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Lokale og Anlægsfonden (LOA)
har doneret 4,5 mio. kr. til
Den Genskabte Borg. Fondens fokus er at understøtte den moderne
museumstænkning, som projektet
står for.
LOAs donation skal gå til voldanlægget, der danner den fysiske
ramme om hele den aktive indholdsdel. Området bliver et
udendørs læringsrum for viden på
forskellige niveauer, der er baseret
på nyeste forskningsresultater. Og
lige dét støtter LOA, fordi projektet
genfortolker den museale ambition,
og gør de besøgende til medafsender af oplevelser og indhold.
Den Genskabte Borg markerer
sig som et museum i en moderne
kontekst, der kobler kulturarv med
foreningsliv, og skaber et moderne
mødested, hvor fritidsliv, viden og
læring smelter sammen.
Derudover har Slagelse Kommunes
byråd med et supplerende tilskud
igen vist sin store opbakning til
projektet med en tillægsbevilling
på 4,5 mio. kr.

DEN GENSKABTE BORG

Bevillingen var afgørende for, at
første del af Den Genskabte Borg
kan realiseres sammen med de
øvrige fondsdonationer. Projektet
er meget taknemmelig for begge
donationer.

ET HELSTØBT PROJEKT
Den Genskabte Borg blev i sommer
tilpasset, så at rekonstruktionsprojektet nu taler ind i de kriterier,
der er for nyt byggeri tæt på fortidsmindet Trelleborg.

Det betyder, at Den Genskabte Borg
nu er flyttet længere mod øst. Projektet arbejder nu frem mod at realisere voldanlægget med palisade
og tre langhuse med hver sit tema.

NY PROJEKTLEDER
Den 1. juni fik Ny Trelleborg ny
projektleder. Britt Caroline Juul
tiltrådte stillingen efterfulgt af
Puk Hvistendal, der var to år på
projektet. Puk Hvistendal er blevet
konstitueret leder af Idræt, Fritid
og Faciliteter i Slagelse Kommune.
Britt Caroline Juul har været på Ny
Trelleborg - projektet siden 2013,
og er uddannet historiker med en
fortid som museumsinspektør. Hun
glæder sig til det videre arbejde
med udviklingen af anlægsprojektet i samarbejde med Museet ved
Trelleborg og Nationalmuseet.

EKSPERIMENTERENDE
VIKINGESOMMER BLEV EN
STOR PUBLIKUMSSUCCES
Ligesom i resten af verden blev
også sommeren på Museet ved
Trelleborg andeledes i år. Med
COVID-19 udfordringerne måtte
museet på kort tid gentænke alle
arbejdsområder, fra arrangementer til formidling og publikumsservice.
Museet fandt hurtigt på et nyt
koncept og gennemførte en hel
sommerferie i vikingernes tegn
med Vikingesommer, og bød på ny
formidling i det åbne landskab, som
netop er fordelagtig under coronakrisen.

Den årlige Vikingefestival har normalt deltagelse af 1200 vikinger fra
14 lande og måtte desværre aflyses.
I stedet gennemførte museet det
helt nye koncept Vikingesommer på
Trelleborg. Vikingerne blev inviteret
til at bo på Trelleborg i hele sommerferien som frivillige, reenactere
og formidlere i dragt.
Publikum mødte levende vikinger
dagligt, og museet kunne tilbyde
kvalificeret ekspertviden, dygtig formidling og vikinghåndværk.
Museet har i sommerens løb huset
perlemagere, træhåndværkere,
smede, syersker, båndvævere og
tekstilfarvere, en stor flok krigere,
opvisning med bue og pile fra
hesteryg og magiske fugle.
Falkoneren viste sine rovfugle, der
trænes i forskellig slags flyvning fra
falkoneres hånd til et mål / bytte. For
publikum er fuglene magiske, og de
kan opleve falkonerens kunst og selv
få lov at holde eksempelvis en falk.
De mange gæster fik en unik oplevelse med vikingenærvær og ekstra
god tid til at opleve vikingehåndværk
og krigerliv.
Den nye Vikingesommer blev en stor
publikumssucces, som museet vil
gentage næste år. Erfaringerne tages med i fremtidens Trelleborg og
udvikles sammen med de nye tiltag
og integreres i formidlingen på
Den Genskabte Borg.
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