
 

 
 

 

 

 

Historiens Hus Nakskov 

Dette er første nyhedsbrev om forvandlingen af Nakskov lokalhistoriske Arkiv til 

Historiens Hus Nakskov. Jeg håber, at du har lyst til at følge med i projektet. 

I de næste par år vil vi nytænke arkivet og publikumsformidlingen, for vi er meget 

interesserede i hvordan det opleves at besøge arkivet. Er det kedeligt? Spændende? 

Hvad får publikum ud af besøget? Kan vi gøre det bedre? Det tror vi på, at vi kan. 

Sammen med dramaturg og iscenesætter Pernille Elimar fra Hand-On, har vi haft 

den store lup fremme og nærstuderet arkivet. Vi har fået øje på mange steder, hvor 

vi kan give vores publikum en langt bedre oplevelse.  

Derfor er vi nu gået i gang med at forvandle arkivet og sætte publikumsoplevelsen i 

fokus. Projektet kalder vi Historiens Hus Nakskov, for det er netop hvad det bliver: 

et hus med formidling af de gode historier fra Nakskov og Nordvestlolland. 

Første del af projektet drejer sig om at skabe en læsesal, som er rar at være i. Det 

gøres ved at udskifte loftsbelysningen til pendler, sætte spotlys på dele af rummet 

og loftet og bygge en stor, flot reol. På reolen vil vi sætte de slægtsforsknings-

materialer, som lige nu står i et mørkt hjørne af læsesalen. Det vil gøre det langt 

nemmere at orientere sig for gæsterne. Og materialerne bliver flyttet fra kedelige 

ringbind og tidsskriftsholdere til flotte kassetter, der ligner gamle bøger. 

Gulvet på læsesalen bliver slebet og lakeret, så det kommer til at stå flot og 

indbydende igen. Derfor lukker vi læsesalen fra d. 27. marts til d. 20. april, så 

håndværkerne kan arbejde i fred og ro. Arkivet vil dog være åbent for henvendelser 

på mail og telefon. 

Venlig hilsen 

Heidi Pfeffer, arkivleder 

Februar 2023 
Nakskov lokalhistoriske Arkiv 
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Afmeldingstekst Ønsker du ikke længere at modtage dette nyhedsbrev, kan du afmelde dig ved at sende en mail til 

heidi@nakskovlokalarkiv.dk 
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