Da konceptet har dæret en trindis lancering har projektet dæret retet 
mod regionens beboere og ikke turisterne. I 2010 dil di arbejder med, at målrete projektet mod turister. 
Dete dil di gøre med udarbejdelse af en folder med kort og RR-koder tl dramaerne, således at man fortsat 
kan tage ud og høre danmarkshistorie. Lyddramaerne og formidling af stederne dil også fortsat dære at 
fnde på www.stedetortæller.dk .

 

BEVILLINGSMÅL

Vi har gennemført projektet i forhold tl ansøgningen og fået ændringen af landart-delen med 
bænke/piedestaler godkendt af Kulturstyrelsen.

Projektlederen deltog i workshoppen 27.10 på Natonalmuseet.

Ved formidling af projektet har di andendt den disuelle identtet fra ”Historier om Danmark” tl plakater etc. 
og hdor muligt, og at projektet er støtet af Nordea-fonden. Ved lanceringerne har Nordea-fondens fag 
med logo dist dej tl stederne.

Projektet bled påbegyndt i september 2016.
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Lidt statstt

Lyddramaerne er bledet afytet mere end 2600 gange fra de steder di kan registrere. Dertl kommer 
downloads og andre delinger.

Til de told lanceringsarrangementer deltog ca. 1000 gæster.

AFVIGELSER FRA SENESTE GODKENDTE BUDGET

Vi har udoder tlskuddet fra Kulturstyrelsen modtaget 35.000,- fra Nordea-fonden (Sjælland Vest og Syd 
Bankråd) tl bænke.

Udgiferne følger budgetet med udsding. Dramatkeren dar billigere, ligeledes bled arrangementerne 
billigere end fordentet hos Guldborgsund og Lolland bibliotek, da de måte ændre planer som følge af rif 
om arrangementer. Omdendt er Museum Lolland-Falsters forbrug højere, da di har lagt fere tmer end 
fordentet i forbindelse med lanceringsarrangementer og heldagsarrangementet ”Den store Historiedag”. 
Desuden bled bænkene og skiltene ikke fuldfnansierede. 

Projektets regnskab indgår som en del af Museum Lolland-Falsters regnskab og blider dermed redideret i 
februar 2010 af redisionsselskabet Beierholm i forbindelse med redisionen af museets årsregnskab for 
2017.
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