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Fondsmidler til Museum Lolland-Falster
Museum Lolland-Falster har i forbindelse med markeringen af 200-året
for de første danske skoleloves vedtagelse i 1814 modtaget 130.000 kr.
fra Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond til Langet Skole på
Frilandsmuseet i Maribo
Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond donerer 130.000 kr. til Museum
Lolland-Falsters fejring af 200-året for indførelsen af undervisningspligten i
Danmark. Donationen skal bruges til at få genskabt en autentisk indretning af
Langet Skole, også kendt som Christiansminde Skole, på Frilandsmuseet i
Maribo. I sit ydre fremstår skolen i store træk, som da Christian Ditlev Frederik
greve Reventlow lod den opføre i 1817, mens indretningen specielt i
lærerboligen indtil nu har afspejlet forholdene i sidste halvdel af 1800-tallet.
Donationen vil gøre det muligt for museet at skabe en bedre sammenhæng
mellem skolens ydre og indre. Målet er at udstyre skolestue og lærerbolig
med alt fra skoleredskaber og tavler til sengested og køkken, så publikum får
mulighed for at opleve hverdagen i Langet Skole, som den foldede sig ud i
1817. Museet ønsker desuden at genskabe en række af 1800-tallets lege- og
gymnastikredskaber, der blev opstillet på den plads, som de nationale
skolelove krævede, skulle anlægges, og som C.D.F. Reventlow egenhændigt
finansierede fremstillingen af. Lege- og gymnastikredskaberne skal som det
nye inventar i skolen kunne benyttes af publikum og vil indgå i de aktiviteter,
der fremover vil være en del af oplevelserne ved et besøg i Langet Skole på
Frilandsmuseet.
Museum Lolland-Falster markerer 200-året for skolelovenes gennemførelse ved
i sommeren 2014 at sætte fokus på de banebrydende skoletiltag, som
daværende statsminister Christian Ditlev Frederik greve Reventlow iværksatte
på sit lollandske grevskab Christianssæde i 1792, og som kom til at danne
afsættet for de nationale skolelove 22 år senere. Gennem særudstillinger og
formidlingstilbud får publikum mulighed for at komme helt tæt på og forstå
elevernes univers og undervisningens formål, som det foldede sig ud blandt
hans egne ni børn i hovedbygningens stuer og rundt blandt bønderungerne
på de 13 skoler, der med årene kom til på grevskabet. Donationen gør det
muligt at skabe et autentisk indtryk af skoledagen på landet omkring 1817.

Istandsættelsen og nymøbleringen af Langet Skole vil pågå i løbet af foråret,
og skolen åbner for besøgende i maj. Museum Lolland-Falsters officielle fejring
af skolejubilæet begynder i maj ved åbningen af årets særudstilling på
Reventlow-Museet Pederstrup.
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