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Forord 
 
Et professionelt drevet museum med høj grad af nytænkning og en eksperimenterende og innovativ tilgang 
til måden at drive museum og forretning på til inspiration og gavn for det samlede museumsvæsen skrev 
Slots- og Kulturstyrelsen i deres kvalitetsvurdering af museet, som museet modtog i december måned.  
 
Kvalitetsvurderingen er den første museet har fået og følger op på daværende Kulturarvsstyrelses 
kvalitetsvurderinger af hhv. Møns Museum i 2004 og Næstved Museum i 2009. De to museer er i dag 
sammen med Køge Museum og Museerne Vordingborg en del af Museum Sydøstdanmark. Det ny museum 
er i et resultat af to fusioner. Først en fusion i 2007 mellem Møns Museum og Sydsjællands Museum til 
Museerne Vordingborg. Siden en fusion i 2013 mellem Køge Museum, Næstved Museum og Museerne 
Vordingborg.  
 
Det er Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering, at Museum Sydøstdanmarks opgavevaretagelse er 
meget tilfredsstillende. Slots- og Kulturstyrelsen skriver: 
 
Museet har fulgt tilfredsstillende op på hovedparten af de forhold, der blev påpeget ved 
kvalitetsvurderingerne af de tidligere selvstændige museer i 2004 og 2009. Begge fusioner og den 
efterfølgende udvikling har løst en række af de tidligere udfordringer og bidraget til et væsentligt kvalitativt 
løft af den faglige opgavevaretagelse og professionalisering af den samlede virksomhed. 
 
En ressourcekrævende - og visse steder akut tiltrængt - opgave med at skabe overblik over museets 
samlinger og forbedre bevaringsforhold er igangsat. Der er bl.a. tale om at forbedre kritiske 
bevaringsforhold, der blev påpeget tilbage i både 2004 og 2009 ved de tidligere kvalitetsvurderinger.  
 
En række ambitiøse udviklingsprojekter med modernisering og drift af både nye og eksisterende 
besøgssteder og tilbud er gennemført med tilvejebringelse af betydelig ekstern støtte. Nye er på vej, 
herunder realisering af Det ny Holmegaard, som også er finansieret. Museet har de seneste år udviklet sig 
til en betydelig attraktion. Et professionelt drevet museum med høj grad af nytænkning og en 
eksperimenterende og innovativ tilgang til måden at drive museum og forretning på til inspiration og gavn 
for det samlede museumsvæsen. 
 
Museet har meget høj kvalitet i langt hovedparten af den faglige opgavevaretagelse. Mellem de i alt otte 
besøgssteder opleves dog en uensartet kvalitet, hvilket kalder på en prioritering ift. den videre udvikling. 
Der er potentiale og behov for en skærpelse af den samlede virksomhed, herunder prioritering af 
ressourcerne i forhold til museet videre udvikling. Museet skal overveje, om dele af den eksisterende 
virksomhed kan afhændes/overdrages med henblik på at koncentrere kræfterne og den fortsatte udvikling 
om de dele, der har størst potentiale. 
 
Fusionen er gennemført succesfuldt. Der er bl.a. etableret en sammenhængende enhedsorganisation med 
hensigtsmæssige tværgående strukturer, der er formuleret strategier for den videre udvikling samt politikker 
og retningslinjer med henblik på ensartethed i opgavevaretagelsen, og der er indgået driftsaftale mellem 
museet og de tre hjemkommuner. Museet er en væsentlig aktør i de tre hjemkommuner og indgår aktivt i 
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lokale og regionale kulturfremstød. Museet har god opbakning fra hjemkommunerne, og der opleves høj 
grad af fælles fodslag om museet og dets udvikling. Fusionens fortsatte succes og museets videre 
udvikling afhænger af, at det gode og engagerede samarbejde mellem de tre kommuner og museet 
fastholdes og fortsat udvikles, og at der er en fortsat fælles opbakning til og stolthed over det samlede 
museum og de samlede resultater. Det gælder såvel internt på museet som fra de tre kommuner, museets 
støtte- og venneforeninger og andre interessenter. 
 
Museet er stolte over den meget fine bedømmelse fra Slots- og Kulturstyrelsen og vil selvfølgelig følge 
mange af de gode råd som styrelsen giver i rapporten. Det gør museet dels i en handleplan i relation til 
kvalitetsvurderingen og dels gennem at indgå en ny drifts- og udviklingsaftale med Køge, Næstved og 
Vordingborg Kommune i 2018-19. 
 
Samlingerne 
Slots- og Kulturstyrelsen påpeger i sin kvalitetsvurdering, at museet er udfordret på samlings- og 
bevaringsområdet. Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler i forlængelse heraf en kritisk samlingsgennemgang 
af museets ca. 220.000 genstande med henblik på udskillelse og udarbejdelse af én indsamlingsstrategi, 
der relaterer sig til museets forskning. Museet har igangsat arbejdet med at gennemgå de tidligere 
museumsenheders samlinger. Registreringsgennemgangen er afsluttet. Gennemgang med henblik på 
udskillelse er påbegyndt og museet har i sin arbejds- og strategiplan formuleret kriterier og retningslinjer 
for indsamlingen med henblik på at sikre ensartet praksis. Museets indsamling er baseret på en restriktiv, 
men aktiv og faglig reflekteret praksis, der er knyttet til museets forskning og formidling. Indsamlings-
strategien evalueres derudover løbende. 
I forbindelse med kvalitetsvurderingen udarbejdede bevaringscenter Sjælland en bevaringsrapport med 
vurdering af klima- og bevaringsforhold ved museets besøgssteder og magasiner. Bevaringscenteret 
bemærker, at bevaringsforholdene på en række lokaliteter er så problematiske, at disser er uegnede til 
museumsbrug. Museet har i 2017 påbegyndt arbejdet med at gennemgå og tømme de særligt kritiske 
magasiner. De mest problematiske eksterne magasiner findes i Lellinge og Stege, og museet forventer at 
have tømt disse inden udgangen af 2019. En stor del af genstandene i disse magasiner forventes udskilt. 
Genstandene flyttes til det nye magasin i Fensmark. De øvrige magasiner forventes tømt og afviklet som led 
i indflytningen i det nye magasin i Fensmark i perioden 2019-20. 
 
Forskning 
I 2017 har museet produceret fem forskningsarbejder. Alle er eksternt fagfællebedømte forskningsarbejder 
indenfor arkæologi, som er publiceret i differentierede typer af publikationer og i relevante medier nationalt 
og internationalt.  
 
Museet udgav, sammen med ROMU, et fagfællebedømt tidsskrift – Gefjon – der giver adgang for 
publicering af forskningsresultater inden for arkæologi, historie og etnologi for alle kulturhistoriske museer i 
Danmark. I 2017 udkom tidsskriftet for anden gang, det er en klar ambition, at få tidskriftet indplaceret på 
autoritetslisterne i henhold til den bibliometriske forskningsindikator. 
 
Museets forskning er i perioden 2016-19 koncentreret om ældre stenalder, vikingetid og kunsthåndværk.  
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Holmegaard Mose 
I 2017 er udarbejdet et stort anlagt forskningsprojekt inden for ældre stenalder sammen med Saxo-
instituttet, Københavns Universitet og  Miljøarkæologi og materialeforskning, Nationalmuseet. Projektet vil 
tage tråden op efter de store udgravninger i Holmegaards mose fra første halvdel af det 20. Århundrede i 
forbindelse med de store tørvegravninger. Disse undersøgelser er i dag den internationale referenceramme 
for den tidlig mesolitiske Maglemosekultur (9500-6700 f.Kr.). Der kendes ikke andre lokaliteter i Vest- og 
Centraleuropa med så mange og så velbevarede indlandsbopladser fra denne periode. Projektet har 
umiddelbart til formål, at forske i det store upublicerede materiale, som stammer fra 
tørvegravningsperioden; at udarbejdelse en uafhængig kronologi for udviklingen af maglemosekulturen 
baseret på AMS-dateringer af redskaber af organisk materiale og at undersøge bevaringstilstanden for de 
tilbageværende pladser og udarbejde en handleplan for disse pladser. 
 
Holmegaard glas 
Inden for Kunsthåndværk ses museets forskning dels i sammenhæng med registreringen af 35.000 
holmegaardsglas og dels museets rolle som medarrangør af Nordic Utility Glass Conferencerne. I 
forbindelse med Det Ny Holmegaard har museet desuden udformet en ansøgning til en 3-årig 
erhvervsPhD, der skal brande Det Ny Holmegaard og sikre en forsker og ekspert i Holmegaard inden for 
design og historie. PhD-en skal placere Holmegaard i den store fortælling om dansk design og synliggøre 
receptionen af Holmegaard nationalt og internationalt i løbet af det 20. århundrede, primært i den periode 
indenfor designhistorien som kaldes Danish Modern (1950’erne). 
 
Vikingeborgen Borgring 
Museets helt store satsning i disse år er udgravningen og forskningen i den ny Vikingeborg Borgring, der 
støttes markant af AP Møller Fonden. Borgringprojektet fortsatte i sit andet år med omfattende 
udgravninger i såvel selve Borgring som i borgens nærmeste omgivelser. Undersøgelsen af borgens 
opland i projektdelen ”Det kontrollerede landskab” omfattede en mindre udgravning af 
stormandsbebyggelsen Ågård i Bjæverskov, prøvegravning af en ny lokalitet i Store Salby samt 
detektorafsøgninger på nye arealer.  
Der arbejdes på baggrund af resultaterne med to mulige arkæologiske tolkninger af Borgring. 
Vi står med Haralds sidste borg? Borgring har været under opbygning i midten af 980´erne, da oprøret 
rejses med Harald Blåtand. Baggrunden for oprøret er ikke tydeligt overleveret, men i forskellige skriftlige 
kilder berettes om, at Harald pålagde sine folk for store byrder. Disse byrder kunne meget vel være 
ringborgene, Jelling, Kovirke og Ravninge Enge. Med Haralds død er ideologien bag disse geometrisk 
baserede bygværker forlist, og Borgring blev aldrig bygget færdig. Herfor taler bl.a. det totale fravær af 
spor efter aktiviteter på borgpladsen. 
Vi står med en geometrisk ringborg ver. 1? Borgring repræsenterer en udgave af trelleborgene, der udgør 
den første byggefase, som siden kunne udbygges. I Trelleborgs vold findes en kerne, der ligner volden fra 
Borgring. Samme fænomen findes desuden i Borgeby i Skåne, et borganlæg som endnu ikke er udgravet 
til et punkt, hvor det kan afgøres, om det er geometrisk-symmetrisk.  
Udgravningsdelen af projektet afsluttes i 2018, men analyser og forskning fortsætter frem til 2021, bl.a. i 
form af en PhD. 
 
Vores Museum  
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Museets forskning fik i 2017 endnu større bredde med museets deltagelse i forskningsprojektet ”Vores 
Museum”, som er støttet massivt af Velux Fonden og Nordea-fonden. Her indgår museet i et tæt 
forskningssamarbejde med universiteterne og enkelte andre museer i det hidtil største internationale 
forskningsprojekt indenfor moderne museumsformidling. Museet har her valgt at gå med helt i front og ikke 
bare kopiere nye formidlingsteknikker, men være med til at udvikle dem og sætte nye standarder for 
museumsformidling. Det har været en naturlig del af museets satsning på modernisering af formidlingen at 
lade Danmarks Borgcenter være én af dynamoerne i at afprøve nye metoder og nye temaer i 
forskningsprojektet.  
 
Formidling 
Museets formidling tager afsæt i otte udstillingssteder. Museet har en omfattende og varieret formidlings-
virksomhed rettet mod forskellige brugergrupper. Formidlingen sker gennem fem hovedområder; 
udstillinger, byrum og kulturlandskab, nettet og trykte medier, undervisning samt arrangementer. 
Formidlingen omfatter skiftende udstillinger, særudstillinger, omvisninger, guidede ture, foredrag, events, 
festivaler, markeder, workshops, undervisning, levendegørelse, åbne værksteder, infofoldere, publikationer 
og via hjemmeside, apps, sociale medier mv. 
Museet arbejder gerne eksperimenterende og innovativt med differentierede formidlingsmedier og -greb i 
såvel udstillinger som formidling i landskabet, og danner herved skole/rollemodel for den øvrige 
museumsverden. Museets ekspertiser er derfor eftertragtede, hvilket bl.a. har medført eksterne opgaver 
inden for oplevelsesproduktion og attraktionsudvikling. I 2017 var de helt store opgaver at producere de 
nye udstillinger til Hammershus ny besøgscenter, en ny international særudstilling på Danmarks 
Borgcenter, formidling af Vikingeborgen Borgring og at skabe grundlaget for Det Ny Holmegaard..  
 
Danmarks Borgcenter 
Museet satsede i 2017 stort på en helt ny særudstilling på Danmarks Borgcenter: Vikingernes Metropol, 
som blev åbnet af kulturministeren umiddelbart før påske og relanceret den 1. juli, da Hendes Majestæt 
Dronningen besøgte udstillingen. Udstillingen viste næsten 2.000 af de fineste genstande fra vikingetiden i 
et helt nyt udstillingsdesign med stor fokus på de helt unikke genstande og deres fantastiske fortællinger 
om vikingernes vigtigste handelsplads. 
Museets mål var at skabe en udstilling i international klasse på Danmarks Borgcenter og skabe en ny stor 
publikumssucces, som viser hvad museet og dets stærke faglige teams formår i det nye udstillingshus.  
Udstillingen har vist, at Danmarks Borgcenter kan andet og mere end at være formidlingen af Danmarks 
middelalderborge. Vikingernes Metropol overtog ikke hele scenen på Danmarks Borgcenter i 2017 men 
fungerede parallelt med museets formidling af Valdemarernes kongeborg i terrænet og i Gåsetårnet. Med 
de to stærke tilbud lykkedes det museet at skabe en langt mere omfattende og indlevende museums-
oplevelse for et meget bredt publikum. Det giver ny inspiration til, hvordan museet også fremover kan 
anvendes til andre fortællinger og aktiviteter. 
Successen udeblev ikke. Hen over året blev borgcenteret besøgt af 115.000 mennesker og hele 30.000 
besøgte udstillingen, hvilket svarer til en stigning på ca. 30% i forhold til året før. Og selvom en del af 
kommunikationen druknede i det historiemættede år, var der en omfattende omtale af udstillingen i 
nationale og tyske medier, der bidrog til at markere Danmarks Borgcenters position som ét af landets 
bedste og mest nyskabende museer. 
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Vikingeborgen Borgring 
Vikingernes Metropol var tænkt som en yderligere satsning overfor publikum omkring vikingetiden, og med 
denne internationale særudstilling, redaktion af Politikens ”Turen går til Vikingetiden” og aktiv deltagelse i 
markedsføringssamarbejdet ”Vikingebuen” samt ikke mindst udgravningen og formidling af Vikingeborgen 
Borgring satte Museum Sydøstdanmark sig tungt på vikingetiden i Danmark i 2017. 
Formidlingen af Vikingeborgen er et eksempel på museets mod til at gå nye veje. En flad pløjemark bliver 
pludselig interessant gennem kombinationen af en arkæologisk udgravning, in-situ formidling i landskabet, 
Virtuel Reality-spor, forskerprofilering og her og nu udstilling af aktuelle fund. 
Borgring er enestående og i løbet af 2017 arbejde museet ihærdigt sammen med Køge Kommune for, at 
den kan blive UNESCO verdenskulturarv.  Sammen med de øvrige fire vikingeborge blev i slutningen af 
året indsendt en ansøgning om optagelse som verdenskulturarv i en serienominering. UNESCO har i 
forlængelse heraf optaget borgene på ”tentativ-listen” og i løbet af 2018 skal udarbejdes en egentlig 
ansøgning.  
Sideløbende har museet arbejdet med udvikling af en permanent attraktion på stedet. Det sker også i 
samarbejde med Køge Kommune og selvfølgelig lodsejeren: Vallø Stift. Målet er at skabe et center for 
vikingeborgene, vikinger og arkæologi, og naturligvis sådan at det får en stor synergi med andre oplevelser, 
erhverv og turisme i nærområdet.  
 
Det Ny Holmegaard 
I 2017 blev Det ny Holmegaard fuldt finansieret med ikke mindre end 102.7 mio. kr. Stor tak til Næstved 
Kommune, Realdania, AP Møller Fonden, Knud Højgaards Fond, 15. Juni Fonden, Fonden Brand af 1848, 
Næstved Museumsfond og LAG.   
Med Det Ny Holmegaard vil vi genindføre kunsthåndværkets viden, æstetik og kvalitet i den danske kultur. I 
det historisk miljø på og omkring Holmegaard Glasværk vil vi skabe at sted, hvor forskning, formidling, 
kunst og historie går hånd i hånd med udvikling af erhvervsliv og lokalsamfund. Projektet bliver et 
banebrydende eksempel på levende kultur- og bygningsarv, en historisk fusion mellem fortid og fremtid - 
og kilde til nytænkning og innovation.  
Der er udarbejdet en masterplan som skal sikre, at i 2020 vil man i de gamle fabrikker kunne opleve 
professionelle og arbejdende glasværksteder, et kunsteksperimentarium, en industriudstilling, en 
Holmegaard glasudstilling, en Kähler-udstilling og en kulturhistorisk udstilling med fokus på de sidste 
10.000 års kreativitet.  
 
Ud over alle de store udstillingsprojekter har museet i 2017 produceret 17 udstillinger og gennemført ca. 
515 arrangementer, omvisninger/foredrag/ workshops o.l. 258 grundskoleklasser og ungdomsuddannelser 
har brugt et af museets 17 undervisningstilbud. Derfor fik vi ikke mindre end 185.000 besøgende i 2016 
mod 173.00 i 2016. Besøgsfremgangen er dog ikke helt så ligetil, for nogle steder gik det rigtigt godt, 
mens andre steder havde vi en tilbagegang. Om dette og meget andet kan man læse om på de 
efterfølgende sider. God fornøjelse. 
 
 
 

Museumsdirektør Keld Møller Hansen 
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Museum Sydøstdanmark 
 
Museum Sydøstdanmark er en selvejende institution. 
Museum Sydøstdanmark er et statsanerkendt kulturhistorisk museum efter museumslovens §15. 
 
 

Vedtægter  
 
Vedtægterne afspejler den lovgivning – museumsloven – som institutionen hviler på. Vedtægterne er den 
selvejende institutions grundlov, der fastlægger det formelle grundlag for dens virke, og som giver 
rammerne for dens virksomhed. Bestyrelsen defineres i vedtægterne og er sammensat på baggrund af 
Kulturministeriets anbefalinger. 
 
 

Samdriftsaftale 
 
Der er udarbejdet en samdriftsaftale mellem kommunerne Næstved, Køge og Vordingborg og museet om 
museumsvæsenet, serviceniveau og budgetprocedure. 
 
 

 Ansvarsområde 
 
 Museets ansvarsområde omfatter: nyere tids kulturhistorie i Næstved Kommune, Køge Kommune, Solrød 

Kommune og Vordingborg Kommune samt arkæologi i Næstved Kommune, Køge Kommune, Vordingborg 
Kommune, Faxe Kommune, Stevns Kommune, Greve Kommune og Solrød Kommune. 

 
 Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted inden for den geografiske, tids- og 

emnemæssige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde.  
Inden for sit ansvarsområde har museet et særligt fokus på middelalderborge med udgangspunkt i 
Vordingborg; Kähler-keramik, Holmegaard-glas og industrihistorie i Næstved samt industri, handel og 
søfart i Køge.  
Museets virksomhed i andre museers geografiske ansvarsområde skal ske i forståelse med disse. 
Museet kan yde museumsfaglig bistand til ikke-statsanerkendte museer i ansvarsområdet, såfremt de 
faglige og økonomiske ressourcer gør det muligt. 
 
 

Mission  
 
Gennem de indbyrdes forbundne opgaver; indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal 
museet i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv: 
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• aktualisere viden om kulturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende  
• udvikle anvendelse og betydning af kulturarv for borgere og samfund  
• sikre kulturarv for fremtidens anvendelse 

 
og bidrage til Næstved, Køge og Vordingborg Kommunes identitet og udvikling nationalt og internationalt, 

 
 

Vision 
 
I 2022 
 

§ Findes tre ”nye” lokale kulturhistoriske museer i henholdsvis Næstved, Køge og Vordingborg 
Kommune. 

 
§ Indtager Danmarks Borgcenter en førende rolle inden for borgforskning og er et stærkt 

internationalt turistmål. 
 

§ Er det nye Holmegaard etableret og nationalt kompetencecenter for kunsthåndværk og et stærkt 
internationalt turistmål. 

 
§ Er der etableret en international attraktion med udgangspunkt i vikingeborgen Borgring 

 
§ Vil Museum Sydøstdanmark være et internationalt orienteret museum med løbende forsknings- og 

formidlingsmæssigt samarbejde med udenlandske museer og universiteter og med løbende 
international publicering.   

 
§ Bidrager Museum Sydøstdanmark væsentligt til Næstved, Køge og Vordingborgs roller nationalt 

og internationalt. 
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Fokusområder 2017-20: 
 
 
Registrering  - indgår i national IT-løsning (2016>) 
Bevaring  - Katastrofeplan (2017) 
  - Kassationspolitik (2017>), kassation (2017>) 
Fællesmagasin - Byggeri (2017) 
 - Flytning til fællesmagasin (2017-2018)  
Forskning  - Forskningsstrategi for 2017-2020 (2017>), Forskningsudvalg (2017>) 

- Forskning inden for de tre forskningsområder: Borge, Kunsthåndværk  
  samt erhverv, handel og infrastruktur (2017>)  
- Forskningspublicering og formidling (2017>) 
- Ældre stenalder, projekter (2017>) 
- Ph.d.-projekt. Ideen om det gode liv (2015-2017) 
- Ph.d.-projekt. Museet som virtuelt oplevelsesrum (2016-2019) 
- Ph.d.-projekt. Vikingeborgen Borgring (2018-2020) 

Formidling  - Apple education – Itunes U (2017>) 
Borgring  - Forskning (2017-2018) 

- Formidling, midlertidig attraktion og løbende formidling af forskning     
  (2016-2018) 
- Markedsføring (2017>)  

Danmarks Borgcenter - Museum Management (2017-), Markedsføring (2017>)  
- Nye udstillingselementer – løbende proces (2017>) 
- International vikingeudstilling (2017) 
- Ny udstilling 2019 
- Udvikling af forskning, formidling og internationale netværk i  
  samarbejde med Nationalmuseet og andre museer (2017>). 

Det Ny Holmegaard - Fortsat fundraising (2017>) 
- Byggeri og udstillinger (åbning 2018), markedsføring (2017>),  
- Nye udstillingselementer – løbende proces (2017>),  
- Udvikling af forskning, formidling og internationale netværk i  
  samarbejde med bl.a. DPU, Kunstakademiets designskole og den fælles  
  nordiske masteruddannelse i glas (2017>). 

Køge Museum - Museum Management (2017>), markedsføring (2017>),  
- Profilforskning (2017>),  

Møns Museum - Vordingborg Kommunes Museum.  
- Museum Management (2017-), markedsføring (2016>),  
- Profilforskning (2017>).  

Næstved Museum  - Udvikling (2017>), markedsføring (2017>), 
- Profilforskning (2017>).  
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Organisation 
 

 
 
Bestyrelsen 2017  
 
Formand:  Torben Nielsen, tidligere Nationalbankdirektør 
Næstformand: Christian Wedell-Neergaard, Godsejer  
Medlemmer:  Ulla Neergaard, Professor Københavns Universitet 

Tina Damgaard Sørensen, Museumsdirektør, Vikingeskibsmuseet 
Ole Madsen, Advokat  
Ib Poulsen, tidl. rektor RUC 
Bo Manderup, Vordingborg Kommune 
Paul Christensen, Køge Kommune 
Linda Frederiksen, Næstved Kommune 
Kasper Johansen, Medarbejderrepræsentant  
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Museumsdirektør 
 
Direktøren er museets øverste administrative leder og virker under ansvar over for bestyrelsen. Særlig vigtig 
er direktørens forpligtelser i arbejdet med udvikling af det samlede museum, der foregår i samarbejde med 
bestyrelsen og et ledelsesteam bestående af chefer og afdelingsledere. 
Museumsdirektøren er leder for chefer og afdelingsledere. Direktøren har det samlede udviklingsansvar for 
museet. Direktøren kan i samarbejde med dette ledelsesteam fastlægge udviklingsaftaler for den generelle 
eller særlige udvikling af hver afdeling/enkelt museumshus og faglige fællesområder. 
 
 
Enheder/chefer 
 
Tre enheder er ansvarlige for: Kulturarv, Ejendomme/Udstillinger samt Økonomi/Administration..  
De tre enheder ledes af en chef.  
Kulturarvsenheden varetager museumsloven og de fem museumssøjler samt intern og ekstern servicering.  
Ejendomme og Udstillingsenheden varetager vedligehold og udvikling af bygninger, teknik, gennemførelse 
af større anlægs-, udstillings- og udviklingsprojekter samt intern og ekstern servicering.  
Økonomi- og administrationsenheden varetager administration, projekt- og økonomistyring samt intern og 
ekstern servicering. 
Enhedscheferne er forpligtet af de beslutninger, som bestyrelsen, ledelsesteamet eller museumsdirektøren 
træffer. Ligeledes forventes det, at cheferne bidrager konstruktivt til opfyldelse af de planer, herunder 
strategiske, som bestyrelsen, direktøren eller ledelsesteamet beslutter.  
 
 
Afdelinger/ledere 
 
Museet består af fire afdelinger: Køge Museum, Næstved Museum, Møns Museum og Danmarks 
Borgcenter.  
Hver afdeling ledes af en afdelingsleder.  
Afdelingslederen er ansvarlig for afdelingernes faglige profil, udstillinger, formidling af profilforskning, 
skoletjeneste, aktiviteter og den interne og eksterne kommunikation herunder kontakten til foreninger og 
frivillige. Afdelingslederen skal sikre den lokale forankring ved at bidrage til Næstved, Køge og Vordingborg 
Kommunes identitet og udvikling lokalt, nationalt og internationalt.  
Afdelingslederen bistås af en PA-er. PA-eren fungerer som teamlederen og har det daglige ansvar for 
driften, dvs. for museumsværter, publikum, caféer/restauranter, butikker og afvikling af arrangementer. 
Teamlederen kommunikerer afdelingens dagligdag og referer til afdelingslederen.  
Afdelingslederen er forpligtet af de beslutninger, som bestyrelsen, ledelsesteamet eller museumsdirektøren 
træffer. Ligeledes forventes det, at afdelingslederen bidrager konstruktivt til opfyldelse af de planer, 
herunder strategiske, som bestyrelsen, direktøren eller ledelsesteamet beslutter. 
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Medarbejdere i enheder og afdelinger 
 
Museum Sydøstdanmark er organisatorisk baseret på tre enheder og fire afdelinger, der sammen 
varetager veldefinerede dele af museets ansvarsområder.  
Medarbejderne er organiseret i enhederne og afdelingerne. 
 
Enhedernes medarbejdere er spredt ud på alle hovedafdelingerne, således at der alle steder opretholdes 
en faglig bemanding. Kulturarvsenheden vil i 2017 primært lokalisere sig med chef og 
forvaltningsmedarbejdere i Næstved. Ejendomme/Udstillinger og Økonomienheden er i høj grad mobile, 
men har som udgangspunkt primært arbejdspladser i Vordingborg.  
 
Afdelingerne har tilknyttet en fast medarbejderstab bestående af publikumsansvarlige og museumsværter 
som alle referer til afdelingslederen.  
Til alle afdelinger er tilknyttet et flerfagligt team. Teamet består af faginspektører fra Kulturarvsenheden 
samt medarbejdere knyttet til den daglige drift af den lokale afdeling.  
Afdelingslederen og det flerfaglige team indstiller forud for et nyt år hvilke udstillinger, undervisningsforløb 
og formidlingsaktiviteter, der skal tilbydes museets gæster. Desuden tilrettelægger teamet en 
kommunikationsindsats, der kan oplyse potentielle gæster og samarbejdspartnere om de publikumsrettede 
tilbud.  
 
I 2017 har museet organiseret sig således, at kommunikationsmedarbejderne ledes af henholdsvis 
afdelingslederen fra Næstved og direktøren. 
 
Medarbejderne er forpligtet af de beslutninger, som bestyrelsen, ledelsesteamet eller museumsdirektøren 
træffer. Ligeledes forventes det, at medarbejderne bidrager konstruktivt til opfyldelse af de planer, herunder 
strategiske, som bestyrelsen, direktøren eller ledelsesteamet beslutter. 
 
Der er i organisationsplanen ingen formidlingsafdeling. Formidling er noget alle gør. Museumsværten, 
forskeren, kommunikationsmedarbejderen, underviseren. Det er de flerfaglige teams, der sammen med 
afdelingslederen har det daglige ansvar for formidlingen i den enkelte afdeling. Afdelingernes vagtplaner, 
arrangementer, undervisning og udstillinger koordineres desuden på tværs af afdelingerne. 
 
Museet rådede i 2017 over 98 medarbejdere svarende til 68 årsværk, heraf 28 fastansatte videnskabelige 
årsværk, hvoraf tre var på ph.d. niveau. Syv fastansatte årsværk blev udført af medarbejdere i fleksjob eller 
lignende stillinger, mens 13 årsværk blev udført af medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger. Derudover 
havde museet 10 (anslået) årsværk udført af frivillige. Museet sikrer kontinuerlig en kompetenceudvikling af 
sit personale gennem efteruddannelse, symposier, kongresser, møder og kurser. Museets kulturarvsenhed 
har produceret 5 videnskabelige forskningsartikler i 2017 med tilknytning til museets ansvarsområde. 
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Kulturarvsenheden 
 
Kulturarvsenheden har ansvar for forskning, indsamling, registrering og bevaring inden for Museum 
Sydøstdanmarks fagområder Arkæologi, Nyere tid, Borge og Kunsthåndværk.  
Enheden varetager myndighedsopgaver i henhold til museumsloven inden for arkæologi, nyere tid samt 
fortidsminder. 
 
Rammer, værdier og målsætninger for arbejdet i Kulturarvsenheden på Museum Sydøstdanmark er 
beskrevet i en samlet strategi som relaterer sig til indsamling, registrering, bevaring, forskning og 
formidling. Strategierne inden for de fem områder ses i tæt sammenhæng med hinanden. Strategierne 
opfattes som dynamiske strategier, der løbende udvikler sig i tæt sammenhæng med museets øvrige 
aktiviteter. Strategierne findes på museets hjemmeside og er indarbejdet i årsplanerne 2016-2019. 
 
Kulturarvsenheden bidrager med medarbejdere til de flerfaglige team som er tilknyttet de enkelte afdelinger 
og forpligter sig herigennem til at tage medansvar for den enkelte afdelings drift og udvikling. Det 
flerfaglige team består af 3-4 personer og ledes af en af museets afdelingsledere eller chefer. Teamet kan 
naturligvis udvides ad hoc, hvis særlige projekter, udstillinger eller andet kræver det.  
 
Organisation  
 
Kulturarvschef Kristoffer Buck Pedersen. 
Forskningschef Jens Ulriksen. 
 
Arkæologi:  
 
Museumsinspektør Maja Schultz: Screening af lokalplaner, byggesager, henvendelser, etc, samt 
udarbejdelse af indstillinger og budgetter. Ansvarlig udgravningsleder. Forskning og udgravninger. 
Administrator for Regin/Sara. 
 
Museumsinspektør Kasper Wurr Stjernqvist: Screening af lokalplaner, byggesager, henvendelser, etc, samt 
udarbejdelse af indstillinger og budgetter. Ansvarlig udgravningsleder. Behandling af Danefæ-sager. 
Ansvarlig for GIS, Fund & Fortidsminder og MUD. Vedligehold af biler til arkæologi. Forskning og 
udgravninger.  
 
Museumsinspektør Jonas Christensen: Screening af lokalplaner, byggesager, henvendelser, etc, samt 
udarbejdelse af indstillinger og budgetter. Ansvarlig udgravningsleder. Ansvarlig for det arkæologiske 
udgravningsudstyr. Forskning og udgravninger. 
 
Museumsinspektør Anna S. Beck: Ph.D. studerende indtil 31. December 2017 
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Museumsinspektør Mette Madsen: Screening af lokalplaner, byggesager, henvendelser, etc, samt 
udarbejdelse af indstillinger og budgetter. Overordnet koordinering af udgravninger. Overordnet 
koordinator af naturvidenskab på udgravninger. Ansvarlig udgravningsleder. Forskning og udgravninger.  
 
Museumsinspektør Nanna Holm: Screening af lokalplaner, byggesager, henvendelser, etc, samt 
udarbejdelse af indstillinger og budgetter. Forskning og udgravninger. Tilknyttet Borgring projektet. 
 
Arkæolog Annemette Kjærgård: Screening af lokalplaner, byggesager, henvendelser, etc, samt 
udarbejdelse af indstillinger og budgetter. Ansvarlig udgravningsleder. Udgravninger, redaktionelle 
opgaver, behandling af danefæsager. 
 
Arkæolog Dan Leif Nielsen: Ansvarlig for prøver, fundhåndtering og magasinering. Udgravninger. 
 
Arkæolog Birgitte Fløe Jensen: Ansvarlig for tilsyn med fredede fortidsminder. Udgravninger. 
 
Arkæolog Jeppe Færch-Jensen: Udgravningsleder. Udvikling af digital registrering. 
 
Arkæolog Karen Bork-Pedersen: Udgravningsleder. Behandling af danefæsager. 
 
Arkæolog Lehne Sissel Mailund Christensen: Udgravningsleder og arkæolog. 
 
Arkæolog Majken Ryeholm Etheridge: Udgravningsleder og arkæolog. Sociale medier. 
 
Arkæolog Mathias Søndergård: Udgravningsleder og arkæolog. 
 
Arkæolog Sune Villumsen: Udgravningsleder og arkæolog.  
 
Arkæolog Tina Villumsen: Udgravningsleder og arkæolog. 
 
Arkæolog Lene Renault: Afdelingsleder  
 
Arkæolog Katrine Kølle Hansen: Udgravningsleder og arkæolog. 
 
Arkæolog Henrik Høier: Udgravningsleder og arkæolog. 
 
Arkæolog Line Olesen: Udgravningsleder og arkæolog. 
 
Arkæolog Brian Westen: Udgravningsleder og arkæolog. 
 
Arkæolog Mie Pedersen: Udgravninger. 
 
Arkæolog Tim Slumstrup Hansen: Udgravninger og formidling. 
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Arkæolog Julie Kellberg Ring: Udgravninger. 
 
Arkæolog Christian Flensborg: udgravninger. 
 
Arkæolog Toke Hal Bjørn Hansen: Udgravninger.  
 
Arkæolog Peter Deichman: Udgravninger.  
 
Arkæolog Sofie E. Jensen: Udgravninger. 
 
Arkæolog Kirstine Louise Juncher: Udgravninger. 
 
Arkæolog Michala Haarding Larsen: Udgravninger. 
 
Arkæolog Ditte Krone Gaarde: Udgravninger. 
 
Arkæolog Mette Rabitz Johansen: Udgravninger 
 
Stud.mag. Morten Lundbye: Udgravninger. 
 
Stud.mag. Anne Sofie Jørgensen: Udgravninger. 
 
Stud.mag. Rasmus Ole Mathiesen: Udgravninger. 
 
 
Nyere tid  
 
Museumsinspektører Berit Christensen: Indsamling, registrering, forskning og formidling. Ansvarlig for 
samlingen fra tidligere Museerne Vordingborg 
 
Museumsinspektører Susanne Outzen. Indsamling, registrering, forskning og formidling. Ansvarlig for 
samlingen fra tidligere Næstved Museum.  
 
Museumsinspektører Inge Christiansen. Indsamling, registrering, forskning og formidling. Ansvarlig for 
samlingen fra tidligere Køge Museum. Profilforsker på Køge Museum.  
 
Afdelingsleder Birte Broch: Køge Museum, Køge Byarkiv (indtil 31.03.17). 
 
Afdelingsleder Thomas Tram Pedersen, indsamling, forskning, formidling, kapitel 8 arbejde. Ansvarlig for 
Danmarks Borgcenter 
 
Afdelingsleder Mette Bruun: Næstved Museum, kunsthåndværk og design. 
 
Afdelingsleder Thomas Tram Pedersen: Danmarks Borgcenter. Befæstningsværker. 
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Flerfaglige teams  
 
Køge Museum  
Lene Renault, Inge Christiansen, Maja Schultz, Annemette Kjærgård, Berit Christensen 
 
Næstved Museum  
Mette Bruun, Susanne Outzen, Kasper Stjernqvist, Jens Ulriksen 
 
Møns Museum  
Jeanette Lopez-Zepeda, Jonas Christensen, Berit Christensen, Susanne Outzen 
 
Danmarks Borgcenter  
Thomas Tram Pedersen, Berit Christensen, Nanna Holm, Kristoffer Buck Pedersen 
 
 
Administrationsstrategi 
 
Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags-arbejde, 
såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager, landzonetilladelser osv. 
 
Museets administrationsstrategi sikrer, at museet udfører sit lovpligtige kapitel 8 arbejde på en 
fyldestgørende og hensigtsmæssig måde. Strategien danner desuden grundlag for at evaluere og udvikle 
museets arbejde indenfor dette område. Museet har som erklæret mål at udføre det administrative arbejde 
således at museet kan rådgive og vejlede bedst muligt, samt reagere hurtigt og professionelt overfor 
bygherrer, kommuner og andre anlægsmyndigheder. 
 
 
Lovpligtigt arbejde 
 
Museets Kulturarvsenhed arbejder primært inden for Kapitel 8 i museumsloven (Sikring af kultur- og 
naturarven i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejder m.v., herunder 
arkæologiske og naturhistoriske undersøgelsesopgaver i tilknytning hertil). Der arbejdes primært med § 23 
og § 25 udtalelser, henholdsvis plansager og forundersøgelser. Egentlige arkæologiske udgravninger 
udføres efter § 27. 
 
Samtlige kommuner i museets ansvarsområde har deres egen sagspostkasse hvortil kommunen 
fremsender alle typer af plansager. Museet screener sagerne for at bestemme den videre behandling. Hvis 
sagen omhandler lovliggørelse af tidligere udførte arbejder, arbejde over jorden eller lign. kan sagen 
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afsluttes med det samme for den arkæologiske afdelings vedkommende og overgives til Nyere tids 
afdelingen. 
 
 
Journalisering. 
 
Museet opererer grundlæggende med to journaliseringssystemer. Alle indkomne plansager registreres med 
et plan ID i museets database efter et fortløbende nummersystem. Såfremt der udarbejdes en egentlig 
udtalelse efter § 23 og denne indeholder en anbefaling om en forundersøgelse eller undersøgelse overgår 
sagen til at blive en museumssag. Museumssager oprettes og tildeles journalnummer i Regin. Der henvises 
i alle udtalelser til de områder i museumsloven som udtalelsen falder ind under.   
 
 
Sagsadministration 
 
Museet svarer som udgangspunkt på alle egentlige høringer som fremsendes f.eks. lokalplaner, 
nedrivninger, naturgenopretning, skovrejsning osv. egentlige tilladelser som fremsendes til museet til 
orientering f.eks. landzonetilladelser eller byggetilladelser reageres der kun på såfremt screening og 
arkivalsk kontrol viser, at der er arkæologiske eller nyere tids interesser i området. 
I princippet modtager og behandler museet tre typer af sager som hører under både § 23 og § 25. Det 
drejer sig om plansager, egenbetalte forundersøgelser og bygherrebetalte forundersøgelser/ 
undersøgelser. Disse behandles på samme måde da det i praksis er svært at adskille dem fra hinanden og 
det varierer på hvilket tidspunkt museet bliver inddraget i processen. 
 
Plansager er sager hvor museet efter screeningen beslutter, at udføre en arkivalsk kontrol i henhold til 
museumslovens § 23. Den arkivalske kontrol har til formål at afdække omfanget af arkæologiske og nyere 
tids interesser i et givent område. Museet udbeder sig altid uddybende materiale, f. eks kort, med henblik 
på at i videst muligt omfang at definere det geografiske areal for den arkivalske kontrol og den eventuelle 
efterfølgende udtalelse efter § 23. Når planssagsdokumentet udgives (f.eks. en VVM rapport) følger 
museet op på om indholdet stemmer overens med den oprindelige § 23 udtalelse. Når alt er i orden stilles 
sagen i bero og genoptages først ved egentlige anlægsarbejder inden for det geografiske område for 
plansagen. 
 
Egenbetalte forundersøgelser er sager, hvor museet i sin § 23 udtalelse har anbefalet bygherre at få 
foretaget en forundersøgelse, idet museet i den arkivalske kontrol har konstateret, at der er en risiko for at 
påtræffe og skade væsentlige skjulte fortidsminder. Forundersøgelsen skal konstatere og belyse omfanget 
af fortidsminder, og derved give bygherre en mulighed for at omdefinere, begrænse eller flytte sit 
anlægsprojekt. Museet bekoster selv disse mindre forundersøgelser som typisk vil være hos private i 
forbindelse med mindre jordarbejder eks. jordvarme eller opførelse af beboelseshuse og lign. på en enkelt 
matrikel. Efter endt forundersøgelse afleverer museet en udtalelse efter § 25. Denne udtalelse kan frigive 
arealet helt eller delvist, men den kan også indeholde et budget godkendt af kulturstyrelsen, på hvad en 
arkæologisk udgravning vil koste bygherre. 
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Bygherrebetalte forundersøgelser og undersøgelser er sager som har et sådan omfang at 
forundersøgelsen betales af bygherre. Museet behandler disse sager på samme måde som de egenbetalte 
forundersøgelser, dog med den forskel, at der udarbejdes et forundersøgelses budget som godkendes i 
kulturstyrelsen. Forundersøgelsen er altid frivillig for bygherren men tilbydes som et redskab der kan hjælpe 
bygherre med at undgå fordyrende arbejdsstop midt i en anlægsproces. Efter endt forundersøgelse 
afleverer museet en udtalelse efter § 25 som ved egenbetalte undersøgelser.  
Alle arkæologiske udgravninger afsluttes med en udtalelse inkl. kortbilag, som kortlægger frigivne områder. 
Desuden tilbydes bygherre en kulturhistorisk rapport eller lign. tiltag som kan formidle de arkæologiske 
resultater, der er fremkommet ved undersøgelsen.  
Ved nedrivning af anlæg eller bygninger, som vurderes til at være bevaringsværdige eller have stor 
lokalhistorisk betydning, dokumenterer museets nyere tids afdeling gennem opmålinger, fotoregistreringer 
og indsamling af viden.  
 
Repræsentation og medlemskaber 
Medlemskab i Arkæologiudvalget dækkende region Sjælland  
Medlem af den arkæologiske arbejdsgruppe, Kulturstyrelsen (KBP) 
Medlem af censorkorps for forhistorisk arkæologi (JU og KBP) 
Kasserer i Megalithic Routes (KBP) 
Medlem af bestyrelsen i Danske Militærhistoriske Museer (TTP) 
Medlem af bestyrelsen i Borgforskerforum (TTP) 
Repræsentation i Europäisches Burgeninstitut (TTP) 
Repræsentant i miljørådene i Vordingborg (JC) og Faxe kommuner (KBP) 
Bebyggelsesarkæologisk Tænketank (ASB) 
Redaktionsmedlem af tidsskriftet Arkæologisk Forum (ASB) 
Medlem af bestyrelsen i MUD (Museernes Udgravnings Data) (KWS) 
Medlem af styregruppen for Sjællands Middelalder (KWS) 
Medlem af styregruppen for Dragt- og tekstilnetværk (IC) 
Repræsentation i Facaderådet i Vordingborg,  
Repræsentation i Facaderådet i Præstø   
Repræsentation i Facaderådet i Stege 
Tilknyttet Bygningsbevaringsfonden Køge Fonden (BB) 
Medlem af bestyrelsen for Køge Kulturfond (BB) 
Medlem af kulturgruppen i Køge Kyst (BB, LBR) 
Medlem af forskningsudvalget i Museum Sydøstdanmark (BB, KBP, JU) 
Repræsentation i landbrugspuljen 
Repræsentation i Herregårdspuljen 
Medlemskab, formand i Arkivsamvirket, Vordingborg Kommune (SO) 
Repræsentation i ABM-styregruppen under Kulturregion Storstrøm 
Repræsentation i styregruppen for Beværterhuset i Vintersbølle Skov 
Repræsentation i Håndværks- og Industripuljen 
Repræsentation i Boligpuljen 
Repræsentation i Dragtpuljen 
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Projekter og handleplaner for kulturarv 2017-2020 
 
Arkæologi 
 
Arkæologi ved Museum Sydøstdanmark er en del af Kulturarvsenheden. I 2017 var der 6 arkæologiske 
museumsinspektører udover en Ph.d. studerende, en arkæologisk forskningsleder og kulturarvschef. Disse 
sørgede for varetagelsen af de lovpligtige opgaver, herunder sagsbehandling, administration og 
tilrettelæggelse af undersøgelser. 
Til de arkæologiske undersøgelser er der knyttet en række  projektansatte arkæologer. I løbet af 2017 har 
der været  28 ansatte arkæologer hvoraf 11 var ansat med faste kontrakter og de øvrige  med kontrakter 
med udløbsdato. Til at håndtere fund og naturvidenskabelige prøver har vi en museumstekniker ansat, der 
er uddannet arkæolog.  
Det arkæologiske virke er organiseret således, at der hentes stordriftsfordele, men også således, at den 
lokale forankring sikres i Næstved, Køge og Vordingborg. Den centrale administration blev i 2017 varetaget 
fra Skt. Peders kirkeplads 14 i Næstved.  
Museets arkæologer er hovedsageligt tilknyttet kirkepladsens skole i Næstved. Til dagligt er der også 
arkæologiske kontorpladser i Vordingborg og i Køge – både fast og som det er mest hensigtsmæssigt i 
forbindelse med undersøgelser.  
Den arkæologiske enhed var i 2017 struktureret, således at den kan leve op til Kulturstyrelsens krav om en 
effektiv og professionel forvaltning og administration, som kan samarbejde med Kulturstyrelsen, 
planmyndigheder, bygherrer og andre efter bestemmelserne i museumsloven.  
Enheden skal på baggrund af den lokale kulturarv udarbejde regionale strategier og sørge for, at nationale 
og regionale strategier implementeres i prioriteringer, tilrettelæggelse og gennemførelse af konkrete 
undersøgelser. Det er en vision, at den enhed der opbygges får en styrke, der indebærer, at enheden 
fremover vil være den indlysende centrale juridiske enhed i region Sjælland. 
Den arkæologiske enhed er dynamisk, således at den løbende tilpasses til det behov for arkæologi, som 
den fysiske planlægning i ansvarsområdet kræver, idet der til stadighed tilsigtes at enheden besidder de 
faglige kvalifikationer, som erfaringsmæssigt er nødvendige for varetagelsen af arkæologien. Der arbejdes 
målrettet på at effektivisere alle styrings- og arbejdsprocesser indenfor enheden.  
I de sjældne tilfælde, hvor enheden ikke besidder den påkrævede faglige specialviden, træffes der aftaler 
om ekstern arkæologisk bistand.  
Der investeres løbende i det nødvendige udgravnings-, opmålings- og it-udstyr med henblik på at opnå 
kvalitet og effektivitet i såvel undersøgelses- som afrapporteringsfasen. Der investeres bl.a. i digital 
udvikling indenfor opmåling, registrering og afrapportering.  
 
 
Administration og forvaltning 
 
Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, 
såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager, landzonetilladelser osv.  
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Museets administrationsstrategi sikrer, at museet udfører sit lovpligtige kapitel 8 arbejde på en 
fyldestgørende og hensigtsmæssig måde. Strategien danner desuden grundlag for at evaluere og udvikle 
museets arbejde indenfor dette område. Museet har som erklæret mål at udføre det administrative arbejde 
således at museet kan rådgive og vejlede bedst muligt, samt reagere hurtigt og professionelt overfor 
bygherrer, kommuner og andre anlægsmyndigheder.  
Som en naturlig del af enhedens virke – først og fremmest de mange undersøgelser og arkæologiske 
udgravninger afledt af planarbejdet – fremlægger enheden foreløbige resultater på museets hjemmeside, 
facebook, i udstillinger, publikationer og foredrag på såvel populært som videnskabeligt niveau. 
Foredragsrækker foregår så vidt muligt i samarbejde med Museumsforeningerne.  
Den arkæologiske enhed bidrager med materiale til museernes skoletjeneste.  
Museet samarbejder med de kommunale planmyndigheder. Planmyndighederne skal underrette museerne 
om planforslag og om bygge- og nedrivningstilladelser. Museerne rådgiver planlægningsmyndigheden om 
sikring af væsentlige bevaringsværdier. Hvor dette ikke er muligt, dokumenterer museet forholdene.  
I det omfang det lader sig gøre, indgår kulturarvsafdelingen på et så tidligt tidspunkt som muligt i 
sagsbehandlingen for at sikre så optimale arbejds- og planlægningsvilkår for såvel bygherre som 
afdelingen. 
For at styrke plan- og forvaltningsarbejdet deltager Arkæologi enheden i relevante råd og udvalg nedsat af 
Næstved, Køge og Vordingborg kommune og/eller sådanne som opstår på initiativ af lokale kræfter. 
Løbende besvarelse af henvendelser vedr. såvel det fagligt dækkede område som museets samling er 
også en del af ansvaret og af stor betydning i bestræbelserne på at holde sig i aktuel kontakt med museets 
brugere. Af samme grund prioriteres hurtige og fyldige besvarelser højt. 
 
 
Ansvarsområde 
 
Den arkæologiske del af Kulturarvsafdelingen arbejder med afsæt i museumslovens kapitel 8 og agerer på 
vegne af Kulturstyrelsen indenfor sit ansvarsområde, som omfattes af Solrød, Greve, Køge, Næstved, 
Vordingborg, Faxe og Stevns kommune.  
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Museum	Sydøstdanmarks	ansvarsområder	 	
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Museumslovens kapitel 8 
 
De statsanerkendte kulturhistoriske museer skal gennem samarbejde med plan- og frednings-
myndighederne arbejde for, at væsentlige bevaringsværdier sikres for eftertiden.  
 
Som det ses af nedenstående skema er der stor forskel på mængden af sager museet modtager fra de 
enkelte kommuner. Dette skyldes flere forskellige ting. Der er naturligt nok forskel på mængden af f.eks. 
landzonesager i Solrød Kommune, som er en udpræget bykommune og Næstved Kommune som er en 
udpræget landkommune. En anden årsag er at måden at sagsbehandle forskellige sager på ikke 
nødvendigvis er den samme for kommunerne. En kommune kan kalde en sag for en byggesag, mens den i 
en anden kommune kaldes en nedrivningssag. Ydermere er der den årsag, at museet normalt slet ikke 
modtager en sagstype fra en kommune. Dette kan f.eks. ses i at museet ingen landzonesager har modtaget 
fra Stevns Kommune mens antallet af landzonesager er 58 fra Vordingborg Kommune. Der er selvfølgelig 
også en naturlig forskel på hvilke typer af sager de forskellige kommuner har og behandler, grundet 
anlægsaktivitet, geografiskplacering osv. 
 
Museets kapitel 8 afdeling vil fortsætte arbejdet med så vidt muligt at ensrette den information som 
modtages fra kommunerne, således at alle kommuner sender alle typer af sager til museet som beskrevet i 
museumsloven. Dette forsøges gjort gennem årlige møder med alle kommuners plansagsafdelinger og 
tættere personlig kommunikation mellem kommunernes medarbejdere og de sagsbehandlende 
museumsinspektører. I Greve Kommune har dette været gjort i flere år og erfaringer herfra er ganske gode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det totale antal plansager som Museum Sydøstdanmark har behandlet i 2017 er 5145. 
Dette tal er en større stigning på næsten 35% sammenlignet med 2016 hvor der blev behandlet 3812 
plansager. Stigningen skal ses i lyset af museets arbejde med at få alle kommunerne til at fremsende  
samtlige relevante sagstyper, samt en stigende grad af anlægsaktivitet i kommunerne.  

Type/Kommune Faxe Greve Køge Næstved Solrød Stevns Vordingborg 
Byggesager 1 51 2 1 0 0 3 
Infrastruktur 4 0 0 4 0 2 0 
Landzonesager 7 0 0 96 6 0 58 
Lokalplan/ 
Lokalplan-forslag/ 
Kommuneplan 

18 9 13 12 27 
 

5 15 

Jordvarme 0 3 11 16 4 47 25 
Læhegn 0 0 0 0 0 0 1 
Naturgenopretning 21 2 0 23 0 0 35 
Nedrivning 0 18 5 0 0 0 0 
Renovering 0 0 0 0 0 0 0 
Råstof 1 0 0 1 0 1 2 
Sagslister 0 909 943 1688 315 0 670 
Diverse/VVM osv. 13 5 17 19 3 5 9 
Total 65 997 991 1860 354 60 818 
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Driftskommunerne Køge, Næstved og Vordingborg står samlet for 3669 behandlede sager hvilket svarer til 
71% af den samlede mængde behandlede sager. De resterende 1476 sager eller 29% stammer fra de 
ikke tilskudsgivende kommuner Faxe, Greve, Solrød og Stevns. 
 
 
Danefæ 
 
I disse år er arbejdet med detektorfund og derved Danefæ et arbejdsområde som for mange arkæologiske 
museer og Nationalmuseet er ganske betydeligt. Mængden af indleveringer er kraftigt stigende, for 
Museum Sydøstdanmark er antallet af indleverede genstande til Danefæbedømmelse steget med 165% fra 
2016-2017. Dette er en meget stor stigning i forhold til 2015-2016 hvor stigningen kun var 5%. 
Oplysninger omkring de enkelte fund er tillige steget og stort set alle indleverede fund kommer med et sæt 
koordinater som kan bestemme fundets nøjagtige placering.  
Fund og deres dertilhørende oplysninger er en fantastisk supplerende kilde til den arkæologiske data som 
findes på mange lokaliteter. Andre steder er detektorfundene den eneste kilde til lokaliteten og derfor af 
stor vigtighed for det overordnede arkæologiske billede. 
I 2017 har museet afsat en del ressourcer til arbejdet med danefæ, således har sagsbehandlerne vurderet 
mere end 4700 genstande i 2017. I 2016 var dette tal 2500 genstande og derved en stigning på 88%. 
I alt har museet afleveret 3749 genstande til Danefævurdering på Nationalmuseet i 2017, hvilket er en 
stigning på 123% i forhold til 2016. 
Fundmaterialet omfatter mange forskellige fundtyper lige fra "skuffefund" over dele af bronzealdersværd til 
middelalderlige salmebogsbeslag. Særligt en fundtype er i disse år meget rigt repræsenteret i det 
indleverede og det er mønterne. Her er det hovedsageligt middelaldermønter der gør sig gældende, men 
jævnligt findes der også mønter fra vikingetid og romerske mønter fra romersk jernalder. Tre skattefund har 
museets arkæologer eftergravet i 2017. De to skattefund er fra middelalderen og det sidste fra overgangen 
mellem vikingetid og middelalder. 
 

Indleveret til 
Museum 

Sydøstdanmark 
2017 

Behandlet på 
Museum 

Sydøstdanmark 
2017 

Afleveret på 
Nationalmuseet 

2017 

Klar til aflevering på 
Nationalmuseet 

Genstande under 
behandling 

3749  4717  3691   0  1022  
 
 
Det er som tidligere år meget forskelligt hvor stor en mængde genstande der kommer fra de forskellige 
kommuner i museets ansvarsområde. Nedenstående skema indeholder en opgørelse over dette.  
 
Kommune Faxe Greve Køge  Næstved Solrød Stevns Vordingborg 
Danefæ 47  92  608  77 96 1203 1626 
 
Som det ses er der flest genstande fra Vordingborg Kommune faktisk lidt over 43% af alle indleverede 
genstande i 2017. Af disse kommer mere end halvdelen, som i tidligere år, fra Møn. 
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Stevns Kommune er den helt klare højdespringer med en eksplosiv vækst af indleverede genstande. I 2016 
blev der indleveret 39 mens der i 2017 blev indleveret 1203 genstande!  
 
 
Arkæologiske undersøgelser 2017 
 
i løbet af 2017 var der ansat 37 arkæologer på Museum Sydøstdanmark. De foretog 49 arkæologiske 
undersøgelser, hovedsageligt i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Fire af undersøgelserne var 
dog eftergravninger på detektorpladser fundet af amatørarkæologer (knv 592, 597, 628, 632). Til disse 
undersøgelser fik vi midler fra Slots- og kulturstyrelsen. Udgravningerne i forbindelse med 
Borgringsprojektet (knv 47, 100, 617) er finansieret eksternt ved hjælp af forskningsmidler. Og Rødvigvej 
III (knv 440) var en dyrkningstruet lokalitet, som vi fik midler fra Slots- og kulturstyrelsen til at undersøge.  
 

 
Figur 1. Antallet af udgravninger i de kommuner museet dækker. 

Udgravningerne var ikke ligeligt fordelt i de syv kommuner. Fordelingen afspejler bl.a. de store projekter 
Kriegers Flak, der er et stort kabel, der skal graves ned fra Rødvig til Solrød, samt udvidelsen af Ringsted-
Femern jernbanen. Byudviklingsprojektet Køge Kyst har også været baggrunden for flere udgravninger i 
2017. Enten direkte årsag, eller som mindre afledte undersøgelser. 
Vi skelner mellem tre forskellige typer af undersøgelser. Forundersøgelser og overvågninger er begge 
undersøgelser, der kan føre videre til udgravninger. Vi vælger at lave overvågninger steder hvor det er mest 
hensigtsmæssigt, fx i forbindelse med tracee-gravninger. I 2017 lavede vi 16 Forundersøgelser og 2 
overvågninger, hvilket førte til 30 større og mindre udgravninger.  
Mange af vores udgravninger ligger udenfor alfarvej, og derfor har de ikke været besøgte af gæster. 
Sammenlagt er der registreret 186 besøgende på vores udgravninger. Oveni dette tal skal lægges de 
besøgende, der var på Borgring samt dem der stoppede op og spurgte og kiggede på vores 
undersøgelser i bykernerne.   
 

Køge,	17	

Næstved,	14	

Vordingborg,	2	

Solrød,	2	

Greve,	6	

Faxe	,	2	

Stevns,	10	
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I den følgende oversigt er skemaerne bygget op på denne måde: 
 
Nr. Navn Udgraver/ansvarlig Type Periode Kommune Antal 

fund 
 
 
 
KNV00047 Borgring NH udgravning 01.06.2017-31.08.207 Køge 134 
Udgravningerne i sommeren 2017 havde fokus på borgens brug og borgens endeligt. Branden, der var set 
i 2014 i nordporten (felt 1), skulle undersøges nærmere. Det var her hovedfokus blev lagt, og det var her, 
der blev brugt flest ressourcer. Desuden blev dele af borgpladsen (felt 24) og et større snit i ådalen 
udgravet (felt 24). 
Mod forventning blev også undersøgelsen af borgens omgivelser fremrykket til undersøgelse i 2017, da 
det ville passe bedre med dyrkningen af disse marker (grøft 100-189). Programmet for undersøgelserne 
blev derfor noget presset og forlænget med to måneder til ind i oktober. 
Under forskning uddybes de mange resultater fra 2017. 
 
KNV00056-
02 

Padeborg/Sparresholm AKJ Udgravning 20.03.17-
30.03.17 

Næstved 8 

I forbindelse med restaureringsarbejder på Sparresholm blev der skulle der graves enkelte, små grøfter i 
vestfløjens nordligste kælderrum. Her fremkom forskellige gulvhorisonter fra både det nuværende 
Sparresholm og dets forgænger Padeborg, samt og rester af murværk, der formentlig har været en del af 
fundamentet til ildsted muret i den nordlige gavlmur. 
 
KNV00057-02 Stationspladsen AKJ Udgravning 27.04.17.-jan 

2018 
Køge ej 

opgjort 
Som fundament til ny perronbro over banelegemerne i Køge skulle der nedsættes og udgraves i alt  16 
cirkulære stålrør med forskellige diameter - de største 2,5 meter og de mindste 1,8 meter. Museet 
udgravede inde i rørene samt i mindre omfang på arealet mellem rørene, samt forventes at udgrave de 
sidste fundamentsgrøfter primo 2018. Her fremkom meget forskellige anlægstyper, hvoraf nogle på grund 
af det meget fragmenterede udgravningsomfang er komplicerede og svære at tolke. Det drejer sig især om 
rester af vold og voldgrav fra den yngre del af middelalderen og den svenske befæstning af byen i 1658-
60. Desuden fremkom rester af en brønd fra renæssancen, samt en mængde kulturlag. Da udgravningen 
forgik på et af de mest befærdede områder i Køge var der mange besøgende, men det eksakte tal blev ikke 
opgjort. 
 
KNV00100 Ågård JU udgravning 19/9-6/10 2017 Køge 153 
Borgringprojektets oplandsundersøgelse. Der blev åbnet 3 mindre felter med udgangspunkt i tidligere 
iagttagelser i felter og søgegrøfter fra 2013-2016. Ved udgravningen af sammenlagt 2.338 m2 blev to 
hustomter, der oprindelig blev fundet i 2013, færdigudgravet, og yderligere tre hustomter fra yngre 
germansk jernalder eller vikingetid blev påvist i et felt syd herfor. Længst mod sydøst var yderligere fire 
mere eller mindre sikre hustomter og flere stolpehuller og affaldsgruber, hvor nogle af sidstnævnte 
rummede oldsager fra vikingetid, mens andre var fra middelalderen. 
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KNV00275-07 Kriegers Flak 

Smerup-
Bjæverskov II 

JC forundersøgelse 10/2-
26/5 
2017 

Faxe, 
Stevns 

ej 
opgjort 

Udvidet forundersøgelse af to paralelle 7 meter brede og 11 kilometer lange traceer mellem Smerup og 
Bjæverskov, på de arealer som er eksproprieret i 2017. Der blev fundet et palisadeanlæg med 3 
palisaderækker fra MN, en 100 m lang palisade (pt. uden uden datering), et stort treskibet langhus med 
vægstolper fra GJ/VIK, samt to bopladsområder som blev indstillet til udgravning (KNV00616 og 
KNV00635). 
 
KNV00275-
08 

Kriegers Flak 
Bjæverskov-Greve 

JC Forundersøgelse 7/8-
30/11 
2017 

Køge, 
Solrød, 
Greve 

ej 
opgjort 

Udvidet forundersøgelse af et 7 meter bredt og 26 kilometer langt trace mellem Bjæverskov og Greve. Der 
blev fundet sporene efter en oldtidsvej, et lille kogegrubefelt samt mange spredte bopladsområder med 
mere end 20 huse, hvoraf to arealer blev indstillet til udgravning (KNV00730 og KNV00740). 
 
KNV00276-06 Ringsted-

Femern 
MM Forundersøgelse 5/1-1/8-

2017 
Næstved ej 

opgjort 
Forundersøgelse af arealer nord for Næstved der inddages til opgraderingen af Jernbanen mellem 
Ringsted og Femern-forbindelsen.   
 
KNV00276-
07 

Ringsted-
Femern 

MM forundersøgelser 1/9-
20/12-
2017 

Næstved, 
Vordingborg 

ej 
opgjort 

Forundersøgelse af delarealer der inddrages til opgraderingen af Jernbanen mellem Ringsted og Femern-
forbindelsen på strækningen Næstved-Vordingborg. Der blev i alt på strækningen indstillet 4 udgravninger.  
 
KNV00287-02 Fjernvarme 

Jernbanegade 
AKJ udgravning 11-/-25/7 

2017 
Køge 11 

I foråret 2017 blev der udført en arkæologisk udgravning ved anlæggelsen af et fjernvarmerør, i tilknytning 
til et fjernvarmetracé fra 2015. Yderligere murværk og pigstenbelægning fra en kælder, fundet i 2015, blev 
registreret under arbejdet. Kælderen er sandsynligvis bygget i 1400-1500 tallet og blev nedbrudt sammen 
med resten af huset, formentlig i forbindelse med opførelsen af den svenske befæstning under den 
svenske besættelse i 1659 e.Kr. Enkelte lag øst for kælderen, er tolket som del af et voldforløb, kendt fra 
tidligere gravninger. 
 
KNV00327-02 Farvergade 5 AKJ udgravning 09/09 2016 - 

01/02 2017 
Næstved ej opgjort 

Slutudgravning af mindre areal ved Farvergade 5 i Næstved. Af byggetekniske årsager foregik 
udgravningen i tre etaper, afbrudt af lange standningsperioder. Den tredie og sidste udgravningsetape blev 
udført i 2017, og her udgravedes et tykt kulturlag fra den ældre del af højmiddelalderen. Herunder var et 



 

 

 

29 

muligt at undersøge en del af områdets oprindelige terrænforhold, idet den oprindelige undergrund sås at 
stige relativt stejlt op mod Farvergade, men at flade ud til et jævnt, vandret plateau ned mod åen med 
overfladeniveau omkring kote 1,9 m. o. DVR 90. I toppen dukkede der her en masse flækker op, i 
mellemtiden også to tværpile og en kerneøkse, dvs.  Ertebølle. I feltet udgravedes desuden en enkelt grube 
med meget mørk fyld, hvori der blev fundet enkelte keramikfragmenter af østersøtype. 
 
KNV00329-
02 

Fændediget 
15 

AKJ udgravning 01/06-
26/07 

Køge ej opgjort 

I sommeren 2017 blev der gravet i forbindelse med nyanlæggelse af spildevands og 
regnvandsledninger samt pumpestation, lige nord for åen i området ved Fændediget og den tidligere 
Bag Haverne parkeringsplads i Køge. Museums Sydøstdanmarks arkæologer udgravede felet forud -
dog i realiteten nærmest samtidig med anlægsarbejdet, i forventningen om at støde på de gamle 
bolværker, som tidligere er blevet udgravet i haverne vest herfor. Noget tyder dog på at det ikke har 
været nødvendigt at opretholde bolværker på dette sted; i hvert fald fandt vi ingen bolværker, men blot 
enkelte stolpespor allernordligst, der måske skal tolkes som fortøjningspæle til småbåde. De mange 
aflejringer i det tidligere åløb blev tegnet og fotoopmålt og kan forhåbentlig sammen med en række 
makrofossilprøver, sige noget om åens skiftende placering og måske endda give et billede af 
strømforholdene. 
 
KNV00329-03 Fændediget 15 AKJ overvågning 01/06-

26/07 
Køge ej opgjort 

I forlængelse af KNV00329-02 blev der undersøgt et væsentlige smallere tracé til regn- og spildevand. 
Resultaterne de samme som KNV00329-02. 
 
KNV00333-04 Ring syd PRS udgravning 22/2-15/3 2017 Næstved 9 
Udgravning af et akkumuleret kogegrubefelt samt mindst 14 kogegruberækker og en grøft. I 15 af 
kogegruberne fandtes flækkeknive. 
 
KNV00395-02 & 
03 

Høvdingegården JC forundersøgelse 4/5-19/5 
2017 

Stevns ej 
opgjort 

Udgravning af et akkumuleret kogegrubefelt samt mindst 14 kogegruberækker og en grøft. I 15 af 
kogegruberne fandtes flækkeknive. 
 
KNV00440-03 Rødvigvej III PRS udgravning 8/8-25/8 

2017 
Stevns 79 

Ved udgravning af 2.656 m2 blev undersøgt flere stolpeforløb i et palisadeanlæg fra sen tragtbægerkultur 
og et antal gruber med neolitisk fundinventar. Desuden blev afdækket enkelte treskibede hustomter 
foruden økonomibygninger, som typologisk kan tidsfæstes til ældre jernalder samt en in situ liggende 
møntskat fra tidlig middelalder. Udgravningen blev udført med midler fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til 
dyrkningstruede fortidsminder. 
 
KNV00445-02 Tvedevænge 

Kohave 
PRS udgravning 12/7-2/8 

2017 
Næstved 19 
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I forbindelse med et ågenslyngningsprojekt blev udgravet 2.200 m2 med bebyggelsesspor i form af en del 
af en hustomt samt flere gruber, grubekomplekser og kogegruber fra yngre bronzealder eller ældre 
jernalder. 
 
KNV00446-02 Ellevang TV udgravning 08/05-11/7 

2017 
Næstved 1468 

Ved udgravningen blev der fundet bosættelsesspor fra formentlig primært tidlig middelalder med brønd, 
smedeaktivitet, myremalmsgravning, huse, gruber og hegnsforløb samt bevarede kulturlag. Et antal 
brydegruber synes i højere grad at være fra nyere tid, 17-1800-tallet, hvor de kan have indgået i den tidlige 
produktion til hørfabrikken i Køng.  
 
KNV00486-01/ 
KNV00276-6 

Bolhave 
Vest/Ringsted-
Femern omr. 4 & 5 

TV forundersøgelse 29/11 
2016 - 
6/1 2017 

Næstved 31 

Forundersøgelsen af KNV00276 Ringsted-Femern område 4 og 5 på samlet 163.100 m2 har resulteret i 
fund af spredte bebyggelsesspor i form af gruber fra yngre stenalder, spredte gruber og kogestensgruber 
fra oldtid, en grube med keramik fra bronze- eller jernalder og et område med bebyggelsesspor i form af 
huse og hegn fra yngre jernalder, formentlig germanertid. Der indstilles et areal på 9300 m2 til 
undersøgelse af bebyggelsessporene fra germansk jernalder. 
 
KNV00486-02 Bolhave Vest TV udgravning 20/3-7/4 2017 Næstved 25 
Ved udgravningen af KNV00486-02 Bolhave Vest fremkom ti treskibede huse og to hegnsforløb fra 
romersk eller germansk jernalder samt et antal gruber.  
 
KNV00496 Skovholmslund MM udgravning 6/2-22/2-

2017 
Faxe, 
Stevns 

ej opgjort 

Arkæologisk undersøgelse af tre hustomter fra ældre jernalder samt udaterede gruber, der antages at 
skulle henføres til samme periode. Undersøgelsen er gennemført af cand.mag. Pernille Rohde Sloth og 
cand.mag. Mathias Søndergaard for Museum Sydøstdanmark i februar 2017. Ved undersøgelsen er der 
afdækket et areal på 1786 m2 til et samlet udgravningsfelt. Der er undersøgt tre treskibede hustomter; to 
af dem er C14 dateret til XXX. Der er desuden undersøgt et antal gruber, der ikke kan dateres 
selvstændigt, men som på baggrund af den daterede bebyggelseskontekst antages at skulle henføres til 
samme rammeperiode, som de daterede hustomter.  
 
KNV00550-
01/KNV00276-6 

Skullerupvej 
Nord/Ringsted-
Femern omr. 14-16 

TV forundersøgelse 6/1-
24/2 
2017 

Næstved 30 

Ved forundersøgelsen af arealerne fremkom der nord for Skullerupvej et intenst bebyggelsesområde fra 
primært romersk jernalder, som indstilles til udgravning. Syd for Skullerupvej blev der i kanten af Østerskov, 
lige i udkanten af Glumsø, påtruffet flere kulturlagshorisonter fra neolitikum med store mængder flint, bl.a. 
rester af blokke, afslag, bor og skrabere samt lidt keramik. Kulturlagene består af to til tre lag af op til 20 
centimeters tykkelse, i alt maksimalt omkring 40 centimeters tykkelse. Lagene strækker sig over et areal på 
omtrent 2300 m2 beliggende på et plateau i udkanten af den nuværende Østerskov, lige øst for Glumsø, 
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som ligger ned mod et vådområde mod vest. Arealet med neolitiske kulturlag er indstillet til udgravning. 
 
KNV00550-02 Skullerupvej Nord TV udgravning 23/1-17/3 

2017 
Næstved 192 

Ved udgravningen fremkom gruber og mindst 40 huse og hegn, primært fra romersk og germansk 
jernalder, foruden spor af to nyere vejforløb. 
 
KNV00564-01 Kildebrønde AKJ forundersøgelse 02/05-

09/06 2017 
Greve ej opgjort 

Forundersøgelsen af godt 19 ha stort område, hvor der blev påvist et topografisk og kronologisk 
sammenhængende bebyggelses-kompleks med landsbystruktur på en meget stor del af det forundersøgte 
areal, samlet set ca. 10 ha. Forundersøgelsens søgegrøfter blev udvidet ved hovedparten af de 
registrerede stolpehuller eller koncentrationer af stolpehuller. Ialt afdækkedes 33 hustomter delvist og 
påvist med minimum to tagbærende stolpesæt; hovedparten af de påviste konstruktioner er dog afdækket i 
et omfang af tre til fem stolpesæt. Ingen af konstruktionerne er fuldt afdækket. Mellem udvidelserne blev 
der afdækket og undersøgt adskillige stolpepar, som med helt tilsvarende dimensioner må vurderes at 
repræsentere yderligere minimum 10-15 treskibede konstruktioner. I fem-seks tilfælde tyder mængden af 
registrerede stolpehuller på, at hustomterne omfatter tre til fire byggefaser. De tilgængelige typologiske 
træk indikerer som nævnt ensartet en datering inden for førromersk jernalder, men giver ikke grundlag for at 
forvente, at bebyggelsens kronologi inden for perioden kan findeles yderligere på hustypologisk grundlag.  
 
KNV00564-02 Kildebrønde AKJ udgravning 09/10 2017 – 

15/02 2018 
Greve ej opgjort 

Museet påbegyndte udgravning af lokaliteten  i oktober 2017. Ved udgangen af året var der undersøgt ca. 
8 ha og afdækket 80 bygninger fra 10-11 gårde i flere faser. Gårdene dateres til den ældre del af 
jernalderen. Der er også undersøgt en større grøftforløb. Udgravningen forventes afsluttet i løbet af februar 
2018. Herefter går et større arbejde med flotering af de mange jordprøver igang, således at der kan 
arbejdes med en mere præcis datering af de enkelte bygninger og dermed arbejdet med en præcicering af 
periodens hustypologi for området.  
 
KNV00581-01 Sletten MM forundersøgelse 15/5-19/5-2017 stevns ej opgjort 
Forundersøgelse af ca. 3 ha nord for Hårlev forud for byggemodning.  
 
KNV00581-02 Sletten MM udgravning 12/6-7/7-

2017 
Stevns ej opgjort 

Arkæologisk undersøgelse af en hustomt der typologisk dateres til vikingetid, økonomibygniger samt 
materialetagningsgruber. Her ud over undersøgtes flere mulige langhuse, udaterede hegnsforøb og 
grøftforløb med materiale der kunne dateres til renæssance.  
 
KNV00584 Tværhøjgård SV forundersøgelse 3/4-9/6 

2017 
Greve 4 

Forud for byggemodning blev der forundersøgt et areal på ca. 36 ha. Der blev fundet et mindre antal 
kogegrube, der formodentlig skal dateres til bronze- eller jernalder samt en grube, der formodentlig er 
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blevet anvendt til rødning af hør. Denne er C14 dateret til 16-1700 tallet. Der var ikke grundlag for 
yderligere undersøgelser på området. 
 
KNV00592 Stølgård MKS udgravning 9/3-10/3-

2017 
Stevns 158 

Umiddelbart øst for landsbyen Strøby på Stevns blev der i forbindelse med afsøgninger med metaldetektor 
i begyndelsen af 2017 fundet 25 mønter fra midten af 1200-tallet. Mønterne lå indenfor ca. 5 m x 5 m, og 
alle syntes at være omtrent samtidige. Der blev derfor d. 9/3-2017 foretaget en lille efterudgravning på 
stedet. Dette resulterede i fund af yderligere 55 mønter, hvoraf langt de fleste antages at høre til 
skattefundet. Der fandtes ikke rester efter en evt. beholder til mønterne, der kun fandtes spredt i pløjelaget. 
Dog kunne på enkelte mønter ses rester af tekstil, og det formodes derfor, at de har ligget i en lille pose 
eller et klæde. Efter muldafrømningen kunne en del grøfter, stolpehuller og gruber erkendes. Anlæggene 
blev registreret i fladen, men kun få blev udgravet. I anlæggene fremkom bl.a.  østersøkeramik, vendiske 
knivskedebeslag, en stor jernnøgle og et spænde i kobberlegering. Genstandene samt de mange anlæg 
tyder på, at der i tidlige middelalder har ligget en større gård på stedet 
 
KNV00594 Ellebjerg SV forundersøgelse 7/9-12/10 

2017 
Køge 4 fund 

Forud for byggemodning blev der forundersøgt et areal på ca. 17 ha. Der blev fundet omfattende 
bebyggelse fra ældre og yngre jernalder, og et areal på 10,5 ha er indstillet til egentlig arkæologisk 
udgravning. 
 
KNV00597 Nyhave JU udgravning 23/10 2017 Stevns 1 
Eftergravning på findested for et vedhæng af guld af en type, der andre steder er fundet sammen med 
guldbrakteater. Der blev afsøgt et 20x20 m areal med metaldetektor, og derpå et område på 5 m i diameter 
omkring findestedet efter skovbunden var ryddet for blade og grene. Et prøvehul gravet med spade viste, at 
der var 10 cm muld over undergrundssand. Der var kun udslag af jern, der koncentrerede sig om en 
skovsti.  
 
KNV00609-01 Gårdrækken 

Valløby 
PRS forundersøgelse 29/8-22/9 

2017 
Køge 11 

Ved forundersøgelse af 9 ha i den sydlige kant af Valløby blev over et areal på ca. 2 ha påtruffet 
bebyggelsesspor fra jernalder i form af treskibede hustomter, økonomibygninger, gruber og kogegruber. 
 
KNV00616 Tungepil 

II/Juellinge 
JC udgravning 13/2-23/2 

2017 
Stevns ej opgjort 

Bopladsområde fra jernalderen med 4 treskibede langhuse og to hegnsforløb, hvoraf det ene er et 
saddeltagshegn, som afgrænser pladsen mod øst. 
 
KNV00617 St. Salby 

Vest 
JU forundersøgelse 4/9-14/9 

2017 
Køge 75 

Borgringprojektets oplandsundersøgelse. Søgegrøfter blev udlagt på størstedelen af en ca. 7 ha. stor mark 
vest for St. Salby. Nærmest landsbyen var flest anlægsspor, der havde en tendens til at ligge i 
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koncentrationer. Fire stolpehuller kan være vestenden af et hus, men resten befinder sig i givet fald i den 
øst for liggende have. Yderligere to kraftige stolpehuller på 40-50 cm´s dybde kan være fra et hus, der 
ligger i en have. I det ene stolpehul var to lerkar fra midten af FR sat mere eller mere oveni hinanden med 
bundene i vejret. Enkelte gruber med keramik fra FR snittet.  
 
KNV00628 Klarkærsgård MKS udgravning 22/08/17 Køge 246 
I det tidlige forår 2017 fandt to  detektorførere flere sølvmønter på en mark sydøst for Store Salby indenfor 
et omtrent 20 x 20 m område. Mønterne var alle udenlandske og fortrinsvis franske og engelske fra 1300-
tallet. Museet foretog i august en efterudgravning på stedet, hvorved endnu 140 mønter blev fundet. Ialt er 
der fundet 240 mønter. Mønterne lå spredt i hele feltet, og der blev ikke fundet spor efter en beholder eller 
nedgravning. Da mulden var rømmet af, fremstod fladen stort set uden anlæg, og der blev ej heller set 
bebyggelsesindikerende oldsager i form af husholdsningsaffald eller byggematerialer i pløjelaget.  
 
KNV00632 Brogården JU udgravning 5/4 2017 Vordingborg 192 
En håndfuld sølvmønter fra årtierne omkring år 1000 blev fundet med metaldetektorer søndag den 2/4 
2017 på en højtliggende mark mellem Kalvehave Kirke og Kalvehave. Museum Sydøstdanmark foretog den 
5/4 2017 en eftergravning af fundet efter en hasteansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen. Der blev 
håndgravet ca. 1 m2 omkring fundstedet til top af undergrund. Her var et fyldskifte, som rummede en del af 
skatten. Herfra blev optaget et præparat, som senere udgravedes på museet. Sammenlagt blev der 
hjemtaget 190 mønter, sammenrullet sølvtråd og et beslag til en gotlandsk dåsefibel. 
 
KNV00633 Lidemark AKJ overvågning 04/04-2017 Køge 10 
Overvågning af udgravning til sepereret regn- og spildevandsledning gennem muligt voldstedsområde, idet 
voldstedet kan være placeret forkert i F&F – der er intet at se på luftfoto og terrænmodel på det 
pågældende sted, mens der sydligere i landsbyen ses to højninger. Her skal først graves i slutningen af 
året/starten af 2018, og det er aftalt at der her rømmes muld af over det hele, før der graves i dybden.  I 
den øvrige del af tracéet er det vigtigste fund indtil nu rester af en holk. 
 
KNV00635 Vollerslevvej JC udgravning 19/4-28/4 

2017 
Køge ej opgjort 

Udgravning af et bopladsområde fra neolitikum og jernalder med et kulturlag indeholdende fund af keramik 
og flint. Under og omkring kulturlaget fremkom der aktivitetsområder med gruber samt mange stolpehuller,  
hvoraf der kunne udskilles 1-2 treskibede huse, 1 midtsulehus samt et cirkelformet anlæg. 
 
KNV00642-02 Ring MM udgravning 19/4-28/4 

2017 
Næstved ej opgjort 

Udgravning af et bopladsområde fra neolitikum og jernalder med et kulturlag indeholdende fund af keramik 
og flint. Under og omkring kulturlaget fremkom der aktivitetsområder med gruber samt mange stolpehuller,  
hvoraf der kunne udskilles 1-2 treskibede huse, 1 midtsulehus samt et cirkelformet anlæg. 
 
 
KNV00658-01 Ølsemagle Syd MM Forundersøgelse 10/7-11/7-

2017 
Køge 0 
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Arkæologisk foundersøgelse forud for udstykning syd for Ølsemagle, i forbindelse med hvilken blandt andet 
flere affalds- og lertagningsgruber og spredte stolpehuller blev erkendt og registreret. 
 
KNV00659-01 Brogade 1-3 AKJ udgravning 30/6-12/07 

2017 
Køge 95 

I forbindelse med gravning af nyt fjernvarmetrace blev der undersøgt kulturlag og bygningsrester i form af 
gulvlagshorisonter, syldstensforløb og brolægninger. I et af gulvlagene blev der udgravet bunden et stort, 
nedgravet, bødkret kar. Bygningslevn og kulturlag dateres til midten af 1300 årene og frem til slutningen af 
1600 årene.  
 
KNV00659-02 Brogade 1-3 AKJ udgravning 11/10-15/10 

2017 
Køge Ej opgjort 

Vinkelret på fjernvarmegrøften blev der gravet tracé til ny regnvandsledning. Her blev der undersøgt tykke, 
mørke kulturlag fra senmiddelalder og renaissance.  
 
KNV00666 Butikstorvet AKJ udgravning 11/7-01/08 

2017 
Køge 18 

I forbindelse med udgravning til ny regnvandsledning blev der på Butikstorvet ved Strædet i Køge udgravet 
dele af  murværk fra en middelalder- eller renæssancekælder, dele af en pigstenbelægning  (formentlig del 
af vejbelægning) samt dele af en tørve- og sandopbygget vold. Kælderen (der muligvis er en del af samme 
kælderkompleks, som blev undersøgt i forbindelse med KNV00287-01 og 2 undersøgelserne) blev delvist 
nedbrudt sammen med resten af huset, formentlig i forbindelse med opførelsen af den svenske befæstning 
under den svenske besættelse i 1659 e.Kr. 
 
KNV00668-01 Ringstedvej MM forundersøgelse 17/07/17 Køge 0 
Mindre forundersøgelse foretaget af museet forud for udstykning af 4 parceller i Lellinge. Der fremkom 
enkelte, spredtliggende anlæg af oldtidskarakter på arealet, som derfor kunne frigives til anlægsarbejde. 
 
KNV00669-01 Skrædderbakken MM udgravning 24/7-

30/8-
2017 

Næstved Ej 
opgjort 

Udgravning af hustomter , økonomibygninger, gruber, ovn og brønde fra middelalder og efterreformatorisk 
tid. Fundmaterialet var forholdsvis sparsomt - dog fremkom tre sølvmønter og flere jernknive. Udgravningen 
blev foretaget forud for opgraderingen af Ringted-Femern forbindelsen.  
 
KNV00681 Bonnesvej 2 AKJ udgravning 11/10-13/10 

2017 
Greve 0 

Udgravning af en del af et af de såkaldte haubitsbatterier i Tunestillingen. Tunestillingen var en feltbefæstet 
linie, der strakte sig fra Køge Bugt til Roskilde Fjord og blev anlagt i 1915-18. Arbejdet på haubitsbatter 
ets nordlige og sydlige batteri påbegyndtes så vidt vides i august 1916. Der arbejdedes derefter 
fortløbende på dem indtil foråret 1917.  Den udgravede kanonstilling sås at fortsætte ud under den 
nuværende Københavnsvej og over på grundende nord herfor, og må antages at være bevaret i samme 
udstrækning som denne del. Man har tilsyneladende sprængt de tøndehvælvsformede tag af og ladet dem 
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ligge som opfyld i kamrene og ikke fjernet mere end højest nødvendigt. En grundig oprydning er sket inden, 
for vi fandt ingen spændende genstande, såsom patroner og lign. Bygningsresterne fotogrametrisk opmålt 
med drone og digitaliseret i 3D. 
 
KNV00721-01 Sølkær 

Lyderslev 
JC Forundersøgelse 19/12 

2017 
Stevns 2 

Forundersøgelse ved Ærtebjergvej syd for Lyderslev forud for anlæggelse af en heliport. Ved 
forundersøgelsen fandtes spredte stolpehuller og kogegruber samt 2 fragmenter af slebne flintøkser fra 
bondestenalderen. 
 
 
KNV00730 Solrødgård JC udgravning 23/11-30/11 

2017 
Solrød ej opgjort 

Bopladsområde fra jernalderen med 7-8 fortrinsvis øst-vest orienterede treskibede langhuse, mindst 1 
kulturlag samt tilhørende gruber. 
 
KNV00740 Tunehede JC udgravning 13/11-22/11 

2017 
Greve ej opgjort 

Bopladsområde fra jernalderen på en højderyg ved Tune. Der blev fundet 3 konstruktioner, i form af 
treskibede langhuse af Ragnesminde-type med bevarede vægstolper, samt en grav med et helt skelet og 
to lerkar som gravgaver, der blev optaget som præparat. 
 
NÆM2008-107-
04 

Skyttemarken LIO udgravning 3/10-
20/10-
2017 

Næstved Ej 
opgjort 

Forud for byggemodning blev der undersøgt et felt på ca. 7000m2 med spredte bopladsspor i form af 
gruber og enkelte mindre huskonstruktioner, hvoraf en muligvis skal dateres til ÆGJ. Desuden beklasket 
keramik, der umiddelbart er ældre samt et muligt midtsulehus.  

 
 
Tilsyn med fredede fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger 2017 
 
Museum Sydøstdanmark har udført periodiske og ad hoc tilsyn samt en særopgave for Slots- og 
Kulturstyrelsen i 2017. Slots- og Kulturstyrelsen bestilte periodisk tilsyn af 250 fredede fortidsminder i 
Næstved, Vordingborg, Faxe, Guldborgsund og Lolland kommuner. Der blev ikke bestilt periodiske tilsyn af 
fredede fortidsminder i Solrød, Greve, Køge eller Stevns kommuner. Der blev udført 102 periodiske tilsyn i 
første halvår og 146 i andet halvår. Årets fokus var hovedsageligt lokaliteter, hvor der tidligere var 
registreret overtrædelser af museumsloven § 29 e og/eller § 29 f samt af fredede lokaliteter, der er truet af 
kysterosion. Selvom under 1 % af alle landets 34 000 fredede fortidsminder eroderes, fordi de ligger 
ved/på kysten, så er det væsentligt at vurdere truslen fra kysterosion, fordi erosionen fjerner de unikke spor 
som hvert enkelt fortidsminde indeholder. I alt 18 kysterosionstruede fredede fortidsminder i museets 
tilsynsområde blev vurderet for bl.a. hvor meget af fortidsmindet, der er bevaret hhv. forsvundet.  
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Udover periodiske tilsyn bestilte SLKS 51 ad hoc tilsyn af 39 fredede fortidsminder og 38 beskyttede sten- 
og jorddiger. Lokaliteterne var i Næstved, Vordingborg, Faxe, Guldborgsund kommuner. I Stevns og Faxe 
kommuner blev der tilset retablering af midlertidige gennembrud eller påbudt underboring af i alt 22 
beskyttede diger i Krigers Flak landtracé. 
Slots- og Kulturstyrelsen tilbød i 2017 museet at løse en særopgave i Næsbyholm Storskov. Særopgaven 
skulle løses i samarbejde med Kroppedal Museum. Opgaven var at lokalisere, beskrive, dokumentere og 
inddatere data i databasen Fund og Fortidsminder for 205 lokaliteter. Derudover erkendte de to 
tilsynsførende to nye rundhøje og 6 sten med skåltegn; begge lokalitetstyper, der er bevaret særligt mange 
af i dette område. 
Museets tilsynsførende har oplyst alle museets kulturhistoriske medarbejdere om lokalitetstyperne i 
museumslovens bilag bl.a. at lokalitetstyperne i bilagets kapitel 2 skal oplyses til myndigheden SLKS ved 
sagsbehandling, inden fjernelse under udgravning eller ved frigivelse af undersøgte arealer. Der er også 
oplyst om regler for beskyttede sten- og jorddiger inkl. når denne anlægstype påtræffes ved arkæologiske 
undersøgelser. 
Museets tilsynsførende har deltaget i begge obligatoriske tilsynsmøder med SLKS og de ni andre 
tilsynsmuseer - 8. februar i Haderslev og 1. november i Vordingborg. Museum Sydøstdanmark har også 
kommenteret forslaget til den kommende 2018-2019-tilsynkontrakt mellem Slots- og Kulturstyrelsen og 
tilsynsmuseerne.  
 
 
Strategier for kulturarv 
 
Formål: Rammer, værdier og målsætninger for arbejdet i Kulturarvsenheden på Museum Sydøstdanmark. 
Vilkår og forudsætning: De definerede strategier i arbejdsplan. 
Kulturarvsenheden er dynamisk, således at den løbende tilpasses til de behov, som den fysiske 
planlægning i ansvarsområdet kræver, idet der til stadighed tilsigtes at enheden besidder de faglige 
kvalifikationer, som erfaringsmæssigt er nødvendige for varetagelsen af arkæologi og nyere tid. Der 
arbejdes målrettet på løbende at effektivisere alle styrings- og arbejdsprocesser indenfor afdelingen.  
I de sjældne tilfælde, hvor afdelingen ikke besidder den påkrævede faglige specialviden, træffes der aftaler 
om ekstern bistand. 
Der investeres løbende i det nødvendige udgravnings-, opmålings-, dokumentations- og it-udstyr med 
henblik på at opnå kvalitet og effektivitet i såvel undersøgelses- som afrapporteringsfasen. Der investeres 
bl.a. i digital udvikling indenfor opmåling, registrering og afrapportering. 
Der arbejdes løbende med at etablere en effektiv forvaltningspraksis og er udarbejdet fælles administrative 
og økonomiske retningslinjer og procedurer for arkæologisk og nyere tids sagsbehandling.  
Konceptet ”Arkæologien som værdiskaber” er implementeret i forvaltningen og anvendes i samarbejdet 
med bygherrer i forbindelse med arkæologiske undersøgelser. 
På museets hjemmeside fremgår den arkæologiske afdelings virke, og om de ydelser museet tilbyder i 
forbindelse med varetagelsen af den fysiske planlægning og arealudnyttelsen. 
Økonomi: Der afsættes i planperioden den nødvendige økonomi og tid. 
Ressourcetræk: Kulturarvsenheden 
Ansvarlig: Kulturarvsenheden 
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Handleplan  
2017:  
Museets strategier følges. Evalueres en gang årligt og revideres løbende. 
Apple ibooks introduceres og anvendes til publicering af arkæologiske beretninger i forbindelse med 
udgravninger, foredrag el.lign. 
 
Resultat: Handleplan gennemført. Apple ibooks introduceres først 2018. 
 
 
Varetagelsen af den fremtidige arkæologiske og nyere tids virksomhed i 
kommunerne, Greve, Solrød, Stevns og Faxe  
 
Formål: Økonomisk kompensation for varetagelsen af museumslovens kap. 8.  
Vilkår og forudsætning: Museum Sydøstdanmark varetager Kap. 8-ansvaret for nyere tid og arkæologi i 
Solrød Kommune samt Kap. 8-ansvaret for arkæologi i Greve, Stevns og Faxe Kommune mod økonomisk 
kompensation. 
Ressourcetræk: Kulturarvsenheden 
Ansvarlig: Kulturarvschef og direktør 
 
Handleplan  
2017:  
1. kvartal: Der udarbejdes forslag til aftale i samarbejde med kulturstyrelse og kommuner.  
 
Resultat: Der afsendes faktura til de fire kommuner for forvaltningsarbejdet.  
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Indsamling 
 
Museet er forpligtet til systematisk at indsamle genstande og anden dokumentation inden for sit 
vedtægtsbestemte ansvarsområde. Indsamlingen skal være baseret på en aktiv, men re-striktiv praksis, der 
udspringer af museets forskning. 
 
Kulturarvsenheden er ansvarlig indsamling. 
 
Museet belyser almene og særlige historiske forhold, det typiske og det sjældne, i Næstved, Køge, Solrød 
og Vordingborg Kommune samt for arkæologiens vedkommende også i Greve, Fakse og Stevns 
Kommune. Museets faglige personale skal derfor i princippet indsamle genstande til belysning af alle 
historiens væsentligste sider (såsom fx byernes grundlæggende fysiske udvikling, befolkningsforhold, 
næringslivet, sociale, politiske, uddannelsesmæssige, religiøse og militære sider af historien).  
 
Museets indsamlingsstrategi danner grundlag for en reflekteret indsamlingspraksis og dermed et langsigtet 
arbejde mod en samling, der tilgodeser forsknings- og formidlingsbehov, nu og i fremtiden. Museet følger 
Kulturstyrelsens retningslinjer for indsamling. 
 
 
Museets indsamlingsstrategi 
 

§ Museets indsamler inden for sit ansvarsområde, defineret i museets vedtægter.  
§ Museets indsamling reflekterer den 4-årige arbejdsplan. 
§ Museets indsamling er styret af museets forsknings- og indsamlingsplan og af museets fastlagte 

dokumentationspolitik. 
§ I sammenhæng med registreringen af en accession skal begrundes, hvorfor genstanden(e) 

indlemmes i museets samling. 
§ Hvis ikke museet allerede har undersøgt den genstandsmæssige dækning af et emne på andre 

museer, skal museet senest i forbindelse med en evt. beslutning om en større hjemtagelse 
undersøge genstandsbestanden på andre museer, således at dublering af indsamling undgås.  

§ Museet skal i forbindelse med enhver accession vurdere  bevaringsomkostningerne - såvel 
konserveringsudgifter som udgifter magasinering - set i relation til genstandens betydning.   

§ Museet vil som alternativ til indsamling overveje andre former for dokumentation. Fotos, opmålinger, 
modeller og beskrivelse kan i nogle tilfælde erstatte - eller være at foretrække - fremfor hjemtagelse 
af genstande eller store helheder 
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Praksisvejledning 
 
I museets virksomhed skelnes mellem aktiv og passiv indsamling: 
 
Aktiv indsamling 

o Ved udgravning skal alt så vidt muligt hjemtages, så længe det lever op til nedenstående 
kriterier. Størrelse og omfang kan være grund til, at man fravælger indsamling. Det kan f. 
eks gælde kværnsten. 

o Udgravningsmetoden bestemmer indsamlingsstrategien. Derfor er det vigtigt med en 
problemformulering, inden udgravningen går i gang. Undervejs kan man ændre prioritering 
på en udgravning, hvilket også kan ændre den konkrete indsamlingsstrategi. 

o Forudsætter en dynamisk indsamlingsstrategi.  
o Indenfor nyere tid foretages aktiv indsamling ud fra den fastlagte indsamlingsstrategi. 

 
Passiv indsamling 

o Genstande, der ikke er danefæ. 
o Danefæ – museet beholder genstande af særlig kulturhistorisk værdi, der ikke bliver 

erklæret som danefæ. 
o Genstande fra nyere tid som gives til museet af private 

 
Indsamlingen skal foregå inden for følgende kriterier: 

§ Relevans. Genstandene skal forholde sig til museets forskningsstrategi generelt 
samt museets visions- og strategiplan. 

§ Proveniens. Genstandene skal have en sikker proveniens. 
§ Fremtidssikring. Vi skal sørge for at vores samling kan besvare videnskabelige 

spørgsmål samt sikre formidling i fremtiden.  
§ Repræsentativ. Indsamlingen skal sikre at vores samling afspejler museets 

ansvarsområde samt de skiftende videnskabelige temaer. 
 
I forbindelse med passiv indsamling skal museet opprioritere genstande der forholder sig til museets 
overordnede visions- og strategiplan. 
Specifikt for prøvetagning gælder, at naturvidenskabelige prøver ikke indlemmes i samlingen. Prøver skal til 
gengæld fremgå af udgravningsrapporterne, der vil fungere som inventarliste. Prøver, der er behandlet, 
indgår i samlingen og opbevares som sådan. Jordprøver skal kasseres, hvis de ikke er blevet behandlet 
senest et år efter beretningens afslutning. 
 
Eksempler 
 
Aktiv indsamling - middelalder 
Ved udgravninger i middelalderbyer skal der altid, på baggrund af udgravningens karakter, laves en særlig 
strategi for indsamling af genstande. Byernes tykke kulturlag rummer ofte en overflod af genstande som 
bygningsaffald, keramik og dyreknogler og det er derfor nødvendigt med en skærpet indsamlingspolitik. 
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Det vil ofte være nødvendigt at lave en sampling på baggrund af kulturlagenes genese. Er kulturlagene 
redeponerede og dermed uden sikker herkomst, vil det være rigeligt at hjemtage nogle få daterende 
genstande. Eksempler på redeponerede lag kan være affald, der er transporteret væk fra bykernen, 
byggemodningslag og kulturlag, der er forstyrret af moderne graveaktiviteter. Er lagene derimod primært 
aflejrede kan disse belyse aktiviteterne på stedet. Det vil dog ofte ikke være muligt at indsamle alle 
genstande, hvorfor sampling anbefales, således at al jord i et mindre område optages i en bigbag til 
soldning. Derved sikres at både store og små fund bliver registreret og ikke kun store dyreknogler og 
teglsten. 
Ved tracegravninger i gamle vejforløb eller områder, hvor der ikke er faste konstruktioner og hvor 
registreringsmetoden typisk vil være profilregistrering, kan det være fornuftigt at lave en sampling af 
genstandene ud fra en kote. Tag således jordprøver til soldning fra forskellige definerede koter for at få 
fuldt indblik i genstandssammensætningen i et mindre område.  
 
Aktiv indsamling – ældre stenalder 
Udgravninger på lokaliteter fra ældre stenalder kan tilvejebringe rigtigt mange genstande. Derfor er det 
nødvendigt med en reflekteret indsamling. Som hovedregel skal alle organiske genstande fra ældre 
stenalder indsamles. 
I nogle tilfælde vil det være nødvendigt med totalindsamling af flint. Det vil afhænge af objektets bevaring 
og omfang. Små velbevarede lokaliteter hvor det er muligt at lave analyser i høj opløsning, for eksempel 
flintsammensætning og lignende, skal totalindsamles. Lokaliteter fra perioder, hvorfra der kun er få fund – fx 
fra senpalæolitikum – skal også så vidt muligt totalindsamles. 
I den anden ende af spektret er der lokaliteter der har været oversvømmet i forbindelse med 
havniveauændringer. Her er det ikke af kulturhistorisk værdi at indsamle alle genstande.  I stedet skal man 
så vidt muligt sørge for at hjemtage et repræsentativt udvalg – gerne som en kombination af sampling og 
kvalitativ udvælgelse. 
 
Passiv indsamling – flintsamlinger 
Private flintsamlinger skal vurderes på baggrund af samlings kvalitet, herunder proveniens, 
amatørarkæologens dygtighed samt genstandenes karakter. Et godt eksempel er løsfund af en flintskraber. 
I de fleste tilfælde vil en sådan genstand ikke leve op til kravene i vores indsamlingsstrategi. Men hvis der er 
tale om en særlig typologisk type – fx en vifteformet senpalæolitisk skraber – vil det være relevant at 
indlemme den. 
I perioder er vi blevet tilbudt mange samlinger af opsamlede mesolitiske flintoldsager fra Møn. Dem har vi 
mange af i forvejen, så derfor modtager vi kun samlingerne hvis de bidrager med nyt, enten i form af viden 
om nye lokaliteter eller nye kronologiske oplysninger til allerede kendte lokaliteter. 
 
Passiv indsamling - danefæ 
Når museet modtager genstande fundet i jorden af private sendes disse til danefævurdering på 
Nationalmuseet. I forbindelse med dette registreres alle genstande og stedfæstes. Er genstandene ikke 
danefæ kan de optages i museets samling såfremt de har en særlig kulturhistorisk værdi. Sådanne 
genstande kan være med til at belyse områders potentiale for fremtidige udgravninger og samtidig bidrage 
til den generelle kulturhistoriske viden om et bestem område. Genstande der ikke optages i samlingen har 
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museet registreringer på, således at et samlet fundbillede fra en lokalitet altid vil kunne belyses. Som 
udgangspunkt anmoder museet Nationalmuseet om at få erklærede danefæ uddeponeret.  
 
 
Projekter og handleplaner for indsamling 2016-2019 
 
Indsamlingsstrategi og praksisvejledning 
 
Formål: Implementering og fastholdelse af rammer, værdier og målsætninger for indsamling på Museum 
Sydøstdanmark. 
Vilkår: Museets definerede indsamlingsstrategi. 
Forudsætninger: Der afsættes i planperioden den nødvendige økonomi og tid til gennemførelse af 
museets indsamlingsstrategi 
Ressourcetræk: Kulturarvsenheden 
Ansvarlig: Kristoffer B Pedersen 
 
Handleplan  
2017-2020:  
Indsamling foretages i henhold til museets indsamlingsstrategi. 
 
Resultat: Indsamlingsstrategi opdateret, se arbejdsplan 2018-2021, i 2017, så den i højere grad dækker 
både nyere tid og arkæologi. 
 
Andet 
 
Den katolske kirke i Vordingborg. 
I 2016 lukkede den katolske kirke i Vordingborg, og kirkebygningen blev solgt til ikke-kirkeligt brug. Det 
betød afslutningen på kirkens helst usædvanlige historie. Da kirken blev bygget i 1940, var det kun 
kælderen, som blev bygget færdig. Den blev imidlertid taget i anvendelse som egentlig kirke, og fungerede 
som sådan frem til 1994, hvor kirken blev bygget ”færdig”. Museet har gennem interviews med ældre 
medlemmer af menigheden og en af de tidligere præst samt ved gennemgang af kirkens arkivmateriale, 
som nu befinder sig i den katolske kirkes arkiv i København, samlet materiale, som har dannet grundlag for 
Berit Christensens artikel ”Helligåndskirken – den katolske kirke i Vordingborg 1940-2016”. 
 
Indsamling af genstande fra Storstrømsbroen 
I 2017 er det 80 år siden, at Storstrømsbroen (og den nye Masnedsundbro) blev bygget. Dengang, i 1937, 
var den en ingeniørmæssig bedrift og områdets stolthed - i 2017 er den nedslidt og planlægningen af en 
ny bro er langt fremme. I forbindelse med 80-året indsamlede museet en række genstande med relation til 
broens historie. Gennem samtaler med broinspektør Kim Bo Larsen blev genstandenes anvendelse og 
historie nedskrevet. Særligt fokus blev der sat på mandskabsrummene i pille 22 og 24, som blev besøgt og 
som der blev indsamlet genstande fra. 
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Gravminderegistrering på Svinø Kirkegård 
I 2017 blev gravminderegistreringen foretaget på Svinø Kirkegård. Udvælgelsen af bevaringsværdige 
gravminder skete i et samarbejde mellem provsten og det lokale menighedsråd samt museet ud fra de 
retningslinjer, som Kirkeministeriet har udstukket. Museet stod for den praktiske del i forholdt il at 
fotografere og beskrive gravminderne samt indsamle relevant materiale om de gravlagte. 
Registreringsmaterialet danner baggrund for den endelige registrering – hvilket i denne sammenhæng vil 
sige fredning – og det bliver bevaret både hos den lokale kirke og i museets arkiv  
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Registrering  
 
Museet er forpligtet til at registrere og indberette sin samling til de centrale kulturarvsregistre: Museernes 
Samlinger og Kunstindeks Danmark (KiD). Registreringen skal ske efter fastlagte standarder, der muliggør 
udveksling af data nationalt og internationalt. 
 
Kulturarvsenheden er ansvarlig for registrering.  
 
Opgaven er placeret hos et museumsinspektørerne og omfatter registrering af genstande og sager inkl. 
genstande udtaget til udstilling, undersøgelser eller forskning. Registrering af indlån, udlån, donationer og 
inddeponering  (inddeponering gælder især danefæ). Digitalisering af analoge arkiver, fotomateriale mm. 
Magasinforvaltning; placering af nyindkomne genstande og  genstande fra nedtagne udstillinger, 
fremfinding af genstande til udstillinger samt fotografering af genstande. Registrering i Møns Lokalarkiv.   
 
Registrering foregår på REGIN/Museernes samlinger, Fund og Fortidsminder, MUD, Arkibas 4 og museets 
biblioteksdatabaser for bøger og tidsskrifter, som er offentlig tilgængelig på museets hjemmeside. 
 
Museets registreringsstrategi  
 
Museet indberetter løbende til de centrale kulturarvsregistre og museerne samlinger.  
Museet overfører eksisterende lokale systemer til disse. 
Museet registrerer arkæologiske genstande i MUD, hvorfra de overføres til Sara i det omfang de indlemmes 
i museets samling.  
Museet overholder kulturstyrelsens minimumskrav til registrering, dvs. museet udfylder altid flg. felter i 
Museernes Samlinger (www.kulturarv.dk/mussam): 

o Museumssag 
o Journalnummer 
o Sagsbetegnelse 
o Periode 

Sagsoplysninger  
§ Sted/registrant 

§ Museumsgenstand 
§ Genstandsnummer 
§ Betegnelse 
§ Indkomstdato 
§ Periode 
§ Beskrivelse 
§ Aktør 
§ Sted/registrant 
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Registreringsstrategien skal sikre, at museet opfylder den lovpligtige indberetning til statens databaser 
samt at registreringerne udføres og arkiveres således, at data kan danne grundlag for forskning, formidling, 
bevaring og indsamling – både nu og i fremtiden.  
Digitale registreringer giver stor værdi i forhold til kapitel 8 arbejde, indsamling, formidling, og forskning. 
Den digitale viden deles og tilgås let i et museum med mange spredte arbejdspladser og et stort 
ansvarsområde. Der satses i Museum Sydøstdanmark derfor på en opkvalificering af museets 
registreringer. Digitale registreringer muliggør formidling – både i form af tilgængelighed på Museernes 
Samling, men også som museets redskab i forbindelse med udvælgelse af genstande til udstillinger, samt 
ved henvendelser fra borgere og andre institutioner. 
Samtidig danner registreringerne grundlag for forskning internt på museet samt ved henvendelser fra ind- 
og udland i forbindelse med forskningsprojekter. 
 
 
Projekter og handleplaner for registrering 2016-2019 
 

Registreringsstrategi 
 
Formål: Implementering og gennemførelse af registreringspolitik/strategi og fastholdelse af rammer, 
værdier og målsætninger for registrering på Museum Sydøstdanmark.  
Vilkår: Museets definerede registreringspolitik/strategi.  
Registreringen dækker museets ca. 190.000 inventarnumre, syv magasiner, fem udstillingssteder, tre 
topografiske arkiver, to lokalarkiver, to bygningsarkiver, fire biblioteker og et digitalt journalarkiv samt 
fremtidige nyerhvervelser, indsamlede genstande og data, herunder GIS og fotos. Dertil kommer udlånte 
genstande og indlånte genstande fra andre museer. Museet har oplysninger om samlingen og 
journaliserede sager i fire analoge arkiver og i et digitalt arkiv. Det digitale arkiv er på museets egen server i 
Kornerups Rådhus i Vordingborg og med backup Danmarks Borgcenter, Vordingborg. Lokalarkivet for Møn 
er en del af museets samling.  
Forudsætninger: Museumsinspektørerne har ansvar for registrering, bevaring og samlinger inklusive 
kassation arbejder med at kvalitetssikre museets registrering. 
For at sikre implementering af registreringsstrategien afsættes nødvendige ressourcer mht. timetal, 
medarbejdere, kurser og materialer. Implementering af registreringsstrategien følger en 4-årsplan, der 
udarbejdes af Kulturarvsenheden. 4-årsplanens periode følger museets overordnede strategi fra 2015 til 
2018. 
Ressourcetræk: Kulturarvsenhedens inspektører 
Ansvarlig: Kristoffer B Pedersen 
 
Handleplan  
2017-2020:  
Registreringsstrategien følges.  
Afvikling af efterslæb 
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Registreringsstrategien evalueres i 2018. Evalueringen skal klarlægge, om museet lever op til 
registreringsstrategien. Samtidig laves der en opsamling på registreringsgraden og kvaliteten af 
registreringerne.  
 
Resultat: Gennemført. Registreringsstrategi opdateret i 2017. 
 
 
 

Digital registrering 
 
Formål: Alle museets registreringer bliver digitale.  
De arkæologiske og nyere tids genstande er en af grundstenene i både formidling og forskning, og for at 
kunne bruge genstandene aktivt, sætter Museum Sydøstdanmark fokus på at opkvalificere museets nye og 
gamle registreringer. Registreringerne er samtidig en forudsætning for museets kapitel 8 arbejde 
(screeninger, udtalelser mm.). 
For at opkvalificere museets registreringer før 2013 vil det være essentielt at indlede projekter, der har som 
målsætning at gennemgå de tidligere museers analoge arkiver og digitalisere museets registreringer. Det 
er målsætningen, at der både ses på registreringer og indberetninger i begge statslige databaser Regin og 
Fund & Fortidsminder. 
Vilkår: Arkæologiske og nyere tids registreringer fra de tidligere museer: Vordingborg, Næstved, Møn og 
Køge findes fortrinsvis i Regin, men også analogt i de tidligere museers arkiver. Museum Sydøstdanmark 
indgår i relevante faglige netværk og samarbejder med andre museer og vidensinstitutioner om 
registreringsarbejdet og udviklingen heraf.  
Forudsætninger: Nye digitale løsninger finansieres delvist af eksterne midler. 
Ressourcetræk: Kulturarvsenheden 
Ansvarlig: Kristoffer B Pedersen 
 
Handleplan 
2017-2020:  
Museet fortsætter den digitale registrering af gamle og nytilkomne genstande.  
 
Resultat: Gennemført. museet registrerer alt digitalt. 
 
 

Fælles museums IT 
 
Formål: I 2017 vil museet anvende det nye ”Fælles museums-it” SARA udviklet af Kulturstyrelsen.  
Det nye Fælles museums-it har ligesom Regin i dag to formål. Ud over den daglige registrering på et 
museum kan systemet benyttes til museets lovpligtige indberetning af museumsgenstande og værker til de 
to centrale registre, Museernes Samlinger og Kunstindeks Danmark. Fælles museums-it rummer desuden 
mulighed for, at museet kan gemme digitale fotos og dokumenter – en avanceret form for online arkiv. 
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Vilkår: Fælles museums IT er udviklet.  
Forudsætninger: Fælles museums IT stilles til rådighed 
Ressourcetræk: Kulturarvsenheden 
Ansvarlig: Kristoffer B Pedersen 
 
Handleplan  
2017-2020:  
Fælles museums IT implementeres og anvendes. 
 
Resultat:  Afventer at Sara sættes i drift. 
 
 
Holmegaards glassamling 
 
Formål: En registrering af Holmegaard Glasværks Prøvesamling på 30-35.000 glas, som Næstved 
Museum har modtaget som gave i 2010 og 2012. Samlingens highlights er godt publiceret. Men 
samlingen i sin helhed er aldrig tidligere registreret.  
Samarbejdspartnere: Frivillige i stort antal samt en række eksterne glasspecialister. 
Vilkår: Den samlede registrering foregår direkte i Regin/Mussam.  
Forudsætninger: Der er afsat 1/5 årsværk 
Ressourcetræk: Susanne Outzen med skiftende medhjælpere (kommunale løntilskudsjob o.l.) 
Ansvarlig: Kulturarvsenheden v. Susanne Outzen 
 
Handleplan  
2017:  
Forsat registrering af samling (1/5 årsværk)  
 
Resultat: Med udgangen af 2017 har vi registreret i alt 32.400 (29.800) glas i prøvesamlingen. I 2017 
blev det til registrering af i alt 2.600 glas. Det er noget færre end i de foregående år, hvor vi har registreret 
op mod 5000 glas. 
Vi har nu pakket alle kasser med glas fra K-afdelingen ud, og stort set alle dele er registreret. Der står 
endnu en lille rest af yderst vanskeligt identificerbare glas tilbage. Siden efteråret 2016 er der stort set 
udelukkende levet registreret flasker, og da dette arbejde kun varetages af en lille gruppe af de frivillige, 
bliver der ikke registreret helt så mange glas pr. uge som tidligere.  
Vi er nu nået der til, hvor vi kan begynde at skabe os et overblik over, hvad der er i samlingen fra K-
afdelingen. Det kunne for eksempel være om alle vinservicerne eller serier af blandt andet vaser eller 
husholdningsglas er komplette. Til brug i udstillingssammenhænge vil det jo være flot, om vi kan har hele 
serier af udvalgte glas. Måske vil vi opdage, at der er væsentlige mangler i samlingen? De frivillige er 
begyndt og vil fortsat gennemgå samlingen og sammenligne beholdningen af glas med katalogerne fra 
glasværkerne og ud fra dem udarbejde lister over manglende dele. Ud fra disse lister vil vi kunne lave os en 
ønskeliste, så vi kan efterlyse glas og eventuelt med hjælp fra Gavefonden få hjælp til at indkøbe de glas, 
som vi synes mangler i samlingen for at gøre den så komplet og interessant som muligt. Samtidig er der 
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blevet fundet en del fejl og mangler i tidligere registreringer. Dette overblik kan måske synes unødvendigt, 
men de frivillige, særligt dem der ikke ønsker at registrere flasker, vil gerne fortsætte med arbejdet med 
samlingen, så dette er en mulighed for at fastholde de frivillige og deres viden samtidig med at 
registreringen af samlingen bliver endnu bedre. Arbejdet blev påbegyndt i 2016 og er fortsat ind i 2017.  
Vaskeholdet er i 2017 fortsat med at vaske snavset glas. Stort set alt snavset glas i samlingen er ved 
udgangen af året renset og klar til registrering og udstilling. 
Frivillige 
Antallet af frivillige er 32. De frivillige har i alt lagt ca. 3660 arbejdstimer i glassamlingen, hvilket er en noget 
mindre end 2016 (4650). På grund af sygdom har Jens Olsen i efteråret måtte tage fotos af de 
registrerede glas.  
 
Henvendelser: 
Der kommer til stadighed mange henvendelser om glas til museet enten pr. telefon, mail eller via museets 
Facebook-side. I år er det blevet til ca. 100 henvendelser, hvilket er noget mere de foregående år. Det er 
mange henvendelser, og jeg (med hjælpe fra de frivillige) bruger en del tid på det, men spørgerne vender 
ofte tilbage med positiv respons. En del af henvendelserne kommer via Holmegaard/Rosendahl, men 
efterhånden er ret stor del direkte til museet.  
Øvrigt: 
I 2017 var der udlån fra glassamlingen til Glazenhuis i Belgien. Udstillingen vandrede videre til Anneberg, 
hvor den var indtil oktober. 
Rosendahl har igen i år besøgt glassamlingen flere gange. 
En frivillig begyndte i 2017 at scanne fotosamlingen.  Dette arbejde er godt i gang og forventes afsluttet i 
208. 
Tilvækst i samlingen: 
I begyndelsen af året overtog vi en lille, udvalgt del af en samling fra Fyens Glasværk, som hidtil har været 
indsamlet af og stået på Aalborg Historiske Museum. Glasset og genstandene, hovedsageligt forme og 
glasmagerværktøj, var oprindeligt blevet tilbudt Odense Bys Museer, men de ønsker ikke mere end et par 
få eksemplarer i deres samlinger, hvorfor Museum Sydøstdanmark blev kontaktet. Genstandene havde 
stået i en container i mindst 5 år og trængte til afrensning. Alle glas er blevet renset af det frivillige 
vaskehold. 
I foråret var vi nogle stykker på besøg hos Ardagh for at aftale en ordning om at modtage eksemplarer af 
nyproducerede glas til prøvesamlingen. Aftalen blev, at de løbende ville samle eksemplarer sammen til os, 
men vi nåede dog ikke at modtage flasker i 2017. Derimod foretog vi senere på året en lille indsamling af 
genstande fra det gamle formværksted, som stort set stod intakt fra lukningen af kunstglasafdelingen i 
2008. Vi fandt bl.a. originale forme til nogle af de glas, som findes i samlingen, samt prøver på glas, som 
aldrig nåede i produktion. Alle genstande er siden blev vasket /renset af de frivillige og afventer 
registrering, 
Vi fik i 2017 tilbudt at overtage den store glassamling fra Fyens Glasværk, som hidtil har stået på 
Øhavsmuseet i Faaborg. De genstande, der stod i udstilling, blev pakket ned og fragtet til Næstved i uge 
42, men resten afventer at Øhavsmuseet finder genstandene frem fra deres magasin. Alle genstaned 
trængte efter årtier i udstilling til at blive vasket/renset og dette er klaret af de frivillige. Registrering af 
glassene er påbegyndt. 
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Vi tager nu hul på 8. år i registrering af Holmegaard Glasværks Prøvesamling. 
 
Eksterne samarbejdspartnere i løbet af 2017: 
Anders Tybjerg, glassamler 
Tom Hansen, glassamler 
Jan Kock, tidligere lektor på Århus Universitet 
Torben Jørgensen, designer 
Christel og Christer Holmgren, designere 
Rosendahl/ Holmegaard 
Fynske Glasvenner 
Glashistorisk Selskab Aalborg 1976 
Glashistorisk Selskab Holbæk 
Samarbejdspartner: Peter Harder, www.hardernet.dk, som låner fotos af os til sin egen hjemmeside om 
glas. Peter døde i foråret 2016, men hans fremragende hjemmeside benytter vi stadig meget.  
Glasmuseet, Ebeltoft – samt deres østdanske venneforening. 
 
 
Kommandocentral i Køge 
 
Formål: En registrering og dokumentation af kommandocentral på Tjørnevej i Køge. Centralen blev opført i 
1954 som et led i det civile beredskab under den kolde krig. Beredskabet ønsker ikke længere at have 
centralen, da den ikke har nogen funktion i dagens sikkerhedsbillede. Museum Sydøstdanmark er blevet 
tilbudt at anvende kommandocentralen i formidlingsøjemed, men museet har meddelt, at der ikke er 
ressourcer til det. I stedet har museet tilbudt at foretage en dokumentation og registrering af centralen, 
inden den demonteres. 
Samarbejdspartnere: Østsjællands Beredskab 
Ressourcetræk: Kulturarvsenheden 
Ansvarlig: Birte Broch  
 
Handleplan  
2017:  
Registrering. 
 
Resultat: Afventer. 
 
 
Bibliotek 
 
Formål: Der etableres én biblioteksdatabase for museets bøger og tidsskrifter, 
Vilkår: Biblioteksdatabasen skal være offentlig tilgængelig. 
Forudsætninger: Der afsættes i planperioden tid og midler til biblioteket 
Ressourcetræk: Kulturarvsenheden og driftsenheden 
Ansvarlig: Kulturarvsenheden/Mette Bruun 
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Handleplan  
2017: 
Biblioteksdatabaser fra Næstved, Køge og Vordingborg sammenkøres i ét online databasesystem, som vil 
være offentligt tilgængeligt via link på museets hjemmeside. Den fysiske bogbestand i Næstved gøres 
tilgængelig ved, at bøgerne ordnes i de dertil indrettede lokaler på Skt. Peders Kirkeplads 14. 
Løbende registrering. 
2017-2020: 
Databasen vedligeholdes og nye bøger registreres løbende. 
 
Resultat: Gennemført.  
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Bevaring 
 
Museet er forpligtet til at bevare sin samling for eftertiden. Bevaringsarbejdet består af såvel en præventiv 
som udbedrende indsats i forhold til samlingens forsknings- og formidlingsmæssige værdi. Bevaring 
omfatter museets magasinering, sikring, tilsyn og konservering af samlingerne. 
 
Kulturarvsenheden er ansvarlig for bevaring af museets samlinger. Fra januar 2017 ansættes en 
konservator, der skal være ansvarlig for bevaring og registrering på museets magasiner og i museets 
udstillinger. Konservatoren, der får titel af inspektør i bevaring, skal samarbejde med museets 
faginspektører og sørge for at koordinere bevaringsarbejde med Bevaring Sjælland. Inspektøren i bevaring 
skal overtage ansvaret for den igangværende magasingennemgang med henblik på kassation. Og endeligt 
skal inspektøren i bevaring planlægge flytningen af genstande til nyt fællesmagasin samt samarbejde med 
Næstved kommune omkring indretning af dette. 
 
Opgaven indebærer koordinering med bevaringscentrene inkl. udtagning af genstande til konservering. 
Gennemgang med henblik på kassation. Korte kurser til medarbejdere vedr. genstandshåndtering, 
nummerering o. lign. Møns Lokalarkiv og bevaring af arkivalier. Planlægning af overflytning og flytning til nyt 
fællesmagasin. 
 
Museets magasiner 
Museum Sydøstdanmarks samlinger befinder sig på flere forskellige magasiner og i en række udstillinger 
med stærkt varierende opbevaringsforhold. Museet har et alvorligt opbevaringsproblem.  
I Næstved rådes over et godt og velfungerende magasin. 
I Køge rådes over og lejes to utidssvarende magasiner.  
I Vordingborg rådes over og lejes seks utidssvarende magasiner spredt ud over hele kommunen. 
I museets samlinger findes betydelige mængder af genstande, der ikke er bevaringsværdige, og som 
der ikke bør kostes konservering eller magasinplads på. Den væsentligste årsag er, at museerne i tidens 
løb har accepteret at modtage gaver, hvoraf en del var løsrevet fra enhver sammenhæng, uden oplysninger 
om genstandenes brug eller proveniens og uden relation til museets forsknings- og formidlingsmæssig 
prioritering.  
 
Museum Sydøstdanmark har tegnet andele i Bevaringscenter Sjælland med henblik på at få konserveret 
dels akut nødlidende dele af de gamle samlinger, dels nye genstande i forbindelse med, at de indgår i 
museets samling.  
Der foretages en løbende prioritering og i forbindelse med nye udstillinger gennemgås alle 
udstillingsgenstande med henblik på evt. konservering.  
 
Museets bevarings- og kassationsstrategi 
 

§ Bedst mulig bevaringstilstand og håndtering af samlingerne. 
§ Bevaringsindsatsen prioriteres i henhold til museets forsknings- og formidlingsstrategi. 
§ Museet benytter Bevaringscenter Sjælland. 
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§ Bevaringscenteret har opsyn med museets magasiner og sikrer at museet bedst muligt lever op til 
Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring. Centeret dokumenterer i tekst og billeder indsatsen i en 
årlig konserveringsrapport.  

§ Bevaringscenteret foretager en bevaringsmæssig vurdering af udlån fra museets samlinger, og at 
udlån håndteres efter museets retningslinjer. 

§ Der etableres et fællesmagasin i Fensmark. 
§ I forbindelse med flytning af samlinger til andre magasiner gennemgås disse med henblik på 

kassation. Denne foretages på baggrund af en nøje vurdering af hver enkelt genstand og efter 
Kulturstyrelsens vejledninger. 

 
 
Projekter og handleplaner for bevaring og kassation 2016-2019 
 
Bevarings- og kassationsstrategi 
 
Formål: Gennemførelse af museets bevarings- og kassationsstrategi. 
At formulere en revideret og uddybende bevarings- og kassationsstrategi, der relaterer sig til 
Kulturstyrelsens standarder for bevaring og håndtering af kulturarvsgenstande. Disse standarder sikrer 
kvaliteten af bevaringen på et acceptabelt niveau og sikrer, at brugere og ansatte omgås genstandene 
korrekt. 
Vilkår og forudsætninger: Kulturstyrelsens standarder for bevaring og håndtering af 
kulturarvsgenstande. 
Ressourcetræk: Kulturarvsenhedens samlingsteam. 
Ansvarlig: Kulturarvsenheden v NN 
 
Handleplan 
2017:  
Gennemførelse af museets bevarings- og kassationsstrategi. 
2018-2020: 
Gennemførelse af museets bevarings- og kassationsstrategi. 
 
Resultat: Gennemført. Bevaringsstrategien blev opdateret i 2017. 
 
 
Fælles prioriteret samling Museum Sydøstdanmark 
 
Formål: En fælles prioriteret samling. 
Museum Sydøstdanmark ønsker med en fælles samlingsgennemgang at tage hånd om de problemer, der 
er ved de nuværende opdelte samlinger, inden de bliver flyttet på fællesmagasin. På den måde vil museet 
skabe en fælles strategisk prioriteret samling, der vil være et stort aktiv for den fremtidige forskning og 
formidling. Desuden vil det muliggøre en strategisk bevaringsindsats fremadrettet. Samlingsgennemgang 
og konvertering fra lokal database til Regin. 
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Vilkår og forudsætninger: Kulturstyrelsens vilkår for tilskuddet.  
Ressourcetræk: Kulturarvsenhedens inspektører. 
Ansvarlig: NN 
 
Handleplan 
2016-2017:  
Gennemgang af samlingen tilknyttet museerne i Vordingborg og Køge Kommune. Målet er at afklare de 
individuelle genstandes kulturhistoriske relevans og bevaringstilstand med særligt blik for kassation. 
Oplysningerne i Regin bliver løbende opdateret 
2017-2019: 
Udarbejdelse af fælles samlingsoversigt med præcisering af dens lokale, regionale og nationale særtræk. 
Denne skal danne baggrund for en opdatering af museets indsamlingspolitik samt en opdatering af den 
samlede bevaringsplan fra 2014 så samlingen er klar til at blive flyttet på fællesmagasin. 
 
Resultat: Gennemført. I løbet af 2017 har museet fået tilladelse til at udskille 197 genstande. Der ligger 
yderligere ca. 500 genstande klar til udskillelse. 
 
 
Magasin  
 
Formål: Etablering af magasin der lever op til Kulturstyrelsens minimumsstandarder for opbevaring og 
håndtering af museumsgenstande. Dette sker ved etablering af et magasin som kan rumme museets 
samlinger 
Samarbejdspartnere: Driftskommuner, Kulturstyrelsen 
Vilkår: magasinet etableres i Fensmark. Der indgås en aftale som mindst muligt belaster museets 
økonomi, dvs er lig med eller mindre end den nuværende økonomi. Næstved Museums gamle samlinger 
forventes fortsat opbevaret i magasin i Næstved. Der indgås aftale om et magasin med Næstved Kommune 
Ressourcetræk: Kulturarvsenheden 
Ansvarlig: Kristoffer B Pedersen og Thorbjørn Kolbo 
 
Handleplan  
2017:  
Etablering af fællesmagasin som lever op til Kulturstyrelsens standarder for opbevaring af og håndtering af 
museumsgenstande. 
2017-2018: 
Flytning af genstande til nyt magasin 
 
Resultat: I forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering udarbejdede bevaringscenter 
Sjælland en bevaringsrapport med vurdering af klima- og bevaringsforhold ved museets besøgssteder og 
magasiner. Overordnet set bemærker bevaringscenteret, at museet har fokus på bevaringsarbejdet, 
herunder en plan for arbejdet, iværksatte forbedringstiltag, løbende opsyn ved konserveringsfagligt per-
sonale mv. Bevaringscenteret bemærker dog, at bevaringsforholdene er særligt problematiske på 
Museumsgården, Kähler-magasinet i kælderen under Boderne, magasinet i Sukkerfabrikken i Stege og 
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magasinet i Lellinge med ringe klima- og sikringsforhold, skadedyr og ringe lys- og rengøringsforhold mv. 
Bevaringscenteret vurderer, at disse lokaliteter er uegnede til museumsbrug. Også Helligåndshuset, Møns 
Museum (incl. magasiner og pakhus), Køng Museum og det eksterne magasin i Vordingborg har visse 
problematiske bevaringsforhold. 
Museet har påbegyndt arbejdet med at gennemgå og tømme de magasiner, der ikke skal opretholdes. De 
mest problematiske eksterne magasiner i Lellinge og Stege har prioritet, og museet forventer at have tømt 
disse inden udgangen af 2018. En stor del af genstandene i disse magasiner forventes udskilt. Kähler-
magasinet forventes afviklet inden for 1 år. Genstandene flyttes til det nye magasin i Fensmark. Museet 
arbejder på at overdrage de udstillede genstande i Museumsgården til gårdens venneforening, og derved 
udskille genstandene fra museets samling. De øvrige magasiner forventes tømt og afviklet som led i 
indflytningen i det nye magasin i Fensmark i perioden 2018-19. 
 
 
Katastrofeplan 
 
Formål: Katastrofeplan i tilfælde af katastrofer forårsaget af ydre begivenheder 
Samarbejdspartnere: Bevaringscenter Sjælland og andre museer. 
Vilkår: Planen skal indeholde følgende: Risikovurdering som skal omfatte mulige ydre begivenheder. 
Planer over samtlige bygninger og magasiner. Tilkaldeliste: 1) eksterne personer: f.eks. brand- og 
politimyndigheder; 2) interne personer: f.eks. personalet. Kontaktliste over konserveringsekspertise. 
Ansvarsfordeling; hvem har ansvar for hvad: f.eks. koordinering af genstandsevakuering. 
Værdiredningsplan: hvad skal reddes først, hvordan skal det reddes. Liste over de materialer der er 
nødvendige ved en katastrofe, f.eks. transportkasser, emballeringsmaterialer. – Og hvor de forefindes. Plan 
for nød-genhusning af samlinger – herunder adresser på frysefaciliteter for vandskadede arkiv- og 
biblioteksmaterialer. Kopier af ovenstående plan skal forefindes eksternt et sikret sted. Planen skal 
vedligeholdes. Kulturarvsinstitutioner skal til en årlig besigtigelse og dialog invitere brandmyndighederne, 
så de kender institutionens forhold.  
Ressourcetræk: inspektør i bevaring 
Ansvarlig: Kristoffer B Pedersen og Thorbjørn Kolbo 
 
Handleplan  
2017:  
Katastrofeplaner udarbejdes i forbindelse med museer og bygning af nyt magasin og i relation til 
nedlæggelse af eksisterende magasiner. Katastrofeplanerne følges herefter og vedligeholdes. 
 
Resultat:  Udarbejdelsen er udskudt til 2018. 
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Forskning 
 
Museet er forpligtet til at forske inden for sit ansvarsområde og stille sin viden til rådighed for omverdenen. 
Museets forskning er videnskabeligt arbejde baseret på faglige problemstillinger relateret til museets 
ansvarsområde. 
 
Det er Kulturarvsenhedens ansvar at bedrive forskning og opfylde museumslovens forskningsforpligtelser 
inden for arkæologi og nyere tid. 
 
Museum Sydøstdanmark råder over videnskabeligt uddannede og forskende medarbejdere inden for 
fagområderne arkæologi, historie-etnologi og kunsthistorie. Museet har en klar ambition om at bidrage med 
væsentlig forskning på alle disse fagområder. Ved væsentlig forskning forstås her arbejder med en klar 
problemstilling på et velfunderet teoretisk og metodisk grundlag, som frembringer ny viden eller 
repræsenterer nye tilgange til området. 
 
Forskningen skal leve op til kulturministeriets forskningsstrategi, bl.a. ved at benytte det almene 
forskningsbegreb. Det vil sige at forskningen skal tage udgangspunkt i de tre nøglebegreber Originalitet, 
transparens og gyldighed, hvor 
 

§ Originalitet betyder, at der udvikles ny viden, indsigt og erkendelse. 
§ Transparens betyder, at der anvendes relevante metoder og kontekstualisering i relevante 

teoridannelser 
§ Gyldighed betyder, at der redegøres for arbejdets forhold til relevante videnområder 

 
Forskningen i Kulturarvsenheden orienteres efter museets visions- og strategiplan samt museets 
vedtægter. Endelig skal forskningen endvidere forholde sig til de nationale strategier opsat af 
Kulturstyrelsen og bidrage til deres opfyldelse. 
 
Emnerne der forskes i skal både præsentere grundforskning og anvendt forskning. 
 
Målet er at skabe forskning af høj kvalitet, som 

§ Bidrager lokalt, nationalt eller internationalt. 
§ Bidrager med relevante perspektiver og aktuelle problemstillinger til samfundsdebatten. 
§ Udnytter det potentiale som museets samlinger rummer. 
§ Bliver publiceret. 

 
Målet er også, at forskningen er til stede i hverdagen, således at den tænkes ind i henholdsvis: 
 

o Kapitel 8-arbejdet og nødudgravningerne (fx ved at stille forskningsrelevante spørgsmål til 
udgravningerne, at foretage en evaluering af den enkelte udgravnings forskningspotentiale 
efter endt udgravning). 

o Samlingerne (fx ved at bruge lokale fund som udgangspunkt for forskningen). 
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o Fortidsminderne (fx ved at studere formidlingen af fortidsminderne). 
o Specifikke emner (fx gennem ph.d.studier). 

 
Det er også et mål at skabe et egentligt forskningsmiljø på museet ved 

o at sørge for at der løbende foregår forskning inden for museets satsningsområder.  
o at have ansatte med ph.d.-niveau, som kan vejlede i forskningsprocessen. 
o at støtte vidensdeling og udvikling i afdelingen. 

 
Forskningen i Kulturarvsenheden skal som udgangspunkt altid publiceres. Publicering på både dansk og 
engelsk og i fagfællebedømte tidskrifter og monografier prioriteres. At præsentere forskningen på 
seminarer – nationale og internationale – prioriteres højt. Endelig skal formidlingen af forskningen for 
lægfolk generelt tænkes ind allerede i løbet af forskningsprocessen – gennem artikler, foredrag, 
udstillinger, sociale medier mv. 
 
At gøre Kulturarvsenheden på Museum Sydøstdanmark til en attraktiv forskningssamarbejdspartner er også 
et mål. Samarbejdet med nationale og internationale forskere, andre forskningsinstitutioner samt 
universiteter skal prioriteres, lige som museets forskere skal indgå i relevante faglige netværk. Museet skal 
stille samlinger, arkiv og databaser til rådighed for eksterne forskere, samt være opsøgende i forhold til 
forskningsmæssige problemstillinger inden for afdelingens virkeområde, som eksterne forskere kan bidrage 
til at belyse. 
 
 
Museets forskningsstrategi 
 
Forskningsstrategien for 2015-2018 har som overordnet mål, at opbygge et forskningsmiljø ved Museum 
Sydøstdanmark, der modsvarer museets ansvarsområder og størrelse. Strategien skal hæve det faglige 
niveau inden for både arkæologi og nyere tid ved at koncentrere indsatsen inden for få, definerede områder 
og medvirke til en yderligere systematisering af museets forskning. Målet er at kunne varetage 
forskningsopgaver af en passende kvalitet og volumen i samspil med de øvrige institutioner på området, 
herunder hovedmuseerne og Kulturstyrelsen samt de væsentligste eksterne aktører i form af universiteterne 
og Statens Arkiver samt relevante udenlandske samarbejdspartnere. Strategien skal skabe et øget fokus, 
som i samspil med de nævnte parter skal søge at åbne mulighed for øgede forskningsbevillinger, både i 
form af nationale midler og midler fra EU. 
 
Museets forskningsstrategi medfører at i 2018:  
 

§ Er Museum Sydøstdanmark et forskningstungt museum.  
§ Har museet mindst tre ansatte på ph.d.-niveau  
§ Har museet et tæt forskningsmæssigt samarbejde med danske og udenlandske museer og 

universiteter  
§ Arbejder og publicerer museet efter et alment forskningsbegreb.  
§ Forsker museet i historiske sammenhænge for at forstå og udvikle relevante nutidige 

samfundsområder. 
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§ Har museet en forskningsstrategi, der løbende forholder sig til den nationale organisering og 
finansiering af museumsforskningen.  

§ Fungerer Arkæologi og Nyere tid sammen i en fælles forskningsstrategi (samles også 
organisatorisk i afdelingen ”Kulturarv”). 

§ Udgiver museets sammen med Roskilde Museum sit eget videnskabelige tidsskrift der er på 
Forskningsstyrelsens autoritetsliste.  

 
 
Forskningsudvalg 
Forskningsstrategien udmøntes i en fokuseret indsats på de nedenfor beskrevne områder. Med 
forskningsstrategien for 2015-2018 lægges dermed også rammerne for de projekter, som prioriteres i 
denne periode.  
Med henblik på løbende at følge op på og udvikle forskningsstrategien samt sikre at strategien udmøntes i 
konkrete projekter nedsættes et forskningsudvalg. Forskningsudvalgets medlemmer vil være: leder af 
Kulturarvsenheden, medarbejdere og repræsentanter fra universiteter. Forskningsudvalget medvirker til at 
definere krav til forskning ved Museum Sydøstdanmark, dvs faglig kvalitet, publiceringsniveau og formidling. 
Ved iværksættelse af forskningsprojekter indgår udvalget aktivt i at sikre kvaliteten af det pågældende 
projekt.  
Udvalget udarbejder en liste over relevante tidsskrifter inden for fagområderne arkæologi og nyere tid 
(historie) i relation til det skitserede forskningsprogram. Listen revideres løbende. 
Udvalget evaluerer årets undersøgelser og udgravninger, dels for at vurdere sammenhæng mellem 
indstilling/forventninger og resultat og dels for at sikre at resultaterne indgår i videst mulig omfang i 
museets eller anden national forskning. 
 
Kommissorium: 
udgangspunkt i museets målsætning om at udføre forskning på et højt nationalt og internationalt niveau til 
gavn for museets brugere og den videnskabelige verden. 
 
Formål: 

• Hjælpe med til at opgradere museets lovpligtige arbejde, så det i højere grad bliver 
forskningsbaseret. 

• hjælpe med til at finde nye måder at formidle museets forskningsresultater. 
• Kvalificere dialogen i forbindelse med fondsansøgninger 
• Inspirere, motivere og stimulere til nye forskningsaktiviteter på Museum Sydøstdanmark 

 
Medlemmer: 
Forskningsudvalget sammensættes af museets Kulturarvschef, museets forskningsleder samt en 
afdelingsleder fra et af museets udstillingssteder. Derudover skal der være to medlemmer fra 
universitetsverdenen, der repræsenterer henholdsvis arkæologi og nyere tid. 
Sekretariatsfunktionen varetages af Kulturarvsenheden. 
 
Møder 
Der afholdes minimum 2 møder om året. 
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Forskningsudvalg 2017: Kristoffer Buck Pedersen, Jens Ulriksen, Birte Broch (fra 1. april 2017 udskiftet 
med Thomas Tram Pedersen), Mikkel Sørensen (KU) og Ning De Coninck-Smith (AAU), Anna Severine 
Beck og Signe Lykke Littrup. (RUC). 
 
 
Publicering 
 
Publicering af forskningsresultater skal foregå i danske eller internationalt anerkendte tidsskrifter, antologier 
eller i form af monografier. Som hovedregel bør publicering finde sted i fagfællebedømte medier, der lever 
op til kravene til peer-review, dvs. anonym fagfællebedømmelse, jf. nedenstående afsnit om 
forskningsindikatorer. For monografier gælder, at disse som hovedregel publiceres på eksterne forlag. 
Museet vil løbende tilpasse forskningspubliceringen til de gældende krav, defineret af Kulturstyrelsen og 
universiteterne samt Forsknings- og Innovationsstyrelsen.  
 
I den 4-årige periode 2015-2018 forventes: 
 

§ mindst 4 dansksprogede, fagfællebedømte artikler i eksterne, anerkendte tidsskrifter  
§ mindst 4 dansksprogede, fagfællebedømte artikler i eget anerkendt tidsskrift 
§ mindst 2 fagfællebedømte artikler i anerkendte udenlandske tidsskrifter. 
§ mindst 1 monografi (en monografi ækvivaleres eventuelt af en ph.d.-afhandling) 

   
Målingen af publiceringsomfang foretages ud fra en vurdering af, om manuskripter er antaget til 
publicering. 
Museets medarbejdere deltager desuden i redaktionen af videnskabelige tidsskrifter samt som 
fagfællebedømmere for videnskabelige tidsskrifter.  
Museet udgiver i samarbejde med Roskilde Museum det fagfællebedømte tidskrift Gefjon. 
 
 
Forskningsformidling 
 
Forskningsresultater fra Museum Sydøstdanmark skal offentliggøres og være alment tilgængelige. De 
videnskabelige publiceringskrav er behandlet ovenfor. Det er i dag et krav, at forskningsresultater formidles 
til et bredere publikum end alene fagfæller. Ved beskrivelse af forskningsprojekter, som Museum 
Sydøstdanmark deltager i, og ved ansøgning om midler i forbindelse med større projekter, skal en plan for 
formidling af forskningen indgå i projektbeskrivelsen. Formidlingen kan ske via museumsrelevante medier - 
f.eks. Historisk Atlas, Museets årbog, Gefjon, Folkeuniversitet, foredrag, seminarer og andre aktiviteter 
integreret med museets øvrige arbejdsfelter, dvs. byvandringer, udstillinger, blogs, kronikker, avisartikler og 
lignende. Formidlingen bør om muligt også ske via de anerkendte kanaler, der benyttes af 
universitetsverdenen i form af f.eks. forskningsdatabasen.dk og videnskab.dk. Århus universitet. 
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Projekter og handleplaner for forskning 2017-2020 
 
RUCMUS  
 
Emne: Brobygning mellem universitets- og museum  
Formål: at tilknytte ph.d.-uddannelser gennem samarbejde med universiteter og at indgå i regionale 
samarbejder med universitet og andre museer omkring løsningen af museets kerneopgaver særligt omkring 
brugeradfærd, formidling, kommunikation og teknologi. 
Samarbejdspartnere: RUC, Vestsjællands Museum, Greve Museum, Museum Sydøstdanmark, 
Kroppedal Museum, Vikingeskibsmuseet.  
Vilkår og forudsætning: Samarbejdsaftalen mellem samarbejdspartnerne. Denne indebærer bl.a. en 
række årlige møder, støtte til projektudarbejdelse etc. samt en fælles sekretær ansat ved RUC 
Ressourcetræk: Aflønning af sekretær, deltagelse i diverse møder, fælles undervisning o.lign., Museets 
personale involveres i relevante samarbejdsprojekter. 
Ansvarlig: Keld Møller Hansen 
 
Handleplan  
2017:  
Oparbejde og deltage i samarbejdsprojekter inden for især kommunikation og nyere tids området. 
2018-2020:  
Som 2017. 
 
Resultat: Museet har indgået en ny 4-årig kontakt med RUCMUS. Fokus i den ny aftale bliver: 
Vidensskabelse, videndeling og erfaringsudveksling. Kristoffer B Pedersen erstatter Keld Møller Hansen. 
 
 
Gefjon 
 
Formål: Udgivelse af et videnskabeligt tidsskrift, som udkommer en gang årligt. 
Vilkår og forudsætninger: Redaktionen modtager manuskripter indenfor de kulturhistoriske fag som 
arkæologi, historie og etnologi. Der vil blive lagt en vis vægt på studier med geografisk udgangspunkt i 
Sjælland, men arbejder af mere interregional eller generel karakter er også velkomne.  
Manuskripter forfattes på et de nordiske sprog med et kort resumé på engelsk.  
Manuskripterne bliver fagfællebedømt efter Forsknings- og Innovationsstyrelsens retningslinjer. Det er 
målet, at tidsskriftet bliver indplaceret på niveau 1 på autoritetslisterne i henhold til den bibliometriske 
forskningsindikator. 
Gefjon udgives på skift på museernes forlag. 
Tidsskriftets redaktion består af to museumsinspektører fra hvert museum, inden for hvert af fagområderne 
arkæologi og nyere tid. Disse oppebærer det redaktionelle ansvar mht. faglige niveau og fremdrift. 
Redaktionen er udpeget af de to museers ledelse og virker for min. et år ad gangen. Ved frafald udpeges 
nyt medlem af redaktionen af ledelsen fra det respektive museum. 
Redaktionen fastsætter selv deres mødeform. 
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Redaktionen varetager den daglige drift og økonomi. 
Redaktionen refererer til museernes ledelse på et årligt møde, hvor økonomien gennemgås og fastsættes. 
Redaktionen indkalder til dette umiddelbart efter hver udgivelse. 
Økonomi: Museet afsætter 35.000 kr 
Oplag fastsættes af redaktionen inden for den anviste økonomi. 
Det redaktionelle arbejde estimeres til i alt 2 ugers arbejde pr. redaktør samt møder. Udgiften hertil dækkes 
at de respektive museers drift. 
Grafisk opsætning sker inden for museernes ordinære drift efter ligelig fordeling af udgiften. Estimeret til  4 
ugers arbejde. 
Overskridelse af budget dækkes ligeligt mellem de to institutioner.  
Samarbejdspartnere: Roskilde Museum 
Ressourcetræk: Kulturarvsenheden 
Ansvarlig: Kristoffer B Pedersen 
 
Handleplan 
2017:  
Redaktion og udgivelse af Gefjon 
 
Resultat: Gefjon 2 udkom i november 2017. 
 
 
Forskningsområder og tilknyttede projekter 
 
Ældre stenalder  
 
En række af de største klassiske europæiske lokaliteter fra ældre stenalder findes i museets 
ansvarsområde. De første mennesker efter sidste istid er rigt repræsenteret og udgravet på f.eks. de 
senpalæolitiske bopladser Trollesgave og Stoksbjerg i Holmegaards Mose. Storvildtjægerne fra den 
efterfølgende Maglemosekulturen findes i Danmark mest markant i de Sydsjællandske moser med 
velpublicerede kendte nøglelokaliteter i den europæiske forskning som Barmosen, Holmegaard, Lundby og 
Sværborg. Lokaliteterne vidner om et stort potentiale, og dette bekræftes af de sidste års helt nye 
undersøgelser på f.eks. Knudshoved Odde og i Lundby Mose. På førstnævnte er fundet og udgravet den 
største senpalæolitiske boplads fra Ahrensburgkulturen i Danmark, mens sidstnævnte udfylder et hiat i 
nordeuropæisk forskning, idet den kan dateres inden for en 1.000 års fundtom periode.  
Museum Sydøstdanmark er det eneste museum i Danmark, som udøver dedikeret forskning inden for 
senpalæolitikum og tidlig mesolitikum og har præsteret en række markante videnskabelige resultater. En 
sådan position forpligter. Det er således ambitionen fortsat at spille en aktiv rolle inden for den europæiske 
arkæologiske forskning og metodeudvikling på dette felt.  
 
 
Holmegaards Mose 
 
Emne: Den ældste stenalder i Holmegård Mose 
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Formål: At udbygge kendskabet til senglacial og tidlig mesolitiske bopladser i Holmegård mose, ved 
boringer, prøvehuller og rekognosceringer 
Samarbejdspartnere: Saxo-instituttet, Københavns Universitet, Miljøarkæologi og materialeforskning, 
Nationalmuseet, netværket Stone Age Bogsites 
Publikation: løbende i internationale tidskrifter og samleværker, fagfællebedømte. 
Vilkår og forudsætning: At lodsejer giver lov. At universitetet stiller arbejdskraft til rådighed i form af 
overbygningsstudenter 
Ressourcetræk: Kulturarvsenheden. 2/12 årsværk til feltarbejde, efterbearbejdning og manuskript 
Ansvarlig: Kulturarvsenheden/Kristoffer Buck Pedersen 
 
Handleplan: 
2017-2019:  
Feltarbejde udføres årligt i 2-4 uger. 
 
Resultat: i 2017 fik vi lavet kortmateriale klar til projektet i vores GIS system. 
Der er samtidig udarbejdet et nyt forskningsprojekt i samarbejde med Saxo-instituttet, Københavns 
Universitet og  Miljøarkæologi og materialeforskning, Nationalmuseet. Projektet vil tage tråden op efter de 
store udgravninger i Holmegaards mose fra første halvdel af det 20. århundrede. Disse undersøgelser er i 
dag den internationale referenceramme for den tidlig mesolitiske Maglemosekultur (9500-6700 f.Kr.). Der 
kendes ikke andre lokaliteter i Vest- og Centraleuropa med så mange og så velbevarede 
indlandsbopladser fra denne periode. 
Projektet er et tværvidenskabeligt samarbejde mellem arkæologi, naturvidenskab og populærvidenskabelig 
formidling. Med udgangspunkt i de arkæologiske bopladser og fund fra Holmegaards Mose har projektet 
følgende primære formål: 
1. Bearbejdning af det upublicerede materiale, som stammer fra tørvegravningsperioden 
2. Udarbejdelse af en uafhængig kronologi for udviklingen af maglemosekulturen baseret på 
AMS-dateringer af redskaber af organisk materiale. 
3. Undersøge bevaringstilstanden for de tilbageværende pladser og udarbejde en handleplan 
for disse pladser. 
Der er indsendt en ansøgning til Velux Fonden. 
 
 
Strøbygraven 
 
Formål: At publicere den ottedobbelte mesolitiske grav fra Strøby Egede. Publiceringen skal ske i 
forbindelse med den nye profilforskerudstilling på Køge Museum. 
Samarbejdspartnere: Erik Brinch Petersen, Saxo instituttet, Niles Lynnerup, Retsmedicinsk institut. 
Publikation: I Internationalt fagfællebedømt tidsskrift 
Vilkår: At ressourcetrækket kan ske i forbindelse med profilforskerudstillingen. At projektet 
forskningsformidles. 
Ressourcetræk: 2/12 årsværk. Kulturarvsenheden. 
Ansvarlig: Kristoffer Buck Pedersen 
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Handleplan: 
2017-2020: 
Manuskript(er), publicering, forskningsformidling. Opfølgning hvert kvartal som en del af Museum 
Management. 
 
Resultat: I 2017 udtog vi sammen med Christian Bender Koch, Kemisk institut. Københavns Universitet, 
prøver af okker fra graven. Analyserne af materialet pågår. Undersøgelsen skal klarlægge om okkeret er 
lokalt. 
 
 
Videnskabelig bearbejdning af de udgravede elge fra Lundby Mose 
 
Formål: Et forskningsprojekt om menneske og natur i præboreal tid. 
Samarbejdspartnere: Nationalmuseet (NNU) og Saxoinstituttet 
Publikation: I Internationale fagfællebedømt tidsskrifter samt i form af monografi om fundet. 
Vilkå: Ekstern finansiering af trykning af monografi. 
Ressourcetræk: Kulturarvsenheden/Kristoffer B Pedersen og Keld Møller Hansen 2/12 årsværk. 
Ansvarlig: Kulturarvsenheden/Kristoffer B Pedersen 
 
 
Handleplan  
2017-2019: 
Monografi færdiggøres og udgives. Derudover er der planlagt artikler om reservoireffekt i daterede elge og 
artikel om tolkningen af deponering 5. 
Forskningsformidling. 
 
Resultat: i 2017 publiceredes en international fagfællebedømt artikel om den rituelle tolkning af elgene. 
Se under Publikationer, Pedersen & Brinch Pedersen. 
 
 
Stenalderpladser med bevarede organiske aflejringer  
 
Formål: At lave en systematisk afsøgning på stenalderlokaliteterne indenfor museets ansvarsområde for at 
kategorisere dem efter hvor store muligheder der er for at undersøge bevarede kulturlag med organisk 
bevaring. 
I forbindelse med museets feltarbejde ved Lundby Mose og Holmegård Mose er det dokumenteret hvor 
stort potentiale der kan være på lokaliteter med bevarede kulturlag med organisk bevaring.  
Ved hjælp af karteringsbor skal en række lokaliteter undersøges. 
Samarbejdspartnere: Saxo instituttet og Miljøarkæologi og materialeforskning, Nationalmuseet 
Publikation: Det er ikke planen at projektet skal publiceres, men at det skal danne baggrund for nye 
projekter. 
Vilkår og forudsætning: At Saxo instituttet opretter et studieelement hvor bachelorstuderende kan 
komme i ulønnet praktik på arkæologiske museer. 
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Ressourcetræk: Kulturarvsenheden 
Ansvarlig: Kristoffer B Pedersen 
 
Handleplan: 
2017-2019. Boringer på lokaliteter 4-6 uger om året. 
 
Resultat: i 2017 foretog vi sammen med NM, KU og Museum Vestsjælland undersøgelser på flere 
lokaliteter i den vestsjællandske Åmose. Resultatet var tilsynekomst af bopladser med gode 
bevaringsforhold, der nu er indstillet til udgravninger. 
 
 
Borge 
 
Danmarks Borgcenter i Vordingborg arbejder ud fra et alment forskningsbegreb og internationale 
standarder og sikrer, at forskningsbaseret viden bliver fundamentet for centerets udstillinger, aktiviteter og 
kommunikation. 
Det er Danmarks Borgcenters ambition at blive den centrale formidlingsenhed for borge og voldsteder i 
Danmark og Østersøområdet. Museet ønsker gennem et samarbejde med Nationalmuseet og 
universiteterne at kunne udvikle sig som en markant forskningsinstitution i Østersøregionen 
 
Målsætningen er, at kvalitetssikre borgcenterets forskning og skabe mange nye lag af mere og mere 
præcis viden om middelalderens borge, konger og magt. Forskningen skal se på sammenhænge mellem 
større områder. Havet kender ingen grænser, og regioner er økonomisk og kulturelt ofte blevet bundet 
sammen af skibe. En region som Femern Bælt, der forbinder et område mellem Tyskland og Danmark, er et 
godt eksempel på et studiefelt for det nye forskningscenter, ligesom Øresundsregionen og 
Østersøområdet er regionale felter. 
 
Museet vil i de kommende år dedikere borgforskningsindsatsen til den nyfundne vikingeborg ved Køge: 
Borgring. 
 
 
Borgring 
 
Baggrund:  
Dansk kulturarv kom på verdenskortet i 2014, da arkæologer fra Museum Sydøstdanmark og Aarhus Universitet 
kunne afsløre, at de havde fundet en hidtil ukendt vikingeborg fra slutningen af 900-tallet på Vallø Stifts marker få 
kilometer fra Køge. Den nye borg har været en stor cirkelrund fæstning med en diameter på 142 meter, og er den 
femte vikingeborg af trelleborgtypen.  
Vikingetidens ringborge er en central del af fortællingen om det danske rige i vikingetiden og et af Danmarks bud på 
UNESCO verdensarv. Borgene er stort set identiske, og de må være opført af den samme bygherre. Men hvad blev 
de brugt til, har Harald Blåtand opført dem og hvorfor forsvandt de igen?  
Det arkæologiske kendskab til disse vigtige anlæg bygger i dag på ældre og utidssvarende undersøgelser. Siden 
1970 er der kun foretaget mindre udgravninger på trelleborgene.  
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Formål: Museum Sydøstdanmark og Aarhus Universitet har sammen udarbejdet et 4-årigt forskningsprojekt som 
udnytter den enestående mulighed Borgring giver for at udforske og løse den historiske gåde som trelleborgene 
stadigvæk frembyder. Med nye metoder vil det på Borgring være muligt at udrede borgbyggeriets praksis og 
organisation, hvor hurtigt man byggede borgene, deres relative alder og hvilket miljø, landskab og geografi de var en 
del af. Dermed kan man forstå disse meget store anlæg i relation til vikingetidens historie og til Danmarks tidlige 
historie som politisk rige 
Samarbejdspartnere:  
Århus universitet, Nationalmuseet og Vallø stift 
Publikation:  
Vilkår og forudsætning:  
Det udarbejdede forskningsprojekt.  
Ressourcetræk:  
Kulturarvsenheden/Jens Ulriksen, Nanna Holm, Jonas Christensen og Maja Schultz 
Ansvarlig:  
Jens Ulriksen 
 
Handleplan  
2016: 
BORGENS ARKITEKTUR OG ALDER 
Østportområdet. Det stærkt nedslidte portområde, hvor voldresten udgør <40 cm under pløjelag, giver 
optimale vilkår for en afdækning af et helt portområde og tilgrænsende dele af volden. Desuden skal 
områderne foran og bag porten afdækkes med henblik på at undersøge mulige spor af bygninger, veje, 
voldgrav eller palisader. 
Snitgravning ved sydporten. Prøvegravningen viste, at den sydlige del af volden er anlagt på tykke lag af ler 
med en faskinekonstruktion af træ. Det bevarede træ åbner muligheder for årringsdatering. Samtidig gives 
fremragende betingelser for en geo-arkæologisk undersøgelse af anlæggets opbygning. 
Udgravning af Ågård, Bjæverskov, der er en vikingetidsbebyggelse i Borgrings opland. 
En forskningsartikel i et fagfællebedømt forskningstidsskrift 
 
2017: 
BORGENS BRUG OG ENDELIGT 
Borgens nordport. Brandtomt, bevaret i ca. 80 cm’s højde med intakt (forkullet) tømmer. Undersøgelsen vil 
kunne give præcis viden om borganlæggets tømmerbygning og levere materiale til datering. Udgravning af 
50% af portområdet skal belyse borgens ødelæggelse, herunder mulige kampspor. 
Sydvold og ådal. Snit gennem sydvolden ud i ådalen for at finde bevaret træ. 
Besejlingsforhold. Geo-arkæologiske undersøgelser i ådalen og ”søen” mod nordvest for at afklare 
lagdannelsen, herunder belysning af muligheden for sejle til Borgring via Køge Å. 
Borgens indre bebyggelse. Eftersøgning og evt. udgravning af bygninger og andre konstruktioner fra ældre 
jernalder og vikingetid indenfor ringvolden. 
Anlæg omkring borgen. Prøvegravning af Borgrings nærmeste omgivelser mhp. påvisning af 
bebyggelsesspor, gravplads, veje mv. 
Prøvegravninger i oplandet mhp. vikingetidens gårde og en anløbsplads. 
Ph.d-projekt. Borgring i sammenhæng – arkæologi og historie. 
En forskningsartikel i et fagfællebedømt forskningstidsskrift 
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2018: 
BORGENS OMGIVELSER – GRAVPLADS OG BESEJLING 
Vestportens adgangsforhold. Har der været en bro over bækken ind til borgen? Er porten brændt? 
Anlæg omkring borgen. Prøveudgravninger i form af søgegrøfter på arealer omkring Borgring med henblik 
på eftersøgning af mulige bebyggelsesspor, grave, voldgrav, vejanlæg og anløbsplads. 
Evt. udgravning af hustomter i borgindret. 
Udgravning på 1-3 oplandslokaliteter. 
En forskningsartikel i et fagfællebedømt forskningstidsskrift 
Ph.d-projekt. Borgring i sammenhæng – arkæologi og historie. 
2019: 
Ph.d-projekt. Borgring i sammenhæng – arkæologi og historie. 
 
 
Redegørelse for Borgringprojektets fremdrift og resultater i 2017 
 
Resumé 
Borgringprojektet fortsatte i sit andet år med omfattende udgravninger i såvel selve Borgring som i borgens 
nærmeste omgivelser. Undersøgelsen af borgens opland i projektdelen ”Det kontrollerede landskab” 
omfattede en mindre udgravning af stormandsbebyggelsen Ågård i Bjæverskov, prøvegravning af en ny 
lokalitet i Store Salby samt detektorafsøgninger på nye arealer. I 2017 er ydermere kommet resultater af en 
række naturvidenskabelige analyser af makrofossiler, pollen og genstandsmateriale fra Borgring og af 
makrofossilprøver fra Ågård.  
Alle planlagte elementer af projektet blev gennemført indenfor de afsatte økonomiske rammer. 
 
Borgen 
Den oprindelige plan for Borgringprojektets sæson 2 var at udgrave en halvdel af nordporten, at undersøge 
borgpladsen for huskonstruktioner, veje mv., og at området udenfor vestporten skulle udgraves for at 
konstatere, om der har været en bro over bækken udenfor volden, og om der er spor efter en vej. 
På foranledning af lodsejerens dyrkningsplaner viste det sig at være hensigtsmæssigt at ændre planerne 
for hvilke arealer, der skulle undersøges i 2017. Samtidig var det muligt at fordele de mere 
publikumsvenlige udgravningsområder i borgen til både 2017 og 2018.  
 
2017 kom til at blive den mest intensive del af Borgringprojektet, hvad udgravninger angår. Der blev gravet 
uafbrudt fra sidste uge i maj til begyndelsen af oktober. At undersøgelserne strakte sig ind i efteråret hang 
sammen med, at der blev prøvegravet et område på ca. 23 ha. på markerne udenom borgen.  
 
Nordporten 
Efter forundersøgelsen i 2014 stod det klart, at nordporten var en brandtomt, hvor relativt store stykker af 
forkullede planker var væltet ind i portens indre. To forskellige stykker træ herfra er C14-dateret til 10. årh.  
Målsætningen i 2017 var at udgrave den ene halvdel af porten for at klarlægge portens konstruktion samt 
nedbrændingens årsag og forløb. Den anden halvdel forblev urørt af bevaringshensyn. Resultaterne viser, 
at man har opført porten på bar, ubeboet mark. Ovenpå det oprindelige muldlag er blevet udlagt et jordlag 
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inde i porten, formentlig som et slidlag. Branden ser ud til at være startet tre forskellige steder langs 
portens sider. Den er med andre ord påsat. Efter brandens hærgen er de mest forkullede planker væltet ind 
i porten. På et tidspunkt i første halvdel af 1000-tallet er porten blevet benyttet som adgangsvej til borgens 
indre. Der blev påvist tydelige hjulspor, der gennemskar det forkullede tømmer, og nede i hjulsporene var 
skår af en karakteristisk, engelsk inspireret glaseret keramik, der i Danmark sandsynligvis skal knyttes til 
Knud den Stores regeringstid (1018-1035). Fundmængden i porten var i øvrigt meget begrænset. Al 
jorden blev vandsoldet for at få sikkerhed for, at der var gjort alt, der var muligt, for at finde selv de mindste 
genstande. Udover nogle håndfulde af den glaserede keramik fremkom et par glasperler og et lille beslag 
fra en sjælden gotlandsk fibel i lagene fra tiden, hvor porten har fungeret.  
Da vi gravede i det oprindelige muldlag, begyndte der til gengæld at komme mere keramik. Der var 
imidlertid tale om skår fra romersk jernalder, men det forsikrede os om, at metoden var rigtig og vigtig. 
 
Borgpladsen 
Som følge af de ændrede planer for iværksættelsen af udgravningens forskellige delelementer, blev den 
planlagte undersøgelse af borgpladsen delt i to, således at én del blev gennemført i 2017, mens den 
anden del blev udskudt til 2018.  
I 2017 blev åbnet et smalt udgravningsfelt fra sydporten til borgens nordlige del. Meningen var dels at 
eftersøge bygninger og gader i vestsiden af borgen, dels at afgøre om den markante bakke fra borgens 
centrum til sydporten var naturlig, eller om der er blevet modelleret på landskabet i forbindelse med 
borgbyggeriet. For at tage det sidste først, så er bakkens hældningsgrad givet fra naturens side. Det er 
tankevækkende, at faldet fra borgpladsens centrum til sydportens yderside i vore dage er ca. 5,5 m målt på 
markoverfladen. I vikingetiden har faldet endda været større, for udpløjningen af volden har udjævnet og 
forhøjet terrænet omkring sydporten. 
Der blev ikke påvist stolpehuller eller andet, der kunne relateres til huse eller gader. Det smalle felt 
afdækkede selve centrum af borgpladsen, hvor der i bl.a. Trelleborg og Aggersborg er registreret større 
stolpehuller i et kvadrat, hvor korsgadens to akser mødes. Heller ikke disse anlæg var at se. Feltet blev 
derpå udvidet i en bane mod nord, vest for borgens midtakse. Der var spredte fyldskifter, nogle fra oldtiden, 
andre fra nyere tid, men ingen rester af karréer eller andre bygninger. Nordligst var et område på 
sammenlagt lidt over 100 m2 med trækulsholdig jord og ildskørnede sten, der endvidere rummede keramik 
fra romersk jernalder. Til gengæld var der hverken anlægsspor eller oldsager fra vikingetid.   
 
Ådalen 
De kendte ringborge ligger alle i forbindelse med et større eller mindre vandløb eller ved kysten, hvorfor 
teorier om borgenes tilknytning til søfarten har været et gennemgående tema siden Trelleborg blev 
udgravet for 80 år siden. Borgring ligger med sydporten opbygget på kunstigt tilført fyld helt ude i ådalen, 
så besejlingsmuligheden via Køge Å har været et indlysende spørgsmål at undersøge i detaljen. 
Boringer i 2016 har allerede antydet, at der er en særpræget lagserie i ådalen. Under pløjelaget er påvist et 
ca. 60 cm tykt lerlag, som overlejrer de tørve- og siltaflejringer, der er det normale billede i en ådal. 
I 2017 blev gravet en godt 80 m lang søgegrøft fra borgens sydvold og ud i ådalen. Det pålagte lerlag 
dækkede gamle ålejer, men blev samtidig gennemskåret af andre, yngre åløb. C14-dateringer af lagene 
over og under leret peger på, at det er tilført i sen middelalder eller renæssancen.  
Omtrent 25 m fra volden blev vikingetidens åløb fundet. Ca. 60 m fra volden dukkede samme åløb op igen, 
og det viser, at åen har snoet sig markant, ganske som den gør det i dag øst for Borgring og motorvejen. I 
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de vanddrukne siltlag fandtes en kort, slidt planke med tapper i begge ender, og langs den ene langside 
var tre borede huller, hvoraf de to var ødelagte. Hvad planken har indgået i, er endnu ikke klarlagt, men den 
er årringsdateret til et tidspunkt efter 966 e.Kr. Et flækket hjulnav af rødel fra vikingetid blev fundet i det 
vikingetidige åleje, og fra samme tid stammer bundter af hørstængler, der har været lagt til rødning i det 
stille flydende åvand.  
I forhold til besejling, så har det 3-5 m brede, kraftigt snoede vandløb med en vanddybde på 0,5-1 m ikke 
været anvendeligt for andet og mere end stammebåde eller korte pramme. 
 
Borgrings umiddelbare omgivelser 
Prøvegravningen omkring Borgring har været et vigtigt element i projektet, for en tilsvarende systematisk 
eftersøgning af spor efter grave, huse og veje i en ringborgs umiddelbare omgivelser er ikke sket tidligere. 
Forudgående ekstensiv afsøgning med metaldetektor havde ikke resulteret i genstandsfund, hverken fra 
jernalder, vikingetid eller middelalder.  
I søgegrøfterne fandtes overvejende spredte kogestens- og affaldsgruber og andre fyldskifter. Enkelte 
steder var rester af hustomter, der dog ikke i noget tilfælde lignede vikingetidens byggetradition. Øst for 
motorvejen fandtes flere hustomter fra ældre jernalder, samt en rammeformet bygning af tætstillede, 
kraftige stolper, hvor den ene gavl var helt åben. Dateringen af denne særegne konstruktion afventer C14-
analyse. 
En væsentlig erkendelse var, at landskabet, som det ser ud i dag, er kraftigt ændret siden vikingetiden som 
følge af tilførsel af lerjord. Det var særlig markant lige nord for borgen og på østsiden af motorvejen. Også 
på vestsiden af borgen er påført store mængder jord efter vikingetiden, og i nyeste tid er bækken blevet 
rørlagt og terrænforskellen udjævnet. Det er tydeligt, at Borgring fra naturens side har draget fordel af de 
lavtliggende, stedvist vandlidende arealer mod nord og øst, og af den i terrænet dybt nedskårne bæk langs 
vestsiden.  
 
Det kontrollerede landskab 
Projektdelen ”Det kontrollerede landskab” undersøger de naturbetingede og menneskeskabte rammer i 
oplandet omkring Borgring for at opnå en større forståelse for denne vikingetidige magtdemonstration og 
dens indflydelse omgivelserne.  
 
Store Salby 
Store Salby ligger omtrent 2 km nord for Borgring. Stednavnet betyder ”bebyggelsen med salshuset”, dvs. 
et kulthus eller en stormands hus. Alene stednavnet er interessant i forhold til Borgring og den 
magtforskydning, man kan forestille sig, der er sket, da borgen etableres. Indledende 
metaldetektorrekognoscering i 2016 resulterede i en sølvmønt og et vægtlod fra 1000-tallet vest for 
landsbyen, mens der i dens sydlige udkant blev fundet et smykke fra yngre germansk jernalder og et beslag 
fra vikingetid. 
I 2017 gennemførtes en prøvegravning af en ca. 5 ha. stor mark på vestsiden af landsbyen. Der blev ikke 
fundet sikre spor fra vikingetid, hverken blandt anlæg eller genstandsfund, der i stedet stammede fra 
midten af førromersk jernalder (300-200 f.Kr.).  
Arealet med fund syd for landsbyen er det endnu ikke lykkedes at få lov til at undersøge nærmere.  
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Ågård 
I Bjæverskov, ca. 6,5 km øst for Borgring, undersøges vikingetidsbebyggelsen Ågård, der dækker mere 
end 5 ha. Pladsen udmærker sig ved mange huskonstruktioner, hvoraf adskillige er velbyggede og nogle 
har konstruktionsmæssige detaljer, der ellers bedst kendes fra konge- eller høvdingesædet i Lejre og fra 
stormandsgården Strøby-Toftegård på Stevns. Et af husene er en ca. 26 m lang halbygning med meget 
kraftige stolpehuller fra den tagbærende konstruktion, og i tilknytning til huset fandtes en særlig 
indhegning. Som med bygningsdetaljerne er særindhegninger et fænomen, der kendes fra vikingetidens 
herskerresidenser som Lejre og Tissø.  
At Ågård har været hjemsted for en slægt af høj status understreges af metalgenstandene fra pløjelag og 
anlæg. Bronze- og sølvsmykker er typisk af høj kvalitet, og nogle endda enestående i deres udformning.  
I 2017 blev udgravet sammenlagt 2.338 m2. To hustomter, der blev delvist frilagt i 2013, blev 
færdigudgravet, og yderligere tre hustomter fra yngre germansk jernalder eller vikingetid blev påvist i et felt 
syd herfor. Hertil kom flere mindre bygninger i et område, der var forstyrret af grøfter fra nyere tid. Et 
usædvanligt fund i en affaldsgrube var en jernspore fra vikingetid. Sammen med en fornemt udført 
dyrehovedformet endebeslag til en pragtkæde af sølv understreger genstandsmaterialet Ågårds høje status 
i 700-900-tallet.  
 
Metaldetektorrekognoscering 
Grønnevej i det sydøstlige Lellinge er udpeget som afsøgningsområde, da bebyggelse i Borgrings 
nærmeste opland er væsentlige at få kortlagt. Herfra kommer et smykkefund af et fra 7.-8. årh.  
Jonstofte er navnet på en mark under Gl. Lellingegård. Navnet antyder, at der kan have ligget en landsby 
eller gård, som for længst er nedlagt. Efterleddet -tofte henføres normalt til vikingetid, mens forleddet, Jon-, 
er et mandsnavn, der først optræder i middelalderen. Stednavnet er således lidt tvetydigt. Markarealet har 
forhøjede bonitetstal, der nogle gange er afstedkommet af bebyggelse i yngre jernalder, og på den 
modsatte side af Vestmotorvejen har museet tidligere undersøgt gårde fra ældre germansk jernalder. Trods 
disse indikatorer har detektorafsøgningen ikke resulteret i fund, der kan kaste lys over lokaliteten.  
 
Analyseresultater 
 
Borgring 
Der er foretaget en mikro-XRF analyse af to udaterede sølvbarrer fra Borgring og sammenlignet sølvets 
bestanddele med to sølvbarrer fra et skattefund fra ældre germansk jernalder, som er fundet ved Ølby 
nogle kilometer fra Borgring. Hensigten var at fastslå, om de udaterede barrer fra Borgring havde en 
tilsvarende sammensætning som barrerne fra Ølby. Det viste sig, at de fire barrer overordnet set var relativt 
ens, men der var ikke desto mindre forskelle i indhold af tin, hvor Borgringstykkerne kun indeholdt halvt så 
meget som barrerne fra Ølby. Analysen er gennmeført af Geoscience, AU, 
 
Der er foretaget tyndslib af skår af glaseret keramik fra østporten for at godtgøre, om der er tale om 
engelsk fremstillet Stamford-keramik eller end østdansk efterligning, som bl.a. kendes fra Lund, Roskilde og 
Lejre. Resultatet viser, at der er tale om keramik fremstillet i Danmark/Skåne. Analysen er foretaget af 
Department of Archaeology, University of Sheffield 
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Der er analyseret prøver af jernredskaber og jernbarrer, der har ligget i en værktøjskasse i østporten. Det 
viste sig, at hovedparten af materialet er vel smedet af jern af høj kvalitet, hvoraf det meste stammer fra det 
sydlige Sverige, mens enkelte stykker er fra hhv. Centraleuropa og Østdanmark. Analysen er lavet af 
Heimdal-Archaeometry, Virum. 
 
Ågård 
Der er analyseret 25 makrofossilprøver fra seks hustomter fra Ågård. En interessant oplysning var, at der 
fandtes små, glasagtige slagger, der viser, at flere af husene må være brændt ned under høje temperaturer.  
Blandt 207 identificerede kerner var alle fire kornsorter til stede. Antallet af kerner er så begrænset, at det 
ikke kan understøtte for håndfaste konklusioner, så en for vikingetiden påfaldende dominans af havre er 
ikke nødvendigvis et udtryk for et reelt forhold. Rug er den almindeligste sort i vikingetiden, og den er også 
den næst hyppigste korntype på Ågård. Tilstedeværelsen af frø fra ukrudtsplanten klinte kan knyttes til 
dyrkning af vinterrug. 
Makrofossilerne omfattede desuden forkullede rester af blæretang/buletang, en saltvandsplante, der også 
er fundet i herskerresidensen Tissø. Analysen er gennemført af Miljøarkæologi og Materialeforskning, 
Nationalmuseet. 
 
Publikationer 2017 
Ulriksen, J., J. Christensen, N. Holm, M.K. Schultz og S.M. Sindbæk 2017: Borgring sæson 1 –  
vold, brand og ødelæggelse. Årbog 2016 Museum Sydøstdanmark, 10-21. 
 
2018 
Borgringprojektets sidste udgravningssæson gennemføres i sommeren 2018.  
Vestporten 
Vestporten afrømmes i fladen for at konstatere, om den er brændt i lighed med portene i øst og nord. Der 
foretages ikke en egentlig udgravning af vestporten, der i stedet bevares til eftertiden. Skulle der opstå en 
mulighed for at udtage træ, der kan årringsdateres, vil det kun ske efter nærmere aftale med Slots- og 
Kulturstyrelsen. Selve portåbningen og bækløbet foran porten frilægges, og det undersøges, om der er bro 
og/eller vejforløb i forbindelse hermed.  
 
Borgpladsen 
I 2016 afrømmedes et mindre felt i nordøstkvadranten for at eftersøge hustomter og ringgade. Hér blev kun 
fundet en smal grøft, der umiddelbart lignede en krummet væggrøft. Imidlertid blev der ikke påvist en 
modstående langvæg, en gavl eller spor af den tagbærende konstruktion. Da opmålingen senere blev lagt 
sammen med en model af Fyrkat, der har samme dimensioner som Borgring, viste det sig, at placeringen af 
den krummede grøft på Borgring er meget lig en væglinje i et hus på Fyrkat.  
I 2018 skal åbnes et lidt større areal i dette område for at sikre, at der ikke er konstruktioner, som er blevet 
overset i den vanskelige undergrund. 
 
Nordøstvolden 
Prøvegravningen af Borgrings nærmeste omgivelser viste, at terrænet nord og nordøst for borgen, i 
modsætning til i dag, har været præget af et markant terrænfald fra borgområdet til et vådområde.  
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En grøft gennem volden til vådområdet skal kaste lys over voldfrontens udseende og afgøre, om der er 
foretaget kunstige ændringer i terrænet umiddelbart foran volden. 
 
Sydvestvolden 
I Aggersborg, Trelleborg og Fyrkat er påvist en markant trækonstruktion, der har holdt voldfylden af jord og 
græstørv på plads. Denne konstruktion er endnu ikke påvist på Borgring, selvom radiære refleksioner fra 
gradiometermålingen i 2013 tydede på det.  
Det kan vise sig at være rigtigt, at der ikke har været et træskelet inde i volden, men for at kunne 
underbygge dette, foretages en udgravning af en sekvens af sydvestvolden. Vi ved fra de andre borge, at 
der kan være enkelte eller flere fag af træskelettet, der af en eller anden årsag mangler. Det er derfor 
afgørende, at udgravningen er så bred, at træskelettets dele med overvejende sandsynlighed vil kunne 
findes indenfor feltets rammer.  
Som nævnte viste gradiometeret påfaldende radiære refleksioner i volden, hvis årsag vi endnu ikke har 
fundet et fyldestgørende svar på. Ved udgravningen i sydvestvolden skal anvendes et magnetometer i et 
forsøg på at godtgøre, om refleksionerne kan spores ved udgravning, så vi kan udtage naturvidenskabelige 
prøver, der kan afsløre, hvad der afstedkommer forskellene. 
 
Ådalen 
Søgegrøften i ådalen i 2017 viste, at der er meget fine bevaringsforhold for organisk materiale i det niveau, 
hvor vikingetidens åløb har befundet sig. Det er derfor et ønske at åbne et mindre felt på ca. 8x5 m i 
området foran sydporten. Målsætningen er at se, om der er et decideret affaldsområde udenfor porten, og 
om der evt. er stående tømmer, der kan have forbindelse til borgen. En eller flere årringsdateringer vil være 
af meget stor betydning for projektets resultat. 
 
Det kontrollerede landskab 
Gl. Køgegård 
Gl. Køgegård ligger på et sted ved Køge Å, hvor vandløbet ændrer sig fra forholdsvist bredt med store 
slyngninger til et væsentligt smallere åleje med snævre slyngninger. Samtidig er Gl. Køgegård placeret, 
hvor morænelandskabet standser ved kanten af lavt liggende strandenge, der har strakt sig flere hundrede 
meter mod øst til Køge Bugt. Nord for Gl. Køgegård er undersøgt ruinen af en romansk kirke med 
tilhørende kirkegård fra 11-1200-tallet. På marken vest for Gl. Køgegård er fundet flere genstande af 
metal, som viser, at der har været aktiviteter fra yngre germansk jernalder til ind i middelalderen. I 
forbindelse med Borgringprojektets detektorundersøgelse af marken er der af vikingetidige genstande 
fundet et fragment af en trefliget fibel, en del af en balancevægt og et vægtlod magen til loddet fra Store 
Salby. 
I lyset af, at Køge Å ikke har været sejlbar for skibe i vikingetiden, er det en mulighed, at der har ligget en 
anløbsplads, hvor åens udseende og farbarhed ændrer sig. Med det sigte gennemføres en prøvegravning 
af henved 7 ha. på marken vest for Gl. Køgegård.   
 
Borgringseminar 
I det sene efterår 2018 afholdes et seminar, hvor Borgringprojektets resultater fremlægges for et bredt 
publikum. Til seminaret inviteres forskere, der arbejder med vikingetidens befæstede anlæg i regionerne 
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omkring Østersøen og Nordsøen, til at bidrage med indlæg, der kan at sætte Borgring i perspektiv.  
Seminaret afholdes i samarbejde med Saxo-instituttet, Københavns Universitet. 
 
 
Vikinger 
 
Med udgangspunkt i Museum Sydøstdanmarks store forskningsprojekt Borgring vil museet i de næste år 
styrke indsatsen inden for vikingetid. Museet har ikke mindre end 5 forskere med specialer inden for 
vikingetid i den arkæologiske enhed. Det potentiale skal udnyttes og det er ambitionen, at museet om fire 
år har forøget sin viden, forskning og formidling af vikinger markant, således at Museum Sydøstdanmark har 
en fremtrædende rolle inden for vikingeforskning og formidling. 
Museets indsats vil for en stor dels vedkommende blive koblet på Borgring og forståelsen af vikingeborgen. 
Der er et stort potentiale for tilvækst af fund og oplysninger om vikingetiden på Køgeegnen og i resten af 
Sydsjælland og på Møn. Nogle områder er mere undersøgt og fundtunge end andre, hvilket hænger 
sammen med by- og erhvervsudvikling samt infrastrukturens udbygning, og at detektorfolket ikke 
nødvendigvis har en mere overordnet tilgang til, hvor de går.  
Køgeegnens centrale position i vikingetiden er udgangspunktet for forskningen. Den hænger dels sammen 
med god landbrugsjord og adgang til græsning, dels at kommunikationslinjer fra Vestsjælland (Korsør, 
Trelleborg) til Østsjælland (Køgeegnen, Stevns) har forløbet via Ringsted, syd for Køge Å og åsdannelsen 
på åens nordside. Ved Borgring har den øst-vestgående rute mødt den vigtigste nord-sydgående rute i 
Østsjælland. Reminiscenser af rutenettet genfindes både i 1700-tallets chausséer (Rute 150 og Rute 151) 
og det moderne motorvejsforløb (E20 og E47). 
Hertil kommer adgangen til Øresund og Østersøen, som (også) i VT har været vigtige farvande. 
Detektorfundene strømmer ind fra især Møn, som i vikingetid havde en central rolle pga forbindelsen til 
Østersøen. Sydsjælland er forholdsvis uopdyrket, Næstved og Vordingborg har rødder i vikingetid og to 
enestående handels- og togtpladser viser potentialet 
 
 
Ph.d.-projekt - Ideen om det gode liv  
 
Emne: Samspillet mellem menneske, arkitektur og idealer i vikingetidens samfund. Ph.d.-projektets fokus 
er vikingetidens arkitekturs kulturelle og samfundsmæssige sammenhæng. Afsættet tages i det udgravede 
stormandskompleks Toftegård på det nordlige Stevns, hvor stormandens velbyggede haller og bondens 
almindelige langhuse findes side om side. Her ses tydeligt, hvordan arkitekturen afspejler, efterligner og 
bryder traditionen i en dynamisk udvikling gennem vikingetiden.  
Formål: Projektets formål er at præsentere en ny forståelsesramme for langhuset som kulturbærende 
element i vikingetiden. Med udgangspunkt i en bearbejdning af materialet fra Toftegård skal der udarbejdes 
en ny hustypologi for perioden 500-1200 e.Kr., der er opdateret på både den teoretiske baggrund og 
inddragelse af det nyeste materiale.  
Hustypologien skal bruges som fortolkningsredskab til at kortlægge langhusets udvikling i Sydskandinavien 
som et resultat af både teknologiske, sociale og kulturelle processer. På baggrund af hustypologien skal 
der laves en samlet analyse og fortolkning af materialet fra Toftegård, der lægger op til en diskussion af 
samspillet mellem mennesker, arkitektur og datidens ide om ’det gode liv’. 
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Samarbejdspartnere: Århus Universitet 
Publikation: Resultaterne publiceres løbende i fagfællebedømte internationale tidskrifter og samleværker,. 
Vilkår: Finansiering gennem projeket Førkristne Kultpladser, Kulturstyrelsen, Aarhus universitet og museet. 
Ressourcetræk: Der afsættes per år økonomi svarende til 4 mdr. årsværk 
Ansvarlig: Anna Beck 
 
Handleplan: 
2017:  
1. September 2017. Ph.d. afsluttet 
 
Resultat: PhD projektet blev afleveret december 2017. Det skal forsvares på Aarhus Universitet d. 12. 
marts 2018. 
 
 
Vester Egesborg 
 
Emne: Anløbsplads fra vikingetid 
Formål: Videnskabelig bearbejdning og publicering af udgravningsresultaterne fra anløbspladsen fra 
yngre jernalder og vikingetid ved Vester Egesborg. Den videnskabelige bearbejdning fokuserer på to 
hovedområder: 
Anløbspladsens struktur og funktion. Vester Egesborgs struktur adskiller sig fra hovedparten af de 
komparative lokaliteter, som er undersøgt i større eller mindre omfang i Danmark, Skåne og Sydslesvig. Til 
gengæld minder den om nabolokaliteten Næs, der er en specialiseret hørfremstillingsplads, og Vester 
Egesborg har på tilsvarende vis jernsmedning som et meget fremtrædende element. Spørgsmålet er, om 
der i dette tilfælde er tale om en specialiseret anløbsplads med fremstillingsvirksomhed som primær 
funktion, eller om der i virkeligheden er tale om en agrar lokalitet, som omkring år 1000 flytter knap en 
kilometer mod nord og bliver til landsbyen Vester Egesborg, hvor den ligger i dag.  
Analysen vil dels basere sig på bebyggelsens struktur, hvor hustyperne og deres funktioner vil bliver 
beskrevet og vurderet, dels det meget omfattende genstandsmateriale, der for størstedelens 
vedkommende er fundet i grubehuse, affaldsgruber og kulturlag.  
I analysen vurderes Vester Egesborg i forhold til udgravningsresultater fra specialiserede anløbspladser og 
agrare bebyggelser både lokalt, regionalt i forhold til Østdanmark og overregionalt i forhold til Danmark 
som helhed og landene langs Østersøens kyster med særligt fokus på Nordtyskland, Sverige og de øvrige 
lande omkring Østersøen. Desuden skal Vester Egesborgs ophør analyseres i forhold til de 
samfundsmæssige ændringer, der skete i vikingetidens sidste 100-150 år, hvor de første bydannelser af 
middelalderligt tilsnit etableredes i Danmark. 
Netværksdannelse. Vester Egesborg har indgået i flere netværk, som direkte eller indirekte kan aflæses i 
fundmaterialet. Det lokale netværk udgøres af et opland, der har benyttet pladsen som anløbssted og som i 
et vist omfang har forsynet pladsen med råmaterialer og mennesker. Det lokale netværk har været styret af 
en eller flere stormandsfamilier. Især disse bestemmende aktører har haft interesser med et regionalt og 
overregionalt fokus. Analyser af affaldet fra jernsmedningen skal forsøge at afdække, om råmaterialerne er 
lokale eller importerede. Uanset ophavet vidner omfanget af smedeprocesserne om, at der er tale om 
produktion, som ligger ud over eget forbrug. Det betyder, at der har været et eller flere eksterne led i et 
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netværk, som kan have været både lokalt, regionalt og overregionalt. I genstandsmaterialet foreligger flere 
elementer, som peger på netværkets udstrækning. Glasperler af typer, der er fremstillet i Ribe, trækker et 
spor til handels- og håndværkspladser omkring Østersøen, og sporet fører også til Vester Egesborg. 
Ydermere har Vester Egesborg haft sin egen produktion af glasperler. En analyse af glasperler fra 
oplandets agrare bebyggelse kan afsløre, om de har været beregnet på det lokale område. Hvad angår 
kamme af ben og tak findes typerne over store dele af Sydskandinavien og på de skandinavisk prægede 
handels- og håndværkspladser syd for Østersøen. Dekorationsmæssigt er der en gruppe af benkamme fra 
Vester Egesborg, som kan sammenlignes med ornamentik på kamme fra Mellemsverige og det vestligste 
Rusland. I samme retning peger fund af en karneolperle, en bjørnetandperle, et pilekoggerbeslag og 
særlige typer af pilespidser og jernfibler. Mod den sydvestlige Østersø peger en bronzekam, som 
sandsynligvis er fremstillet i Hedeby. Herfra kan også de frankiske og engelske drikkeglas, der er fundet 
rester af, være kommet, ligesom en del af en balancevægt kan stamme fra en anglo-irsk type. Typisk 
upåagtet, men ofte tilstedeværende, er klæbersten og skifer fra Norge. 
Det nævnte genstandsmateriale peger på generelle netværk, som har omfattet store del af 
Sydskandinavien, bl.a. repræsenteret ved ovennævnte klæbersten og skifer, men også i form af sølvmønter 
fra Kalifatet, der kom til området i flere omgange i løbet af vikingetiden. Der er imidlertid spor af snævrere 
netværk, der har kastet særlige kamme, våben og fibler af sig, og som peger på, at Vester Egesborg har 
haft forbindelser mod den østlige Østersø.  
Analysen skal undersøge den kronologiske udvikling i netværkene, som allerede kan anes fra 6.-7. årh. til 
8.-10. årh., og der skal fokuseres på, at der er netværk, som er generelle, mens andre er specifikke og 
affødt af særinteresser. 
Samarbejdspartnere: Zoologisk museum, museer, universiteter i Nordeuropa. 
Publikation: Resultaterne skal fremlægges i en fagfællebedømt, dansksproget monografi med et tysk 
eller engelsk resumé. 
Vilkår: Bevilling fra Beckett-fonden og Krogagerfonden suppleres med midler fra museet. 
Ressourcetræk: Jens Ulriksen 
Ansvarlig: Jens Ulriksen 
 
Handleplan: 
2017:  
Publicering 
 
Resultat: Manuskriptet er klar til publicering. Der er lavet aftale med Aarhus universitetsforlag, der skal 
udgive bogen. Der er sendt ansøgninger til 7 fonde, da der mangler finansiering af udgifterne til udgivelse 
og til de sidste genstandsfoto. Efter planen skal bogen udkomme senere i 2018. 
 
 
Togt- og mobiliseringspladser 
 
Formål: Hensigten med dette projekt er at udforske udviklingen af Danmarks sømilitære organisation i 
tidsrummet 500-1100 e. Kr. Først vil organisationens ressourcebehov og øvrige logistiske udfordringer 
blive klarlagt. Siden vil de arkæologiske vidnesbyrd efter datidens stormandssæder og produktionspladser 
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blive inddraget i en komparativ analyse, der vil søge svar på, hvordan ressourcerne til krigsflåderne blev 
tilvejebragt.  
Samarbejdspartnere: Nationalmuseet, Vikingeskibsmuseet. 
Publikation: Monografi og artikler, fagfællebedømte, nationalt og internationalt. 
Vilkår og forudsætning: Eksterne midler skal søges. 
Ressourcetræk: Kulturarvsenheden 
Ansvarlig: Jens Ulriksen 
 
Handleplan:  
2016-2017:  
udarbejdelse af samlet projektansøgning til fond.  
 
Resultat: Projektet er stadig aktivt, men milestones er forsinket på grund af dødsfald og sygdom i 
projektgruppen. 
 
 
Tryggevælde Å – vandvej eller barriere? 
 
Formål: Eftersøgning af vadesteder og broer i ådalen fra Karise mod mundingen mhp. at fastslå trafikårer til 
og fra Stevns. Fastlæggelse af muligheden for at bruge åen som vandvej og – i givet fald – hvor langt 
opstrøms. Hertil kommer eftersøgning af anløbspladser langs åen, hvor en potentiel lokalitet findes ved 
Valløby og ved Prambroen. 
Økonomi: 
Samarbejdspartnere: Saxo-Instituttet, Miljøarkæologi og materialeforskning, Nationalmuseet, Aarhus 
Universitet-Geoscience, Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung 
Publikation: Fagfællebedømte artikler, nationalt og internationalt 
Vilkår og forudsætning: Eksterne midler skal skaffes til geofysik, arkæo-botanik, prøvegravninger. 
Studerende fra Saxo i praktikforløb. 
Ressourcetræk: Kulturarvsenheden 
Ansvarlig: Jens Ulriksen 
 
Handleplan: 
2016-2017: planlægning 
2017-2019: arbejde i ådalen og på dens bredder, først naturvidenskaber, siden arkæologi. 
 
Resultat: Der er foretaget en vurdering af potentialet for detektorafsøgninger af området fra Prambroen til 
Hårlev. For den nordlige del af området er der ligeledes set på jordens bonitet mhp. at udpege mulige 
bebyggelser. Der er udarbejdet kortmateriale med fortidsminder og stednavne og ud fra Videnskabernes 
Selskabs kort og Original 1-kort kortlægges broer, vadesteder, vandmøller, skov, eng og mose, nedlagte 
vejforløb mv. for Køgeområdet inkl den nordligste del af Tryggevælde Å. Der er iværksat en systematisk 
afsøgning af markarealerne omkring Strøby, der tydeligvis har rødder i vikingetiden. Erfaringerne fra 
boringer og analyser af Køge Ås beskaffenhed i forhold til sejlads til Borgring indgår nu i vurderingen af 
Tryggevælde Å som vandvej.  



 

 

74 

74 

 
 
Bebyggelse langs Køge bugt 500BC-1200AD  
 
Emne: Bebyggelsesdynamikken langs Køge bugt 500 BC – 1200 AD 
Formål: Vha kulstof-14 dateringer fra museets udgravninger ved Køge Bugt at belyse 
bebyggelsesdynamikken.  
I løbet af 2014 og vil 2015 vil museet have sendt et trecifret antal prøver til datering. Disse vil blive 
underkastet bayesian analyser, der skal danne baggrund for en kronologisk model, der kan holdes op imod 
de arkæologiske spor.  
Samarbejdspartnere: Aarhus universitet, c-14 lab, Nationalmuseets afdeling for Miljøarkæologi og 
materialeforskning. 
Publikation: I internationalt fagfællebedømt tidsskrift. 
Vilkår: Samtlige prøver er sendt til datering, sker i samarbejde med Nationalmuseet, der står for 
prøvetagningen. At museet modtager dateringerne indenfor tidsfristen, at der afsættes 2/12 årsværk. Skal 
godkendes af forskningsudvalget. 
Ressourcetræk: Kulturarvsenheden: 2-4 uger intern pr år hovedsageligt til Sune Villumsen. Tre måneder 
til at skrive artiklen 
Ansvarlig: Jens Ulriksen 
 
Handleplan  
2017:  
Primo 2017: Data tastes ind i museets dateringsdatabase.  
Analysearbejdet af de kronologiske modeller i samarbejde med Aarhus universitet. 
Der udarbejdes manuskript til publikation. 
 
Resultat: Databasen med C14 dateringer af hustomter blev tastet færdig i løbet af 2. kvartal 2017. Sune 
Villumsen blev opkvalificeret på Oxford University, så han kan behandle C14 dateringer statistisk. Det 
lykkedes ikke at skaffe penge hos Kulturministeriets forskningsudvalg til at skrive en artikel. 
 
 
Detektorpladser fra vikingetiden  
 
Formål: I samarbejde med detektorarkæologer at afsøge kendte vikingetidslokaliteter indenfor museets 
arkæologiske ansvarsområde.  
At detektorafsøge områder hvor vi på baggrund af stednavne og topografi kan forvente at finde nye 
vikingetidslokaliteter. 
Samarbejdspartnere: Et udvalg af detektoramatører, der er tilknyttet museet 
Publikation: Flere artikler i Gefjon, afhængigt af projektets resultater. 
Vilkår og forudsætning: At vi kan indhente de nødvendige tillladelser fra lodsejere. 
Ressourcetræk: Kulturarvsenheden 1 mdr. pr år 
Ansvarlig: Jens Ulriksen 
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Handleplan: 
2016:  
der udvælges et bredt udvalg af pladser som detektorafsøges 
2017-2019:  
løbende detektorafsøgning og udarbejdelse af artikel med beskrivelse af erfaringer og resultater. 
 
Resultater: "Jagten på vikingerne" foregår over en stor del af museets ansvarsområde. Museet har 
udpeget potentielle markarealer for detektorførere, som derpå selv står for kontakt til lodsejere og 
efterfølgende afsøgning. Det indebærer, at afsøgningerne sker med skiftende intensitet. Et særligt 
fokusområde er egnen omkring Køge, hvor Borgringprojektets oplandsundersøgelse tilgodeses. Et andet 
givtigt område ligger mellem Bårse og Vordingborg. Afsøgninger på Vestmøn har endnu til gode at bidrage 
med vikingetid; til gengæld er der fine fund fra ældre germansk jernalder og middelalder. 
 
Som en del af Borgringsprojektet blev Grønnevej i det sydøstlige Lellinge udpeget som afsøgningsområde, 
da bebyggelse i Borgrings nærmeste opland er væsentlige at få kortlagt. Herfra kommer et smykkefund af 
et fra 7.-8. årh.  
Jonstofte er navnet på en mark under Gl. Lellingegård. Navnet antyder, at der kan have ligget en landsby 
eller gård, som for længst er nedlagt. Efterleddet -tofte henføres normalt til vikingetid, mens forleddet, Jon-, 
er et mandsnavn, der først optræder i middelalderen. Stednavnet er således lidt tvetydigt. Markarealet har 
forhøjede bonitetstal, der nogle gange er afstedkommet af bebyggelse i yngre jernalder, og på den 
modsatte side af Vestmotorvejen har museet tidligere undersøgt gårde fra ældre germansk jernalder. Trods 
disse indikatorer har detektorafsøgningen ikke resulteret i fund, der kan kaste lys over lokaliteten.  
 
 
Kunsthåndværk   
 
Museet ejer en imponerende samling af kunsthåndværk og kunstindustriprodukter fra Næstved-
virksomhederne Holmegaard og Kähler. 35.000 glas fra Holmegaard samt arkivalier, malerier, fotos og 
tegninger. Kähler-samlingen rummer 10-15.000 numre, hvoraf 7.000 numre er keramik. Det er museets 
ambition at forske i disse rige samlinger med et dobbelt formål. Det ene er at belyse de to virksomheders 
historie. Virksomhederne er vigtige i landets håndværks- og industrihistorie. Det andet er at forske i 
glassets og keramikkens form, materiale, proces og æstetik. Den nye viden, museet producerer, vil blive 
stillet til rådighed på internationale platforme; både i forskningsmæssige fora samt i de kommercielle og 
interessebårne fora, hvor mennesker fra hele verden dyrker og deler deres interesse for design. 
Holmegaard-samlingen har også et internationalt potentiale forstået som en del af kunsthistorien. 
Samlingen belyser alle vigtige perioder i den nordiske stiludvikling, materialeforståelse og formgivning og 
rummer i sig historien om de sidste 200 års brugskunst-historie. 
 
Etnologisk undersøgelse af Holmegård Glasværk 
 
Emne: Interviewundersøgelse: Lokalidentitet. Relationer og interaktion mellem erhverv og by, mellem 
ansatte og ikke ansatte, mellem faggrupper etc. Social identitet og hierarki. Arbejdsliv i patriarkalsk 
virksomhed.   
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Fokus på arbejdsfunktioner/arbejdscyklus, socialt liv, konfliktpotentiale, socialt sikkerhedsnet, 
migrationsarbejdere, arbejderboliger, familietilknytning (vertikalt og horisontalt tidsmæssigt). 
Formål: Belyse samspil og modsætningsforhold mellem glasbyen (Holmegård Glasværks arbejderby) og 
Fensmark. Belyse arbejdsforhold i en virksomhedstype, der er ved at være forsvundet (den patriarkalske) 
og hvad der fulgte efter. Undersøgelsen skal være del af fundament for opbygning af udstilling og anden 
formidling i Holmegård-projektet. 
I forb. m. interviews foretages indsamling, hvis informanterne har relevante genstande. 
Samarbejdspartnere: Næstved Arkiverne (der har arkivalier fra tidligere interviews. Erhvervsarkivet (der 
har arkivalier fra Holmegård). Nationalmuseet (Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser – hvis de har 
interviews?). Københavns Universitet, Saxo-Instituttet. Niels Jul Nielsen (forsker i arbejdsliv og 
arbejdsforhold). 
Publikation: Artikel i peerreviewed tidsskrift. Kapitel i bogen om Holmegård (museets udgivelse) 
Vilkår: Publikationsmuligheder og mulighed for overbygning af aktuel forskningsteori afhænger af, om KU 
deltager. 
Ressourcetræk: Kulturarvsenheden 
Ansvarlig: Kristoffer B Pedersen 
 
Handleplan  
2017-2019:  
Ved realisering af museets Holmegaard-projekt kan materialet danne baggrund for formulering af et udvidet 
forskningsprojekt, der eventuelt vil kunne samtænkes med undersøgelse af Hegnetslund Teglværk  og 
Lervarefabrik.  
Kvalificeres og godkendes af forskningsudvalget.  
 
 
Lamper fra Fyens Glasværk 
 
Emne: Lamper fra Fyens Glasværk/dansk glaslampeproduktion 
Baggrund: Holmegaards lampeproduktion tog først for alvor fat i 1965 med fusionen med De forenede 
Glasværker, der inkluderede Fyens Glasværk.  
Produktionen af Fyens Glasværks lamper især fra slutningen af 1950erne og frem er så vidt vides slet ikke 
behandlet og en stor del af produktionen er ukendt – også for samlere. 
Formål: Med udgangspunkt i Holmegaard Glasværks Prøvesamling at belyse dansk produktion af 
glaslamper udgået fra Fyens Glasværk fra slutningen af 1800-tallet og frem til lukningen af værket i 1990. 
Formålet vil samtidig være at belyse dansk belysningskultur i forhold til skandinavisk/nordeuropæisk 
belysningskultur. Fyens Glasværk producerede ikke alene lamper i eget navn, men blandt også til landets 
førende lampeproducenter f.eks. Le Klint og Fog & Mørup samt andre endnu ikke identificerede kunder. 
Lamperne blev designet af glasværkets egne designere eller af kundernes egne designere.  
Fyens Glasværk var fra 1907 en del af Kastrup Glasværk og fra 1965 en del af Holmegaard Glasværk. 
Formålet vil bl.a. derfor være at belyse, hvad disse fusioner betød for værkets overlevelse samt identificere 
glasværket kunder og de lamper, der blev produceret her. Der er nemlig en del af samlingens lamper, der 
endnu ikke har kunnet identificeres ud fra det nuværende tilgængelige arkivmateriale. 
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Samtidig vil man kunne foretage en indsamling af arkivmateriale, lampekataloger mv. samt de lamper, der 
mangler i samlingen (hvilket vist er en del). 
Samarbejdspartnere: Designmuseum Danmark, Erhvervsarkivet, Syddansk Universitet (designhistorie), 
Fynske Glasvenner, lampe-virksomhederne. 
Publikation: Monografi 
Vilkår: Ekstern finansiering. Godkendes af forskningsudvalget. 
Ressourcetræk: Kulturarvsenheden, Susanne Outzen 
Ansvarlig: Kulturarvsenheden, Susanne Outzen 
 
Handleplan:  
2017:  
Fortsat registrering af lamperne fra Fyens Glasværk.  
 
Resultater: I 2017 overtog museet en stor samling fra Fyens Glasværk fra Fåborg Museum.  
 
 
Hegnetslund Teglværk og Lervarefabrik 
 
Formål: Med udgangspunkt i museets og arkivets samlinger at inddrage Hegnetslund i museets 
definerede forskningsområde: Kunsthåndværk.  
Baggrund: Murermester Ole Olsen, Tureby, oprettede 1892 Hegnetslund Teglværk vest for Herfølge. 
1898 udvidet med lervarefabrik 
Med lervareproduktionen tog Hegnetslund konkurrencen op med bl.a. to af datidens kendte keramiske 
værksteder, Ibsen på Bornholm og Kähler i Næstved. 
1943 nedlægges teglværket og navnes ændres i 1944 til A/S Hegnetslund Lervarefabrik  
Hegnetslund var i 1931 med til at oprette Den Permanente i København, hvorigennem man eksporterede til 
udlandet. 1991ophørte produktionen.  
Køge Museum har en stor samling af lervare- og keramikprøver, gipsforme, redskaber, drejeforme m.m. 
Erhvervet omkring 1990.  
Arkivalier findes i Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne.  
Samarbejdspartnere: Defineres 
Publikation: Defineres 
Vilkår og forudsætning: Der udarbejdes en strategi- og handleplan. Godkendes af forskningsudvalget. 
Ressourcetræk: Mette Bruun 
Ansvarlig: Mette Bruun 
 
Handleplan:  
2017:  
Vurdering af projekt, indfaldsvinkel og ressourcer 
2017-2019:  
Projekt såfremt dette prioriteres af forskningsudvalget. 
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Nordic Utility Glass Conference  
 
Emne: Medarrangør af Nordic Utility Glass Conference 2017  
Baggrund: En stor andel af genstandene i Holmegaard Glasværks Prøvesamling er brugsglas, såsom 
medicinflasker, marmeladeglas og andre emballageglas etc. Fokusset på brugsglas som overordnet tema 
er sket ud fra den vurdering, at det i reglen er kunstglasset, der har fået størst opmærksomhed i forskning 
og formidling, mens de mere anonyme glas, der er en uundværlig del af alle menneskers dagligdag, har 
været overset.  
I 2016 inviterede vi derfor ledende eksperter fra alle de nordiske lande til at holde foredrag og diskutere 
den viden, der er på området historisk, teoretisk og produktionsmæssigt. Konferencen blev afholdt d. 10-
11 marts under navnet Nordic Utility Glass Conference 2016. På den baggrund etableredes et nordisk 
samarbejde om konferencer og publicering om glas fra de nordiske glasværker med Glasmuseet i Växjö, 
Sverige og Glasmuseet i Riihimäki, Finland. I 2017 er museet medarrangør af Nordic Utility Glass 
Conference 2017, der denne gang finder sted på det svenske glasmuseum. 
Publikation: Publicering i internationalt engelsksproget tidsskrift 
Vilkår: Funding fra Kulturstyrelsen 
Ressourcetræk: Kulturarvsenheden, Mette Bruun og Susanne Outzen 
Ansvarlig: Kulturarvsenheden, Mette bruun 
 
Handleplan:  
2017-18: Medarrangør af Nordic Utility Glass Conference 2017 og 2018. 
Publicering af Nordic Utility Glass Conference 2016. 
2019: Afholdelse af konference i Næstved. 
 
Resultater:  
I 2016 afholdt museet den første Nordic Utility Glass Conference i DesignMuseum Næstved, Boderne. 
Efterfølgende indledte vi et nordisk samarbejde om konferencer og publicering om glas fra de nordiske 
glasværker med Glasmuseet i Växjö, Sverige og Glasmuseet i Riihimäki, Finland.  
Baggrunden var et ønske om fornyet fokus på brugsglas, idet en stor andel af genstandene i Holmegaard 
Glasværks Prøvesamling er brugsglas, såsom medicinflasker, marmeladeglas og andre emballageglas etc. 
Fokusset på brugsglas som overordnet tema er sket ud fra den vurdering, at det i reglen er kunstglasset, 
der har fået størst opmærksomhed i forskning og formidling, mens de mere anonyme glas, der er en 
uundværlig del af alle menneskers dagligdag, har været overset.  
Konferencerne og de afledte publikationer skal styrke Museum Sydøstdanmarks ambition om at udøve 
dedikeret kulturhistorisk forskning inden for kunsthåndværk og design. Museet spiller derfor en aktiv rolle 
inden for den nordiske brugsglasforskning og metodeudvikling på dette felt. Samtidig vil det nordiske 
samarbejde støtte den forskningsmæssige udvikling af Det Ny Holmegaard, hvor forskningen derudover vil 
komme i spil i forbindelse med udstillinger og formidling. 
I 2017 blev den 2. Nordic Utility Glass Conference afholdt på det svenske glasmuseum i Växjö. Mette 
Bielefeldt Bruun og Susanne Outzen deltog med et fælles oplæg om Holmegaard Glasværk. Museet er 
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gæsteredaktører på en publikation om nordisk brugsglasdesign, -produktion og -historie med planlagt 
udgivelse i 2020 i det amerikanske Corning Museum of Glass’ Journal of Glass Studies. 
 
 
Handel, industri og infrastruktur 
 
Forskningsområdet omhandler områdets handel og industri med særligt fokus på relationen mellem erhverv 
og infrastruktur.  
Forskningsområdet tager udgangspunkt i de fem købstæder i Museum Sydøstdanmarks ansvarsområde, 
og den bosættelses- og infrastruktur, der har præget byerne og deres opland. Byerne har det til fælles, at 
de alle er opstået som havnebyer i middelalderen, og at havnene og havet siden har spillet en afgørende 
rolle for deres udvikling. I løbet af de sidste 150 år har anlæggelsen af jernbanen, bygningen af broer og 
dæmninger og anlæggelsen af motorvejene skabt nye muligheder for handel og industri, som er blevet 
udnyttet på forskellig måde. Der er store forandringer forude med omlægning af nationale færdselsruter og 
ændrede bosætningsmønstre.  
Museet vil i den kommende årrække bruge vores lokalt forankrede viden til forskning inden for erhverv og 
infrastruktur og hermed bidrage at vise de muligheder, og kvaliteter, som forandringerne tilbyder. 
Forskningen vil ikke kun være vedkommende for museets lokalområder, men også have både national og 
international relevans.  
Forskningen arbejder ud fra museets styrker: kulturhistorisk viden om landskab, bygninger, livsformer og 
præmisser, og vi bruger vores særlige værdi (og styrke) = vores samlinger dynamisk. 
Samlingerne giver os en særlig og meget præcis (konkret) viden om tidligere generationers værdier og 
konsekvenserne af omskiftninger. Med vores overordnede vinkling på forandringerne = infrastrukturen 
producerer vi solid viden til beslutningsgrundlaget for håndteringen af fremtidens ændringer. 
 
 
Infrastruktur – broforbindelser  
 
Emne: Forbindelsen over Storstrømmen - fra færgedrift til fremtidig bro og udviklingen for områderne på 
begge sider af farvandet.  
Formål: Storstrømsbroen stod færdig til indvielse i 1937. Hvor der i århundreder havde været færgefart, 
blev områderne nu forbundet af datidens største bro. En fantastisk ingeniørmæssig kraftanstrengelse, som 
skabte beundring i hele Europa. Det var nu muligt at køre fra København, ned gennem Sjælland, over broen 
og fortsætte ned over Falster og Lolland. Broen er nu snart 80 år gammel og kravet til infrastrukturen lyder 
på stadig hurtigere transport af arbejdskraft og varer mellem Europas centre.  Den gamle bro ses som en 
utidssvarende flaskehals i den nye jernbanekorridor mellem København og Berlin, og det er blevet besluttet 
at erstatte den af en ny bro, som skal stå færdig samtidig med åbningen af Femern Bælt forbindelsen i 
2022. 
Forskningsprojektet vil beskæftige sig med såvel den gamle bros historie som med optakten til den nye og 
de ændringer af kulturlandskaberne og levevilkårene på begge sider af broen, som broetableringerne har 
og vil betyde. Bygningen af den første bro var lige så vel som projekteringen af den nye et resultat af 
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vurderinger af fremtidsmuligheder på nationalt plan, men lokalt fik broen også stor betydning for 
levevilkårene.  
Forskningsemnet forholder sig helt tæt til Museum Sydøstdanmarks overordnede forskningsområde 
”erhverv, handel og infrastruktur”, emner som de sidste hundrede år har stået centralt for den politiske 
indsats nationalt og regionalt. Op til bygningen af den nye bro er det relevant at sammenligne med 
processen omkring bygningen af den første og sammenligne de forandringer, der sker med 80 års 
mellemrum. Projektet vil desuden inddrage relevant materiale fra andre områder i Danmark og 
Nordtyskland, hvor større landområder er blevet knyttet sammen af broer. 
Samarbejdspartnere: Museum Lolland-Falster, Ostholstein-Museum, Museum Vestsjælland og Østfyns 
Museer 
Publikation: Der udgives en monografi med resultaterne, delresultater publiceres i anerkendte tidsskrifter 
og særpublikationer. 
Vilkår: At der afsættes 2 x 3 måneder til 2 medarbejdere (en fra hver institution) fordelt over perioden 
2015-2018. Dertil en periode på ca. en måned med forprojektering og ansøgninger til ekstern finansiering. 
Godkendes af forskningsudvalget. 
Ressourcetræk: Kulturarvsenheden, Berit Christensen 
Ansvarlig: Berit Christensen 
 
Handleplan 
2017-2019: 
Projektet kvalificeres. Finansiering og publicering konkretiseres.  
 
Resultater: I 2017 er det 80 år siden, at Storstrømsbroen (og den nye Masnedsundbro) blev bygget. 
Dengang, i 1937, var den en ingeniørmæssig bedrift og områdets stolthed - i 2017 er den nedslidt og 
planlægningen af en ny bro er langt fremme. I forbindelse med 80-året indsamlede museet en række 
genstande med relation til broens historie. Gennem samtaler med broinspektør Kim Bo Larsen blev 
genstandenes anvendelse og historie nedskrevet. Særligt fokus blev der sat på mandskabsrummene 
 
 
Industri, globalisering, lokalisering 
 
Formål: Historien om Codan Gummi kan som en prisme belyse Køge som industriby, en historie, der er 
med til at definere byens identitet og karakter i dag. Den kan bidrage til fortællingen om globaliseringens 
indflydelse lokalt, lokalisering af virksomheder og arbejdskraftens udvikling og mobilitet samt ændringer i 
forbrugsmønstre. Codan Gummi var en arbejdsplads for mange kvinder, også gifte kvinder i tiden før, 
kvinder for alvor kom ud på arbejdsmarkedet.  
Baggrund: Køge er en gammel købstad, der i en lang årrække var domineret af store 
industrivirksomheder. Gennem 1900-tallet spillede virksomheden Codan Gummi en helt afgørende rolle i 
byens liv. Det var Køges største arbejdsplads, med betydning for rigtig mange familiers hverdag. Den var 
med til at give Køge identitet som en industri- og arbejderby. Også mange fra omegnen arbejdede på de 
store industrivirksomheder.  
Codan Gummi var i mange år beskyttet af importrestriktioner, men fra midten af 1960’erne forsvandt disse, 
og virksomheden blev en del af den mere og mere globale konkurrence. Produktionen blev efterhånden 
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flyttet ud af landet, og ca. 2008 ophørte den helt i Køge. Produktionen var da blevet ændret fra cykeldæk, 
cykelslanger, gummisko og gummistøvler til armerede slanger og industrigummi.    
Samarbejdspartnere: Relevante institutioner og virksomheder.  
Publikation: Formidlingsformen drøftes i forhold til målgruppe  
Vilkår: Afhængig af tilstrækkelige ressourcer. Der udarbejdes en projektbeskrivelse således at projektet 
mere overordnet forholder sig til hele museets ansvarsområde. 
Ressourcetræk: Birte Broch 
Ansvarlig: Birte Broch 
 
Handleplan:  
2017:  
Strategi- og handleplan 
 
Resultat: Projektet er fra 2018 defineret som Industri, handel og byudvikling. Det er nu målet at belyse 
hvordan Køges strategiske placering, globaliseringens indflydelse lokalt, industriudviklingen og 
arbejdskraftens udvikling har påvirket Køges udvikling i gennem tiderne og især de seneste årtier. 
Effekt: Køges identitet og udviklingshistorie belyses. Fra industri- og arbejderby til et regionalt kraftcenter 
med store udviklingsprojekter undervejs, såsom Køge Kyst.  
 
 
Næstved Havn i Susåen - Sjællands port mod Østersøen 
 
Formål: Forskningsprojektet ’Næstved Havn i Suåen. Sjællands port mod Østersøen’ har som målsætning 
at belyse og formidle Susåens og havnens betydning for Næstved som regional, national og international 
handelsby fra oldtid til renæssancen. 
Baggrund: Gennem tiden er der foretaget adskillige opsamlinger og arkæologiske udgravninger i 
Næstveds bymidte, som har akkumuleret stor viden om byen fra dens tidligste opståen i yngre jernalder 
frem gennem middelalder og renæssance til nyere tid. Der foreligger – ved siden af et voldsomt stort 
genstandsmateriale - et omfattende, overvejende upubliceret materiale i form af beretninger, optegnelser, 
opmålinger, naturvidenskabelige analyser, kortmateriale og lignende hovedsageligt fra 1950erne og frem til 
i dag. Blandt de vigtigste undersøgelsesområder kan nævnes Næstveds gamle havneområde med 
Bredstræderne, Kompagnistræde, Slagelsevej, Møntergade, Farvergade, Slagkildevej, Susåen og 
Købmagergade.  
Lige så væsentligt er det, at vi udover de mange arkæologiske fund også står foran et stort skriftligt 
kildemateriale fra middelalder og renæssance, der ikke tidligere er gennemgået og publiceret.  
Formålet med projektet er at gennemgå de mange års arkæologiske resultater og sammen med de 
skriftlige kilder fra middelalder og nyere tid at samle den viden sammen som nu foreligger som spredte og 
oftest svært utilgængelige oplysninger på blandt andet Næstved Museum, Næstved Arkiverne og arkiver i 
Lübeck, hvorfra en del af den middelalderlige handel kom, og ud fra disse belyse Susåens og havnens 
betydning for Næstved som handelsby fra oldtid til nutid.  
Baggrunden for at vælge netop havnen som udgangspunkt for projektet er, at Susåen har været en vigtigt 
kommunikationsled for Næstved og nerven i forbindelse med byens opblomstring som handelsby i 
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middelalderen og senere som industrihavn i første halvdel af 1900-årene. Oplandet fungerede som byens 
kornkammer har ligesom fiskeriet i Susåen og fjordene været af stor betydning for byens handel. 
Ejendomsforholdene i Næstved i middelalderen er særegne ved, at byen var underlagt Skovkloster – og 
ikke som vanlig kongen, og byen var stærkt præget af de mange klostre der lå i byen. Samtidig var 
Næstved den perfekte indfaldsport til Sjælland for de hanseatiske byer og netop handelsforbindelserne til 
Hansaen spillede en vigtig rolle for byen i senmiddelalderen.  
Samarbejdspartnere: Projektet foregår i tæt samarbejde med relevante institutioner og fagdiscipliner. 
Bl.a. NæstvedArkiverne,  Aarhus Universitet, Vikingeskibsmuseet og Zoologisk Museum 
Publikation:  
Resultatet af den samlede forskningsundersøgelse vil foruden faglige artikler i relevante tidsskrifter 
udkomme i form af en større publikation.  
Vilkår: At projektet kan støttes via fonde o.a. til frikøb af forskere. Godkendes af forskningsudvalget. 
Ressourcetræk: Eksternt finansieret! 
Ansvarlig: Kulturarvsenheden 
 
Handleplan  
2016-2017: 
Iværksættelse af projektet afhænger af samlet prioritering af forskningsprojekter 
2017-2019 
Igangsættes afhængig af finansiering og prioritering 
 
Resultat: i 2016-2017 foretog museet en udgravning i Farvergade, ned mod åen, der vil være med til at 
belyse projektets problemstillinger.  
 
 
Andet 
 
Bryllupstøj mellem mode og individ 
 
Emne: Delprojekt af projekt om dragter brugt ved livets højtider. 
Formål: at belyse samspillet mellem dragt og menneske ved livets højtider samt at vise hvordan 
museernes fantastiske samlinger kan synliggøres og bruges som et unikt kildemateriale. 
Projektet, bryllupstøj mellem mode og individ, tager udgangspunkt i Museum Sydøstdanmarks 
tekstilsamling fra de fire gamle museer: Møn, Vordingborg, Næstved og Køge. Tilsammen indeholder 
samlingerne et stort forskningsmæssigt potentiale, dels fordi de er etableret over lang tid og indeholder 
sjældne stykker, dels fordi de – set i national sammenhæng – er af meget høj kvalitet. Enkelte dele er af 
høj kvalitet internationalt. 
Dragternes betydning har især været stor ved livets højtider, og er det ikke mindst i dag. Livets højtider er 
noget, der bringer orden i vores liv og markere individets forhold til det omgivne samfund. Til dette bruges 
rituelle dragter fyldt med symbolsk betydning. Samtidig er de også påvirket af samfundets udvikling inden 
for lovgivning, teknik, mode, handel, økonomi, medicin, sociale forhold og egnsbestemt skik. 
Frembringelse og brug af bryllupstøj undersøges og analyseres, og der lægges stor vægt på den 
kulturhistoriske sammenhæng en dragt optræder i – og dermed samspillet med det omgivne samfund. Der 
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lægges vægt på den identitetsfremmende brug tøjet havde, hvor det synliggør et tilhørsforhold og en 
position. 
Projektet er et delprojekt, hvor der er fokus på dragtkulturen ved livets fire højtider: dåb, konfirmation, 
bryllup samt død og begravelse. 
Der udarbejdes spørgeskema med åbne spørgsmål til brug for informanter. Således indsamles et nyt 
primært materiale. Herunder indscannes billeder fra informanter, der analyseres.  Genstande i museernes 
magasiner undersøges og analyseres, og der foretages en gennemgang og analyse af en lang række 
forskelligt arkivmateriale mm, herunder lovgivning, skifter, handelsopgørelser, modemagasiner, erindringer 
og malerier. 
Forskningsprojektet ligger i forlængelse af projekter om dåbstøj og dåbstraditioner samt konfirmationens 
historie og dragt, der begge mundede ud i en monografi og en særudstilling. Siden fortsættes med 
forskning om død og begravelse med vægt på dragtkulturen. 
Vilkår: Projektet skal sammentænkes med museet fokusområder. Der kan knyttes an til udviklingen inden 
for fremstilling af tekstiler og beklædning, herunder industrialiseringen af dette erhverv. Museets fokus på 
design kan ligeledes komme i spil i forhold til dele af dragterne. At projektet kan gennemføres inden for 
rammerne af den forskningstid som kan afsætte. At frikøb finansieres eksternt. At projektet 
forskningsformidles. Projektet skal vurderes og godkendes af forskningsudvalget. 
Publikation: artikler om delemner samt en monografi. Artikler til peer reviewed tidsskrifter samt til andre 
faglige og folkelige tidsskrifter. Fortløbende udstilling, foredrag mm. Opfølgning på formidling i forbindelse 
med Museum Management. 
Ressourcetræk: Inge Christiansen løbende arbejdskraft samt en periode med frikøb. 3/12 årsværk 
afsættes til forskning og formidling. 
Ansvarlig: Kulturarvsenheden v. Inge Christiansen 
 
 
Handleplan:  
2017: Der udgives artikel i bog i forbindelse med reformationsjubilæet. Der ændres i 
profilforskerudstillingen i Køge 
2018-2020: 
Handleplan opdateres og følges. Der formidles i og uden for Køge Museums udstillinger. 
Der tages stilling til publiceringsform 
 
Resultat: i 2017 blev der ændret i profilforskerudstillingen i Køge og skrevet en artikel til museets årbog. 
Der blev ansøgt om midler hos Slots- og Kulturstyrelsen til en fagfællebedømt artikel. I 2018 bliver der 
skrevet en dansksproget artikel til et fagfællebedømt tidsskrift. 
 
 
Hus og Bolig i neolitikum og ældre bronzealder  
 
Formål: At skabe forudsætninger for øget fokus på de svært erkendelige og heterogene 
huskonstruktioner, der kendetegner denne bebyggelsesmæssigt underbelyste periode, gennem 
landsdækkende monografi.  
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Samarbejdspartnere: Projektstyregruppen består af Nationalmuseet, Saxo-instituttet, Kroppedal 
Museum, Roskilde Museum, Museum Vestsjælland samt Museum Sydøstdanmark.  
Publikation: Artikel engelsksproget, fagfællebedømt monografi i serien Nordiske Fortidsminder. Artiklen 
afleveres med katalog over samtlige lokaliteter, dateringsgrundlag, naturvidenskabelige prøver mv., og – i 
det omfang det er muligt – rentegnede husplaner.  
Vilkår og forudsætning: Finansiering til redigering og tryk (søges når alle artikler er publiceringsklare) 
Ressourcetræk: 1/12 årsværk til intern arbejdskraft til efterbearbejdning og manuskript. 
Ansvarlig: Mette Madsen 
 
Handleplan  
2017:  
Udgivelse.  
 
Resultat: Artiklen er færdig og afventer den endelige udgivelse.  
 
 
Sct. Gertruds Kapel 
 
Formål: Bearbejdning og publikation af Sct. Gertruds Kapel i Køge. Det nedbrudte Sct. Gertruds Kapel i 
Køge blev udgravet i 1983-84 samt 1989-90 af Køge Museum. I 2012 er det samlede materiale – planer 
og genstande – blevet bearbejdet og manus ligger nu klar til publikation. Ud over selve Kapellets historie er 
der særlig fokus på antropologien. Samtidig placeres kapellet i Køge i en europæisk historisk 
sammenhæng. 
Samarbejdspartnere: Nationalmuseet (udblik), Københavns Universitet (antropologi og strontium 
analyser). Forfattere: Ulla Fraes Rasmussen, Svend Aage Tornbjerg, Nils Engberg, Pia Bennike og Karin 
Magarita Frei. 
Publikation: Monografi 
Vilkår: Manuskriptudarbejdelse er finansieret af Kulturstyrelsen. Der søges midler til trykning af bog. 
Ressourcetræk: Kulturarvsenheden, (redaktionelt arbejde) 
Ansvarlig: Kulturarvsenheden, Jens Ulriksen 
 
Handleplan  
2017:  
Publikation 
 
Resultat: Den endelige publikation er udskudt. Den endelige plan for publikation vil være på plads i løbet 
af foråret 2018.  
 
 
Magleby-skatten   
 
Formål: At publicere resultaterne af udgravningen af Magleby-skatten. 
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Der er planlagt et større samleværk om møntskatten med deadline d. 1. september 2015. Museet skal stå 
for 3-4 af artiklerne 
Økonomi: Der skal søges midler til to måneders frikøb af DWJ 
Samarbejdspartnere: Mønt- og medaljesamlingen på Nationalmuseet 
Publikation: I fagfællebedømt samleværk på dansk, udgivet i serien PNM (Publications of the National 
Museum, Studies in Archaeology and History) 
Vilkår og forudsætning: 
Ressourcetræk: Kulturarvsenheden/Borgcentret 2 mdr ud over den eksterne finansiering. Hovedsageligt 
Kasper Wurr Stjernqvist 
Ansvarlig: Kristoffer B Pedersen 
 
Handleplan: 
2017: Bogen udkommer i forbindelse med reformationsåret. 
 
Resultat: Nationalmuseet besluttede at opgive publikation. Museets artikel bliver i stedet afleveret til 
Gefjon i foråret 2018. 
 
 
Publikationer 
 
I 2017 har museets ansatte lavet følgende publikationer: 
 
Beck, A.S., 2017. Assembling the house, building a home. The Late Iron Age longhouse (500-1000 AD), 
Aarhus University/Museum Sydøstdanmark. 
 
Christiansen, Inge 2017. Huen - da huen var den ugifte piges smykke og den gifte kones værdighedstegn. 
Nyt fra Næstved 90 
 
Christiansen, Inge 2017. Bryllupstraditioner på landet på Møn i 1800-tallet. Årbog for Museum 
Sydøstdanmark 2017. 
 
Christiansen, Inge 2017. Åben-skole projekt på Køge Museum. Årbog for Museum Sydøstdanmark 2017 
 
Sørensen, M. & Pedersen, K.B., 2017. Current problems and approaches in Palaeolithic and Mesolithic 
archaeology, an introduction. In M. Sørensen & K. B. Pedersen, eds. Problems in palaeolithic and 
mesolithic research. Arkæologisk Studier. København: University of Copenhagen/Museum Southeast 
Denmark, pp. 9–22. 
 
Sørensen, M. & Pedersen, K.B. eds., 2017. Problems in Palaeolithic and Mesolithic research, København: 
University of Copenhagen/Museum Southeast Denmark. 
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Pedersen, K.B. & Brinch Petersen, E., 2017. Bringing Home the Elk: Preboreal Elk Deposits from Southern 
Scandinavia. In M. Sørensen & K. B. Pedersen, eds. Problems in palaeolithic and mesolithic research. 
Arkæologiske studier. København: University of Copenhagen/Museum Southeast Denmark. 
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Formidling  
 
Museet er forpligtet til at formidle sit ansvarsområde for offentligheden. Gennem formidling bringer museet 
sin forskningsbaserede viden i spil i institutionen, i forhold til borgerne og det omgivende samfund. 
 
Overordnet definerer Museum Sydøstdanmark sin formidlingsstrategi i relation til tre publikums- og 
brugerrettede hovedområder:  
 

• Udstillinger og arrangementer 
• Undervisning 
• Kommunikation - Nettet og trykte medier 

 
Formidlingen omfatter skiftende udstillinger, særudstillinger, omvisninger, guidede ture, foredrag, events, 
festivaler, markeder, workshops, undervisning, levendegørelse, åbne værksteder, infofoldere, publikationer 
og via hjemmeside, apps, sociale medier mv. 
 
I Museum Sydøstdanmark bidrager alle faggrupper til museumsgæsternes oplevelser. Formidling er på den 
måde ikke en funktion, der bliver sat på til sidst, når forskning, udstillinger og undervisning er tilrettelagt. 
Formidling er en integreret praksis. Formidling bliver tænkt, tilrettelagt og praktiseret i et tæt samarbejde 
mellem de enkelte udstillingshuse og Kulturarvsenheden. Medarbejderne fra forskellige fag er organiseret i 
teams, der er knyttet til hver sin afdeling (hhv. Møn, Næstved, Køge og Danmarks Borgcenter) 
 
Formidlingen skal ramme et bredt udsnit af befolkningen aldersmæssigt og socialt og bør – om muligt – 
relatere sig til samfundsrelevante spørgsmål. Formålet er at bruge den viden, som findes på museet til at 
skabe værdi og identitet både lokalt, nationalt og internationalt samt at skabe kortere vej mellem 
genstande, fund, viden og formidling. 
 
Kulturarvsenheden skal leve op til museumslovens krav om formidling (§2 og §14) samt museets egen 
overordnede visions- og strategiplan. Desuden arbejdes der efter anbefalingerne fra projektet Kulturarven 
som værdiskaber som ramme for formidlingen i forbindelse med den bygherrebetalte arkæologi. Nationale, 
regionale og internationale arkæologiske strategier skal implementeres i prioriteringen af formidlingen, så 
der sikres et globalt udsyn og museet bliver en relevant kulturproducent. 
 
 
Kulturarvsenhedens formidlingsarbejde 
 
Museum Sydøstdanmarks Kulturarvsenhed formidler den nyeste forskning og viden inden for museets 
arbejde. Formidlingen skal være lokalt forankret, men skal også fokuseres nationalt og internationalt, når 
potentialet er til stede. Formidlingen skal altid prioriteres højt, uanset hvilket projekt der arbejdes med inden 
for indsamling, registrering, bevaring og forskning og vedrøre både genstande, metode, fortolkninger, 
aktiviteter så vel som fortidsminder. 
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Formidlingen kan ske på mange måder alt efter projektets karakter. Det skal derfor altid overvejes, hvilken 
formidlingsstrategi, der passer til den enkelte opgave. Formidlingen kan bl.a. ske gennem pressen, 
foredrag, kulturarvsture, sociale medier, hjemmesider, skoletjeneste, relevante internationale 
samarbejdspartnere, artikler, monografier, debatindlæg, udstillinger, åbent hus arrangementer mm. 
Enheden arbejder med at udvikle relevant og debat- og værdiskabende formidling. 
 
Formidlingen er et grundvilkår i hverdagen i Kulturarvsenheden og bør derfor være tilstede i alle lag af 
enhedens arbejde – fra indsamling og udgravning til forskning. Formidlingen skal ske både til kollegaer, 
fagfolk og lægfolk og være henvendt lokalt, nationalt og internationalt – alt efter relevans. 
 
Formidlingen foregår i relation til museets udstillingssteder, udgravninger, fortidsminder, i landskabet – og 
ikke mindst der hvor folk færdes; således at forskellige grupper i befolkningen nås og formidlingen kan 
synliggøre afdelingens mangeartede aktiviteter. 
 
Der skal sikres en god formidling indadtil i organisationen, og relevante afdelinger skal holdes orienterede 
og indgå i samarbejder. Derved sikres et bredt favnende miljø, der kan nå større dele af befolkningen. Der 
skal desuden udvikles en procedure omkring pressemeddelelser mv., som indskrives i den arkæologiske 
praksisvejledning.  
 
Forud for ethvert projekt, undersøgelse og udgravning vurderes formidlingspotentialet. Hvis projektet, 
undersøgelsen eller udgravningen rummer potentiale bør der skriftligt formuleres en formidlingsstrategi – 
gerne med inddragelse af kompetencer fra museets forskellige afdelinger og med fokus på 
satsningsområderne og forskningstemaerne. Desuden skal der sikres en mere aktiv brug af hjemmesider, 
sociale medier og udstillingsrum i forbindelse med Kulturarvsenhedens arbejde. Efter færdiggørelse af de 
enkelte projekter skal rapporter og lignende fremadrettet være tilgængelige via museets hjemmeside. 
 
International formidling af afdelingens undersøgelser og forskning bør sikres samtidig med at den lokale 
forankring sikres, herunder godt samarbejde med amatørarkæologer, foreninger, detektorfolk, kommunerne 
og øvrige interessenter. 
 
I museets udvikling af egne udstillinger inddrages Kulturarvsenhedens personale og disses kompetencer 
bruges. 
 
Et katalog med gode tilbud med ”klassisk formidling” som foredrag og kulturarvsture, udbydes af 
Kulturarvsenheden, som mulig indtægtsdækket virksomhed. 
 
 
Afdelingernes formidlingsarbejde 
 
Hver af museets afdelinger (hhv. Møn, Næstved, Køge og Danmarks Borgcenter) har en afdelingsleder, der 
sørger for, at der er god sammenhæng mellem byens liv og museets udstillinger, formidling, 
kommunikation, publikumsbetjening, undervisning og frivillige. Afdelingslederne har også ansvaret for at de 
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tilknyttede flerfaglige teams fungerer. Disse teams består af faginspektører fra Kulturarvsenheden samt 
medarbejdere knyttet til den daglige drift af den lokale afdeling.  
 
Afdelingslederen og det flerfaglige team indstiller forud for et nyt år hvilke udstillinger, undervisningsforløb 
og formidlingsaktiviteter, der skal tilbydes museernes gæster. Desuden tilrettelægger teamet en 
kommunikationsindsats, der kan oplyse potentielle gæster og samarbejdspartnere om de publikumsrettede 
tilbud. 
 
Afdelingerne består udover afdelingslederen af en PA-er (Publikums- og arrangementsansvarlig) og et 
antal museumsværter samt frivillige.  
Opbygning af mindre udstillinger, produktion af grafisk materiale og kommunikation på alle platforme sker i 
tæt samarbejde med museets afdeling for drift/udstillinger og kommunikationsmedarbejderne. 
 
Ressourcer 
Museets formidlingsindsats bruger Kulturarvsenheden og de enkelte medarbejderes kompetencer i 
forbindelse med forskellige formidlingstiltag, så der sikres en god tværfaglighed og høj kvalitet af 
formidling. 
Kulturarvsenheden sørger for at finde relevante samarbejdspartnere både internt samt i andre institutioner 
– lokalt, nationalt og internationalt og på tværs af faggrupper – for derved at opnå endnu bedre formidling.  
 
Evaluering og udvikling 
Der gennemføres en årlig evaluering og opsamling af årets undersøgelser og projekter samt de 
formidlingstiltag, der er gennemført i forbindelse hermed. Der skal hvert år laves en udviklingsplan for 
overordnede områder inden for formidlingen i Kulturarvsenheden. 
 
 

Museerne  
 
Museet omfatter 8 besøgssteder: 
 

• Køge Museum, Køge 
• Vikingeborgen Borgring, Lellinge 
• Helligåndshuset, Næstved 
• Boderne, Næstved 
• Danmarks Borgcenter, Vordingborg 
• Møns Museum, Stege 
• Museumsgården, Keldbylille 
• Køng Museum, Køng 

 
Museet driver desuden Møn lokalarkiv og Vordingborg lokalarkiv som en integreret del af museets 
virksomhed. Museet har en samarbejdsaftale og deler administration og lokaler med Køge byhistoriske 
arkiv. Arkiverne understøtter museets faglige arbejde, men arkivalierne er ikke en del af museets samling, 
og er derfor ikke omfattet af museumslovens bestemmelser.  
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Lokale kulturhistoriske museer 
Museum Sydøstdanmark driver tre lokale kulturhistoriske museer, ét i hver kommune.  
Køge Museum er blevet renoveret og fik nye udstillinger i 2015.  
Møns Museum, som er kulturhistorisk museum for Vordingborg Kommune, er blevet renoveret, og fik nye 
udstillinger i 2016, der inkluderer projekterne Middelalderbyen Stege og Camønoen. 
I Næstved skal Helligåndshuset gennemgå samme proces som på Møn og i Køge.  
 
Specialmuseer 
Museum Sydøstdanmark vil drive tre store specialmuseer, ét i hver kommune. 
Danmarks Borgcenter åbnede i 2014 i Vordingborg og er med et besøgstal i 2017 på ca. 115.000 
Museum Sydøstdanmarks største attraktion. 
Det Ny Holmegaard åbner ultimo 2019/primo 2020 i de gamle Holmegaard fabrikker i Fensmark uden for 
Næstved. Det Ny Holmegaard forventes at tiltrække 80.000 besøgende. 
Vikingeborgen Borgring ved Køge åbnede i 2016 og vil frem til 2018 formidle forskningen på stedet. 
Der planlægges et ”vikingecenter” som forventes at åbne i 2022. Centeret forventes at tiltrække 60.000 
besøgende. 
 
Museum Sydøstdanmark driver derudover to mindre specialmuseer i Vordingborg Kommune. 
Køng Museum formidler Rybergs hørfabrik. 
Museumsgården formidler gård og landbrugsliv i 1900-tallet. 
 
Museum Sydøstdanmark er som det fremgår i gang med at realisere et meget ambitiøst program omkring 
etablering, modernisering og drift af nye og eksisterende udstillingssteder.  
Det er et mål, at besøgstallet i 2018 vil være næsten firedoblet fra de nuværende cirka 50.000 besøgende 
til 189.500 besøgende og at det i 2020 med åbningen af Det Ny Holmegaard kommer op på 269.500 
besøgende. 
 
Danmarks Borgcenter 
Danmarks Borgcenter åbnede i 2014. Borgcenteret er bygget af Vordingborg Borgfond og Museum 
Sydøstdanmark fungerer som driftsfond.  
Formidlingen skal give et bredt publikum ny viden og nye erkendelser gennem en unik oplevelse af borgen, 
ikoniske museumsgenstande og vedkommende fortællinger i international klasse. Formidlingen skal 
samtidig bidrage til museets branding og positionering indenfor sit ansvarsområde og til en øget turisme i 
Vordingborg.  
De kommende års forskningsaktiviteter vil bidrage til at cementere borgcenteret som det nationale og 
internationale center for borgforskning i Danmark. Danmarks Borgcenter er også anerkendt frontløber 
inden for digital formidling. En ph. d i det landsdækkende forskningsprojekt ”Vores Museum” udforsker i de 
næste tre år det oplevelsesmæssige udbytte af denne formidlingsform.  
Målsætning 2018: 110.000 besøgende om året.  
Besøgstal i 2017: 111.149 
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Det ny Holmegaard 
Holmegaard glasværksby var en levende og produktiv by, hvor mennesker levede for, af og med glas. Et 
samfund i samfundet. Størstedelen af byen og kulturmiljøet er endnu bevaret. Byen og bygningerne bærer 
unikke fortællinger i sig. 
Store dele af bygningerne blev renoveret og istandsat i forbindelse med oprettelsen af et ny 
oplevelsescenter Holmegaard Entertainment A/S i 2006 – Det Levende Glasværk. En anstrengt økonomi 
på grund af en stor investeringsgæld medførte at oplevelsescenteret først i 2008 og siden i 2011 gik 
konkurs. 
Næstved kommune og Museum Sydøstdanmark ønsker at give nyt liv til glasværksbyen og etablere en - på 
internationalt niveau - kreativ videns- og formidlingsvirksomhed: Det Nye Holmegaard. 
Visionen for Det nye Holmegaard er at formidle den danske industrihistorie for de kreative erhverv og 
genindføre kunsthåndværkets viden, æstetik og kvalitet i den danske kultur samt stille viden til rådighed for 
forskere og andre interesserede i hele verden. 
Målsætning 2018: 80.000 besøgende om året. 
 
Køge Museum 
I 1619 ombyggede Søren Jensen en næsten ny dobbeltgård fra 1610 for at få plads til en international 
kornhandel. Købmandsgården er et monument over Køges storhedstid som handelsby, dengang byen 
endnu var en fast station på de store handelsruter til Nederlandene og Baltikum.  
Museumskomplekset består af hovedhuset mod Nørregade, en hertil hørende længe, en have og endelig 
Daldorphs Hus, som menes at stamme fra 1500-tallet. Bygningerne er blevet renoveret og fyldt med ny 
fleksibel formidling og udstillinger, som fortæller Køgeegnens historie. Udstillingernes koncept indgår i en 
nytænkning af museets drift under overskriften ”Museum Management”. Det ny lokale kulturhistoriske 
museum åbnede 19. juni 2015. 
Målsætning 2018: 36.000 besøgende om året. 
Besøgstal i 2017: 36.050 besøgende.  
 
Borgring 
Dansk kulturarv blev verdenskendt i 2014, da arkæologer fra Museum Sydøstdanmark og Aarhus 
Universitet kunne afsløre, at de havde fundet en hidtil ukendt vikingeborg fra slutningen af 900-tallet på 
Vallø Stifts marker få kilometer fra Køge. Den nye borg har været en stor cirkelrund fæstning med en 
diameter på 142 meter, og er den femte vikingeborg af trelleborgtypen.  
Den ny vikingeborg er af stor offentlig interesse. Beliggenheden ved en afkørsel til motorvejen, tæt på Køge 
og kun 20 km fra København, medfører et forventet stort antal besøgende, som projektet ønsker at forholde 
sig til. Museum Sydøstdanmark har derfor skabt et 4-årigt formidlingsprojekt som sikrer mulighed for, at 
offentligheden kan følge med i udforskningen, både i forbindelse med undersøgelser på stedet og gennem 
formidling på forskellige medieplatforme igennem projektperioden. Det er ambitionen at der placeres et nyt 
”vikingecenter” i forbindelse med borgen. 
Målsætning 2017-2018: 10.000 besøgende om året. 
Besøgstal 2017: 8.659 besøgende.  
 
Helligåndshuset 
Helligåndshuset, en fredet, middelalderlig forsorgsinstitution fra 1400-årene, rummer i dag kulturhistoriske 
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udstillinger.  
Når resultatet fra fondssøgningen i forbindelse ned Holmegårdsprojektet kendes, kan der træffes 
beslutning om udarbejdelsen af et større revitaliseringsprojekt af Helligåndshuset, herunder nye 
kulturhistoriske udstillinger for hele Næstved Kommune. Helligåndshuset har fællesbillet med Boderne. 
Målsætning 2018: 5.000 besøgende.  
Besøgstal i 2017: 5309 besøgende. 
 
Boderne 
Boderne, et fredet, middelalderligt boligkompleks fra 1400-årene, rummer i dag museets udstillinger af 
kunsthåndværk, primært Kähler-keramik og Holmegaard-glas. Der planlægges løbende nye udstillinger af 
Kähler-keramik i synergi med de tilsvarende nye udstillinger af Holmegaard-glas i enten Kirkepladsens 
Skole eller på Det Ny Holmegaard. Boderne har fælles billet med Helligåndshuset. 
Målsætning 2018: 5.000 besøgende.  
Besøgstal i 2017: 3748 besøgende. 
 
Møns Museum 
Møns Museum er kulturhistorisk museum for Vordingborg Kommune. Det har de sidste par år udviklet sig til 
at blive et moderne kulturhistorisk museum, der bidrager til kommunens kulturelle liv med udstillinger, 
arrangementer samt by- og ø-udviklingsprojekter. De nye udstillinger afspejler den rolle, som museet har 
fået. Museets rolle hænger tæt sammen med Camønoen, Turistinformationen og at Møn er en 
turistattraktion. Derfor bliver der en tæt sammenhæng mellem de faktiske steder ude i landskabet og 
udstillingerne inde i museet. På den måde kommer udstillingerne og projekterne ”Attraktive Byrum”, ”Stege 
som middelalderby” og ”Camønoen” til at understøtte hinanden 
Møns Museum fik nye udstillinger i sommeren 2016. 
Målsætning 2018: 15.000 besøgende om året. 
Besøgstal 2017: 13.149 
 
Museumsgården 
Museumsgården i Keldbylille på Møn fungerer ved hjælp af frivillig arbejdskraft som en levende 
museumsgård fra 1. maj til 30. august. På stedet formidles gårdens historie og landbrugsliv generelt 
gennem udstillinger og omvisninger i samarbejde med Museumsgårdens venner. Derudover formidles 
gamle håndværkstraditioner på aktivitetsdage om sommeren og omkring højtiderne. 
Målsætning 2018: 6.000 besøgende om året. 
Besøgstal 2017: 4.196 
 
Køng Museum 
På Køng Museum formidles Rybergs hørfabrik. Kulturhistorien, der knytter sig til bygningen og byen, er 
omdrejningspunkt for aktiviteter og udstillinger, som gennemføres af Køng Museums Støtteforening. 
Støtteforeningen gennemfører diverse aktiviteter samt producerer og opstiller tre særudstillinger i løbet af 
hvert år. 
Målsætning 2018: 3.000 besøgende om året. 
Besøgstal 2017: 2.722 
 



 

 

 

93 

Besøgsstatistik 
 

 
 
 
Museum Sydøstdanmark havde over 180.000 besøgende i 2017, mod 173.000 besøgende i 2015. Det er 
en målsætning at museets samlede besøgstal bliver 195.000 besøgende med realiseringen af Det Ny 
Holmegaard. Det Ny Holmegaard forventes i drift i 2020. 
 

 
 
Boderne og Helligåndshuset er tilsammen Næstved Museum. De to museer har fællesbillet. Der har på de 
to museer i 2017 være syv særudstillinger og 34 offentlige arrangementer, omvisninger og foredrag.  
Køge Museums udstilling kombineret med foredrag, aktiviteter i udstillingerne og i Museumshaven gør at 
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Køge Museum i 2017, trods en mindre tilbagegang, når sin samlede målsætning, dvs mere end 36.000 
besøgende.    
Danmarks Borgcenter skiller sig markant ud fra de øvrige museer, dels i besøgsantallet og dels i en stor 
positiv fremgang på ikke mindre end 20%. Årsagen skal ses i sammenhæng med museets særudstilling: 
Vikingernes Metropol. 
Museumsgården der drives af Museumsgårdens venner fastholder sit besøgstal. 
Køng Museum der drives af Køng Museums Støtteforening fastholder sit besøgstal. 
Møns Museum fastholder sit flotte besøgstal. Dette skal først og fremmest ses i sammenhæng med at 
Møns Museum også er destinationsmuseum for Camønoen samt sommerens tirsdagsmarkeder. 
Vikingeborgen Borgring mistede ca. 2.000 besøgende i 2017. Set i lyset af den meget regnfulde sommer 
(ca. 20 % mere nedbør end samme periode sidste år) er besøgstallet forståeligt.  
 
Samlet set er det tilfredsstillende at have en besøgsfremgang. Samtidig viser tallene også, at de store 
besøgstal opnås på specialmuseerne/attraktionerne = Borgcenteret og Borgring (kun åbent 3 mdr. om 
året). Det er samtidig her museet har de store entréindtægter, som er blevet en vigtig del af museets 
indtægtsgrundlag. Nedenfor evalueres Borgcenterets besøgende netop af denne grund. 
 
 
Udstillinger og arrangementer 2017 
 
Danmarks Borgcenter 
 
Ruinen 
Danmarks Borgcenters største attraktion er Gåsetårnet og den 3,7 hektar store borgruin. Der er fri adgang 
til borgruinen. Den fulde oplevelse ud af ruinen fås ved at købe adgangsbillet til Danmarks Borgcenter. 
Med billetten udleveres en iPad-guide, som både kan bruges inden for i udstillingen og uden for på ruinen. 
 
Gåsetårnet  
Gåsetårnet er Danmarks Borgcenters ældste nyhed. Tårnet blev opført af Valdemar Atterdag i 1360’erne 
og har været Vordingborgs vartegn lige siden. På toppen af Gåsetårnet vogter Guldgåsen over 
Vordingborg. Når du kravler op i tårnet, får du en ægte middelalderoplevelse. Du bevæger dig op ad de 
snævre trapper, højere og højere op i tårnet, indtil du til sidst træder ud på tårnets øverste platform. Nu står 
du samme sted, hvor Valdemar Atterdags soldater engang stod og holdt øje med fjender. Inde i Gåsetårnet 
kan du få hele historien om tårnet og også finde svar på, hvorfor det hedder Gåsetårnet.  
I den nye udstilling 'Under Belejring', smadrer vi Gåsetårnet og lader publikum se, hvordan en belejring i 
middelalderen kunne have set ud. Heldigvis sker det hele digitalt, så tårnet ligner sig selv og man risikerer 
ikke at få en vildfaren pil i hovedet. Man risikerer derimod at lære en masse om middelalderen samtidig 
med, at du bliver bombarderet med indtryk. 
 
Vikingernes Metropol - International vikingeudstilling 
Fra Påsken 2017 og året ud kunne verdens største samling af genstande fra Vikingetiden opleves i en 
storslået særudstilling. Det var første gang nogensinde, at de mange spektakulære fund fra Haithabu, den 
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største handels- og vikingeby  og  tidligere danske hovedstad i Vikingetiden, kunne opleves uden for 
Tyskland. Udstillingen var i 2017 være Nordeuropas største internationale vikingeudstilling! 
 
Hvorfor Vordingborg ? – Vordingborg har rødder tilbage til vikingetiden, det vidner Vordingborgrunestenen 
sammen med vikingefund fra både byen og havnen samt hele Sydsjælland og Møn om. Vordingborg og 
Møn var i vikingetiden et vigtigt transitområde for handelsskibene på vej gennem Østersøen. To specielle 
handels- og togtpladser, som museet har udgravet ved Næstved og Vordingborg, er sammen med flere 
skatte- og detektorfund de håndgribelige beviser. Og i forbindelse med museets projekt ”jagten på 
vikingerne” strømmer det i øjeblikket ind med danefæ, fra især Møn, som viser at området havde en helt 
speciel status i vikingetiden. 
 
IPad-guiden 
Nøglen til borgruinen. Guiden fortæller historier, viser film og animationer, når man nærmer dig spændende 
steder på borgruinen. Guiden er desuden udstyret med avanceret Augmented Reality teknologi og spillet 
Ghost Hunt.  
2017: Løbende opdatering  
 
 
Pavilloner med temaudstillinger 
I to udstillingspavilloner på borgterrænet fortælles om de nyeste arkæologiske undersøgelser på borgen og 
vises mange af fine arkæologiske fund. De første udgravninger på Vordingborg borgruin blev lavet i 1889. 
Siden har der været mange udgravningskampagner, og hver gang bliver der ført en ny brik til borgruinens 
historie.  
 
Børnenes Borgcenter 
Danmarks Borgcenters egen ridder John står klar til at tage imod børn i alle aldre i Børnenes Borgcenter. 
Ridder Johns fornemmeste opgaver er at få banket lidt mandsmod og ridderlighed ind i enhver, der tør. I 
Børnenes Borgcenter kan du prøve forskellige aktiviteter lige som man gjorde det i middelalderen - blandt 
andet kan du slå dine egne middelaldermønter, lave perlekæder, støbe tinsmykker og rulle vokslys. 
Aktivitetsbillet købes særskilt og giver ret til to valgfrie aktiviteter i Børnenes Borgcenter. 
 
Middelalderlege  
Uden for Børnenes Borgcenter kan man prøve en række af middealderens sjoveste middelalderlege. Der er 
åbent frem til midt i oktober og der er fri adgang til brug af lege- og spilleredskaberne for alle.  
 
Rundvisninger 
Hver dag i højsæsonen samt i skolernes efterårsferie. 
Vore dygtige rundvisere fortæller om borgens bygninger, de arkæologiske undersøgelser på borgen og om 
andre gode øjeblikke og historier fra borgens lange historie. 
Rundvisningerne starter kl. 13.00 
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Evaluering 
 
Danmarks Borgcenter er ét af landets mest avancerede museer med digital formidling af borgen som 
historisk lokalitet og af genstande og historier, der er i verdensklasse. Det er en position, som museet 
målrettet arbejder for at understrege og give en langt større opmærksomhed omkring i et lokalt, nationalt 
og internationalt publikum. Det kræver satsninger på nye temaer, formidlingsmåder og på den generelle 
branding af Danmarks Borgcenter som en portal til at opleve historien på stedet. 
 
Museet satsede i 2017 stort på en helt ny særudstilling på Danmarks Borgcenter; Vikingernes Metropol, 
som blev åbnet af kulturministeren umiddelbart før påske, og som blev relanceret den 1. juli, da Hendes 
Majestæt Dronningen besøgte udstillingen. Udstillingen viste næsten 2.000 af de fineste genstande fra 
vikingetiden i et helt nyt udstillingsdesign med stor fokus på de helt unikke genstande og deres fantastiske 
fortællinger om vikingernes vigtigste handelsplads. 
 
Udstillingen var kommet i stand med indlån af de nogle af vikingetidens fineste og bedst bevarede 
genstande fra Wikingermuseum i Haithabu, som museet har et tæt samarbejde med, og som havde valgt at 
udlåne de mange genstande til Danmarks Borgcenter, mens museet i Hedeby er under ombygning. Museet 
vandt denne mulighed i konkurrence med en række andre tyske og internationale museer – herunder 
Rijksmuseum i Amsterdam – fordi man på Schleswig-Hollsteinsches Landesmuseum, som driver 
Wikingermuseum Haithabu, blev imponerede over museets planer for udstillingen og fortællingen, hvilket 
understreger at Danmarks Borgcenter er i international klasse. 
 
Museets udgangspunkt var netop at skabe en udstilling i international klasse på Danmarks Borgcenter og 
skabe en ny stor publikumssucces, som viser hvad museet formår i det nye udstillingshus. Samtidig var 
udstillingen tænkt som en yderligere satsning overfor publikum omkring vikingetiden, og med Vikingernes 
Metropol, Vikingeborgen, redaktion af Politikens ”Turen går til Vikingetiden” og aktiv deltagelse i 
markedsføringssamarbejdet ”Vikingebuen” satte Museum Sydøstdanmark sig tungt på vikingetiden i 
Danmark i 2017. 
 
Udstillingen bragte samtidig en række lokale fund fra vikingetiden i spil og var yderligere med til at 
understrege museets vigtige arkæologiske lokale arbejde med perioden og satsningen ”Jagten på 
Vikingerne”. Dette var også hovedtemaet, da museet henover en weekend i august måned blev besøgt af 
mere end 3.000 mennesker til markedet Vikingedage. 
 
Udstillingen har samtidig vist, at Danmarks Borgcenter kan andet og mere end at være formidlingen af 
Danmarks middelalderborge med udgangspunkt i Valdemarernes kongeborg. Vikingernes Metropol overtog 
ikke hele scenen på Danmarks Borgcenter i 2017 men fungerede over forventning parallelt med museets 
formidling af borgen i terrænet og i Gåsetårnet. Med de to stærke tilbud lykkedes det museet at skabe en 
langt mere omfattende og indlevende museumsoplevelse for et meget bredt publikum. Det giver ny 
inspiration til, hvordan museet også fremover kan anvendes til andre fortællinger og aktiviteter. 
 
Successen udeblev ikke. Hen over året blev museet besøgt af 111.000 mennesker og hele 30.000 
besøgte udstillingen Vikingernes Metropol, hvilket svarer til en stigning på 30% i forhold til året før. Og 
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selvom en del af kommunikationen druknede i det historiemættede år, var der en omfattende omtale af 
udstillingen i nationale og tyske medier, som netop har bidraget til at markere Danmarks Borgcenters 
position som ét af landets bedste og mest nyskabende museer. 
 
Særligt bemærkelsesværdigt i besøgsmønstrene på museet i 2017 var, at museet fik godt fat i et regionalt 
publikum og herunder blev besøgt af mange gæster fra Københavnsområdet. Også de lokale i Vordingborg 
Kommune tog godt imod udstillingen. 
 
En anden bemærkelsesværdig ting omkring de besøgende på museet i 2017 var, at andelen af besøgende 
fra udlandet – særligt Tyskland – voksede betragteligt fra 6% i 2016 til 13% i 2017, hvilket dels afspejler 
udstillingens internationale karaktér og den generelt positive turisme- og destinationsudvikling i området. 
 

  
 
De procentvise andele af danske og udenlandske gæster på Danmarks Borgcenter i 2017, som blandt 
andet viser, at museet havde flere tyske end jyske gæster i 2017. I 2018 vil Jylland derfor blive et 
indsatsområde i museets markedsføring. 
 
Danmarks Borgcenter havde ikke bare mange gæster i 2017. Gæsterne var også glade. Museets 
brugeranalyser viser en særdeles høj tilfredshed blandt gæsterne med udstillingen, serviceniveauet og den 
generelle museumsoplevelse. Det samme indtryk giver anmeldelserne på de sociale medier, hvor man kan 
se en helt overvejende stor tilfredshed med særligt den samlede museumsoplevelse. 
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 ★ ★★ 
 

★★★ ★★★★ 
 

★★★★★ 

Google 1 1 8 8 29 
TripAdvisor    2 11 
Facebook   2 11 37 
Facebook kommentarer 7  71  143 

 
Anmeldelser	og	kommentarer	af	Danmarks	Borgcenter	på	de	sociale	medier.	

 
Vikingernes Metropol vakte ikke bare opmærksomhed blandt museets publikum: Også i museumskredse 
har der været en meget stor interesse for udstillingen. Museet har derfor hen over året taget imod en lang 
række fagkolleger, som har fået særlige introduktioner til både udstillingen og til museets overvejelser bag 
besøgs- og udstillingsdesignet. Blandt andet har museet haft besøg af; Det Kongelige Bibliotek. Statens 
Arkiver, 3 afdelinger fra Nationalmuseet, Østfyns Museer, Svenborg Museum, Odense Bys Museer, 
Museum Vestsjælland, Schleswig-Hollsteinisches Landesmuseum, Vikingeskibsmuseet, Nordea-fonden, 
Real-Dania Byg, Arkitektforeningen, Købehavns Universitet, Kunstakademiets Arkitektskole og deltagende 
museer og forskere i ”Vores Museum”. Besøgene har givet megen positiv og konstruktiv respons og givet 
nye vigtige kollegiale relationer foruden at understrege Museum Sydøstdanmarks position som et 
toneangivende museum i det danske museumslandskab. 
 
For at skabe bedre plads til særudstillingen, blev museets billetsalg og butik rykket ud i en container på 
pladsen foran museets indgang. Den centrale og synlige placering kombineret med den ekstra plads gav 
museets butik et ekstra fokus og betød en massiv forøgelse af omsætningen i butikken hen over året, hvor 
flere gæster gennemsnitligt brugte flere penge end tidligere. 
 
Den 28. august fik Vikingernes Metropol en stor, uventet fornyet opmærksomhed, da det imod alle 
forventninger lykkedes to tyve at bryde ind i udstillingsbygningen. Museets alarmsystemer og 
sikkerhedsprocedurer samt kommunikation med politi og presse fungerede upåklageligt, og de to tyve blev 
efter en spektakulær jagt fanget godt tyve minutter efter indbruddet. 
Indbruddet afstedkom en meget stor medieomtale, og det samme gjorde den efterfølgende retssag i 
begyndelsen af januar, hvor de to tyve hver blev idømt to års fængsel for med forsæt at være brudt ind og 
forsøgt at stjæle uerstattelige kulturværdier. 
Umiddelbart efter indbruddet blev den udnyttede svaghed i en dør udbedret ved en udskiftning af døren og 
montering af ekstra passive og aktive sikkerhedsforanstaltninger, således at museets sikkerhed nu er i en 
ekstraordinær høj klasse. 
 
Udstillingen Vikingernes Metropol blev forlænget frem til 17. december og også hen over efteråret og i 
julemåneden var udstillingen pænt besøgt på ordinære besøg, af grupper og til de daglige omvisninger i 
udstillingen, som blev gennemført i december. 
 
Ved siden af arbejdet med Vikingernes Metropol har Danmarks Borgcenter arbejdet målrettet på at udvikle 
nye formidlingskoncepter, som særligt retter sig mod en bedre formidling af borgen i relation til byen, og 
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som skal binde de to ting bedre sammen i en samlet besøgsoplevelse. Det er herunder vigtigt for museet 
at den tænkte nyudvikling sker i fuld forståelse og med evne til at understøtte andre interessenter. En del af 
udviklingen er sket i en tæt dialog med aktører og borgergrupper i Vordingborg – herunder Festugen, 
Vordingborg Lokalråd, Byforum, Havnegruppen og gruppen omkring et bymuseum i Vordingborg. Samtidig 
har museet samarbejdet tæt med Vordingborg Kommune indenfor rammerne af projektet ”De Røde 
Løbere” og med planforvaltningen. Arbejdet har givet en frugtbar dialog med mange konkrete ideer til den 
videre udvikling. 
 
For yderligere at styrke formidlingen af helt lokale og vedkommende dele af historien for kommunens 
borgere har museet gennem 2017 udviklet og introduceret et koncept baseret på indsamling og formidling 
af nyere tids historie i et nyt mobilt container-baseret udstillingskoncept. Museet vil arbejde videre for at få 
konceptet realiseret i samarbejde med lokale interessegrupper. 
 
 
Arrangementer og events 
 
Danmarks Borgcenter har hen over 2017 holdt et meget højt aktivitetsniveau med forskellige typer af 
aktiviteter rettet til forskellige lokale, regionale og nationale målgrupper. Foruden museets ordinære 
formidlingstilbud med udstillinger inde og ude, Børnenes Borgcenter og meget mere, havde museet en 
lang række andre bemandede tilbud til publikum. I alt 229 gange i løbet af 2017 stod museets formidlere 
overfor et publikum og gav en målrettet formidling i form af foredrag, omvisninger, byvandringer mv. Mere 
end 4.000 gæster har således fået en særlig, målrettet formidling på museet. 
 
Formidlingsaktivitet Antal aktiviteter 
Åbne (gratis) omvisninger for publikum på borgterrænet 78 
Åbne omvisninger for publikum i udstillingen 14 
Omvisninger på borgterrænet for bestilte grupper 18 
Omvisninger i udstillingen for bestilte grupper 42 
Byvandringer Vordingborg 5 
Foredrag på Danmarks Borgcenter 13 
Foredrag udenfor Danmarks Borgcenter 9 
Omvisninger, oplæg mv. for særlige VIP-grupper 26 
Radio- eller TV-medvirken omkring Danmarks Borgcenter 13 
Andre målrettede bemandede aktiviteter og events 11 
 
Hertil kommer egentlige undervisningsforløb på Danmarks Borgcenter indenfor rammerne af museets 
skoletjeneste. 
 
Vikingedage (11.8-13.8) 
I den ovenstående oversigt er ikke medregnet de ca. 3.500 betalende gæster (samt ca. 1.500 gratister), 
der i weekenden den 12. og 13. august trodsede både regn og bagende sol og besøgte Danmarks 
Borgcenters store arrangement ”Vikingedage”. 
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Arrangementet var blevet til med økonomisk støtte fra Vordingborg Kommune og i samarbejde med en lang 
række bidragydere fra museet og eksterne samarbejdspartnere, der var sammen om at skabe et stort 
vikingemarked med demonstration og formidling af en lang række funktioner og historier med relation til 
Vikingetiden. Arrangementet var tænkt som et supplement til Vikingernes Metropol med andre typer af 
formidling til en langt bredere lokal og regional målgruppe. Vikingedage blev taget godt imod af publikum, 
som var meget tilfredse med arrangementet, og det lykkedes museet at få en lang række gæster i tale, som 
normalt ikke benytter sig af museets tilbud. 
 
Vikingedage omfattede en lang række aktiviteter: 

- Demonstration af og mulighed for at afprøve detektorarkæologi 
- Særlige omvisninger i Vikingernes Metropol 
- To særlige foredrag i Vikingernes Metropol 
- Vikingemarked med 16 kommercielle boder 
- Håndarbejdsmarked og værksted med deltagelse af fire grupper indenfor rammerne af ”Kulturland” 
- Vikingelejr med 38 ”vikinger” med demonstration af bla. håndværk og kampteknikker 

 
Vikingedage startede faktisk allerede den 11. august, hvor museet havde indbudt alle 4. og 5-klasser i 
Vordingborg Kommune til at deltage i et stort vikingeløb. Vikingeløbet bød på opgaver i grupper ved 
forskellige poster, som var særligt tilrettelagt, så alle elever – uanset kompetencer  - og elever med særlige 
behov havde mulighed for at få en oplevelse og ny indsigt gennem en succesoplevelse. Denne tilgang til 
elever med særlige behov var indtænkt i arrangementet som led i museets deltagelse i projektet 
”Kulturland” og viste sig at være meget populært blandt både elever og lærere og gav også museet ny 
viden om at kunne facilitere undervisning for specialklasser. Vikingeløbet kulminerede med et stort og 
drabeligt slag mellem fire klaner, der var skabt gennem løbet på tværs af skoler og klasser. Slaget blev 
styret af museets eksterne, lokale samarbejdspartner ”Munken og Myten”. Hele 554 elever deltog i 
arrangementet og i slaget. Flere af de deltagende klasser har siden anvendt museets undervisningstilbud, 
og museet har fået en ny og frugtbar dialog med skolerne. 
 
Andre arrangementer  
Danmarks Borgcenter har i 2017 gennemført en lang række særlige arrangementer, som har bidraget til at 
formidle museets historier og udstillinger til særlige segmenter af gæster. Museet har i tilrettelæggelsen af 
sine arrangementer tilstræbt at skabe en variation og diversitet med målrettede temaer og 
formidlingsformer til såvel et generelt som særligt interesseret publikum, unge og gamle og lokale og 
nationale brugere. 
 
Wienerklassisk med franske accenter (2.2) 
Den 2. februar inviterede Danmarks Borgcenter til kammerkoncert i udstillingsbygningen med Ensemble 
Storstrøm. Inden koncerten havde gæsterne mulighed for at indtage en særlig middag i museets restaurant 
tilberedt af den lokale kok Jimmi Keis Thomsen. 
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Historier fra Sydøstdanmark – fra Hedeby til Sydsjælland (19.4) 
I tilknytning til DR’s store satsning omkring Danmarkshistorien arrangerede museet den 19. april et 
foredrag med Nanna Holm og en fælles visning af afsnittet om Vikingetiden i DR’s programserie. 
 
Historier fra Sydøstdanmark – Vordingborg; Magtens Centrum (30.4) 
I tilknytning til DR’s store satsning omkring Danmarkshistorien arrangerede museet den 30. april en 
rundvisning på borgen med foredrag Thomas Tram Pedersen samt en fælles visning af afsnittet om 
Middelalderen i DR’s programserie. 
 
Kulturnat på borgen (2.6) 
Den 2. juni deltog Danmarks Borgcenter i kulturnatten i Vordingborg med en særlig rundvisning i den 
befæstede middelalderby, hvor 122 gæster deltog. 
 
Borgen set fra havnen (10.6) 
Den 10. juni deltog Danmarks Borgcenter med en særlig rundvisning og fortælling om borgen i 
Vordingborg som flådebase i samarbejde med Vordingborg Kommune og Nordea-fonden i anledningen af 
arrangementet ”Havnens Dag”. 
 
Legendernes aften på Valdemarsdagen (15.6) 
Valdemarsdag den 15. juni markerede Danmarks Borgcenter med et walk-and-talk arrangement på 
borgterrænet og i museets café om legender og myter i Danmarkshistorien. 
 
Bål på Borgen (23.6) 
Traditionen tro var Danmarks Borgcenter, Erhvervsforeningen og Vordingborg Kommune den 23. juni 
værter for årets Skt. Hans bål i voldgraven på borgen. Bål og heks blev leveret af produktionsskolen 
Strømmen, og årets båltaler var rektor på ZBC, Ann Decroix. 
 
Snitterier på Borgen (6.7) 
Den 6. juli inviterede Danmarks Borgcenter til et meget populært arrangement for børn og voksne, som 
sammen med en træskærer havde mulighed for selv at snitte redskaber og instrumenter i træ. 
 
Vordingborg Slotsport – En monumental rekonstruktion (25.8) 
Teaterskolen Cantabile2 stod den 25. august for et spektakulært arrangement på Slotstorvet, da den 
franske kunstner Grossetete sammen med borger og gæster i Vordingborg rekonstruerede borgen for 
længst forsvundne Mølleportstårn i papkasser. Danmarks Borgcenter bidrog til dette spændende og meget 
populære arrangement med faglig sparring og materialer samt med en økonomisk støtte. 
 
Find vejen til Hedeby – efterårsferien på Danmarks Borgcenter (uge 42) 
I skolernes efterårsferie inviterede Danmarks Borgcenter lokale og regionale gæster i alle aldre til at 
deltage i museets efterårsaktiviteter med vikingetema. Aktiviteterne varede i hele ferieugen og omfattede 
blandt andet et opgave- og orienteringsløb om Vikingernes navigation til søs, åbent i Børnenes Borgcenter 
og snobrød på bål. 
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I sikkerhed (22.10) 
Den 22. oktober tog Danmarks Borgcenter hul på et nyt, inddragende formidlingskoncept i form af en 
dialogaften over et aktuelt emne; vores behov for at være i sikkerhed for vores fjender. Dialogaftenen 
startede med et oplæg ved Thomas Tram Pedersen, der med udgangspunkt i borgens historie lagde op til 
en diskussion af temaet med gæsterne i museets café. Arrangementet var en stor succes og formen vil 
blive gentaget i kommende arrangementer. Samtidig tjente arrangementet som en test af rækkevidden for 
museets udstilling i 2018; Rethink War. 
 
En kongelig jagtmiddag (9.11) 
Den 9. november var der alt udsolgt til museets jagtmiddag, hvor den lokale kok serverede en renæssance-
inspireret jagtmiddag for mere end 50 gæster, mens Thomas Tram Pedersen under middagen underholdt 
med historier om kongernes jagt på Sydsjælland. Arrangementet var meget efterspurgt, og museet 
modtager løbende forespørgsler om tilsvarende arrangementer, som er planlagt i 2018. 
 
Fronten ved Storstrømmen (11.11) 
Den 11. november viste Thomas Tram Pedersen en stor gruppe af gæster rundt ved Masnedøfort og 
fortalte om fortets og områdets strategiske betydning fra Middelalderen og frem til i dag. Arrangementet var 
en generalprøve på de rundvisninger i og på Masnedøfort, som Danmarks Borgcenter tilbyder sine gæster 
og sluttede grupper i 2018. Målet er at perspektivere og aktualisere fortællingen om de middelalderlige 
borge ved at inddrage det moderne fort. Samtidig ønsker museet at formidle historier på stedet og giver 
her mulighed for publikums adgang til et historisk sted, som ellers ikke er tilgængeligt. 
 
Foredrag 
Danmarks Borgcenter arrangerede i 2017 også en hel række traditionelle foredrag, der særligt havde til 
formål at give yderligere indblik i borgens og i Vikingetiden historie til et særligt interesseret publikum. 
Museet har til sine foredrag skabt en fast deltagerskare, som kommer fra hele Sjælland. 
 
Museet havde i 2017 følgende foredrag i Kornerups Rådhus: 
 
27. Februar: Detektorarkæologi – Jagten på fortiden skatte. Jens Ulriksen og Morten Skyum gav en 
introduktion til og eksempler på detektorarkæologi. 
 
23. marts: Proppen i hullet. Thomas Tram Pedersen fortalte om Danmarks udsatte strategiske placering 
ved Østersøen fra Vikingetiden i dag. 
 
3. maj: Middelalderskibet fra Kalverev. Mikkel Haugstrup fra Vikingeskibsmuseet og Thomas Tram 
Pedersen fortalte om fundet af et særligt skibsvrag fra 1250 fundet ved Kalverev og introducerede 
skibstyper og søfart i Vikingetiden og den tidlige Middelalder. 
 
26. Oktober: En ende på krigen. Thomas Tram Pedersen fortalte om slutningen på Besættelsen og 
overgangen til den Kolde Krig med udgangspunkt i Vordingborg. 
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Køge Museum  
 
Udstillinger 
Udstillingerne på Køge Museum tager udgangspunkt i gæsternes oplevelse. Målet er, at museets gæster 
har lyst til at besøge museet, men det betyder i lige så høj grad, at de har lyst til at komme igen. 
Genbesøget er afgørende vigtigt for et kulturhistorisk museum, der er knyttet tæt til lokalmiljøet. God tid, 
nærvær, liv, passion, aktualitet, leg, kaffe og et godt værtskab er nøgleord for udstillingerne i Køge. 
Gæsterne skal føle sig velkomne, og det skal være nemt for dem at engagere sig i udstillinger og 
aktiviteter. Udstillingerne skal være i konstant forandring, og de store udstillinger skal skiftes ud med 
passende mellemrum. I Køge Museum vil der blive arbejdet med to slags udstillinger: 
oplevelsesudstillingen og caféudstillingen. Begge typer udstillinger er forskningsbaserede, men de har et 
meget forskelligt udtryk. Caféudstillingen fremstiller lokalområdets komplekse og overdådige historie i sin 
helhed med nedslagspunkter formidlet af profilforskere. Caféudstillingen kalder på tid og fordybelse, og 
derfor er caféens møbler rykket ind i udstillingen, så man kan drikke kaffe til. Oplevelsesudstillingen er 
tilrettelagt som børnekultur og henvender sig til familier i tre generationer. Den første oplevelsesudstilling vil 
fortælle historien om Dannebroges forlis under søslaget i Køge Bugt i 1710. 
Ivar Huitfeldt stod i spidsen for den danske flåde i en træfning mod svenskerne ud for Mandehoved på 
Stevns. Under slaget brød Huitfeldt skib, Dannebroge, i brand. I stedet for at trække sig ud af kampen og 
dermed bringe uorden i den danske flådes slagorden, holdt Ivar Huitfeldt sin position og kæmpede videre. 
Skibet spang i luften, og næsten 600 mand omkom. I oplevelsesudstillingen fortælles historien om 
Dannebroges forlis med udgangspunkt i to drenge, der arbejdede ombord på skibet. Drengenes kranier er 
fundet på havets bund ved vraget, men kun fantasien ved, hvad de præcist oplevede den dag …  
 
Hotspotmontre 
Indholdet i ”Hotspotmontren” er skiftet kvartalsvis i 2017.  
 
Januar: i forbindelse med markeringen af 100-året for salget af de vestindiske øer, blev en taske af 
brødfrugtkerner fra Vestindien udstillet. 
Maj: i 1700-tallet boede ritmesteren og chefen for en eksotisk eskadron ”Bosniakkerne” i Nørregade 4, 
som er Museets bygning. Eskadronen bestod af lokale bønderkarle, men de blev udstyret med turban, langt 
overskæg og sabler. En af disse sabler dukkede op i Strøby i 1920 og denne Bosniaksabel udstillede 
Museet i foråret 2017. 
September: Køge Museum og Køge Arkiverne udstillede fra september beredskabsrationeringskort fra 
1957/58, som Køge Kommune har opbevaret på et sikkert sted siden under den kolde krig (1982), og 
overdraget til Køge Museum og Køge Arkiverne i sommeren 2017. Kortene blev først i 2004 udskrevet af 
beredskabsplanerne.   
November: Ved året Køge Kystudgravning fremkom kakler med flotte motiver fra en 15/1600-tals 
kakkelovn fundet ved Køge Station. 
 
Møntskatte fundet i Strøby og St. Salby i 2017 
Samarbejde mellem lokalområdets detektorfolk og museet har virkelig båret frugt også i 2017, og fra 
oktober-november har Køge Museum haft mulighed for at udstille hele to nyfundne møntskatte fra 
middelalderen. Inden disse fine danefæ blev overleveret til Nationalmuseet fik Køge Museum lov at udstille 
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en stor del af de 243 (og der kommer stadig flere) franske, engelske, skotske og hollandske sølvmønter 
fundet i St. Salby, samt mange af de 93 danske sølvmønter fra Stølgård i Strøby. Detektorfolk, lodsejere, 
kommunens kulturchef og Køge Museums venners bestyrelse m. fl. deltog i præsentationen af 
sølvskattene, hvor arkæolog Maja Schultz fortalte om de spændende skatte. Udstillingen blev fulgt op af 
børneaktiviteter i Daldorphs hus, hvor gæsterne fik mulighed for at lede efter ”danefæ” med metaldetektor. 
 
  
Arrangementer og events 
 
Formidlingsaktivitet Antal aktiviteter 
Byvandringer 3 
Bestilte omvisninger for private og foreninger  4 
Foredrag 8 
Særlige aktiviteter i udstillingen 4 
Bestilte virksomhedsarrangementer  2 
Radio- eller TV-medvirken omkring Køge Museum 7 
Andre målrettede bemandede aktiviteter og events 10 
 
 
Profilforskerarrangementer 
I 2017 har profilforsker arrangementerne været knyttet op på ”Historiens år”. Og så Køge Museum har især 
museets flerfagligeteam og enkelte udefrakommende eksperter bidraget til denne arrangementsrække. 
 
Kig i museets skatkammer (10.4) 
og se alle de enestående nye fund fra jernalderens grave og bopladser, der aldrig har været udstillet før. 
Museets arkæologer Sune Villumsen og Maja Shultz fortalte om oldsagernes vej fra Romerriget til den 
sjællandske muld. 
 
I fodsporet af Køge Huskors (28.04) 
Byvandring med Inge Christiansen med fokus på den store hekseproces i Køge. Troen på hekse var særlig 
stærk efter reformationen, og i begyndelsen af 1600-tallet tog hekseprocesserne fart i Danmark. På en 
rundvisning i Køges gamle bymidte hørte man om hændelserne omkring hekseprocessen Køge Huskors i 
årene 1608 til 1615, hvor 12 kvinder blev brændt på bålet.  
 
Børnenes museumshave 
Oplevelsesudstillingen fortsætter ud i museets have, hvor det eksploderende skib Dannebroge er centrum i 
en historisk legeplads. Lige siden genåbningen af Køge Museum i juni 2015 har børn i alle aldre boltret sig 
i og på skibet. Forældre og bedsteforældre har nydt kaffen ved bordene i haven. Der er blevet etableret 
information i haven om Dannebroge, museets udstillinger og bygninger. Dette enestående byrum skal 
fortsat videreudvikles i de kommende år.  
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Daldorphs hus 
Daldorphs hus i Køge Museums have er blevet sat i stand og indgår i formidling af museets udstillinger til 
de mange børnefamilier, der benytter haven. Huset rummer aktiviteter, der indbefatter bevægelse og brug 
af alle sanser, leg, spil, m.m. Der kan tages særskilt og lav entré for aktiviteter i huset.  
I efterårsferien havde museet stor succes med at børneaktiviteterne blev knyttet til udstillingen af 
Møntskatte på Køge Museum, og de besøgende kunne lede efter mønter i haven med metaldetektor og 
efterfølgende få en lille pose chokoladepenge, som danefæ-betaling.  
 
Kyndelmisse (3.2) 
3. februar fejredes Kyndelmisse i Køge med temaet ”Himmel og hav”. Museum og arkiv deltog sammen 
med foreninger og andre eksterne partnere. Arrangementet omfattede kulturaktører i hele Køge by og tiltrak 
over 900 besøgende. 
 
Åben skole (17.02-26.02) 
Åben skole samarbejdet mellem Køge Ungdomsskole, Ellemarksskolen og Køge Museum rammesatte at 
gamle håndværksteknikker og mønstre fra 1800-tallets fine Hedebosyninger blev brugt i skolebørnenes 
design. Eleverne fra 7.-9. klasse fik lavet forskellige produktioner af I-pad covers med fine broderede 
detaljer og træmosaikker (Intarsia). Resultatet af elevernes fine arbejde blev udstillet på Køge Museum, og 
det blev fejret med en reception på Museet i februar 2017.  
I maj måned blev udstillingen gentaget på Danmarks designmuseum i København, hvor projektet vandt 
Kultur- og Undervisningsministeriets ”Springfrøpris”, som er en pris som uddeles til eksemplariske 
undervisningsprojekter i grundskolens praktiske og musiske fag. Prisen blev uddelt af Kulturminister Mette 
Bock, som ved uddelingen mente, at disse Ipads covers burde sættes i produktion, og at hun i givet fald 
ville være aftager til dette. 
 
Middelaldermarked i Køge (01.08-05.08) 
I sommerferien 2017 afholdes traditionen tro et middelaldermarked i museumshaven. Arrangør var Køge 
Naturskole i samarbejde med Køge Museums venner og Køge Museum. Årets middelaldermarked havde et 
alsidigt program med falkoner, dukketeater, plantefarvning, middelaldermusik og mulighed for at ”snuse til” 
at lave en ringbrynje. Selv på den mest regnfulde dag besøgte over 500 mennesker middelaldermarkedet, 
og i alt lagde næsten 5.000 gæster vejen forbi Museumshaven. 
 
Søndre Havnedag (26.08) 
Køge Museum flyttede sammen med Køge Arkiverne ned på havnen med en flot udstilling af luftfotos fra 
Køge, Ipads med historien om Dannebroges forlis og gamle legesager. Så børnene boltrede sig med 
historier og der blev sjippet, gået på stylter og trillet med tøndebånd i det flotte solskinsvejr. En af museets 
arkæologer fortalte om de seneste års udgravninger omkring havnen.  
 
Halloween (27.10) 
Køge Museum deltog i år i Køge bys fejring af Halloween. Museet holdt aftensåbent, og vi havde valgt 
temaet ”hekse”. I løbet af aftenen var der udsøgt til vores to byvandringer omkring Køge Huskors, og børn 
kiggede forbi hele aftenen for at få slik og benytte Køge Handels aktivitetsbillet, som Køge Museum også 
var en del af. En stor succes og en ny mulighed for også at fortælle byens historie.   
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Julekalender (december) 
Hele december dannede Køge Museums vinduer ramme om en fotojulekalender, som Køge Arkiverne har 
fremstillet med fotos fra det store billedarkiv. Køge børneasyls børnehavegruppe hjalp med at afsløre den 
første kalenderlåge den 1. december. 
 
Omvisninger og foredrag 
Køge Museum har arrangeret foredrag og omvisninger i løbet af året. De er blevet markedsført via 
pressemeddelelser, opslag på Facebook inkl. promovering, samt annoncer i lokalaviser.  
 
Kirkens rolle i den tidlige middelalder (23.04) 
I takt med at kirken i løbet af den tidlige middelalder fik fodfæste som institution og ny spiller på magtens 
scene, ændredes også den måde vi havde levet og ageret på i vikingetidens samfund. Med afsæt i 
Karlstrup Kirke og voldsted fortalte middelalderarkæolog Annemette Kjærgård en historie fra den tidlige 
middelalder i Danmark - om hvem der var menneske, og hvem der ikke var, om de ældste kirker og 
kirkegårde, og om hvordan den nye tro ændrede os og selv blev forandret i den proces. 
 
Hedebodragt – historie og håndværk.(14.09) 
I 1800-tallet vokser velstanden blandt bønderne på Hedeboegnen, hvilket de især viser i deres fine dragter, 
som de bærer med stolthed. Ved aftenens arrangement med Inge Christiansen var der fundet dragter frem, 
der normalt ikke vises, og der blev fortalt om baggrunden for deres tilvirkning og brug. Herefter undervistes 
i tællesyning, som var en af de mange former for hedebosyning, der udsmykkede dragterne. 
 
Marie Toft og Grundtvigs korte ægteskab. (21.09) 
Besøg Grundtvigs grav - nationalismens fader. Fortælling ved Birthe Broch på Claras Kirkegård på Køge 
Ås.  
 
Demokrati for alle. Da kvinderne i Køge fik valgret. (10.10) 
Grundloven af 1849 indførte princippet om folkets medbestemmelse, men de første mange år var det kun 
en lille del af mændene, der fik denne ret. De følgende år kæmpede bl.a. kvinderne for at opnå samme 
rettigheder som mændene. Målet blev nået med Grundloven af 1915. Birte Broch fortale om 
valgretskampen med fokus på kvinderne i Køge.  
 
100-året for salget af de Vestindiske øer. (09.11) 
Erik Gøbel er seniorforsker ved Rigsarkivet og med i det projekt, der digitaliserer alle arkivalier fra det 
tidligere Dansk Vestindien. Han vil fortalte om Dansk Vestindiens historie og salget af øerne i 1917. 
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Borgring 
 
Velkomstcenteret 
Når du ankommer til vores containercenter, vil du fra den seks meter høje udsigtsplatform kunne se ned på 
det, der engang var vikingeborgen Borgring. Det er her du køber billetter og starter din tur ned til 
udgravningerne. 
 
Monument 
Vi har iscenesat den engang enorme fæstning, så du bedre kan forestille dig, hvor imponerende et sted det 
har været. Du møder ikke bare et hul i jorden, men et spektakulært monument over de stolte vikingers 
ingeniørkunst. 
 
360* video 
Tag med på en 360-graders videorundvisning i arkæologiens og vikingetidens verden. Normalt er der 
adgang forbudt for gæster i selve udgravningerne, men det er næsten som at være der selv, når du bruger 
vores app. 
 
Virtual reality oplevelse 
Med i billetprisen følger også et par kompakte Virtual Reality-briller til din mobiltelefon. Med dem kommer 
vikingernes verden lige pludselig meget tæt på. Vi har nemlig genskabt borgen, så du kan rejse tilbage i tid 
og se dig omkring. 
 
Fund fra vikingetiden 
I containercentret har vi udstillet smukke og sjældne fund fra vikingetiden. Via vores smartphone-app 
fortæller Jens og hans team om genstandene, hvordan de blev fundet og hvad de har betydet. 
 
Din mobil er en del af oplevelsen 
Hent vores gratis app og få det fulde ud af dit besøg på Vikingeborgen. Allerede hjemmefra kan du lære 
forskerne nærmere at kende og se hvad de finder ud af. Du kan også blive klogere på de andre ringborge, 
der ligger rundt om i landet 
Når du kommer ud til Vikingeborgen, får du en kode, så du kan åbne app’ens låste funktioner. Hermed får 
du adgang til videoer, animationer og viden om de fund fra vikingetiden, vi har udstillet ved borgen. 
 
 
Evaluering 
 
Sæson 2017 har PR og kommunikationsmæssigt en succes. 
 
I perioden 1. januar 2017- 31. december 2017 

• 5.030 via downloads af app ”Vikingeborgen” (i 2016: 4244 downloads, stigning på 19%) 
• 644.654 i reach på www.facebook.com/vikingeborgen (heraf 456.820 organisk), (i 2016: 313.787 

i rækkevidde, stigning på 105 %).  
• 3029 følgere på facebook (i 2016: 1901 følgere, stigning på 59%) 
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• 4,6 i gennemsnit på anmeldelser på facebook  
•  

Kommunikationsstrategien kombineret med de arkæologiske funds signifikans har resulteret i en stor 
interesse for Vikingeborgen international. ”Nyheden om Vikingeborgen” gik verden rundt i august, hvor en 
pressemeddelelse resulterede i ca. 90 artikler i aviser i 28 forskellige lande. En eksponering for over 160 
mio. potentielle læsere. 
 
Omvisninger og foredrag 
Vikingeborgen Borgring har arrangeret foredrag og omvisninger i løbet af året. De er blevet markedsført via 
pressemeddelelser, opslag på Facebook inkl. promovering, samt annoncer i lokalaviser.  
 
Formidlingsaktivitet Antal aktiviteter 
Daglige omvisninger for publikum på Vikingeborgen Borgring 164 
Bestilte omvisninger med formidler/arkæolog 14 
Foredrag  9 
Radio- eller TV-medvirken omkring Vikingeborgen Borgring 4 radio JU,  
 
Sæsonen 2017 bød på både indenlandske og udenlandske filmhold. Udover indslag i på danske tv-kanaler 
herunder en meget grundig udsendelse af Franz Howitz på DK4, blev i januar 2018 sendt en udsendelse 
på den amerikanske kanal ”travel Channel”(optaget sommeren 2017). ”Travel Channel” har op imod 17. 
mio seere ugentligt. 
 
Udgravningsholdet er endvidere dagligt i 6 uger blevet fulgt af et lille filmhold, som arbejder på en 
udsendelse omkring vikinger og med et særligt fokus på udgravningerne 2017 (ikke talt ind i ovenstående 
opgørelse).  
 
 
Næstved Museum  
 
Helligåndshuset  
 
Helligåndshuset er en fredet kirkelig forsorgsinstitution fra 1400-årene, som i middelalderen tog sig af 
fattige gamle og hittebørn.  
Helligåndshuset nævnes 1. gang i 1398, og arkæologisk er institutionens første kirke (nu ruin under 
Museumshaven) dateret til ca. 1390. Det stående hus er sandsynligvis begyndt som en boderække fra 
1400-årene og ombygget til den nuværende bygning i begyndelsen af 1500-årene i forbindelse med, at 
man forsøger at konvertere Helligåndshuset i Næstved til et helligåndskloster. Forsøget mislykkes. Derfor 
er Helligåndshuset i Næstved det eneste bevarede, egentlige helligåndshus i Danmark. Helligåndshuset 
skal betragtes som institutionens hovedbygning i kombination med bindingsværkshuse på den store grund. 
Helligåndshuset rummer institutionens egen kirke, Vor Frue Kirke med direkte adgang fra Ringstedgade og 
med tilhørende kirkegård.  Ved Reformationen i 1536 bliver Helligåndshuset omdannet til kommunalt 
sygehus. Senere benyttes huset som arbejdsanstalt, militært sygehus, telefonmagasin og husvildeboliger. 
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Kort efter 1900 var der idéer fremme om at ombygge huset til elværk for Næstved, men det endte med, at 
Helligåndshuset i 1926 blev restaureret og i 1927 indrettet til Næstved Museum. Huset rummer i dag 
Næstved egnens kulturhistoriske udstillinger, blandt andet fund fra vikingehandelsbyen Vester Egesborg, 
Garderhusarerne, dragter fra 1800-tallet. 
I 2017 genetableredes adgangen til Helligåndshuset fra Ringstedgade. Helligåndshuset har fælles billet 
med Boderne.  
 
Boderne, DesignMuseum Næstved  
 
Boderne er opført i 1400-årene som boligbebyggelse. Boderne er i dag Danmarks længste middelalderlige 
rækkehusbebyggelse. 
I danske middelalderbyer betegner ordet "bod" et rum eller et hus, som lejes ud. En lejet bod kan benyttes 
som bolig (jf. Nyboder i København), værksted eller oplag.   Boderne i Næstved består af tre 
middelalderlige bygninger: Gotschalks Boder fra tiden ca. 1400 med 3 boder, Vesthuset fra ca. 1450 med 
1-2 boder og Tuesens Boder fra ca. 1480 med 7 boder. I alt rummer Boderne i middelalderen således 11-
12 lejligheder.  Nogle af Bodernes kældre kan have været udlejet selvstændigt, medens kældrene under 
Tuesens Boder med sikkerhed har hørt til de overliggende lejligheder. Forbindelsen er sket via udvendige 
svaler og trapper. Med en 3. etage under taget har en lejlighed i Tuesens Boder rummet 100 m2. Boderne 
har som teglstenshuse med central beliggenhed været dyre lejligheder, som var forbeholdt de velstående. 
Vi kender kun en enkelt beboer i middelalderen, nemlig præsten og byskriveren Henrik Gotschalk, som var 
død før 1484. Boderne fik i 1987 Europa Nostras diplom for Næstved Kommunes veludførte restaurering i 
årene 1969-1984. Næstved Kommune har I 1984 overdraget brugsretten til Næstved Museum. Boderne 
rummer i dag museets udstillinger af kunsthåndværk, primært Kähler-keramik og Holmegaard-glas. 
 
100 år. Næstved Museum 1917-2017 (29.3-31.12) 
Den 29. marts 2017 havde Næstved Museum eksisteret i 100 år, og det blev fejret med en 
jubilæumsudstilling i Helligåndshuset. Udstillingen blev åbnet af Borgmester Carsten Rasmussen. Næstved 
Museumsforening stod for et flot historisk kaffe- og kagebord i tidstypiske dragter. 
Siden 1917 har Næstved Museum flittigt samlet genstande ind og gravet i fortiden. Udstillingen gav et 
billede af museets interesseområder og prioriteringer i de sidste 100 år, men også af de store nedrivnings- 
eller byggeprojekter i Næstved, der havde givet anledning til arkæologiske undersøgelser.  
I udstillingen viste museet blandt andet huenakker fra Næstved, miniature landbrugsredskaber fra 
Gedebjerggaard og keramik og fund fra udgravningen af Bredstræderne i Næstved. Også de arkæologiske 
rester fra den tyske Radarstation Seehund (1942) i form af en plotterplade i glas, som formentlig blev 
destrueret op til eller lige efter befrielsen, kunne man se i udstillingen. 
 
Boderne 
De seks større og mindre særudstillinger i DesignMuseum Næstved, Boderne i 2017 har alle haft fokus på 
design og kunsthåndværk. I flere tilfælde er der indgået samarbejder med lokale eller nationale 
uddannelsesinstitutioner, der arbejder med design og kunsthåndværk. Baggrunden for dette er et ønske 
om at markedsføre Næstved som det sydsjællandske centrum for design og kunsthåndværk, men også at 
etablere nogle stærke samarbejdsrelationer og i mindre skala at vise nogle af de udstillinger og 
arrangementer, som vil blive endnu mere udfoldet i Det Ny Holmegaard.  
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Fremadskuende Tilbageblik (19.11-29.1) 
Udstillingen Fremadskuende Tilbageblik var resultat af et samarbejde mellem Talentskolen i Næstveds linje 
for Kunst og Design og Næstved Museum. På udstillingen udstilledes en række værker af elever på 
Talentskolen, skabt efter en indledende inspirationstur i museets samlinger af kunsthåndværk. I september 
2016 var eleverne på rundvisning i den opmagasinerede samling af 35.000 prøveglas fra Holmegaard 
Glasværk og i den store udstilling af Kählerkeramik, der udstilles i Boderne.  
Både Holmegaard og Kähler er stærkt forankrede i Næstveds historie, og lever i dag videre som 
internationalt anerkendte brands. Den massive og imponerende samling af genstande fra de to 
virksomheder fortæller ikke bare om Næstveds kulturarv, men om Danmarks kunsthåndværks- og 
industrihistorie.  
Titlen blev til som et udtryk for elevernes kunstneriske fremgangsmåde, hvori de gennem deres 
udgangspunkt i museets genstande både så tilbage i tiden, men gennem processen også gav værkerne et 
nutidigt præg. De dykkede ned i gamle materialer og teknikker men også i de historier, der knytter sig til 
kulturarvens genstande, og dermed blev udstillingen et nyskabende, ungt og aktuelt perspektiv på vor 
fælles kulturarv. 
 
5 store fortællinger i Næstved Kommunes identitet (12.12-29.1) 
I samarbejde med Næstved Kommune viste Næstved Museum frem til d. 29 januar en udstilling i Boderne. 
Her præsenteredes fem væsentlige områder, som indeholder mange af Næstved kommunes 100 
kulturmiljøer. Udover en planche-udstilling viste udstillingen blandt andet arkæologiske fund fra 
Helligåndshusets have, skibsskilte fra Karrebæksminde, en tørvespade fra Holmegaards mose og 
detektorfund fra Næsby. 
Næstved er kulturarvskommune frem til maj 2018 – Et projekt hvor kommunen er udpeget og støttet af 
Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med Realdania. 
I samarbejde med et netværk af ressource-personer arbejder kommunen på at udvælge eksemplariske 
kulturmiljøer med særligt potentiale for turisme, bosætning og erhverv. Men projektet har også sigte på at 
skabe generel interesse for at vitalisere kulturarven i form af kommunens mange kulturmiljøer. Herunder 
anvendelse, bevaring og synliggørelse af historiske bygninger, anlæg, landskaber og områder med deres 
særlige kulturhistorie. Det er vigtigt – ikke kun fordi vores kulturarv kan få de omkringliggende huse og 
områder til at stige i værdi – men også fordi kulturarv kan skabe lokal udvikling og stolthed. 
Publikationen ”100 kulturmiljøer i Næstved kommune” danner grundlag for kulturarvsprojektet. 
De fem kulturområder, der blev præsenterede i udstillingen, var Næstved By, fjordene, Industrikulturen, 
Holmegaards glasværk/mose/gods samt Susåen. 
Projektet kan følges på:  www.naestved.dk/kulturarv 
 
’Pimp your Ride! Udstilling om kunsthåndværk og teknologi’ (3.6-30.9) 
På Designmuseum Næstved slog vi i 2017 dørene op for den både grænsesøgende, men også grænse-
undersøgende designudstilling ’Pimp your Ride! Udstilling om kunsthåndværk og teknologi’. 
Udstillingen viste et væld af designgenstande, der var blevet til i spændingsfeltet mellem kunsthåndværk og 
teknologi. Et spændende emne, der både var rettet mod den gadget-interesserede, feinschmekeren med 
interessere for lækkert design i hverdagen og til alle dem, der bare gerne ville overraskes, forundres og 
provokeres over nutidens designløsninger. 
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Både danske og internationale designere var repræsenteret i udstillingen, og der var også elevarbejder 
Vallekilde Højskoles Design og Maker-hold. Som besøgende kunne man blandt andet se en kjole, der kan 
måle klimaforurening fra det danske designbureau Diffus, en specialbygget Yamaha motorcykel fra det 
danske motorcykelfirma Wrenchmonkees, en hårtørrer i porcelæn, elektriske guitarer lavet af cigarkasser 
og meget mere.  
 
Holmegaard Glasværk – en uafsluttet fortælling (26.10-12.11) 
Den samtidsarkæologiske særudstilling ”Holmegaard – en uafsluttet fortælling” blev udarbejdet af 
universitetspraktikant Sigrid Frances Schmidt med inspiration fra studerende fra Forhistorisk Arkæologi på 
København Universitet, som i efteråret 2016 brugte Holmegaard som afsæt for deres individuelle 
studieopgaver.  
Omdrejningspunktet for udstillingen var det forladte Holmegaard Glasværk. Usædvanlige genstande fra 
glasværket og spændende fotos fra bl.a. det kendte Urban Explorer makkerpar, Jan Elhøj og Morten 
Kirckhoff fra ”Alt Forladt” på DR2, illustrerede i udstillingen, hvordan de forladte bygninger og inventaret 
vidner om den bratte ende, som stedet og medarbejderne måtte affinde sig med, da Holmegaard gik 
konkurs under finanskrisen.  
Genstande kan frembringe minder og dybe følelser, og derfor kan genstande også være afgørende for en 
specifik stemning og atmosfære.  ”Holmegaard – en uafsluttet fortælling” satte derfor også fokus på, 
hvordan genstande og den sammenhæng, de indgår i, påvirker os som mennesker.  
 
Menneske og Materiale (10.12-31.12). Designudstilling med værker af elever fra Vallekilde Højskole og 
Textilskolen i Holte.  
Med opgaven at skulle: ”[…] udvikle et individuelt design, som forholder sig bevidst til materialeegenskaber 
og materialeforbrug” gik elever fra de to kreative skoler, Vallekilde Højskole i Odsherred og Textilskolen i 
Holte i gang med innovative designprocesser og fandt kreative løsninger. Resultatet var en lang række 
spændende nye design, der blev vist i udstillingen i DesignMuseum Næstved i december måned. 
 
Strikket renæssance (14.10-) 
Udstillingen ’Strikket Renæssance’ bestod af en samling af moderne strikkede dragter, der alle var blevet til 
med inspiration fra Renæssancens tøjstil. I de spektakulære dragter kunne man på én og samme tid 
genkende snit, farvesammensætninger og mønstre fra renæssancens tøjstil, men man kunne også lade sig 
overraske og imponere over de moderne teknikker og spændende nyfortolkninger.  
Udstillingen var skabt af kunsthåndværkergruppen Netmaskerne til Koldinghus Museum. Netmaskerne blev 
etableret i 2000 med det formål at udforske og videreudvikle kendskabet til maskinstrik.  
I tilknytning til udstillingen blev der løbende afholdt strikkerelaterede arrangementer og omvisninger. 
 
Arrangementer og events 
 
Formidlingsaktivitet Antal aktiviteter 
Åbne omvisninger for publikum i udstillingerne 7 
Omvisninger udenfor Næstved Museum * 101 
Omvisninger i udstillingerne for bestilte grupper 8 
Byvandringer Næstved 9 
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Foredrag på Næstved Museum 6 
Foredrag udenfor Næstved Museum 6 
Radio- eller TV-medvirken vedr. Holmegaard- og Kählersamlingerne 6 
Andre målrettede bemandede aktiviteter og events på Næstved Museum 20 
 
Der har i 2017 være syv særudstillinger og 34 offentlige arrangementer, omvisninger og foredrag. 
Derudover mange omvisninger og byvandringer for private grupper. Museets formidlere omviste i alt 101 
gange ud-af-huset. Offentlige arrangementer i Helligåndshuset i 2017: 15. Offentlige arrangementer i 
Boderne i 2017: 17. 
 
Kulturnat i Næstved. Byvandring med stop ved Boderne og i Helligåndshuset i anledning af 
reformationsjubilæet (6.10) 
I samarbejde med Næstved Provsti blev der på kulturnatten tilrettelagt en byvandring i anledning af 
reformationsjubilæet. Museet stod for to stop på ruten, i Helligåndshuset og udenfor Boderne, hvor to af 
museets ansatte fortalte om bygningerne og de spændende begivenheder, der havde udspillet sig i 
Næstved i begyndelsen af 1500-tallet. 1061 personer besøgte de to Helligåndshuset og Boderne på 
kulturnatten. 
 
Høstmarked (18.10) 
Efterårsferie betyder én ting på Næstved Museum – Høstmarked. Traditionen tro var haven fuld af 
markedsboder fyldt til randen med kunsthåndværk, lækkerier til ganen, gode tilbud og sjove aktiviteter. De 
besøgende kunne blandt andet arbejde med hør sammen med Det Rullende Hørværksted fra Køng 
Museum, se vikingesmeden i arbejde og møde trædrejeren. Sortkrudtsskytterne skød markedet i gang, og 
Museumsforeningens æblecafe sørgede for kaffe og æblekager. 1272 personer besøgte høstmarkedet. 
 
Citynights (28.4, 30.6, 1.9, 24.11) 
Næstved Museum holdt åbent til kl. 22 på de fire årlige citynights ligesom de øvrige butikker i Næstved 
bymidte. Butikken havde særlige tilbud på udvalgte butiksvarer og smagsprøver.   
 
FN’s Børnekonventionsdag (20.11) 
I anledning af FN’s børnekonventionsdag afholdt DesignMuseum Næstved et armstrikkearrangement. 
 
Kulturjulekalender i Næstved 
Næstved Museum deltog i december 2017 i ”Kulturjulekalender i Næstved” for byens kulturaktører 
arrangeret af Næstved Kommune.  
Museet havde en ”låge” i hver af de to udstillingshuse, hvor der blev indbudt til henholdsvis ”armstrik for 
børn og voksne” og ”julekor og æbleskiver i Helligåndshuset” ved BiblioteKoret fra Næstved Bibliotek. 
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Kähler 
I 2017 indledte Næstved Museum et vellykket samarbejde med Kähler Design omkring omvisninger i 
Kählers nyindrettede hovedsæde på Kählersbakken i Næstved. Museets tre omvisere formidlede Kählers 
historie og design i offentlige omvisninger i alt 101 gange i 2017.  
 
Omvisninger og foredrag 
Næstved Museum har arrangeret foredrag og omvisninger i løbet af året. De er blevet markedsført via 
pressemeddelelser, opslag på Facebook inkl. promovering, samt annoncer i lokalaviser.  
 
10. januar: Reformationen – Luther, Konge, Kirke. Grundlaget for nutidens Danmark. Sognepræst ved 
Herlufsholm Kirke Henning Marcher. 
 
7. maj: Holmegaard – 200 års dansk industri- og designhistorie. Mette Bielefeldt Bruun og Susanne 
Outzen. 
 
18. maj: Arkæologi fra Farvergade og  radarstationen ved Tybjerg. Kasper Wurr Stjernquist og Annemette 
Kjærgaard. 
 
26. august: Vis mig din bogsamling og jeg skal fortælle, hvem du er – om renæssanceparret Herluf Trolle 
og Birgitte Gøyes bogsamling. Susanne Outzen på Herlufsholm Kostskole.  
 
8. november: Bachs Kantater. Peter Dürrfeld. Arrangementet var et samarbejde mellem Næstved museum 
og Næstved Early Music Festival.  
 
15. november. Strikningens historie og perlestrikkede muffediser. Kombineret oplæg og strikkeworkshop i 
Boderne ved Inge Christensen og Lone Nielsen.  
 
 
Møns Museum 
 
Udstillinger 
12 fantasiske fortællinger: en skøn, livsbekræftende og kaotisk sammenblanding af alt mellem himmel og 
jord. Masser af genstande og finurlige fortællinger. Udstillingen suppleres løbende med flere genstande. 
Museet har en hjemlig atmosfære med masser af hyggelige steder at sidde i udstillingen.  
Formidlingen sker fortrinsvis med audioguide. I 2017 forefindes disse nu på dansk, engelsk og tysk. 
Museets og Camønoens hjemmesider fungerer optimalt som forberedelse af et besøg på museet eller på 
destinationen.  
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Arrangementer og events 
 
Formidlingsaktivitet Antal aktiviteter 
Åbne (gratis)adgang for publikum i udstillingen 1 
Kulturstyrkeprojekter 3 
Kulturlandsprojekter 4 
Byvandringer Stege By 6 
Foredrag Camønoen 5 
Foredrag Møns Museum 3 
Omvisninger på Camønoen, oplæg mv. for særlige VIP-grupper 2 
Radio- eller TV-medvirken omkring Camønoen 2 
Podcast til Camønoen 2 
Åbne (gratis)adgang for publikum i udstillingen 6 
 
ADHD- gruppen 
Holder aftenmøde i baghuset, 1 gang om måneden. Møderne er åbne for alle voksne med ADHD eller 
voksne med pårørende der har ADHD. I år har der i forbindelse med Kulturland været afholdt kurser for 
gruppen, kurserne har hver gang indeholdt både et kulturhistorisk indslag og et håndværksmæssigt 
indslag. 
 
Arkivernes dag (16.11.) 
Arkivernes dag blev afholdt på museet i samarbejde med Nyords Lokal historiske forening. Temaet var de 
detektor fund som var blevet indsamlet en over sommeren 2017 på Nyord. Detektor fundene blev også vist 
som en pop-up udstilling på museet i december 2017. 
 
Byvandringer (28.6, 5.7, 12.7, 19.7, 26.7, 2.8) 
 
Ved afholdelse af tirsdagsmarkederne, tilbydes en Byvandring gennem middelalderbyen Stege med en 
ansat fra museet, herudover foregår det ad hoc. 
 
Danmarks Smykkemuseum 
Havde et lokale i Baghuset, hvor de udstillede deres permanente samling, Danmarks Smykkemuseum 
lukkede ned i 2017 og deres samling overgik til Møns museum. Møns museum har en profil der lægger 
vægt på design og håndværk, her passer samlingen godt ind samtidigmed at den er lokalhistorisk idet 
samlingen har sine rødder på Møn. Herudover er det en meget fin samling, der indeholder værker af meget 
fremtrædende og internationalt kendte guldsmede. Dette er ikke blot en traditonel smykkesamling, men en 
samlingen der også viser det pludselige skift der sker fra 60'erne og frem til i dag hvor smykker får en plads 
på både den nationale og internationale kunstscene. 
Vi kan være meget stolte over at have en sådan samling på et lokalhistorisk destinations museum som 
Møns museum. Ved overdragelsen skiftede samlingen navn fra Danmarks Smykkemuseum til MØNSK – 
MØNs museum for Smykker og Korpus. 
 
I 2017 blev der i Baghusets foredragssal også vist forskellige skiftende smykke- og design udstillinger: 
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NEXT-Grundforløb – elever fra Guldsmedelinjen viste deres første selvstændige arbejder (5.3-15.4.) 
NEXT- Hovedforløb – elever fra Guldsmedelinjen viste deres afsluttende opgaver (1.6-18.12.) 
Guldsmed Marianne Daniel Olsen viste egne arbejder (1.6-18.12.) 
 
Efterårsferien 
Roelygteskæring i gården, museet vejleder og fortæller om roelygtetraditionen. Sammen med resten af 
byen fejrer vi æblernes dag, med æblelege, æbleflæsk over bål, en æblequiz lavet i samarbejde med Møns 
bibliotek og Middelalderhaven.  
 
Gravhøje (8.4.) 
I september inviterede museets arkæologer til fortælling ved en af Møns gravhøje.  
 
Juleværksted (7.12 og 12.12.) 
Åbnet 2 eftermiddage i dec. 2017, hvor børn var velkomne til at lave julegaver. Juleværkstedet opnåede 
ikke samme succes som i 2016 og vil derfor ikke blive gentaget i 2018. 
 
Krible-krable-kasse (4.5.) 
Vordingborg Kommunes natur – og sundhedsguider placerer en krible-kable-kasse på museet, kassen 
udlånes til Møns børneinstitutioner. I foråret 2017 var institutionerne inviteret til inspirationsaften på museet 
sammen med naturvejleder Susanne Rosenild. 
 
Kulturland (3.4, 5.5, 11.9, 1.10) og Kulturstyrke (2.6, 6.10, 10.11) 
Museet har i 2017 deltaget i disse to projekter, med henholdsvis formidling af kulturhistorie, udstillinger, 
håndværk og Camønoforedrag for ressourcesvage borgere.  
 
Meditationsgruppen (hver tirsdag og søndag i sommer halvåret) 
Mødes to gange om ugen i Baghuset og mediterer i 2 timer. Gruppen er åbne for alle interesserede. 
  
Meonia Musica 
Middelaldermusikgruppen Meonia Musica har gennem hele 2017 år haft øvelokale på museet.  
I december 2017 opførte gruppen et musikalsk juleteaterstykke på museet, for mindre børn og deres 
forældre samt inviterede børneinstitutioner. Dette gentages i 2018 for børneinstitutionerne. 
 
Middelalderhus (28.6, 5.7, 12.7, 19.7, 26.7) 
I forbindelse med tirsdagsmarkederne kan man spille forskellige former for middelalderlige brætspil og 
klæde sig ud i middelalder dragter. 
 
Tirsdagsmarkeder (28.6, 5.7, 12.7, 19.7, 26.7) 
Møns Museum deltager i sommerens seks tirsdagsmarkeder.  
I 2017 deltog museet med et vikingemarked i gården (som en pendant til Vikingeudstillingen på 
Borgcentret), på markedet var der forskellige værksteder for børnene hvor man kunne lave smykker, 
benfløjter, læderpunge, væve og knytte armbånd samt støbe vikingefigurer i tin.  
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På fortovet foran Møns museum havde Møns Husflid forening boder hvor de fremstillede og solgte 
traditionelt håndværk, som rebslageri, knipling, strikning, trædrejning. Det også være muligt for børn og 
voksne at benytte museets middelalder lege- og spilleredskaber, der er opstillet på gaden. 
Smykkekunstnere viser i baghuset hvordan man laver emaljesmykker.  
Disse tirsdagsmarkeder har stor deltagelse af frivillige og tiltrækker mange gæster, i 2017 var der således 
næsten 10.000 gæster. 
 
Camønoen 
Møns Museum er ankerplads for Camønoen, frontpersonalet fik i foråret 2017 genopfrisket deres viden 
omkring Camønoen på et aftenmøde.  
”Stedet Tæller” startede 11. marts 2017, deres rejsende udstilling på Møns museum med bl.a. et marked 
for lokalproducenter. Udstillingen viste 20 af de 37 projekter Realdania/Stedet Tæller har støttet heriblandt 
Camønoen. 
Der blev afholdt revaluering af Camønoen på den ny Camønopauseplads NyGammelsø B&B nov. 2017. 
”Kend-din-ø” foredragsaftner samt middag afholdt i 2017: 
(13.3.2017) Hør, se og smag Reformationen samt sidste nyt fra Camønoen 
(27.4.2017) Brude og Bryllups Traditioner på Møn samt sidste nyt fra Camønoen 
(12.10.2017) Frede Bojsen og Rødkilde højskole samt sidste ny fra Camønoe 
 
 
Camønoen foredrag samt vandring  
I 2017 var der foredrag samt Camønovandring på Nyord for flg.: 
(23.maj 2017)Turistinformationer fra VISIM – 30 ansatte 
(31.8.2017)Realdanias venneforening - 50 medlemmer 
 
 
Camønoen foredrag 
I 2017 blev der afholdt foredrag om Camønoen for flg.: 
(9.5.2017) Sorggruppe fra Haslev kirke – 12 personer 
(17.8) Professionshøjskolen Metropol's Møn Seminar 
(5.10.2018) Pilgrimshuset Maribo – 15 frivillige 
(10.10.2017) Naturturismen i Svendborg – 25 politikkere og kommunalansatte 
(10.10.2017) Naturturismen i Svendborg – 20 lokale ildsjæle 
 
 
Camønoen projekter 
I 2017 har museet startet projekt ”Æbler Langs Camønoen” i samarbejde med Rotary Klub Møn samt 
Rytzebækgård Æbleplantage om plantning af 400 æbletræer langs Camønoen, til glæde for vandre og 
lokale. Æbletræer vil alle være gamle æblesorter fra lokalområdet, de vil blive formidlet sammen med det 
lokale kulturhistoriske område de er plantet i. Fondsansøgning indsendes primo 2018. 
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”Fire Verdensmåls sheltere” er et samarbejde som museet har indgået med Chora Cornection, 
Vordingborg Kommune og Biosfære Møn. Projektet skal placere fire Verdensmåls sheltere på Camønoen, 
shelterne skal formidle Unesco’s 17 Verdensmål, områdets kulturhistorie og biosfære. 
Fondsansøgning indsendes primo 2018. 
 
Camøno vandrekortet 
Blev opdateret i foråret 2017. I 2018 bliver det igen opdateret og udkommer med en vand og 
vejrbestandig coach. 
I 2017 blev der indgået et samarbejde med handicaporganisationer omkring udgivelsen af et Camønokort 
til gangbesværede og kørestolsbrugere, kortet udkommer i 2018. 
 
 
Køng Museum 
 
På museet vises en permanent udstilling om Niels Ryberg og fabrikken samt skiftende særudstillinger 
Udstillinger og aktiviteter gennemføres af Køng Museums støtteforening. 
 
Særudstillinger 2017 
 
Alle Tiders Broderi (9.4-4.6) 
Den smukke udstilling “Alle Tiders Broderi” viste mange eksempler på broderihåndværket i et historisk og 
et nutidigt perspektiv.  Det er igen blevet in at brodere.  Det giver ro i en hektisk hverdag, og man kan nyde 
frit at bruge sin kreativitet.  Udstillingen kunne inspirere med eksempler på mange forskellige teknikker og 
stilarter – fra gamle, fine navneklude udlånt af Museum Lolland-Falster til helt nye måder at bruge både 
gamle og nye broderiteknikker og materialer på. 
 
Udstillere var: Jytte Harboesgaard, Anni Bloch, Maj-Britt Bille, Lis Lindkvist, Tine Wessel og Karen Marie 
Dehn m.fl. 
 
Himmel & Hav. Klint & Ler (10.6-20.8) 
Udstillingen “Himmel & Hav. Klint & Ler” viste lokalt kunsthåndværk med reference til regionens natur, men i 
meget forskellige materialer og udtryk. 
Trine Birgitte Bond fra Rødvig, keramiker med både hav og klint som inspiration. Værkerne spænder fra 
vilde urhavs vækster til tynde krukker med havblå glasur indvendig. 
Stevns Klint og havet i forskellige belysninger er også det motiv som Hanne Julie Johansen fra Rødvig er 
kendt for at kunne indfange i sine store akvareller. 
Keramikeren Jesper Ranum fra Køng arbejder med skarp enkelthed, form og funktion i sine kander, vaser 
og skulpturer i rene farver. De blev vist sammen med Vera Rahbeks store billeder i akvarel og gouache med 
organisk minimalistiske motiver med dybde og klare farver. 
Glaskunstneren Torben Jørgensen fra Fensmark har arbejdet med glasdesign i mange år â€“ også for 
Holmegård, men viser her sine store arkitektoniske glasskulpturer. 
Tekstilkunstneren Lis Lindkvists helt specielle transparente, syede væghæng har også himmel og hav som 
tema. 
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“Fra Museets Gemmer” (26.10-22.10) 
Efterårsudstillingen “Fra Museets Gemmer” viste en helt unik samling af ting, der ikke har været udstillet 
før. Tingene hidrører dels fra Kongehusets samling af historiske linnedsager og dels fra Museum 
Sydøstdanmarks arkiver samt fra Køng Museums egne arkiver. 
Alle disse historiske linnedsager har deres egne fortællinger. Igennem flere år har en studiekreds under 
Køng Museums Støtteforening arbejdet med Køng Fabriks historie, og i udstillingen blev disse 
undersøgelser brugt til at illustrere industrieventyret i Køng fra 1774 med fokus på de personer, der førte 
fabrikken frem til dens udnævnelse til Kongelig Hofleverandør allerede fra 1784. 
Kongehuset var den helt store aftager af Køng Fabriks produkter. Christiansborgs talrige brande krævede 
fornyelse af hele beholdninger af linnedvarer og gav god omsætning for Køng Fabrik. Kongehuset bestilte 
brudekister til alle Christian den IXs døtre på Køng Fabrik, og Køng Fabrik leverede linnedvarer til 
Kongehuset helt op til 1924, hvor den sidste køngvæver sad i kælderen på Christiansborg og vævede. 
Det var et stort ønske hos Køng Museums udstillingsgruppe at kunne vise nogle af de hørtekstiler, der var 
leveret til Kongehuset gennem næsten 150 år. I et brev til Hendes Majestæt Dronning Margrethe bad 
museet om tilladelse til at vise nogle af disse fine linnedsager, og museet fik Kongehusets tilladelse til at 
udvælge nogle linnedsager fra slottes linneddepot. Derfor vises på udstillingen nogle helt unikke 
linnedsager fra Amalienborgs eget museumsskab af historiske linnedprodukter. 
På udstillingen vil et separat rum blive dedikeret de fine hørtekstiler fra Kongehuset. I et tilstødende lokale 
vil et eksemplar af den næsten 14 meter lange Kongedug med rigsvåbenet blive udstillet. Kongedugen blev 
genvævet i slutningen af 1950erne af væveren Solveig Hørbye og brugt af Kongehuset til Nytårstaflet indtil 
for nylig. 
 
Foredrag 
Køng Museums støtteforeningen arrangerer 5 foredrag i løbet af året. 
 
Familiemarked (maj) 
Fokus på design og natur og veteranbilstræf. Køng Museums støtteforeningen. 
 
Julemarked  
Første søndag i advent afholder Køng Museums støtteforeningen sit årlige julemarked. Museet byder 
traditionen tro på risengrød, lutendrank og æbleskiver. Der vil være mulighed for at få lavet en adventskrans 
eller juledekoration efter eget ønske, og ikke mindst købe fine julegaver i museets boder. Museumsbutikken 
juler med og tilbyder resten af december måned et stort udvalg af julegaveideer indenfor eksklusive 
tekstiler og keramik. 
 
 
Museumsgården 
 
Det urbaniserede bondehjem (12.5-30.9) 
Udstilling i stuehus 
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Hans Hansen, den sidste gårdejer på Museumsgården testamenterede indboet fra Museumsgården til 
Nationalmuseet, og var dermed indirekte årsag til at Nationalmuseet valgte at købe gården og lade den 
indrette som museum med åbning i 1968. Udstillingen viser i tekst og billeder Hans Hansens liv og 
tidligere tiders liv på Museumsgården. 
Fra 1. Juni er der  rundvisning. Tirsdage og onsdage dagligt kl. 14, torsdage, fredage lørdage og søndage 
kl 11 og kl 14. 
 
Håndværkstorsdage (uge 27-31) 
Museumsgårdens Venner arrangerer "Håndværkerdage" torsdage kl. 11.00-15.00 i ugerne 27-31. - Vi 
stræber efter at arrangerer temadage over forskellige slags "gammel" håndværk knyttet til landbrugsdrift. 
Eks. smede-, gørtler-, murer-dage etc. 
 
Høstmarked og børnedyrskue (5.8) 
Hvert år i august arrangeres der høstmarked på Museumsgården i Keldbylille. Det er frivillige fra 
Museumsgården Venner der står for det meget velbesøgte arrangement. Gårdmænd fra gårdene på Møn 
fortæller begejstret om egne oplevelser på landet fra før far var dreng. På høstmarkederne er der altid god 
stemning, boder med alle slags håndværk, lidt godt til ganen og et væld af aktiviteter for både børn og 
voksne 
 
Veteranpløjning (2.9-3.9) 
Veterantraktorer, arbejdsheste i seletøj og veteranplove kunne opleves på nært hold, da Museumsgården i 
Keldbylille i weekenden inviterede til veteranpløjning på hyggeniveau i de mønske marker omkring gården. 
 
Oplev 200 års landbrugshistorie på en dag. (12.5-30.9) 
Bestyrelsen for Museumsgårdens Venner og gårdejeren af Hovgården på Møn fik den ide, at Møns 
gæster måske ønskede et alternativt udflugtsmål end de traditionelle besøg til Møns Klint og kirkerne på 
Møn. Derfor har de i fællesskab udarbejdet et turforslag, som kaldes ”Oplev 200 års landbrugs-historie på 
én dag på Møn” med et oplæg til et program der foregår på begge gårde, som blot ligger et stenkast fra 
hinanden. 
 
Efterårsferie (uge 42) 
Aktiviteter på gården. Museumsgårdens Venner arrangerer  
 
Julemarked (1.12) 
Første søndag i advent. Museumsgårdens Venner arrangerer  
 
Omvisninger (1.5-30.9) 
Museumsgårdens Venner arrangerer og afholder hver dag omvisninger i hele højsæsonen. 
Museumsgården har tilknyttet en række lokale fortællere (15-20) som indgår i Museumsgårdens formidling 
ved at lave gratis rundvisninger på gården inden for åbningstiden. 
Disse fortællere er lokale bønder o.l., nogle af dem har kendt gårdens sidste ejer personligt og er kommet 
på gården, mens den var i funktion. 
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Undervisning 
 
Skoletjeneste - Museum Sydøstdanmark 
 
Intern ressourcetræk: Steen Djurhuus, John Lentz, timelønnede formidlere, faginspektører. 
Ansvarlig: Mette Bielefeldt Bruun, Steen Djurhuus 
 
Museum Sydøstdanmark har en ambitiøs strategi for undervisning på alle niveauer fra børnehaveniveau til 
ungdomsuddannelserne. Museerne som institutioner er kendt for at tilbyde undervisning om den lokale 
historie og højtidernes traditioner. Det er undervisningsaktiviteter, som museet vil blive ved med at tilbyde. 
Derudover vil vi bruge vores kræfter på at udvikle undervisningstilbud, der sigter på at uddanne landets 
børn og unge til at kunne håndtere fremtiden. 
 
Museets undervisningsstrategi relaterer sig til museumslovens §1: 
Undervisningsmål: 
At give børn adgang til og viden om kulturarven med det mål, at gøre dem fortrolige med dansk kultur og 
historie, bidrage til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremme deres alsidige 
udvikling.  
At skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst (jf. Folkeskolens formål §1). At give unge adgang til 
og viden om kulturarven med det mål at bidrage til deres almendannelse og personlige udvikling. (jf. love 
om formål for de gymnasiale uddannelser). 
 
Overordnet set vil Museum Sydøstdanmark derfor være et sted, hvor skoletjenestens brugere får: 
 
Styrket de faglige kvaliteter (man kæder institutioner og skolers tilbud sammen med, hvordan den samme 
viden kulturhistorisk har sat sig spor i virkeligheden). 
Styrket de sociale kvaliteter (museets forløb kan være med til at føre elever og lærerne tættere på hinanden 
på en anden måde end i skolen – teambuilding)  
Styrket de dannende kvaliteter (udvidelse af elevernes horisont i forhold til at træde ind i et miljø, som de 
ikke kender i forvejen). 
 
I alle undervisningstilbud på Museum Sydøstdanmark tages højde både for de fagmål og kompetencemål, 
som er en del af Skolereformen.  
 
Med udgangspunkt i museets udstillinger, men også i forskning og specialiseret viden på museet, udvikles 
løbende nye undervisningsforløb.  
Skoletjenestens medarbejdere indgår i relevante netværk for at styrke samarbejdet med andre 
kulturinstitutioner. 
Museum Sydøstdanmarks tilbud tilrettelægges af museets fastansatte formidlere i samarbejde med 
museets inspektører. Undervisningen varetages af både fastansatte og timelønnede formidlere.  
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For at styrke opfattelsen af Museum Sydøstdanmarks skoletjeneste som en samlet enhed, samt for at gøre 
alle museets forløb synlige for skoler og institutioner uanset hjemkommune, lægges alle forløb på 
museerne.dk. De enkelte afdelinger linker fra egne hjemmesider til museerne.dk. Forløbene udbydes til: 
daginstitutioner; indskoling; mellemtrin; udskoling; gymnasier; materialer til besøg på egen hånd.  
Ifølge Kulturstyrelsens rapport angiver 85 % af skolelederne prisen på undervisningstilbuddene som en 
vigtig faktor, når der skal vælges, om man vil gøre brug af eksterne undervisningstilbud. Tilbud vælges ind i 
mellem fra, hvis de ikke er gratis, og det anbefales derfor, at man også har gratis tilbud. Siden 2016 har 
museet derfor arbejdet på at gøre en del af museets undervisningsmateriale digitalt. I iTunes Podcast og i 
iBook Store samt museets egen hjemmeside kan lærerne downloade gratis undervisningsmateriale og på 
den måde tilrettelægge undervisningen selv med museets materialer. De gratis undervisningsmaterialer kan 
enten danne baggrund for et efterfølgende besøg på museet, eller de kan bruges uafhængigt af museet. 
Dvs. at skoler i andre dele af landet også kan få glæde af museets formidling. Mere information om Apple 
Education nedenfor. 
 
Skoletjenesten har haft et produktivt år i 2017. I forbindelse med årets udstilling på Danmarks Borgcenter 
”Vikingernes Metropol” udvikledes i alt fem nye undervisningstilbud om blandt andet håndværk, madlavning 
og myter i vikingetiden. Til Køge Museum udviklede skoletjenesten i 2017 tre forløb. To forløb om hekse og 
et stenalderforløb i relation til Strøby-graven udstillet på Køge Museum. Næstved Museum fik to nye 
undervisningsforløb – et byvandringsforløb og et forløb knyttet til museets store udstilling af Kählerkeramik. 
I 2018 udvikles endnu et forløb til Møns Museum.  
De fleste forløb kan bruges som grundlag for undervisning i andre kommuner, og undervisningsmateriale 
kan downloades på museets hjemmeside. 
I alt 281 skoleklasser har brugt museets undervisningstilbud. 158 klasser er blevet undervist af museets 
egne undervisere. 123 klasser har benyttet sig af muligheden for at undervise selv ved hjælp af de e-
ressourcer, museet stiller til rådighed.  
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Der er stor interesse for den åbne skole fra skolerne i vores område, og skoletjenesten lægger derfor en 
stor arbejdsindsats ind i dette arbejde i de kommende år. Det betyder, at der løbende udvikles forløb i 
samarbejde med lokale skoler. Enten som del af kommunale projekter eller kulturregionsprojekter eller på 
initiativ af de enkelte skoler. En spændende udvikling der fører skoletjenesten nye steder hen.  
Eksempelvis deltager skoletjenesten i kulturregion Storstrøms projekt Fællesskabt. Som led i dette projekt 
tog skoletjenesten i 2017 hul på udviklingen af tre åben skole forløb i samarbejde med tre af regionens 
skoler. Det ene tager udgangspunkt i den nye permanente udstilling på Danmarks Borgcenter. Derudover 
udvikles to designforløb, der tager udgangspunkt i Kähler- og Holmegaardsudstillingerne i DesignMuseum 
Næstved, Boderne. Alle tre forløb indgår fra 2018 i de to afdelingers faste undervisningsudbud.  
Et andet eksempel er undervisningsforløbet ”Lav din egen byvandring”, der vil gøre eleverne i stand til at 
indsamle viden og skabe en byvandring i deres lokalområde. Forløbet udvikledes i samarbejde med Åben 
Skole Raketten i Næstved Kommune og udbydes gratis til kommunens skoler fra 2018. 
Her skal også nævnes museets samarbejde med en række gymnasier i vores område, hvor vi sammen med 
dem skræddersyr forløb, der passer in de temaer, der er valgt i den introducerende historieundervisning. 
I 2017 udarbejdede skoletjenesten i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved i anledning af 
reformationsjubilæet et forløb om reformationen, som 16 folkeskoleklasser i Næstved deltog i. 
Flere af kommunerne, vi samarbejder med, har givet udtryk for et ønske om at indgå i partnerskaber med 
Museum Sydøstdanmark, således at eksempelvis alle 3. klasser i en kommune skal igennem samme forløb. 
En anden form for partnerskab kunne være, at man møder samme klasser en eller flere gange om året 
gennem hele deres grundskoleforløb. 
 
Minimum to gange årligt udsendes et nyhedsbrev til skolernes pædagogiske læringscentre.  
Derudover markedsføres skoletjenestens undervisningstilbud på museets hjemmesider og på internationale 
og lokale platforme: skoletjenesten.dk (national); Skolen i virkeligheden (Køge); MinUddannelse (Køge, 
Vordingborg, Næstved og en lang række andre kommuner). 
 
 
Undervisningstilbuddene på Museum Sydøstdanmark 
 
Mennesket i Stenalderen (alle klassetrin) 
Med udgangspunkt i Strøby Egede-massegraven formidles menneskenes liv, hverdag og tro i stenalderen. 
Derudover lærer eleverne, hvordan arkæologer arbejder og tolker det, de finder. Eleverne prøver også selv 
at arbejde som en arkæolog ved at røre, tegne og fortolke genstande fra stenalderen. 
 
I lære hos heksen (daginstitutioner og 1. – 3. klasse) 
Hvordan var det at være heks i 1600-tallet, og hvad er en heks egentlig? 
Kom og mød heksen Kirakula i levende live, hvor hun vil fortælle om livet som heks under Christian den 4. 
Eleverne skal sammen med heksen tage del i nogle heksegerninger, som vi kender dem fra historien. De vil 
samtidig også få mulighed for at spørge ind til genstandene på museet. Det hele forgår på Køge Museum, 
hvor Køges egen historie fra tiden med hekse vil blive fortalt. 
 
Spot en heks (4. - 7. Klasse) 
I dette forløb sættes der fokus på mobning i form af hekseanklager. 
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Der stilles spørgsmål til, hvad en heks er, og hvorfor så mange hekse blev anklaget og dømt i tiden efter 
reformationen. Det hele vil tage udgangspunkt i Køges egen historie om Køge Huskors fra 1600-tallet, hvor 
eleverne bliver inddraget i de mange måder, man kunne finde på at anklage og teste for hekseri. 
 
Hvad er en heks? (8. – 10. klasse og ungdomsuddannelserne) 
I dette forløb lærer eleverne historien om hekseprocesserne i Danmark og Europa. 
Ved aktiv deltagelse skal de, på baggrund af kilder, opleve de problemstillinger, man stod overfor i en tid, 
hvor trolddom og magi var ilde set, men svært at bevise eller modbevise. De lærer om årsagerne til den 
store frygt for djævelskab, og hvordan opfattelsen af heksen har ændret sig gennem tiden. Undervisningen 
vil ud over på museet forgå i Køge by, som historisk udgangspunkt for heksejagten i Danmark. 
 
Vikinger og arkæologi - Et kig ind i fortiden. 
Vikingeborgen Borgring iscenesat som en landskabsskulptur med markering af ydre palisade, volden og 
portene. 
Formidling om ringborgene og relaterede emner, den arkæologiske udgravning og arkæologernes 
forskningsspørgsmål. 
6 meter høj udsigtsplatform med udsyn over Køge Ådal og Borgrings strategiske placering i landskabet. 
Udstilling med genstande fundet på Vikingeborgen. 
I undervisningsforløbet formidles arkæologien og den nye viden, der er opnået. Undervejs fortælles om 
vikingernes verden og samfund. 
 
Krudtbrødre – mod har ingen alder.  Børns liv og rettigheder - i dag og i 1700-tallet.  
 (3.-6. og 7. – 10. klasse) 
Krudtdrengene Jens og Pelle er hovedpersoner i Køge Museums udstilling for børn: ”Krudtbrødre - en 
udstilling om den største eksplosion i Køges historie”.  
På museet begynder undervisningen med fortællingen ”Krudtbrødre”. Eleverne får hver en iPad og hører 
fortællingen, mens de oplever udstillingen. Når eleverne har lært krudtbrødrene Jens og Pelle at kende, 
mødes alle i hængekøjerne på 2. sal og stiller skarpt på børns liv og vilkår i 1700-tallet. 
Undervis selv! På hjemmesiden: koegemuseum.dk er der lærervejledning med ideer, indhold, film- og 
lydklip, så man kan blive klædt godt på, hvis man foretrækker at undervise selv.  
 
Krudtbrødre – mod har ingen alder. Helt eller ej? – Iver Huitfeldt og søslaget i 1710 (7.-10. 
klasse) 
I udstillingsforløbet ”Helt eller ej”? kigger vi nærmere på, hvordan Kommandør Iver Huitfeldt blev den helt, 
han er. Først får eleverne hver en iPad og oplever fortællingen: ”Krudtbrødre”, mens de ser udstillingens 
mange eksploderede ting fra linjeskibet Dannebroge.  
Efter ”Krudtbrødre” samles man i udstillingens hængekøjer, hvor eleverne ser nogle små film om Iver 
Huitfeldt og om, hvordan han blev en nationalromantisk helt. Bagefter skal eleverne drøfte om Iver Huitfeldt 
i deres øjne er en helt eller ej. 
Undervis selv! På hjemmesiden: koegemuseum.dk er der lærervejledning med ideer, indhold, film- og 
lydklip, så du kan blive klædt godt på, hvis du foretrækker at undervise selv.  
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Vandring i Næstveds historie (3.-9. klasse) 
Velegnet som introforløb til middelalderen!  
Pa ̊ turen gennem Næstveds gader møder eleverne hele Danmarks middelalderhistorie. Stormænd, munke, 
ha ̊ndværkere og fattige – alle har de sat sig spor i Næstved by. Nogle kendes ved navn: Valdemar 
Atterdag, Margrete 1. og Peder Syv. Andre giver sig til kende gennem overleverede kilder: ra ̊dmanden, 
skomageren og fattige hittebørn.  
Den røde tra ̊d pa ̊ turen er de helt unikke middelalderbygninger, som er bevaret i Næstved.  
Eleverne fa ̊r grundlæggende viden om middelalderens samfund og struktur.  
 
Væbnerskolen (alle klassetrin) 
Væbnerskolen er en meget fysisk aktivitet for ba ̊de drenge og piger.  
Middelalder, riddere til hest, skønjomfruer og onde drager hører uløseligt sammen. Men hvordan blev man 
ridder? Hvad lavede pigerne? Og hvem var dragen? Med udgangspunkt i eventyret om Sct. Jørgen og 
dragen fa ̊r eleverne en grundig basisuddannelse i kampteknikker med forskellige va ̊ben, eksercits og 
ridderdyder.  Og husk! Den, der stræber efter de gyldne sporer, er allerede ridder i hjertet! alle, der 
overlever, fa ̊r ridderslaget! De voksne ma ̊ regne med at blive inddraget.  
 
Blue Blood Academy (6.-9. klasse) 
Blue Blood Academy er undervisning om middelalderens borge, konger og magt for unge fra 12-19 a ̊r. Na ̊r 
eleverne forlader akademiet, er de meget klogere pa ̊ magt, middelalder, historisk metode - og pa ̊ sig selv!  
Et undervisningsforløb indeholder:  
1. en introduktion til magten og middelalderen i Blue Blood Academy. Undervisningsmetoden er refleksiv 
samtale og visning af Blue Bloods introduktions film om ”Spillet om magten”.  
2. et besøg pa ̊ borgens terræn og i Danmarks Borgcenters udstilling. undervisningsmetoden er 
gruppearbejde med Blue Bloods ipad-ga ̊der. Ga ̊derne ga ̊r helt tæt pa ̊ middelalderens konger og 
dronninger og er didaktisk bygget op med udgangspunkt i de syv læringsstile.  
3. En afslutning, hvor ga ̊derne finder sine løsninger, og eleverne sammen med formidleren reflekterer over 
de historiske arbejdsma ̊der. Undervisningsmetoden er refleksiv samtale. 
 
Storm på borgen (0.-5. klasse) 
Storm pa ̊ borgen har ikke noget med kraftig blæst at gøre, men derimod gedigen belejringskrig, na ̊r den er 
bedst. Vordingborg var en af Danmarks stærkeste borge i middelalderen. Den er faktisk kun blevet indtaget 
2 gange, de andre gange var lidt snyd! Eleverne ser den spritnye animation ”Under belejring” i Ga ̊seta ̊rnet, 
hører om Christoffer den anden, den kullede greve og svenskere med total dødsforagt, og sa ̊ skal de 
selvfølgelig selv storme borgen.  
 
 
Kong Valdemars ridt (3.-5. klasse) 
Et stjerneløb pa ̊ Vordingborg - cooperative learning. Kong Valdemar Atterdag var en af danmarkshistoriens 
vigtigste og største konger. Han regerede Danmark med ha ̊rd ha ̊nd fra 1340 til 1375. Kongens mest 
berømte borg er Vordingborg, som han byggede om til en mægtig pragtborg.  
selvom det er mange hundrede a ̊r siden Valdemar Atterdag døde og blev stedt til hvile her pa ̊ borgen, sa ̊ 
siges det, at han stadig spøger pa ̊ Vordingborg! Kong Valdemar Atterdag var nemlig en stor konge, sa ̊ 
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mægtig at han siges at have modsagt selveste Gud. Men de ́t slipper man ikke godt fra! Derfor er Kong 
Valdemar Atterdag dømt til for evigt hver nat at ride fra Vordingborg til Gurre slot. Med sig har han alle sine 
jagthunde. Det er ganske vist!  
”Kong Valdemars ridt” er et lærerigt aktivitetsløb med masser af tempo og faglig udfordring. Ikke mindst 
kommer I hele vejen rundt om Vordingborgs unikke og fantastiske historie. Bogstaveligt talt! – og hvem 
ved? Ma ̊ske løber Atterdag med!  
 
På herrens mark (0.-5. klasse) 
I middelalderen betød Herrens Mark den del af verden, der var omvendt til kristendommen. Na ̊r vi er pa ̊ 
Herrens Mark i dag betyder det, at vi er ra ̊dvilde og ikke kan finde hoved eller hale pa ̊ en sag. Begge 
betydninger er pa ̊ en ma ̊de rigtige. Det synlige bevis pa ̊ Herrens Mark - pa ̊ borgen i Vordingborg - er 
ruinerne af Sankt Andreas' Kirke. I kirken kunne man blive gift, døbt og begravet, men man kunne ogsa ̊ fa ̊ 
svar pa ̊ svære spørgsma ̊l som: Hvordan er livet efter døden? Hvordan ser der ud i himmelen? Og er det 
rigtigt at dem, der lyver kommer i helvede og bliver knebet i tungen med gloende tænger? Med 
udgangspunkt i Sankt Andreas ́ Kirke skal eleverne høre om tro og overtro, skeletter med mønter i munden 
og sa ̊ skal eleverne prøve en vaskeægte barneda ̊b som den foregik i middelalderen, dog uden vand.  
 
Festen mod fasten (0.-5. klasse) 
Dengang fastelavn var mere end sjov og ballade!  
Her kæmpede den fede, festende mod den fattige, fastende. Dysten gentages stadig i fastelavnslege. Der 
fortælles om, hvordan fastelavn har udviklet sig fra at være en alvorlig, katolsk højtid til nutidens børnefest. 
Derefter deles klassen op i to af byens ha ̊ndværkerlav og dyster i klassiske fastelavnslege.  
Til vinderne er der et ”smørbrev” fra paven i Rom.  
 
Højt fra træets grønne top (0.-5. klasse) 
Vi kender alle julesangen: ”Højt fra træets grønne top”, men hvem er Peter og Anna og alle de andre, der 
befolker sangen? Eleverne hører om de to børn og er med til at pynte træets grønne top med historisk 
julepynt, som eleverne selv laver.  
 
Byvandringer i Steges historie (3. -9. klasse). 
På turen gennem Steges gader hører eleverne om rige købmænd, håndværkere, onde soldater, fiskere og 
fattige. På godt og ondt har de alle sat spor og bidraget ikke bare til Steges historie, men også til hele 
Danmarkshistorien. 
Undervejs springer man rundt i historien, så det er med at have tungen lige i munden. Lige der, hvor man 
står, gemmer sig en historie fra middelalderen, og næste stop handler måske om, da industrien kom til 
byen. Det hele er krydret med sjove finurligheder og anekdoter fra dengang, mormor var dreng. 
 
“Spildte Guds ord på Balle-Lars” (3.-9. klasse).  
Udødeliggjort med et ordsprog. 
Lars Nielsen blev dømt til døden for lejemord på gårdmandsenken Ane Marie Hemmingsdatter. En 
forbrydelse, han først havde tilstået, men siden hårdnakket benægtede.Selvom det snart er 200 år siden, at 
Lars Nielsen mistede hovedet på Ugledige, kan man i dag stadig støde på talemåden ”spildte Guds ord på 
Balle-Lars”, som en finurlig metafor for et godt råd, der ikke er blevet efterlevet. 
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Apple Education – GRATIS UNDERVISNING 
 
Intern ressourcetræk: Skoletjenesten, Kulturarvsenheden.  
Ansvarlig: Steen Djurhuus, Mette Bielefeldt Bruun. 
 
Apple Education og Museum Sydøstdanmark valgte primo 2016 at indgå et samarbejde med Apple 
Education omkring brugen af iTunes U, herunder Apple Courses, interaktive iBooks, e-boghandel m. m. 
som platform for udviklingen af både nationale og internationale undervisningstilbud. Platformen kan på 
længere sigt også anvendes til publicering af arkæologiske beretninger i forbindelse med udgravninger, 
foredrag m. m. 
Samarbejdet mellem Apple Education og Museum Sydøstdanmark styrkede og understøttede museets 
strategi om at skabe formidlings- og undervisningstilbud i et både nationalt og internationalt perspektiv. 
Apples platform, iTunes U, har netop det afsæt, at viden og indhold bliver publiceret og gjort tilgængeligt 
for et større publikum, herunder skoler, gymnasier og øvrige institutioner. 
Museum Sydøstdanmarks digitale strategi for både udstillinger, undervisning og forskning har igennem en 
årrække arbejdet med brugen af eksisterende digitale platforme som afsæt for museets viden. Med de 
digitale platforme skabes der mulighed for at samle, publicere, dele og markedsføre alle vores tilbud både 
nationalt og internationalt. Endvidere giver det skoler og øvrige institutioner en mulighed for gratis at 
anvende bl.a. museets undervisningstilbud, iBook-publikationer, foredrag, videoer m. m. som led i 
heldagsskolen. 
Samarbejdet har været givtigt, og Museum Sydøstdanmark har kunnet benytte sig af Apples kompetencer 
og viden. Arbejdet har nu nået et niveau, hvor Museum Sydøstdanmark selvstændigt udvikler og uploader 
indhold. 
Der er sket en række ændringer i forhold til det oprindelige setup. Eksempelvis er indholdet i iTunes U 
Collections nu overgået til at være Podcasts på iTunes, hvor de også fremover vil være at finde. Derudover 
er selve iTunes U-platformen videreudviklet til stort set kun at henvende sig til enkelte lærere, der ønsker at 
bruge platformen til egen, daglig undervisning. Vi må nok også erkende, at iTunes U-platformen ikke har 
fået den udbredelse blandt danske undervisere, som oprindeligt ønsket og forventet. Museets 
undervisningsmateriale vil derfor fremover være at finde som e-bøger på iBook Store. Her kan det hentes, 
distribueres og anvendes gratis. Det står herefter læreren frit, hvordan og hvilke dele af materialet der 
anvendes i undervisningen. 
Enkelte af materialerne er derudover at finde platformsuafhængig på museets egen undervisningssite. 
Vi kan se, at der er en stor interesse for vores digitale materialer i iTunes. Omkring halvdelen af dem, der 
downloader vores materiale er fra Danmark (49,9 %), men der er også mange downloads fra Tyskland 
(12,6 %) og USA (11,9 %). Det er særligt design og middelalder, der er efterspørgsel efter.  
Vores e-publikationer er også efterspurgte. Her er det særligt e-publikationerne om vikingetiden for børn, 
lavet i forbindelse med udstillingen ”Vikingernes Metropol” på Danmarks Borgcenter, der blev hentet i 
iBook Store i 2017. I alt udvidede Museum Sydøstdanmark med 13 nye e-publikationer i 2017. Alle e-
publikationer kan findes i iBook Store.  
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Handleplan 2018-2021: 
Fortsat upload af indhold til iTunes Podcasts og iBook Store. 
Fortsat markedsføring nationalt samt dialog med lokale skoler om museets online tilbud. 
Oversættelse af udvalgte undervisningsmateriale til tysk og engelsk til den internationale vision. 
Fortsat e-bog-publicering, hver gang forlaget museerne.dk udgivet en publikation. Disse udgivelser vil også 
kunne købes via internetboghandelen Saxo.com, og der arbejdes også på at gøre museets udgivelser 
tilgængelig via folkebibliotekernes udlån, e-Reolen. 
Udvidelse af foredragsindhold med museets egne oplægsholdere og hvis muligt også eksterne. 
 
 
Kommunikation – nettet og trykte medier 
 
Organisation 
 
Kommunikationsmedarbejder Anette Maria Syska: Kulturregionsprojekterne: Sydhavskysternes Natur- og 
Kulturarv/På udflugt til fortiden; Næstved Museum/Det Ny Holmegaard; Drifts/Udstillingsenheden samt 
Køge Museum. Daglig leder: Mette Bruun 
 
Kommunikationsmedarbejder Sanne Jakobsen: Danmarks Borgcenter inkl. ny vikingeudstilling fra Hedeby;  
Borgring; Kulturarv samt Møns Museum/Camønoen. Daglig leder: Thomas Tram Pedersen. 
 
Kommunikationsmedarbejderne skal som udgangspunkt varetage al kommunikation, pr og markedsføring 
inden for deres ansvarsområder. 
 
Museets strategiske kommunikation med borgere/interessenter tilrettelægges i en overordnet 
kommunikationsplan udarbejdet af kommunikationsmedarbejderne i samarbejde med museets ledelse. 
Planen beskriver de væsentligste formål, delmål og succeskriterier for kommunikationen. Planen 
kommunikeres internt.  
 
Kommunikationsenhedens formål er, at øge kendskabet til museet og interessen for museets aktiviteter 
samt at sikre positivt/meningsdannende omtale og omdømme. Museet fokuserer særligt på det samlede 
Museum Sydøstdanmark. I den samlede kommunikationsstrategi defineres, hvordan den interne 
kommunikation bliver en forudsætning for den eksterne kommunikation. Kommunikationsmedarbejdere, 
ledere og kolleger informerer om nye tiltag og beslutninger på intra. 
 
Afdelingerne 
Kommunikationsenheden støtter museets afdelinger med presse, kommunikation og grafisk arbejde i form 
af vejledning. PA’er og afdelingsledere tilrettelægger og realiserer kampagner, presse, pressemeddelelser 
og arrangementer. 
Afdelingerne får en grafisk pakke og en pose penge, og de planlægger selv kampagner indenfor rammerne. 
Kampagnen fremlægges til markedsføringsansvarlige hvert halve år. Afdelingerne kommunikerer selv 
events, mens strategiske indsatser planlægges i samarbejde med kommunikationsmedarbejderne. 
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Nettet og trykte medier 
 
Museum Sydøstdanmark er på nettet og vil have en fortsat stærk digital tilstedeværelse. Viden søges i 
stadig stigende grad på nettet og via sociale medier, hvorfor museet naturligvis skal være markant til stede 
der. Museerne.dk er museets hovedsite. Her skal alle praktiske oplysninger om museets udstillinger, 
organisation og forvaltning være tilgængelig. Museets faglige viden formidles via diverse platforme såsom 
Historisk Atlas, 1001-fortællinger og lignende relevante platforme. Museum Sydøstdanmark er desuden 
tilstede på en række eksisterende sociale platforme. Dette valg er foretaget af to grunde. For det første er 
disse platforme designet til at være attraktive og genkendelige og har et meget stort antal brugere. For det 
andet sparer museet ressourcer på at udvikle og vedligeholde egne platforme. 
Blandt de vigtigste eksterne platforme, hvor Museum Sydøstdanmark er til stede, kan nævnes: 
 

§ Facebook 
§ Instagram 
§ Twitter 
§ Youtube 
§ Wikipedia 

 
En anden mere traditionel formidlingsform er årbogen. Museum Sydøstdanmark udgiver to årbøger. Gefjon 
som er et rent videnskabeligt tidsskrift med geografisk fokus på Sjælland og en populærvidenskabelig 
årbog omfattende Køge, Næstved og Vordingborg kommuner. Derudover udgives det Næstvedbaserede 
magasin Liv og Levn. 
 

Sociale medier kommunikation 2016 
  

www 
Museum 

Sydøstdanmark 
Danmarks 

Borgcenter Camønoen Møns Museum 
Besøgende/sessions 21.231 73.621 44.918 5.225 
Unikke besøgende                 14.681      53.375 28.743 6.308 
Gennemsnitlig tid på sitet 01.53 01.40 04.17 01:39 
Facebook:     
Likes 31/12/2016 1.604 6.654 9.570      785 
Opslag antal 158 168 101 106 
Total reach 199.817 1.347.197 986.387 92.443 
Køn F55% / M44% F54% / M46% F77% / M22% F63% / M36% 
Anmeldelse Findes ikke 4,4/5 (217) 4,4/5 (217) Findes ikke 
Google:     
Anmeldelse 3,5/5 (2) 4,2/5 (101) Findes ikke 4,5/5 (21) 
Presse:     
Antal online artikler 233 199 75 16 
Læsertal 46.257.614 33.005.815 9.275.740    1.596.546 
AVE 427.883 305.304 85.801 14.768 
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Projekter  
 
Hjemmesider, mobilsites og apps 
 
Emne: Hjemmesider for Museum Sydøstdanmark, Næstved Museum, Køge Museum, Møns Museum og 
Danmarks Borgcenter. Udvikling af model for drift og vedligeholdelse af hjemmesider  
Formål: Hovedsiden for Museum Sydøstdanmark, www.museerne.dk, skal klart kommunikere Museum 
Sydøstdanmark og museets aktiviteter, afdelinger og attraktioner. På museerne.dk findes også et link som 
henvender sig til samarbejdspartnere, bygherre, myndigheder osv.  
Samarbejdspartnere: Køng Museums Støtteforening, Museumsgårdens Venner, Næstved Kommune, 
Køge Kommune, Vordingborg Kommune samt museumsforeninger o.a. 
Eksterne samarbejdspartnere: Helium Webbureau o.a. 
Vilkår og forudsætning: Afdelingslederne, PA’ere og faginspektører afsætter de nødvendige ressourcer. 
Siderne udvikles i samarbejde mellem kommunikationsmedarbejderne og de enkelte afdelingers PA’er og 
afdelingsledere. Museerne.dk udvikles i samarbejde med ledelsen. Udvikling af subsites til særudstillinger 
og forskningsprojekter forudsætter øremærkede ressourcer. Projektets succes forudsætter, at der udvikles 

www 
Næstved 
Museum Køge Museum Vikingeborgen 

Besøgende/sessions 7.279 15.699 22.517 
Unikke besøgende 5.325 12.221 16.362 
Gennemsnitlig tid på sitet 02:07 01:40 02.19 
Facebook:   

 Likes 31/12/2016 805            1.301 1.922 
Opslag antal 173 136 98 
Total reach 119.346 151.485 313.787 

Køn 
F65% / M34% F68% / M31% 

 F57/M43 
Anmeldelse 4,1/5 (15) 4,4/5 (21) 4,5 (31) 
Google:   

 

Anmeldelse 

Helligåndshuset 
4,2/5(13) 
Boderne 
4,0/5(5) 

3,8/5 (26) 

3,9/5 (11) 
Presse:   

 Antal online artikler 20 63 198 
Læsertal 2.231.746 4.512.003 821.250.638 
AVE 20.644 41.736 7.867.775 
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hjemmesider med simpel og brugervenlig CMS. Redigering, upload og vedligeholdelse af hjemmesider 
håndteres af PA’er, afdelingsledere og inspektører, og kræver derfor at personalet er uddannet til at 
håndtere hjemmesidernes CMS. Kommunikationsmedarbejderne koordinerer driften og støtter med grafik 
og indhold, dog primært på større projekter.  
Intern ressourcetræk: Kommunikationsmedarbejdere, afdelingslederne, PA-ere, Kulturarvsenheden, 
Drift/Udstillingsenheden. Løbende support og kontrol af hjemmesiderne af kommunikationsmedarbejderne.  
Ansvarlig: Kommunikationsmedarbejderne  
 
Handleplan 
2017:  
Museum Sydøstdanmarks hjemmeside bliver hovedindgang, Thorbjørn Kolbo 
Hovedkalender med link til afdelinger/attraktioner, Thorbjørn Kolbo 
Integration af Newsfeed via Meltwater, Thorbjørn Kolbo. 
Fire årlige møder med PA-ere, Sanne Jakobsen og Anette Maria Syska. 
Udvikling og implementering af holmegaard.dk, Anette Maria Syska. 

Resultat: 
Der er etableret nye hjemmesider for museerne.dk med link til afdelinger/attraktioner og Newsfeed. 
Museets kommunikationsmedarbejdere har samarbejdet med foreningerne og bidraget til disses 
hjemmesider. Der er opbygget den grundlæggende struktur for Det Ny Holmegaards hjemmeside.  
 
 
Markedsføring 
 
Emne: PR- og markedsføringsaktiviteter 
Formål: Målet er, at styrke kendskabet til Museum Sydøstdanmarks afdelinger, attraktioner, aktiviteter og 
forskning samt at styrke incitamentet til at besøge museets attraktioner. Professionalisering af PR- og 
markedsføringsaktiviteter har ligeledes til formål at opbygge goodwill og samarbejder med private og 
offentlige aktører i de tre kommuner. 
Samarbejdspartnere: Næstved Kommune, Køge Kommune, Vordingborg Kommune, erhvervs- og 
handelstandsforeninger i de respektive kommuner, markedsføringsbureau, markedsføringsekspert, 
overnatningssteder, foreninger, ildsjæle, øvrige attraktioner, trafikoperatører, Visit Sydjælland og Møn, 
VisitDenmark. Museumsforeninger, Køng Museums Støtteforening, Museumsgårdens venner.  
Turoperatører, incoming bureauer, VDK – som udgangspunkt arbejder vi ikke opsøgende, men følger op 
og på de henvendelser, der kommer. 
Vilkår og forudsætning: Museets markedsføring udvikles mod flere kampagner rettet mod sociale 
medier og events. Der skal udarbejdes en kampagnestrategi for museets attraktioner i samarbejde mellem 
afdelingsledere og kommunikationsenheden. Mindre kampagner produceres internt af afdelingerne. Der 
skal udvikles strategiske samarbejder med erhvervsliv, turismeorganisationer og andre attraktioner.  
Intern ressourcetræk: Kommunikationsmedarbejdere 
Ansvarlig: Mette Bruun og Keld Møller Hansen  
 
Handleplan: 
2017:  
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Strategisk PR og kommunikation (ekstern og intern): Ledergruppen definerer denne i samarbejde med de 
to kommunikationsmedarbejdere. 
Designmanual til Museum Sydøstdanmark og Næstved Museum, Thorbjørn Kolbo 
Markedsføringskampagne for:  
Danmarks Borgcenter. Sanne Jakobsen. 
Holmegaard. Anette Maria Syska. 
Produktion af M65 folder for  
Danmarks Borgcenter, Sanne Jakobsen. 
Vikingeborgen Borgring. Sanne Jakobsen. 
De danske Sydhavskyster. Sanne Jakobsen. 
Øernes attraktioner. Sanne Jakobsen. 
Vikingebuen. Sanne Jakobsen. 
Nyhedsbreve. 4 om året om Museum Sydøstdanmark. Redaktør: Anette Maria Syska. 
Nyhedsbreve til specielle grupper – ad hoc. 
Nyhedsindstik. Tidligt forår. Redaktør: Sanne Jacobsen. 
Udvikling af strategiske samarbejder mod nye målgrupper. Anette Syska 

Resultat: Gennemført. 
 
 
Erhvervsklubber, sponsornetværk, o.a.  
 
Formål: at hæve museets anerkendelse og værdi for samfundet samt hæve besøgstal gennem effektiv 
markedsføring mod erhvervsliv, politikere, turismeerhverv, interessegrupper, uddannelsesinstitutioner osv. 
Sekundært at hæve museets indtægt fra sponsorater.  
Samarbejdspartnere: erhvervssponsorer, politikere, kommuner og organisationer. 
Vilkår og forudsætninger: Museet skal aktivt sætte dagsordener og samtidig være attraktive 
samarbejdspartnere i de tre kommuner. Museet skal ligeledes opbygge stærke erhvervsstøttenetværk op 
omkring de respektive attraktioner. En forudsætning for stabil og konsekvent håndtering af 
erhvervssponsorer i de tre kommuner kræver på sigt dedikerede ressourcer eller en medarbejder der bliver 
aflønnet af indtægterne fra sponsorater.  
Ressourcetræk: Kommunikationsmedarbejdere og Afdelingsledere. Logistisk og administrativ støtte fra 
bogholderi til fakturering og opkrævning af erhvervsklubber. 
Ansvarlig: Afdelingslederne 
 
Handleplan 
2017: Opbygning af erhvervsklub, sponsornetværk i Køge og Næstved, udbygning og styrkelse af 
erhvervsklub i Vordingborg og Møn  
2018-20: udbygning af eksisterende netværk og erhvervsklubber 
 
Resultat: Igangsat 
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Publikationsvirksomhed  
 
Emne: Udgivelse af museets bøger 
Formål: Målet er i at udbrede og formidle Museum Sydøstdanmarks forskning og samlinger og den viden, 
der opbygges blandt medarbejderne.  
Der udgives en årbog for Museum Sydøstdanmark, en årlig forskningspublikation samt ”Liv og Levn”. 
Vilkår og forudsætning: Der udgives som udgangspunkt kun fuldt finansierede bøger.  
Intern ressourcetræk: Kulturarvsenheden o.a. 
Ansvarlig: Kristoffer B Pedersen og Mette Bruun 
 
Handleplan: 
2017:  
Produktion af museets tredje årbog, Kristoffer B Pedersen 
Produktion af Gefjon, Kristoffer B Pedersen. 
 
Resultat: Alle bøger udgivet.  
Dertil ePub/iBooks (udgivne publikationer fra museet til salg/gratis download fra iBook Store) 

• Vordingborgbilleder 
• Stegebilleder 
• Præstøbilleder 
• Byen ved Borgen 
• Kongens Borg – 123 års arkæologi på Vordingborg 
• Across the Western Baltic 
• Konfirmation og konfirmationstøj 
• Stederne og menneskene 
• 10 designere – artikelsamling og udvalgte værker 
• Pimp Your Ride! – Dansk version 
• Pimp Your Ride! – English version 
• Pimp Your Ride! – Deutsche Ausgabe 
• Årbog 2016 for Museum Sydøstdanmark 
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Økonomi og administration  
 
 
Museum Sydøstdanmark har én administration, ét regnskabssystem, ét IT system og ét telefonsystem.  
Museum Sydøstdanmark administreres centralt fra afdelingen i Vordingborg. Dette er museets 
hovedadresse og al post stilles til denne adresse. Her indscannes post og fordeles. 
Journalisering af administrationssager sker i museets fælles filsystem (journalsystem). 
 
Enheden Økonomi og administration skal sikre bedst mulig administration, projekt- og økonomistyring samt 
intern og ekstern servicering. Enheden indgår desuden i plan- og udviklingsarbejdet. 
Målet er at understøtte den samlede organisation i arbejdet med indsamling, registrering, bevaring, 
forskning og formidling af kulturarven. 
 
Organisation 
 
Økonomi og administrationsenheden ledes af økonomichefen og består derudover af to medarbejdere.  
 
Økonomichef Simon Mundt Linulf 
Har det overordnet ansvar for museets økonomi og administration og den daglige økonomistyring i den 
arkæologiske afdeling.  
 
Løn- og HR-ansvarlig Marianne Jørgensen  
Ansvarlig for de månedlige lønudbetalinger og overholdelse af museets personalepolitik, overenskomster 
og lovgivning mv. Rådgivende organ i forhold til HR overfor ledergruppen, herunder udarbejdelse af 
kontrakter, blanketter mv. samt det koordinerende ansvar for praktikanter og vagtplanlægning. Refererer til 
direktøren i forbindelse med HR-opgaver. 
 
Bogholder Kate Lindberg  
Alle transaktionsopgaver, herunder registrering af købsfaktura, debitorindbetalinger, fakturering, udlæg, 
betalinger i banken, indlæsning af kasserapporter, afstemninger mv.  
 
Økonomi- og administrationsenheden har desuden det koordinerende ansvar for museumsværterne på 
tværs af afdelingerne. 
 
 
Opgaver 
 
Økonomi og administrationsenheden udarbejder budgetter og regnskaber og foretager den daglige 
økonomistyring, herunder bogføring, forbrugsstyring og styring af indtægtsdækket virksomhed (arkæologi, 
kulturarvsvaretagelse og andet), varetager ansættelse/afsked, lønforhold, jobordninger, ferie- og 
fraværsadministration, samt udarbejdelse og styring af regelsæt inden for personaleområdet. 
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Museum Sydøstdanmark søger at få videreuddannet museernes faste personale bedst muligt på ODM-
kurser og andre relevante kurser. 
 
Museet anvender Navision og de muligheder som findes i systemet til projektstyring. 
 
Den arkæologiske Kap. 8 virksomhed er adskilt budget- og regnskabsteknisk fra museets øvrige 
virksomhed.  
 
Arbejdsopgaver i administrationsafdelingen 

§ Løbende varetagelse af opgaverne inden for økonomi med fokus på den løbende økonomistyring. 
§ Daglig bogføring af udgiftsbilag 
§ Elektronisk time/sagsstyring for den arkæologiske virksomhed 
§ Projektstyring af hele organisationens projekter 
§ Udarbejdelse af projektregnskaber 
§ Elektronisk fakturering af konsulentydelse samt internt salg 
§ Udarbejdelse af interne kvartalsregnskaber 
§ Udarbejdelse af eksternt årsregnskab 
§ Løbende varetagelse af opgaverne inden for personale- og lønadministration 
§ Udarbejdelse af funktionsbeskrivelser for nøglepositioner i organisationen 
§ Udarbejdelse af relevante personalepolitikker 
§ Udarbejdelse af relevante skabeloner for tilbagevendende begivenheder  
§ Koordinering og kontrol af planlægningen for museumsværter 

 
Handleplaner 
2017: 

§ Effektivisering af økonomiafdelingen og rapporteringsprocessen 
§ Nyt opdateret økonomisystem 
§ Elektronisk udlæg og kørselshåndtering 
§ Nyt lønsystem 

 
 
Projekter og handleplaner for administrationsafdeling 2017 
 
Opgradering af økonomisystem 
 
Formål: Effektivisering og mulighed for nemmere forretningsgange. Herudover fejlrettelser i systemet. 
Beskrivelse, vilkår og forudsætning: 
I forbindelse med museets fusion i 2013 samlede man økonomien fra de tidligere museer i et, på 
daværende tidspunkt, forholdsvist opdateret Navision 2009, med tilkøb af primært 3 produkter vedrørende 
Payment Management, Bankafstemning og Elektronisk håndtering af bilag. Siden da er organisationen og 
teknologien udviklet markant og museet har derfor behov for at tilpasse museets samlede økonomisystem. 
Der er behov for at opdaterer Navision til den nyeste version, samt opdaterer og tilpasse 
tilkøbsprodukterne, således at de lever op til krav fra leverandører, medarbejdere og øvrige interessenter.  
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I samme forbindelse implementeres elektronisk udlæg og kørselshåndtering for at leve op til SKATs krav og 
effektiviserer processen i både økonomiafdelingen og hos den enkelte medarbejder 
Økonomi: Der afsættes den nødvendige økonomi og tid. 
Ressourcetræk: Primært den økonomiansvarlige 
Ansvarlig: Økonomiansvarlig 
 
Handleplan  
2017:  
Opgradering af Navision til NAV 2016/2017 
Opgradering af tilkøbsmoduler til nyeste version 
Implementering af elektronisk kørsel og udlægshåndtering. 
 
Resultat: Gennemført 
 
 
Nyt lønsystem og tidsregistrering 
 
Formål: Effektivisering af lønudbetalingsprocessen, øvrig personalehåndtering samt forbedret 
tidsregistreringssystem 
Beskrivelse, vilkår og forudsætning: 
Museet anvender på nuværende tidspunkt et lønsystem som i princippet kun egner sig til maks. 20 ansatte. 
Dette betyder meget manuelt arbejde og minimal mulighed for styring af lønninger, statistikker, rapporter 
mv. Derfor investeres i et nyt lønsystem, hvor vi i langt højere grad kan automatiserer processen, og hvor 
den personaleansvarlig selv har mulighed for at tilpasse systemet løbende og trækker oplysninger ud af 
systemet til rapportering mv. Derved forventes at kunne frigive ressourcer til at kunne nå de øvrige 
arbejdsopgaver i relation til personale og HR.  
I forbindelse med nyt lønsystem udskiftes samtidigt tidsregistreringssystemet, således at 
brugervenligheden for den enkelte medarbejder bliver forbedret, samt ressourceforbruget i 
administrationen minimeres. Herunder en række uhensigtsmæssigheder i det nuværende system fjernes.  
Økonomi: Forventet 50-60 t.kr.  
Ressourcetræk: Den personaleansvarlige og økonomiansvarlige 
Ansvarlig: Økonomiansvarlig 
Frist: Forventet implementering 1.3.2017 
 
Resultat: Gennemført 
 
 
Butikker og publikum 
 
Butikkerne fungerer også som modtagelse af publikum. Det er museets målsætning at modtagelse af 
gæster og brugere sker med venlighed, imødekommenhed, hjælpsomhed og professionel betjening. 
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Ligeledes skal funktionen sikre driften af indbydende og rentable museumsbutikker med et differentieret og 
kvalitetspræget sortiment, der afspejler museets arbejdsområder og udstillinger. Ved rundering og 
opfølgning på sikringsprocedure skal funktionen medvirke til bedst mulig sikkerhed for 
Museets samlinger og for museernes gæster. 
 
Butikkerne til Helligåndshuset, Køge Museum, Møns Museum og Danmarks Borgcenter i Vordingborg 
fungerer også som turist-service.  
 
Museumsværter tilknyttet butikker og publikum  

• Foretager også administrative opgaver omkring databasestyring, lagerstyring, journalisering, 
bogadministration og lokalelån  

• Træder til ved praktiske og administrative opgaver, specielt i forbindelse med museets officielle 
besøg, ferniseringer eller seminarer. Ligeledes udføres der løbende serviceopgaver for museets 
øvrige funktioner.  

• Varetager publikumsbetjening i forbindelse med museumsbesøg, museumsbutikker (salg og 
udvikling), turismeinformation samt dagligt sikkerhedsarbejde i udstillinger. Publikumsbetjening 
varetages af museumsværter, der er udstationeret på de enkelte museer og udstillingssteder. 

 
Museumsværter: 
 
Danmarks Borgcenter: 
Henriette Bruun Jensen 
Timelønsansatte 
 
Næstved Museum: 
Laila Kristensen 
Mette Nissen 
Kirsten Lindemann 
Timelønsansatte 
 
Køge Museum: 
Lene Nielsen  
Timelønsansatte 
 
 
Handleplan 
2017:   

• Årlig kursus dag med fokus på det gode værtsskab 
• Forsat udvikling af butik og salgsvaresortimentet til museerne. Herunder centralindkøb og varelager. 
• Løbende ansættelse af nye timeansatte museumsværter til henholdsvis Danmarks Borgcenter, 

Møns Museum, Køge Museum, Helligåndshuset og Boderne.  
 

Resultat: Gennemført 
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Café Borgen 
Danmarks Borgcenter valgte i 2017 et nyt koncept for restauranten på museet. Den umiddelbare baggrund 
for fornyelsen var, at museet i 2016 havde et midlertidigt samarbejde med en lokal restaurant om driften af 
restauranten, da den hidtidige forpagter ikke ønskede at fortsætte. 
 
Det var i valget af en ny løsning væsentligt for museet dels at skabe et holdbart og troværdigt tilbud med 
frokost og kaffe som en del af den samlede besøgsoplevelse og dels skabe en indtægtsmulighed for 
museet. Museet gennemførte derfor hen over vinteren 2017 en række undersøgelser af dels det samlede 
udbud af spisesteder i Vordingborg og dels af gæsternes forventninger til en restaurant. Museet måtte i 
disse undersøgelser, hvor museet samtidig var i dialog med en række andre lokale aktører, erkende, at det 
ville være vanskeligt at skabe et holdbart tilbud gennem en traditionel bortforpagtning af restauranten.  
 
Museet valgte derfor at indgå i et samarbejde med fødevarevirksomheden Madsynergi i Roholte, som er 
leverandør af præfabrikeret mad i høj kvalitet til en lang række restauranter på Sjælland. I dette samarbejde 
har Madsynergi i 2017 leveret færdige råvarer, som museets personale i restauranten har serveret og 
anrettet. Samtidig valgte museet ikke holde restauranten åben om aftenen på nær ved særlige events. Til at 
drive den nye café ansatte museet forsøgsvis en cafébestyrer men valgte i oktober måned ikke at forlænge 
ansættelsen og i stedet lægge opgaven hos museets publikums- og arrangementsansvarlige. 
 
Caféens præcise drift og koncept har været afprøvet hen over året, og det er fortsat museets ønske at 
skabe et kvalitetsspisested i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner, som samtidig kan forestå 
driften eller dele af driften. Museet er derfor fortsat i dialog med en række lokale aktører. 
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Ejendoms- og udstillingsenheden 
 
Ejendoms- og udstillingsenheden skal sikre bedst mulig vedligehold og udvikling af udstillinger, bygninger 
teknik samt gennemførelse af større anlægs, udstillings, udviklingsprojekter ved Museum Sydøstdanmark. 
Enheden indgår desuden i plan- og strategiarbejdet. 
Målet er at understøtte den samlede organisation i arbejdet med indsamling, registrering, bevaring, 
forskning og formidling af kulturarven. 
 
Ejendoms- og udstillingsenheden har det samlede ansvar for museets design, arkitektur, digitale-platforme 
og visuel identitet. Den visuelle identitet udvikles og skabes i tæt samarbejde med museets 
kommunikations / markedsføringsafdeling. Den overordnede strategi for udvikling og implementering af 
projekter i forbindelse med Museum Sydøstdanmarks udstillinger, digitale-platforme, besøgssteder, 
undervisning  m.m. er at arbejde bredt med formidling, form, udtryk og nye virkemider, for at nå så mange 
brugere som muligt. Drifts- og projektafdelingen har endvidere ansvar for udviklingen af nye initiativer der 
understøtter Museum Sydøstdanmarks plan- og strategiarbejde 
 
Organisation 
Ledelsen af Museum Sydøstdanmarks Ejendoms- og udstillingsenhed varetages af Thorbjørn Kolbo. 
Afdelingen opbygges fortsat omkring en flad ledelsesstruktur uden mellemledere, teamledere el.lign.  Alle 
medarbejdere inddrages eksempelvis i budgetter, projekter og opgaver. Disse planlægges og koordineres i 
fællesskab og på tværs af fagområder i HA-teamet. Alle medarbejdere er selvplanlæggende i det daglige, 
indenfor den aftalte ramme i forhold til eksempelvis; deadlines, aftaler, afleveringer m.m. 
Alle medarbejdere er en del af det mobile team, der kendetegner Museum Sydøstdanmarks Ejendoms- og 
udstillingsenhed.  
 
HA-gruppen varetager bl.a. vedligeholdelse af Museums Sydøstdanmarks bygninger, udeområder, 
udstillinger m.m. HA-gruppen har ligeledes ansvar for den daglige drift af IT, herunder IT og teknik anvendt 
i Museums Syddanmarks udstillinger. Tilsyn og drift af Museum Sydøstdanmarks AIA, IT, ABA, RF systemer 
varetages ligeledes af HA-gruppen. 
HA-gruppen samles hver anden uge til en gennemgang af nye og kommende opgaver, herunder 
opfølgning på eventuelle tilbagemeldinger eller nye opgaver fra afdelingerne. 
 
Flere faste hænder i 2018 til HA-teamet 
Museums Sydøstdanmark har igennem flere år gennemført en større og løbende renovering på flere af 
museets afdelinger. Et flerårigt fokus på opdatering af den samlede bygningsmasse har gjort at museet har 
det, man kan karakterisere som en forholdsvis sund bygningsmasse. Parallelt med disse renoveringer har 
Museums Sydøstdanmark udviklet og løbende opsat nye udstillinger. Udviklingen af udstillinger og 
renovering af vores bygninger vil være en proces der løbende pågår i de kommende år. 
Ejendomsafdelingen ønsker at fastholde en høj vedligeholdelse af vores bygninger og udstillinger, men er 
det seneste år blevet kraftigt udfordret i forhold til intern arbejdskraft. Ejendomsafdelingen har uden tvivl 
opnået succes ved fokus og stram styring af udlicitering af en række centrale områder samt udvælgelse af 
dygtige underleverandører og større grad af projektbudgettering. 
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I museets Ejendoms- og udstillingsenheden stiller vi store krav til os selv og den daglige drift; Om det er 
teknikken i udstillingerne, indtrykket der møder vores gæster, vores udearealer eller om det er den interne 
service i form af computere, varmesystemer, serverer, alarmer, bygninger, m.m. 
 
Per. 2016 har Museum Sydøstdanmark et effektivt mobilt HA-team der i fællesskab er i stand til at dække 
de fleste af Ejendoms- og udstillingsenheden ansvarsområder. Bl.a. grundet museets professionalisering 
mangler driftsafdelingen i større og større grad viden om rør, ventilation, klima, kloak, vand m.m. Dette i 
kombination med vores udfordring omkring intern arbejdskraft gør, at driftsafdelingen foreslås udvidet med 
1 fuldtidsmedarbejder fra 1/1-2018.  
 
Denne person skal udover stort kendskab til VVS, gerne uddannet VVS installatør/varmemester, med 
kendskab til klima, CTS, ventilation, kloak ligeledes være i stand til at bidrage i forbindelse med opgaver 
vedr. bygningsvedligehold. Endvidere skal denne person hjælpe og bistå det samlede HA-team med 
administrative opgaver i forbindelse med den daglige drift, herunder HA-møder, myndighedsarbejde, 
godkendelser m.m. 
 
Visionen for et Ejendoms- og udstillingsteam i år 2017/ 2018 ser således ud: 
 
Kasper Johansen -  Bygningsansvarlig - Primær fokus og ansvarlig for bygningsvedligehold (ude / Inde) 
samt projektansvarlig i forbindelse med større planlagte renoveringsopgaver på vores bygninger.   
 
Lars Westerman – Museets gartner med primær fokus på udearealer og ansvarlig for den daglige pasning 
af disse arealer. Øvrigt tid specielt vinter anvendes til forefaldende opgaver i forbindelse med udstillinger, 
events, bygninger m.m. 
 
NN (2018 ønske)  - Ansættelse af VVS, Varme og ventilationsansvarlig samt bidrage til opgaver i 
forbindelse  bygningsvedligehold. Endvidere skal denne person understøtte det samlede HA-team i 
forbindelse med administrative opgaver . 
 
Carl-Henrik – IT og tekniskansvarlig. Primær fokus IT, telefoni, AIA, ITV, ABA og belysning. Samt daglig 
drift af museet IT-systemer, herunder løbende udvikling af disse. Herunder bidrage og medvirke til ideer og 
konceptudvikling af nye udstillinger. 
 
Jens Ole Platz – Udstillingsdesigner / arkitekt. – Primært fokus på design af udstillinger til Museum 
Sydøstdanmarks lokationer samt salg af rådgivnings– og designydelser til eksterne samarbejdspartnere. 
Endvidere bidrage og medvirke til ideer og konceptudvikling af nye udstillinger.  
 
Katrine Axlev  - Projektansat udstillingsredaktør, ansvarlig for produktion af tekster / videoer til Museum 
Sydøstdanmarks udstillinger. Herunder bidrage og medvirke til ideer og konceptudvikling af nye 
udstillinger.  
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Rune Sandfelt – Grafisk designer. Ansvarlig for udvikling af den grafiske identitet til Museum 
Sydøstdanmarks udstillinger samt bistå museets øvrige grafiske behov. Endvidere bidrage og medvirke til 
ideer og konceptudvikling af nye udstillinger.  
 
PA-medarbejdere indgår desuden som hjælpende hånd i Ejendoms- og udstillingsenheden.  
PA-gruppens medlemmer varetager opgaver i relation til det museum hvortil hvert enkel medlem er 
tilknyttet. Hvert enkelt medlem refererer i det daglige til den lokale afdelingsleder. PA opgaven i forbindelse 
med drift kan eksempelvis være: Tilsyn med rengøring, dagligt renhold af fortov, facader, tilbagemelding til 
drifts- og udstillingsenheden, hvis akutte problemer med eksempelvis bygningens installationer opstår m.m. 
PA-gruppen mødes 2 x årligt med HA-gruppen for at drøfte evt. udfordringer med bygninger, udearealer 
eller andre publikumsområder, herunder den daglige drift af disse m.m.   
 
 
IT og teknik 
 
Arbejdsområder 

• Udformning af Museum Sydøstdanmarks IT-strategi og planer, herunder netudvikling. 
• Udvikling, implementering og vedligehold af registreringsdatabaser 
• Vedligehold og udvikling af intranet samt administrative hjælpeværktøjer  
• Vedligehold og udvikling af telefoni 
• Ansvar for den tekniske side af websitet. 
• Udvikling, implementering og vedligehold af IT-/AV-udstyr i udstillingerne. 
• Anskaffelse, installation og registrering af specialudstyr. 
• Ansøgning om tilladelser, brugeroprettelser/-nedlæggelser samt varetagelse af sikkerhedsarbejdet i 

forbindelse med IT. 
• Ydelse af support til ansatte i organisationen  
• Alarm og sikring (AIA, ITV, ABA) af bygninger og udstillinger  

 
Handleplan: 
  
2017:  

• Udrulning af Alfresco 5.1 
• Udrulning af online video-mødeplatform på alle maskiner 
• Udarbejdelse af ny IT strategiplan 2018-2019  
• Bidrage i forbindelse med opsætnings af udstillinger på Danmarks Borgcenter samt Næstved 

Museum 
• Byggeledelse af fase 2 på Borgring – Vikingeborgen. 
• Bidrage i udviklingen af projektet: Nyt magasin på Holmegård. 
• Strategi for brug af 3D-scanere / printere / laser cutter m.m i forbindelse med skoletjeneste, 

prototyper, udstillinger m.m 
• Rådgivningsarbejde i forbindelse med eksterne projekter. 
• Udrulning af Online HA-opgave system 
• Planlægge og opsætte AV-system inkl teleslynge på Danmarks Borgcenter. (Bevilling afventer) 
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2018:  
• Installation af webcam i møderum og ledelseskontorer  

 
Resultater: 
Museums Sydøstdanmark har igennem hele 2017 fortsat en intelligent udbygning af IT og de øvrige 
tekniske platforme, herunder Museums Sydøstdanmarks digitale guide. I 2017 har afdelingen i samarbejde 
med NOUS og Vienna business agency. Indledt et samarbejde om udviklingen af næste generations 
digitale guide under ”open your ears”. Målsætningen er en introduktion af næste generations digitale guide 
i forbindelse med åbningen af Ny Holmegård. Samtidig arbejder afdelingen på at udfordre den 
eksisterende og succesfulde digitale guide på Danmarks Borgcenter frem mod åbningen af Dannebrog 
udstillingen i 2019. Hensigten er at integrere metadata, opionsundersøgelser og afstemninger i et 
Holografisk danmarksshow. 
IT-administrativt er Museets afdelinger i Køge, Vordingborg, Stege og Næstved er alle forbundet via 
fibernetværkserverne i Vordingborg.  I 2017 er Museum Sydøstdanmark påbegyndt udviklingen af  intranet 
2.0 der bl.a. inkluderer løsninger i forhold til EU-persondataforordningen.   
Udover den daglige kommunikation til alle museets medarbejdere, giver Museum Sydøstdanmark intranet 
adgang til museets servere, mail, printere samt et stigende antal onlineløsninger. For at kunne fastholde en 
stor IT fleksibilitet og samtidig opretholde en stram sikringspolitik, tilser afdelingen at alle onlineløsning bl.a. 
styres via museets centrale AD. 
Som medarbejder på Museum Sydøstdanmark har man derfor uanset location adgang til alle museets 
digitale løsninger via browseren på alle typer af computere.   
I efteråret 2017 igangsatte museets ejendoms- og udstillingsafdeling en større opdatering af museets data 
for bl.a. dokument- og fil-håndtering, et oprydningsarbejde der blev gennemført i samarbejde med 
kulturarvsenheden.  
I foråret 2017 overtog afdelingen ligeledes ansvaret for design, funktionalitet og programmering af Museum 
Sydøstdanmarks hjemmesider. Arbejdet indbefattede ligeledes udrulning og produktion af ny 
brevpapirlinje, samlet logoidentitet og præsentationsskabeloner. Alle elementer blev gennemført med 
succes og indenfor aftalte deadline  - Museum Sydøstdanmark fremstår i dag tydeligt som en samlet 
organisation. 
Afdelingen arbejder fortsat og løbende med at omlægge til digitale overvågningsløsninger på alle 
driftsplaforme, herunder klima, alarmer, brand, belysning, projektioner, skærme m.m. Det forventes at en 
samlet løsning der kan monitorers og supporteres fra en samlet kontrolenhed igangsættes og ibrugtages i 
forbindelse åbningen af Ny Holmegård. 
 
Bygninger og udearealer 
 
De nuværende museer har tilsammen en ganske stor bygningsmasse, der dels består af egne bygninger, 
dels af kommunale bygninger, som museerne får stillet til rådighed, og dels af lejede bygninger. Museets 
HA-gruppe sikrer en løbende drift og vedligehold af disse bygninger og udeområder.  
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Handleplan  
 
2017: 

• Opfølgning og tilpasninger af driftsplaner 
• Løbende vedligeholdelse, renovering af bygninger, udearealer, magasiner m.m. 
• Forsat dialog med Vordingborg Kommune om vedligehold af Møns Museum/ Museumsgården 
• Opstart og tilpasninger på Vikingeborgen sæson 2  
• Bidrage i forbindelse med opsætningen af ny udstilling på Danmarks Borgcenter og Næstved 

museum  
2018: 

• Kalkning af hovedhus - Køge Museum i samarbejde med Køge Kommune. 
• Udvendig maling af vinduer og bindingsværk på hovedhus - Køge Museum i samarbejde med Køge 

Kommune. 
 
I foråret 2015 indførte Museum Sydøstdanmark, et online opgave- og opfølgningssystem. Der vil i hele 
2016 var fokus på tilpasninger og justeringer i dette system. Dette gøres for at sikre en god og 
brugervenlig opbygning af systemet.   
 
Nyt online HA-system 2017 
I foråret 2017 indfører Museum Sydøstdanmark, et nyt online opgave- og opfølgningssystem, der bl.a. skal 
sikre bedre gennemskuelig, fleksibilitet og planlægning af de mange arbejdsopgaver. I hele 2017 vil der 
være fokus på tilpasninger og justeringer i dette system. Dette gøres for at sikre en god og brugervenlig 
opbygning af systemet.   
 
2017 Sommer assistance til udearealer  
Ejendoms- og udstillingsenheden vil til sæson 2017 / 2018 ( dvs. Påske til efterårsferie) indgå aftaler med 
lokale havemænd i henholdsvis Stege og Vordingborg om bistand til en række opgaver i forbindelse med 
udearealerne. Årsagen til dette skal findes i forbindelse med Vikingeborgen der kræver en ganske stor 
mængde af udvendigt vedligehold. Sammenlagt med opgaver vedr. udearealer på de øvrige lokationer, kan 
dette ikke længere nås af én gartner.   
 
2018-2019 Rullende værksteder  
Grundet museets spredte lokaliteter er det ønskeligt at der henover 2017 – 2018 afsætte økonomi til nye 
og større biler. Formålet med indkøb / leasing af nye og større biler, er at fastholde og videreudvikle 
driftsafdelingens fokus på mobilitet, så flere opgaver kan løse grundet; ”Bilen som værksted”. En klar 
målsætning om at medarbejderne i HA-teamet bruger mest mulig fysisk tid ude i afdelinger og derved bl.a. 
undgå kostbar transport til værksted eller andre afdelinger.  Ligeledes bliver bilerne forsynet med 
internetforbindelse og ipad så bl.a. opgaver kan lægges / læses direkte i Alfresco, vare bestilles online, 
m.m.  
 
Resultater: 
Afdelingen har igennem hele 2017 fastholdt et fokus på en stabil opgaveløsning og åben kommunikation. 
Dvs. at vi præcis ved hvilke aftaler der er indgået med museets øvrige afdelinger om opgaveløsninger. 
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Herunder leveringsangivelse så vores kollegear ved hvornår opgaven udføres. 
 
Den almindelige vedligeholdelse af museet ejendomme og lokaliteter, har igennem en årerække været 
systematisk udført, i god dialog og samarbejde med vores ejer-kommuner. Et resultat der tydeligt ses flere 
steder, er den flotte vedligeholdelsestandart - og de håndværksløsninger der præger museets ejendomme. 
Dette skyldes bl.a. de mange specialiserede faglige kompetencer museets lille ejendomsteam besidder, 
samt den vilje til samarbejde og fagudveksling der dagligt foregår i afdelingen.  
 
I gennem 2017 har ejendomsteamet udover vedligeholdelse af ejendomme, udearealer, opbygning 
udstillinger m.m. tilset og gennemført en række projekter, herunder eksempelvis: færdiggørelse af 
Danmarks først Museums City Shelter i forbindelse med Camønoen. Renovering af vinduer på Møns 
Museum, Omfattende udendørs landskabsvedligeholdelse i forbindelse med Vikingeborgen m.m. 
 
I 2017 igangsatte ejendomsteamet et særligt fokus på varmeforbrug i forbindelse med Museums 
Sydøstdanmarks mange lokaliteter. Det er allerede lykkedes indenfor budgetrammen at opgradere et par 
lokaliteter med varmstyring. Da flere kontorer er indrettet som storrums kontorer opleves den faktiske 
temperatur ofte forskelligt fra person til person. Afdelingen har derfor brugt en del tid på at afdække og 
drøfte denne type af problemstillinger. Andre lokaliteter fremstår grundet deres alder eller fredning ofte 
uden isolering. I forbindelse med tiltrædelse af fastansat VVS installatør i 2018 vil afdelingen fastholde 
øget fokus på nedbringelse af museets samlede forbrugsomkostninger med udgangspunkt i løbende 
tilpasninger indenfor fastlagte budgetrammer. 
 
 
Tilgængelighed i forbindelse med lokaler, bygninger m.m.  
 
Museum Sydøstdanmark vil arbejde med et øget fokus på tilgængelighed i forbindelse med udstillinger, 
butikker, adgangsveje m.m. I årene 2016 – 2017 iværksættes en række konkrete initiativer.  – Eksempelvis 
afholdes der årligt et møde med Handicaprådet i Vordingborg.  
 
Handleplan  
 
2017 

§ Uddannelse af alle museumsværter i universel tilgængelighed og håndtering besøgende med 
funktionsnedsættelse  

§ Opdatering af kort; Adgangsveje, P-pladser m.m. til handicappede  
§ Installation af teleslynge på Danmarks Borgcenter, afhængig af bevilling til AV-udstyr 
§ Gennemgang og opdatering af alle handicaptoiletter i regi af Museum Sydøstdanmark 

 
2018-2020 

§ Fondsprojekt vedr. øget tilgængelighed på borgterræn 
§ Møns Museum - Tilgængelighedsprojekt  
§ Næstved Museum - Tilgængelighedsprojekt  
§ Køge Museum - Tilgængelighedsprojekt  
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Udviklingsprojekter  
Ejendoms- og udstillingsenheden varetager det overordnede projektledelse, økonomistyring, udvikling og 
realisering af en række større og mindre projekter. Alle disse projekter gennemføres i et tværfagligt 
samarbejde mellem afdelinger / enheder. 
 
Handleplan  
 
2017 

• Vikingeborgen sæson 2 
• International særudstilling på Danmarks Borgcenter:  Vikingernes Metropol. 
• Opbygningen af nyt Magasin på Holmegård 
§ Udstilling i Køge i uge 8-9, 2017: Samarbejde med Køge Ungdomsskole og Ellemarkskolen. 

Udvikling af den åbne skole.  
 

 
Eksterne rådgivningsprojekter  
 
Ejendoms- og udstillingsenheden har endvidere ansvar for Museum Sydøstdanmarks eksterne konsulent 
og rådgivningsprojekter i tilknytning til andre museer eller attraktioner. Museum Sydøstdanmark arbejder 
løbende på mellem 3-4 eksterne projekter.  
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Plan- og udviklingsarbejde 
 
Der forestår fortsat et stort plan- og udviklingsarbejde for det nye museum. Direktøren har det samlede 
udviklingsansvar for museet og vil i samarbejde med ledelsesteamet fastlægge plan- og udviklingsaftaler 
for den generelle eller særlige udvikling af hver enkelt museumshus og fagligt fællesområde. 
Af fusionsaftalen fremgår en lang række anbefalinger for det nye museum som søges gennemført fra 2015 
og årene frem. 
 
Projekter og handleplaner for plan- og udviklingsarbejde 2017-2020 
 
Foreninger og frivillige 
 
Emne:  
Samarbejde med foreninger og frivillige 
Formål:  
Museum Sydøstdanmark samarbejder med Museumsforeningerne og foreninger der støtter museet og 
skaber folkelig opbakning til museerne. 
Samarbejdspartnere:  
De tre museumsforeninger (Køge, Næstved og Vordingborg) og de to støtteforeninger (Museumsgårdens 
Venner og Køng Museums Støtteforening), arkæologigrupper/detektorfolk, Køge Maritime 
Modelbyggerlaug, de tre lokalhistoriske foreninger i Køge Kommune, Kjøge Mini-By Laug og frivillige 
Vilkår og forudsætning:  
Museets forenings- og frivilligpolitik.  
Det forventes at foreningerne bidrager positivt til de af Museum Sydøstdanmark opstillede retningslinjer og 
strategier generelt. 
Museet er som udgangspunkt positiv over for nye ideer og initiativer inden for institutionens overordnede 
rammer.  
De mennesker, der frivilligt melder sig til at yde en ekstraordinær indsats på museet er på en gang museets 
kernepublikum, dvs. den mest engagerede publikumstype overhovedet, samtidig med at de indgår i et 
gensidigt forpligtende forhold til institutionen, der kan sammenlignes med en ansættelse, om end relationen 
er ulønnet. 
Intern ressourcetræk:  
Afdelingsledere og direktør.  
Ansvarlig: Keld Møller Hansen 
 
Handleplan: 
2017:  
Museets forenings- og frivilligpolitik gennemføres.  
4. Kvartal. Årsmøde med information af museets og foreningernes arbejde samt evaluering af samarbejde  
 
Resultat: Gennemført. 
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Museum Sydøstdanmarks bestyrelse besluttede i forbindelse med en revision af sine vedtægter at styrke 
relationen til foreninger og frivillige gennem dels, at der skal gives plads til én repræsentant for 
museumsforeningerne i bestyrelsen og dels at udvide årsmødet med alle relevante foreninger. 
 
 
Medarbejderinddragelse 
 
Emne: Samarbejde på tværs af fag og afdelinger 
Formål: At der tilrettelægges og gennemføres processer, som sikrer medarbejdernes indflydelse på 
museets opgaver og på museets strategiprocesser og arbejdsplaner. Desuden er formålet at sikre, at nye 
projekter og opgaver bliver interessante og givende at være med i. 
Samarbejdspartnere: Museets medarbejdere samt eksterne samarbejdspartnere 
Intern ressourcetræk: Ledelsen og medarbejderne 
Ansvarlig: Ledelsen 
 
Handleplan: 
2017:  
Der afholdes en temamedarbejderdag for hele personalet i løbet af året. 
Der afholdes 4 MED-møder. 
Der afholdes 2 arbejdsmiljømøder. 
Alle medarbejdere involveres i arbejdet med museets planarbejde for 2018, dette sker gennem inddragelse 
ved ledere.  
Igangværende og nye udviklingsprojekter vil involvere medarbejdere på tværs af enheder, afdelinger og fag.  
I 2017 er det bl.a. implementering af den ny uddannelse/skoletjeneste, Det Ny Holmegaard, 
Vikingeudstillingen på Danmarks Borgcenter, Vikingeborgen Borgring,  
 
Resultat: Gennemført. 
For at styrke den sociale kapital valgte medarbejderne og museet at definere en medarbejdervision. 
Visionen: Vi er modige. Værdier: Tillid, stolthed og fællesskab  
Vi sætter handlinger på vision og værdierne ved: at tænke vision og værdier ind i forhold til dagligdagen og 
de planer og mål Vi  arbejder efter: at forholde os til vision og værdier på MED-møder, afdelingsmøder og 
ledermøder, at se en positiv udvikling af disse i trivselsundersøgelserne og den sociale kapital. 
 
 
Fællesmagasin  
 
Formål: Etablering af magasin der lever op til Kulturstyrelsens minimumsstandarder for opbevaring og 
håndtering af museumsgenstande. Dette sker ved etablering af et magasin som kan rumme museets 
samlinger 
Samarbejdspartnere: Driftskommuner, Kulturstyrelsen 
Vilkår: magasinet etableres i Fensmark. Der indgås en aftale som mindst muligt belaster museets 
økonomi, dvs er lig med eller mindre end den nuværende økonomi. Næstved Museums gamle samlinger vil 
fortsat opbevares i et særskilt magasin i Næstved.  
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Ressourcetræk: Kulturarvsenheden 
Ansvarlig: Kulturarvsenheden og Ejendoms- og udstillingsenheden 
 
Handleplan  
2017:  
Etablering af fællesmagasin i Fensmark som lever op til Kulturstyrelsens standarder for opbevaring af og 
håndtering af museumsgenstande. 
 
Resultat: 
Fællesmagasinet har afventet en række beslutninger vedr. Det Ny Holmegaard. Dette betyder at 
fællesmagasinet først bliver realiseret i 2018 og at flytningen af genstande først påbegyndes 1.7.2018. 
Museet har siden fusionen i 2013 arbejdet på at tilvejebringe en samlet og forbedret magasinløsning. En 
række muligheder har af forskellige årsager måtte opgives. Der er nu fundet en løsning, hvor et nyt magasin 
etableres i Fensmark som led i etableringen af Det ny Holmegaard. Magasinprojektet er finansieret i 
samarbejde med Næstved Kommune. Magasinet forventes at stå klar til indflytning i 2018. Det nye 
magasin forventes ikke at kunne rumme hele museets samling. Museet forventer at opretholde to af de 
eksisterende (bedste) eksterne magasiner. 
 
Det Ny Holmegaard  
 
Emne: Nyt eksperimenterende udstillingssted for kunst og kunsthåndværk 
Formål: Det Ny Holmegaard vil genindføre kunsthåndværkets viden, æstetik og kvalitet i den danske 
kultur. Det Ny Holmegaard tager udgangspunkt i en unik kombination af kunst- og kulturhistorie. 
To store og internationale betydende samlinger, Holmegaard Glasværks Prøveglassamling 
og Kählers Keramiksamling, udgør kernen i dette historiske fundament. 
Rammen for projektet er kulturmiljøet på Holmegaard Glasværk, som er det eneste bevarede 
historiske glasværk i Danmark. Ved at koble de to genstandssamlinger med et industrimiljø, der 
siden starten af 1800-tallet har dannet ramme om produktion af dansk kunsthåndværk, opstår der 
en fantastisk mulighed for at skabe et inspirerende kreativt miljø, der vil have international 
bevågenhed. 
Med udgangspunkt i historien, men med en vision om at præge fremtiden vil Holmegaard 
Glasværk igen være et lille samfund, der lever og ånder for kunsthåndværket. 
Samarbejdspartnere: Næstved kommune. Fonde. Det Ny Holmegaard bygger derudover på en række af 
partnerskaber inden for: Uddannelse, Erhverv, Kultur 
og Lokale samarbejdspartnere. 
’Erhverv’ samler alle de partnerskaber, som har kommerciel karakter. Tilstedeværelsen af aktører 
som Rosendahl og Kähler vil være af stor betydning for de studerende fra uddannelsesinstitutioner 
såsom Kunstakademiets program for glas og keramik. 
’Kultur’ samler alle de partnerskaber inden for kunst- og museumsverdenen, som på forskelligvis 
kan bidrage til at sætte fokus på kunsthåndværkets viden, æstetik og kvalitet. 
’Lokale samarbejdspartnere’ samler alle de partnerskaber, der enten som ejere af bygninger, 
byrum og landskaber eller som aktører i lokalsamfund, er tætte samarbejdspartnere og i flere 
tilfælde afgørende for udviklingen af Det Ny Holmegaard. 
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Vilkår og forudsætning: Museet har i samarbejde med Næstved Kommune udarbejdet et prospekt inkl. 
anlægs- og driftsbudget. Den nødvendige økonomi tilvejebringes i samarbejde med Næstved Kommune og 
fonde samt diverse partnerskabsaftaler. Næstved Kommune har foreløbig afsat 10 mio. kr. til projektet.  
Intern ressourcetræk: Ejendoms- og udstillingsenheden, økonomienheden og Kulturarvsenheden 
Ansvarlig: Keld Møller Hansen og Mette Bruun  
 
Handleplan: 
2017: 
Forsat fundraising og realisering. Realiseringen indebærer samarbejde med centrale fonde, projektets 
mange partnere inden for erhverv, uddannelse og kultur samt Næstved Kommune. 
 
Resultat: 
Med udgangen af 2017 kunne museet konstatere, at Det Ny Holmegaard nu var fuldt finansieret.  
Flg. har støtte projektet: Realdania, Næstved Kommune, AP Møller Fonden, Knud Højgaards Fond, Fonden 
Brand af 1848, Næstved Museumsforenings fond, LAG, 15. Juni Fonden og Sparekassen Sjælland. 
I starten af 2018 forventer Museum Sydøstdanmark og Næstved Kommune at igangsætte realiseringen af 
Det ny Holmegaard.  
Der er udfærdiget en masterplan. Det første, der vil ske i det nye år er, at anlægsfonden for projektet 
etableres og fabrikken erhverves. Det er i dag Holmegaard Glasværk ApS, som ejer bygningerne og der er 
indgået en betinget aftale om overdragelse af ejendommen Holmegaards Glasværk mellem parterne. 
Sideløbende igangsættes anlægsarbejderne.  
Masterplan opererer med seks etaper. Første etape er allerede igangsat. Den omhandler de tidligere gamle 
tørvehaller, der nu ombygges, dels til magasin for Museum Sydøstdanmark, og dels til restaurant for Det ny 
Holmegaard. Den etape forventes afsluttet i løbet af 2018. 
Etape to er hovedetapen og omfatter den nye ankomstbygning og fabrikken. I første halvdel af 2018 
udarbejdes et overordnet rum- og funktionsdiagram, herefter går de meget omfattende renoveringer, af 
især fabrikken, i gang. Renoveringerne skal bringe bygningerne i en sådan stand, at de kan anvendes og 
indrettes til de mange funktioner: arbejdende glasværksteder, udstillinger, et eksperimentarium, butikker, 
café, administration, forskning osv. Renoveringerne forventes igangsat efter et udbud i slutningen af 2018.  
Museet forventer dog allerede at kunne flytte sin administration og forskning, der i dag er placeret i 
Kirkepladsens skole i Næstved, til Holmegaard i slutningen af 2018.  
2019 bliver det store byggeår. Her vil bygningerne blive sat i stand og der produceres ikke færre end syv 
udstillinger og aktivitetsområder. En kæmpe logistisk opgave.  
Men det er ikke kun indenfor der arbejdes med Det ny Holmegaard. Holmegaard glasværk er i høj grad 
også lig med ”glasbyen”. Derfor indbydes i løbet af 2018 til en arkitektkonkurrence, der skal forholde sig til 
kulturmiljøet og ankomsten til Det ny Holmegaard. Anlægsarbejderne udbydes og gennemføres også i 
2019. 
Mosen er vigtig del af projektet. Det var den, der var forudsætningen for glasværket i sin tid og så gemmer 
den i øvrigt på helt unikke fund fra jægerstenalderen. Den historie skal også fortælles. I første omgang vil 
det ske gennem digital formidling i mosen, et projekt som også forventes færdigt i 2019. 
 
https://www.facebook.com/detnyholmegaard/ 
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Internationalisering  
 
Formål: Deltagelse i internationalt forsknings- og formidlingssamarbejde er med til stadighed at sikre ny 
inspiration, større skarphed og nye netværk, som kan lede til nye projekter. Det internationale samarbejde 
er med til at perspektivere Næstved-, Køge- og Vordingborgs udvikling og skabe nye indsigter, og samtidig 
sikrer det, at den sydøstdanske historie formidles til en større kreds.  
Samarbejdspartnere: Internationale forsknings- og formidlingsinstitutioner 
Vilkår og forudsætning: Inden 2022 vil Museum Sydøstdanmark være et internationalt orienteret 
museum med løbende forsknings- og formidlingsmæssigt samarbejde med udenlandske museer og 
universiteter og med løbende international publicering.   
I 2022 har museet en internationalt anerkendt forsknings- og formidlingsprofil inden for borge, 
kunsthåndværk samt handel- og søfart og en internationalt orienteret forskning omkring ældre stenalder, 
jernalder-vikingetid, borge, handel- og søfart samt kunsthåndværk. 
Intern ressourcetræk: Kulturarvsenheden, Ejendoms- og udstillingsenheden 
Ansvarlig: Kristoffer B Pedersen og Thorbjørn Kolbo 
 
Handleplan: 
2017: 
Museet deltager i minimum 2 internationale konferencer/seminarer med papers og publicerer minimum 2 
videnskabelige artikler på engelsk eller tysk. 
 
Resultat: Gennemført, se under publikationer og kurser og efteruddannelse. 
 
 
Kulturmetropol Copenhagen   
 
Formål: Formålet med Kulturregion Copenhagen er at sikre kulturmetropolens borgere flere, bedre og 
mere sammenhængende kulturtilbud og samtidig styrke den fælles kulturelle identitet og mulighederne for 
at promovere regionen nationalt og internationalt. Det skal ske gennem en række tværkommunale 
indsatsområder. 
Samarbejdspartnere: Køge Kommune 
Vilkår og mål: Kulturmetropolens aftale med Køge Kommune, specifikt kulturel byudvikling. 
Intern ressourcetræk: Køge Museum, Steen Djurhuus 
Ansvarlig: Birte Broch  
 
Handleplan: 
2017: 
Museet bidrager til opfyldelse af målsætningen. 
USKIK  
2018-2020: 
Museet bidrager til opfyldelse af målsætningen. 
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Resultat: Gennemført 
 
 
Kulturarvskommune Næstved 
 
Formål: 1000 års historie og 100 kulturmiljøer formidler hver for sig og på tværs om kommunens lange og 
mangfoldige historie. Ved at skabe viden og stolthed omkring den lokale kulturarv, styrkes byernes 
udvikling. 
Samarbejdspartnere: Næstved Kommune, Kulturstyrelsen, Dansk Bygningsarv 
Vilkår og mål: Gennem de næste 2 år vil der løbende ske forskellige aktiviteter i forbindelse med 
udviklingen af kommunens kulturarv med bl.a. udstilling, konkurrence og afprøvning af forskellige 
udviklingstiltag i kulturmiljøer, hvor også borgere og andre aktører kan deltage. Dansk Bygningsarv er 
rådgivere på projektet for Næstved Kommune. 
Intern ressourcetræk: Kulturarvsenheden 
Ansvarlig: Mette Bruun  
 
Handleplan: 
2017: 
Museet bidrager til opfyldelse af målsætningen. 
2018: 
Museet bidrager til opfyldelse af målsætningen. 
 
Resultat: Gennemført 
 
 
Sydhavskysternes Natur- og Kulturarv - Kulturregion Storstrøm   
 
Formål: Tre museer samarbejder om formidling af kulturarv og naturarv i Kulturregion Storstrøm med afsæt 
i Destinationsstrategien i 2016-2018. 
Samarbejdspartnere: Østsjællands Museum og Lolland-Falsters museum. 
Vilkår og mål: Med projekt: ”Natur- og Kulturturisme” sætter områdets tre statsanerkendte 
kulturhistoriske museer ekstra skub i indsatsen for at styrke den lokale identitet hos borgerne i regionen og 
tiltrække danske og udenlandske turister. Det sker gennem tre konkrete vækstprojekter, som er defineret 
med udgangspunkt i tre helt særlige styrkepositioner som kun findes i Kulturregion Storstrøm: 
Geologi i verdensklasse (den unikke kyststrækning fra Stevns over Møns Klint til Gedser i 
syd) 
Magt og styrke - fra middelalder til koldkrig (Østersøen, middelalderborge, herregårde 
og koldkrigsanlæg) 
Industrihistorien - design og kunsthåndværk (en central position i Danmarks industri- og 
kunsthåndværkshistorie). 
Vækstprojekterne skal: 
dyrke og udvikle nye kulturelle produkter gennem: udstillinger, aktiviteter, formidling 
og en samlende fortælling om områdets helt unikke natur- og kulturarv. 
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Styrke lokale værdiklynger og skabe en øget og mere målrettet synlighed af 
styrkepositionerne gennem: lokalturisme og turistservice på seks museer, udvikling af de seks museers 
værtsskab til ”Danmarks bedste” og en markant national og international markedsføring i tæt samarbejde 
med visitdestinationerne. 
Kulturregionen har bevilliget 1.305.000 kr. til: 
Til dette formål ansøges Kulturregion Storstrøm om 1.305.000 kr. til: 
Udvikling og implementering af en fælles turistservice på de seks museer med fokus på, at 
binde styrkepositionerne sammen til helstøbte, regionale oplevelsestilbud 
Udvikling af seks museers værtsskab til ”Danmarks bedste” gennem målrettede kurser til 
frontpersonalet 
Udvikling af en markant national og international markedsføring gennem samarbejde med 
visit-destinationerne 
Måling af efterspørgsels og brugertilfredshed. Tællere og Ekstern konsulent 
Intern ressourcetræk: Økonomienheden, Kulturarvsenheden, Afdelingerne 
Ansvarlig: Mette Bruun og Anette Maria Syska. 
 
Handleplan: 
2017: 
Udvikling af styrkepositionen gennem: 
Udvikling af nye produkter og outdoor-aktiviteter på baggrund af de definerede 
målgrupper. 
Gennemførelse af fælles styrkepositionsevent 1 
Planlægning af fælles styrkepositionsevent 2 
Fælles undervisningsportal. Udvikling af nye undervisningstilbud som tilbydes på 
tværs af aktører. 
Markedsføring af styrkepositionen i samarbejde med Visit Sydsjælland-Møn og Business 
LF 
2018: 
Primo 2018 evaluering af projektet i forhold til effekt. Efter evaluering peges på hvordan 
projektet kan videreudvikles/fastholdes/forankres. 
Udvikling af styrkepositionen gennem: 
Nye tiltag, udvikling af nye produkter og outdoor aktiviteter på baggrund af: 
Benchmarking omkring målgrupper – deres adfærd, interesser, og hvilke 
Unique Selling Points der appellerer til dem. 
Gennemførelse af fælles styrkepositionsevent 2 
Planlægning af fælles styrkepositionsevent 3 
Fælles undervisningsportal. Udvikling af nye undervisningstilbud som tilbydes på 
tværs af aktører. 
Udvikling af ny styrkeposition. 
Markedsføring af styrkepositionen i samarbejde med Visit Sydsjælland-Møn og Business 
LF 
 
Resultat: Gennemført. Fælles undervisningsportal. Udvikling af nye undervisningstilbud som tilbydes på 
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tværs af aktører udskudt til 2018. 
Museum Sydøstdanmark planlagde den fælles styrkepositionsevent We Do Craft 
 
 
Kulturland - Kulturregion Storstrøm   
 
Formål: Kultur og natur skal spille en afgørende rolle i at styrke borgernes livskvalitet gennem 
deltagelse i interessebærende fællesskaber. 
Samarbejdspartnere: Østsjællands Museum og Lolland-Falsters museum. 
Vilkår og mål: Kulturland vil fremme det aktive liv i Kulturregion Storstrøm. Omdrejningspunkt er den 
playmaker, der fungerer som projektleder, og som indgår i samarbejde med kommunernes naturvejledere 
og lokale kulturinstitutioner. Gennem nye måder at aktivere områdets kultur- og naturarv i aktiviteter for 
specifikke målgrupper, vil borgernes trivsel, sundhed og livskvalitet øges. 
Gennem erfaring, gennem aktiviteter og via et tværfagligt vidensnetværk vil viden om hvordan 
livskvalitet kan forbedres gennem natur- og kulturoplevelser, blive tilgængelig for alle der ønsker 
at arbejde med feltet. 
Oplevelser på forskelligt plan via naturarvs- og kulturhistoriefortælling samt aktiv (fysisk) 
inddragelse af deltagerne, vil tilpasses til de forskellige målgrupper. Borgere, der oplever sig som 
værende marginaliserede eller som værende i en udfordret livssituation, skal have mulighed for at 
deltage i kulturelle oplevelser og kreative processer – både på og uden for kulturinstitutionerne, i 
byrum og i natur. Kulturelle og sociale aktiviteter kan på sigt åbne døre til mere vedvarende 
fællesskaber og sociale netværk. Målet er, at flere borgere vil deltage i kulturtilbud og vil opleve 
øget livskvalitet gennem oplevelser og deltagelse i kulturelle aktiviteter og fællesskaber og 
gennem aktivering af områdets kulturarv og natur. 
Intern ressourcetræk: Økonomienheden, Kulturarvsenheden, Afdelingerne 
Ansvarlig: Mette Bruun og Anette Maria Syska. 
 
Handleplan: 
2017: 
Aktiviteter, kalender og kommunikationsplan planlægges og udarbejdes til gennemførelse i det første halvår 
af 2017. Der gennemføres 35 aktiviteter i perioden med ligelig fordeling på målgrupper og geografi. 
Derefter indsamles viden i samarbejde med vidensnetværket og det vurderes, om aktiviteterne har relevans 
og effekt i forhold til forbedret livskvalitet. Vidensnetværket er en stor del af processen og bidrager på en 
måde, så kommende aktiviteter i 2017 tilpasses erfaringerne. Derefter planlægges aktiviteter, kalender og 
kommunikationsplan til gennemførelse i det andet halvår af 2017. Der gennemføres minimum 35 aktiviteter 
i perioden.  
 
Vidensnetværket konsulteres og der planlægges aktiviteter for første halvår af 2018. Der udarbejdes 
aktivitetskalender, kommunikationsplan, og plan for erfaringsopsamling i forhold til 1. halvdel af 2018.  
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Evaluering: 
 
Delmål 
Den kvantitative del er opfyldt, idet der er gennemført 82 aktiviteter i perioden mod de 35 forventede. Det 
betyder, at Kulturlandnu kan skrue op for den kvalitative indsats med fokus på forankring af projektet i de 
tre museer.  
 
Forankring 
Tænk, hvis museerne kunne blive et supplement til klinisk og lineær sundhedspraksis.  
Der er fuld fokus på den strategiske indsats, således at indsatserne i Kulturland forankres og forstærkes via 
nye samarbejder og videndeling med netværket omkring projektet. F.eks. via samarbejde med 
uddannelsesinstitutioner og sundhedscentre, hvor vi kobler viden og faglighed sammen og dermed 
kommer med stærkere og mere kvalificerede tilbud til målgrupperne i Kulturland. Eksempler på det, er 
”Sund i Naturen-fokuskommune, samarbejde med Munken og Myten Rollespil, Veterancentret og 
samarbejdet med demensområdet og sprogskoler.  
 
Samarbejdet mellem de tre museer er forankret i playmakerkontoret og i signaturevents, hvor vi i 18 
deltager i hinandens aktiviteter på tværs af kommune- og museumsgrænser.  
 
En erfaring er, at det tager tid at implementere Kulturland i organisationerne, idet Kulturlands 
projektbeskrivelse og delmål er en smule asynkron med hverdagen i museerne og på skoler, hvor årshjulet 
for efterfølgende år allerede planlægges året før. Det betyder, at vi nok først ser den fulde effekt af 
indsatsen, i løbet af 2018/19 – hvor kendskabet til Kulturland er væsentligt forøget og vores 
samarbejdspartnere har haft mulighed for at nå at få aktiviteterne med i planlægningen.  
 
En del af forankringen handler også om innovation og økonomi, hvor der er fokus på, at skabe økonomisk 
samarbejde med patientforeninger, søge puljer og lave bæredygtige innovationssamarbejder med de 
målgrupper, der booker forløb. Ligesom et stort netværk af frivillige er med til at støtte projektet. 
 
Det fysiske 
Der er ved at blive etableret fysiske steder på museerne til aktiviteter i Kulturland i form af et kulturhistorisk 
værksted, et FabLab (Kulturlands FabLab), madværksteder, workshoprum mv. Vi har I det hele taget fokus 
på målgruppernes behov for steder at være. Dertil indkøber vi grej, der forstærker muligheden for 
forankring og kommunikation og som giver os yderligere mulighed for at udvikle nye tiltag; detektorer, tipier 
(bærbare klasselokaler), bøger til madværksteder, geologisk grej, optageudstyr mv. Alt sammen i 
samarbejde med vores kolleger og målgrupperne, der giver udtryk for, hvilke behov der er. 
 
Vidensnetværk 
Der er etableret forstærket samarbejde med nye netværk, som vi ellers ikke plejer at samarbejde med I 
museerne. Netværkets ressourcepersoner (over 50) konsulteres I forbindelse med udarbejdelse af nye 
aktiviteter specifikt målrettet Kulturlands gæster. Vidensnetværket er både med til at skabe forbindelse til 
Kulturlands målgrupper og med til at lære os, hvordan vi bedst tager hensyn til vores gæster i Kulturland. 
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Således deltog flere fra vidensnetværket i vores inspirationsdag i efteråret. Deres input er nu delt med alle 
på Kulturlandsholdet og vi fortsætter samarbejdet. 

 
Interessen 
Projektet er nu så forankret i vores organisationer, at vi er på tour-de-Kulturland, hvor vi besøger skoler, 
foreninger, samarbejder med patientforeninger og lokale ildsjæle for at skabe kendskab og lave konkrete 
aftaler om aktiviteter i Kulturland. Der er stor interesse og et stort behov for Kulturlands aktiviteter og 
vurderingen er, at det videre samarbejde med vidensnetværk vil udvikle museernes muligheder for at 
understøtte livskvalitet og forebyggelse. Især hvis projektet får mulighed for at pege længere end 2018. 
 
Aktiviteter fremadrettet 
Vi lærer af vores erfaringer og er nu ved at planlægge siganturevent i 2018, hvor vi blander kortene på 
tværs af museums- og kommunegrænser. Således planlægges der på en lejrskole for veteraner og deres 
pårørende, signaturevents i form af historisk rollespil i Faxe Kalkbrud, design og kunsthåndværkermarked 
på Det ny Holmegaard, fastelavn i hele byer og stor historisk pic nic-dag på Reventlow. 
 
Forskningen – delkonklusion 
Foreløbige resultater fra følgeforskning på Kulturland 
15. november 2017 – Charlotte Bech Lau 
 
“I tilknytning til Kulturland er der koblet følgeforskning, som dels indbefatter en spørgeskemaundersøgelse 
på tværs af alle museer og dels observationer og interview af målgrupper og formidlere i tilknytning til 
udvalgte aktiviteterne på museerne. Dataindsamlingen startede i april og afsluttes med udgangen af 2017. 
I spørgeskemaundersøgelsen er der indtil nu indsamlet 192 spørgeskemaer. 54% kvinder og 43% mænd 
har besvaret skemaet. 29% er børn og unge i sårbare situationer, 25% er voksne uden for 
arbejdsmarkedet. 4% er medborgere med mentale udfordringer og 31% er ældre medborgere i sårbare 
situationer. 
Spørgsmålene i skemaerne har fokus på at undersøge i hvilken grad deltagerne oplever livskvalitet ved at 
deltage i museernes aktiviteter. For målgrupperne over 16 år viser forskningsresultater indtil nu, at 80-90% 
svarer ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ til spørgsmål relateret til deltagernes oplevelse af meningsfuldhed, 
psykiske velbefindende, mulighed for at engagere sig og deltage samt positivt samspil med de andre 
deltagere. Lidt under 10% svarer ’i middel grad’ og ca. 5% svarer ’i lav grad’ og under 2% svarer ’slet 
ikke’.” 
 
 
Turisme 
 
Formål: Destinationsudvikling som bidrager til at booste turismen og styrke livskvaliteten på Sydsjælland 
og Møn. 
Sydsjælland har rigtig gode muligheder for at markere sig som en af Skandinaviens mest attraktive 
feriedestinationer. Men det kræver, at alle offentlige og private aktører samler sig om en fokuseret og 
strategisk indsats og tør at gå nye veje for at vende udviklingen.  
Museet vil arbejde dedikeret i relation til især to målsætninger for de kommende års turismeudvikling: 
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Internationalt brand; Sammen med VisitSydsjælland-Møn og Køge Erhverv- og udviklingsfond vil vi bidrage 
til at udvikle et nyt regionalt brand til international markedsføring. Brandingen skal ske på markedets 
betingelser, og udvikles gennem digitale kampagner, med strategisk PR samt udvikling af 1-2 
signaturevents som bærende kommunikationsplatforme. 
Destinationsudvikling; Sydsjælland og Møn skal være en sammenhængende destination med fælles 
identitet og et oplevelsesudbud af højeste kvalitet. Det kræver et langt sejt træk for at øge innovation og 
kvalitet i vores service og oplevelsesprodukter, hvilket kun kan ske i tæt samarbejde med alle turismens 
aktører, offentlige og private. 
Samarbejdspartnere: VisitSydsjælland-Møn, Køge Erhverv- og udviklingsfond o.a. turismeaktører 
Vilkår og forudsætning: VisitSydsjælland-Møn og Køge Erhverv- og udviklingsfond strategier. 
Kulturregionsaftaler. 
Intern ressourcetræk: Afdelingsledere, PA-ere, Museumsværter, kommunikationsmedarbejdere 
Ansvarlig: Keld Møller Hansen  
 
Handleplan: 
2017: 
Der ydes turistservice på Danmarks Borgcenter, Køge Museum, Næstved Museum  og Møns Museum. 
Turistservicen er aftalt med VisitSydsjælland-Møn og Køge Erhverv- og udviklingsfond. 
Museerne arbejder dedikeret i relation til strategierne for et regionalt brand og international markedsføring 
samt destinationsudvikling. 
 
Resultat: Gennemført. Keld Møller Hansen genvalgt til VISM Advisory Board. 
 
 
Museet som (virtuelt) oplevelsesrum: fragmentering eller synergi? 
 
Emne: Ph.d.  
Formål: Danmarks Borgcenter åbnede i påsken 2014, og museet er en god case på den tendens, der er 
blandt museer, hvor de transformers til digitalt medierede oplevelsescentre for især børnefamilier i en 
hybrid mellem oplevelse og læring. Med Borgcentret som empirisk fokus spørger delprojektet: Hvordan 
balancerer museets formidling læring og oplevelse, og hvilke typer oplevelse skaber dette hybride museum 
for brugerne? Ud fra teorier om eksperimentielt oplevelsesdesign og med brug af etnografiske metoder 
(observation, interview, video/foto) analyseres brugernes interaktioner. Herudfra medudvikles nye digitale 
formidlingstyper, knyttet til museets eksisterende anvendelse af tablets, med fokus på augmented reality og 
brugerdefineret materialeinddragelse af arkiver, videointerview/lydklip med henblik på at udviske skellet 
mellem virtuelle og fysiske formidlingsmiljøer. 
Projektet er en del af Forsknings- og udviklingsprojektet: Dansk Museumsformidling. Historik, design og 
evaluering, der har til formål at bidrage teoretisk, empirisk og praktisk til at udvikle dansk og international 
museumsformidling for herved at fremme lokal og regional udvikling ved at involvere store som små museer 
landet over samt, ikke mindst, understøtte danske borgeres mentale sundhed og livskvalitet i form af 
eksempelvis social inklusion, medborgerskab og deltagelse. 
Samarbejdspartnere: RUC og Syddansk Universitetscenter. 
Vilkår og forudsætning: Aftale med Velux og Nordea Fonden 
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Intern ressourcetræk: Danmarks Borgcenter, Køge Museum 
Ansvarlig: Michael Haldrup RUC, Thomas Tram Pedersen  
 
Handleplan: 
2016-2018: 
ph.d.-projekt 
 
Resultat 
Museums Sydøstdanmark har gennem Danmarks Borgcenter i 2017 været meget engageret i projektet 
”Vores Museum”, som internationalt er det største forskningsprojekt indenfor moderne museumsformidling 
nogensinde. Med i alt 19 delprojekter i form af ph.d.- og seniorforskerstipendier er der en meget bred 
tematisk spredning i projektet, som vil tilvejebringe ny og væsentlig teori og empiri indenfor 
museumsformidlingen. Projektet og dets resultater har allerede national og international interesse gennem 
et stort antal publikationer og foredrag. 
Museets ph.d.-stipendiat i projektet, museumsinspektør Signe Lykke Littrup er kommet godt i gang med sin 
forskning i samspillet mellem digitale og analoge virkemidler i museumsudstillinger og har lavet omfattende 
brugerundersøgelser i Vikingernes Metropol og på Køge Museum i gæsternes interaktion med 
udstillingerne. Samtidig har hun etableret et nyt videnskabeligt teoretisk fundament for sine analyser, som 
fortsætter på museet i 2018. Resultaterne af undersøgelserne vil give museet ny væsentlig viden om 
muligheder og begrænsninger i formerne af de fremtidige udstillinger på museet. 
Thomas Tram Pedersen er indtrådt i projektets styregruppe som repræsentant for de deltagende museer. 
Thomas Tram Pedersen er dermed med til at definere projektet og sikre det størst mulige operative udbytte 
for museerne af det samlede projekt og har deltaget med en række oplæg i projektets konferencer og ph.d-
seminarer. 
Danmarks Borgcenter var i august været for en to-dags konference om kvalitative analysemetoder med 
udgangspunkt i erfaringer fra museet og dets besøgende. 
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Kurser og efteruddannelse 
 
2017-01-18 TTP Deltagelse i seminar Vores Museum, Aalborg 
2017-01-19 Kulturlandseminar. BC 
2017-01-24 Formidlernetværket i Vordingborg Kommune. BC 
2017-02-08 Obligatorisk tilsynsmøde i Haderslev - Slots- og Kulturstyrelsen og tilsynsmuseerne. BFJ 
2017-02-09 SLKS Årsmøde, Odense. KWS, MM, KBP 
2017-02-19 TTP Deltagelse i seminar Kulturland 
2017-02-28 TTP Deltagelse i konference, Vores Museum, Hindsgavl 
2017-03-01 Bronzealder seminar, sydvestdansk bronzealder netværk, Haderslev. LMC 
2017-03-09 MUD bestyrelsesmøde, Odense Bys Museer. KWS 
2017-03-16 Stenaldernetværksmøde på Moesgård. KBP. 
2017-03-16 Nabomuseumsmøde MRE, MP, SEJ, TBH, JFJ, DN, CAF, TSA.PRS, TV, BFJ, JC, LMC, LO, 

PD, SV, KWS, MM, KMH. 
2017-03-20 Kursus i C14 datering og Baysian Modelling, Oxford University. SV. MS 
2017-05-01 ODM Arkæologimøde, Haderslev. KWS KBP 
2017-05-04 TTP Netværksmøde Europäische Burgenverenigung, Braubach 
2017-05-16 TTP Deltagelse med oplæg i Our Museum 2017 Summit, Naturhistorisk Museum 
2017-05-17 36. Tværfaglige Vikingesymposium 
2017-05-17 36. tværfaglige vikingetidssymposium. Odense. JU. 
2017-05-17 TTP Deltagelse med oplæg om kvalitative analyser i seminar under Vores Museum, 

Naturhistorisk Museum 
2017-05-24 Generalforsamling MUD, Årsmøde Arkæologisk GIS forum, Moesgaard Museum. KWS 
2017-06-09 Minisymposium Vasagård, Bornholm. PRS, KBP 
2017-07-04 TTP Vært for seminar Vores Museum 
2017-08-15 TTP Deltagelse i bestyrelsesmøde i Borgforskerforum, Hald 
2017-08-30 30.08-1/09 EAA conference Maarstricht. AKJ og NHB 
2017-09-12 Samlingsnetværket. Møde på MLF. BC 
2017-09-18 AMR-kursus, ODM. TV. 
2017-09-19 Landsmøde og seminar i Dragt- og tekstilnetværk 19.-20. september 
2017-09-21 TTP Deltagelse i konference om udviklingen af kulturarven i det moderne byrum 
2017-09-28 Engelsk på Cambrigde Institut 
2017-10-09 TTP Deltagelse i international borgforsker-konference, Flensborg 
2017-10-25 Kulturlandsseminar. BC, TSA. 
2017-10-27 Seminar om forskningsartikler, Dansk Historisk Fællesråd. TV 
2017-10-27 Seminar om forskningsartikler. Dansk Historisk Fællesråd. BC 
2017-10-27 ODM møde om fremtidig tilskudsstruktur. KMH, KBP. 
2017-11-01 Obligatorisk tilsynsmøde i Vordingborg - Slots- og Kulturstyrelsen og tilsynsmuseerne. BFJ 
2017-11-15 TTP Deltagelse i seminar Vores Museum, Århus Universitet 
2017-11-15 ODM Vejle MRE, MP, SEJ, HH, MKS, LO, KBP, SV, TV, JU, MBR. 
2017-11-25 TTP Deltagelse, foredrag og seminarvært ved udviklingsseminar i Danske Hærhistoriske 

Museer 
2017-12-06 Møde i 'Megalithic routes' bestyrelse i Landskrona. KBP. 
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Foredrag, omvisninger o.a. 
 
Museets medarbejdere gennemførte 456 arrangementer, omvisninger/foredrag/ workshops o.l. og 
derudover 59 arrangementer uden for museet. 
 
Dato	 Begivenhed	
2017-01-05	 Radio	24/7	–	debat	om	”Loke	fra	Ågård”.	JU	
2017-01-07	 Omvisning	i	Kähler	og	Holmegaard	i	Boderne,	JBO	
2017-01-13	 DBC	Omvisning	Kulturstyrke,	EBA	
2017-01-16	 DBC	Omvisning	terræn,	EBA	
2017-01-19	 Foredrag.	Holmegaard	Glasværk.	Vordingborg.	MBR	
2017-01-23	 Foredrag	i	Køge	Rotary	om	arkæologi	i	forbindelse	Køge	Kyst	projekter,	/AKJ	
2017-01-23	 Foredrag.	Borgring	for	Hårlev	og	Karise	Rotery	klub.	MKS	
2017-01-24	 PRS	og	MM,	Den	2.	radio	om	palisadeanlægget	ved	Rødvig.		
2017-01-25	 Foredrag	"Nyt	om	gammelt	i	Solrød"	arrangeret	af	Solrød	kommune.	100	deltagere.	MM	
2017-01-25	 TTP	Fagligt	oplæg	om	museets	udviklingstanker	for	Museumsforeningen	
2017-01-28	 Specialevejledning	-	afsluttet	vejledning	2016-2017	for	Vicki	Kristensen,	ADBOU/	AKJ	
2017-02-02	 DBC	Kulturarrangement	Wienerklassisk	med	franske	accenter	

2017-02-03	
Fortælling	om	Himmeldronningen	Maria	som	kvindernes	beskytter	og	om	Dannebroges	Forlis	-	
Kyndelmisse	Køge	Museum,	IC	

2017-02-16	 Foredrag	om	arkæologi	i	Køge	Kyst	regi.	Seminardag	arkæologi	på	Sjælland	/AKJ	
2017-02-23	 TTP	Foredrag	Proppen	i	Hullet,	Kornerups	Rådhus	
2017-02-27	 Foredrag.	Detektorarkæologi.	Sydsjællands	Museumsforening.	Vordingborg.	JU	
2017-02-27	 DBC	Foredrag	Detektorarkæologi	for	amatørarkæologer,	JU	
2017-02-28	 TTP	Fagligt	oplæg	om	formidlingsprincipper	på	konference	i	Vores	Museum,	Hindsgavl	
2017-03-09	 Foredrag	for	LOF	i	Slagelse	om	Massegraven	fra	Strøby	Egede,	KBP	
2017-03-14	 Foredrag.	Borgring	og	oplandet.	Skovbo	lokalhistoriske	forening.	MKS	
2017-03-18	 DBC	Omvisning	terræn,	Lions	Suså,	EBA	
2017-03-21	 Foredrag.	Borgring.	ICOMOS	Danmark,	årsmøde.	København.	JU	

2017-03-21	
TTP	Fagligt	oplæg	om	udviklingsplaner	for	DBC	på	generalforsmaling	i	Lokalrådet	for	
Vordingborg	

2017-03-22	
Åbent	hus-arrangement	i	Glumsø	sammen	med	Banedanmark,	KNV00550.	TV/MM.	Ca.	200	
besøgende.	

2017-03-23	 Foredrag.	Detektorarkæologi.	Museum	Sydøstdanmark.	Næstved.	JU	
2017-03-24	 DBC	Formidling	med	stand	på	Historiske	Dage	i	Øksnehallen,	24-26.	marts	
2017-03-25	 Foredrag.	Holmegaard	Glasværk.	Historiske	dage.	Øksnehallen.	MBR	
2017-03-26	 Foredrag	om	bryllupstøj	ved	Historiske	Dage	i	København	IC	
2017-03-29	 Foredrag	om	konfirmationens	historie	og	tøj,	på	Museet	Færgegården,	IC	
2017-03-30	 Foredrag.	Borgring.	Ejby	Ældreklub.	Ejby.	JU	
2017-03-30	 Foredrag.	Udgravninger	i	2016,	amatørarkæologerne	på	Stevns.	MKS	
2017-03-31	 DBC	Omvisning	Kulturstyrke,	EBA	
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2017-04-01	
Omvisning.	Historier	om	Sydøstdanmark	-	Tilbage	til	stenalderen.	Omvisning	i	Holmegård	Mose	
i	forbindelse	med	Historiens	år.	KBP	

	 	2017-04-05	 Fortælling	om	Højtidens	klædedragt	-	bryllupstøj	til	Den2radio,	IC.	
2017-04-05	 Den2radio	interview	til	om	fredede	fortidsminder	til	programserien	Museer	skaber	viden.	BFJ	
2017-04-05	 Strøbygraven.	Interview	til	Den2Radio.	KBP.	
2017-04-06	 Foredrag.	Det	Ny	Holmegaard.	3F	Sydsjælland.	MBR	
2017-04-06	 TTP	Medvirken	i	radioprogram	om	Vikingernes	Metropol	P4	
2017-04-06	 DBC	Officiel	åbning	af	Vikingernes	Metropol	

2017-04-08	
Omvisning.	Historier	om	Sydøstdanmark	-	Indvandring	for	viderekomne	i	bronzealderen.	17	
deltagere.	LMC/JC	

2017-04-08	 DBC	Arrangementer	i	forbindelse	med	åbning	af	Vikingernes	Metropol	
2017-04-09	 TV	Lorry	–	Stølgårdudgravning.	JU	
2017-04-09	 TV	Lorry	-	Stølgård	udgravning.	MKS	
2017-04-10	 Foredrag.	Borgring	og	oplandet.	Sammenslutningen	af	amatørarkæologer	på	Østsjælland.	MKS	
2017-04-18	 Foredrag.	Historier	om	Sydøstdanmark	–	Borgring.	Køge	Bibliotek.	JU	
2017-04-18	 P4	Sjælland	–	Historien	om	Danmark,	vikingetiden.	JU	
2017-04-19	 Oplæg.	Det	Ny	Holmegaard.	Næstved	Museumsforenings	generalforsamling.	MBR	

2017-04-19	
Foredrag.	Historier	om	Sydøstdanmark	–	Vikingetiden	set	fra	Sydsjælland	og	Møn.	Museum	
Sydøstdanmark,	Vordingborg.	JU	

2017-04-19	 DBC	Foredrag	Fra	Hedeby	til	Sydsjælland,	NH	
2017-04-23	 Foredrag.	Karlstrup	Kirke,	del	af	arrangementer	i	forbindelse	med	Danmarks	historien./	AKJ	
2017-04-23	 Biosfæretur	til	Ulvshale.	BC	
2017-04-23	 DBC	Omvisning	Næstved	Museumsforening,	TTP	
2017-04-25	 Radio	foredrag,	Børn	og	Børneliv	i	middelalderen.	Den2radio	/AKJ	
2017-04-25	 Radio	foredrag	-	mode	i	middelalderen.	Den2radio	/AKJ	
2017-04-25	 TTP	Radiointerview	om	Proppen	i	Hullet,	Den	2	Radio	
2017-04-25	 TTP	Radiointerview	om	Den	gode,	den	onde	og	den	grusomme,	Den	2.	Radio	
2017-04-25	 P4	Regionalen	Næstved	-	interview	om	fortidsmindedagen.	BFJ	
2017-04-26	 Foredrag.	Stølgårdskatten	og	udgravninger	omkring	Strøby.	Store	Heddinge	Rotery	klub.	MKS	
2017-04-26	 DBC	Omvisning	Vordingborg	Erhvervsforening	TTP	
2017-04-27	 Foredrag	om	bryllup	på	Møn,	på	Møns	Museum,	IC	
2017-04-27	 Interview	til	d.	2.	radio.	BC	
2017-04-27	 Interview	Den2radio	om	Maglebyskatten	og	detektorfund	på	Museum	Sydøstdanmark./KWS	
2017-04-28	 DBC	Omvisning	Turistførere	fra	Turistforeningen,	TTP	
2017-04-29	 Omvisning	på	Borgring.	Køge	Spejderkorps.	JU	
2017-04-29	 DBC	Omvisning	i	udstillingen,	Historisk	Samfund	Roskilde,	NH	
2017-04-30	 Fortidsmindeomvisning	i	Stege.BC	

	 	2017-04-30	 DBC	Foredrag	-	Vordingborg	Magtens	Centrum,	TTP	
2017-04-30	 TTP	Omvisning	ved	Fortidsmindedagen	på	Gjorslev	Slot	
2017-05-02	 Omvisning,	Holmegaard	og	Kähler,	Boderne,	for	Stege	Inner	Wheel.	MBR	
2017-05-03	 Fortælling	om	Køge	Rådhus	til	Lorry,	IC	
2017-05-03	 DBC	Foredrag	-	The	missing	link	-	fra	vikingeskib	til	middelalder	
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2017-05-04	 DBC	Omvisning	på	terræn,	SD	
2017-05-04	 DBC	Omvisning	på	terræn,	EBA	
2017-05-07	 Foredrag.	Holmegaard	Glasværk	og	Det	Ny	Holmegaard.	Boderne.	MBR	

	 	2017-05-09	 DBC	Byvandring	Vordingborg,	IDA	Byg,	BC	
2017-05-09	 DBC	Rundvisning	og	introduktion	til	formidlingsprincipper	for	Vores	Museum,	TTP	
2017-05-13	 Omvisning	i	Kähler	og	Holmegaard	i	Boderne	TBO	
2017-05-16	 Byvandring	for	Nørre	Aslev-Stubbekøbing	Inner	Wheel,	SD	
2017-05-18	 Fyraftensforedrag,	jubilæumsfprestilling	i	Næsteved,	KWS	og	AKJ	
2017-05-20	 DBC	Omvisning	i	udstillingen,	Museumsforeningen,	TTP	
2017-05-20	 TTP	Interview	om	udstilling	med	Zetland	
2017-05-21	 Tur	med	Integrationsrådet	i	Slotshaven.	BC	
2017-05-24	 DBC	Omvisning	terræn	for	bestilt	gruppe,	EBA	
2017-05-24	 DBC	Omvisning	i	udstillingen	for	bestilt	gruppe,	TTP	
2017-05-27	 DBC	Omvisning	i	udstillingen	for	bestilt	gruppe,	TTP	
2017-05-28	 DBC	Omvisning	i	terræn	for	bestilt	gruppe,	EBA	
2017-05-29	 Foredrag	om	Jervejsgårdgravningerne	(Trylleskov	strand),	Solrød	byråd,	ca.	25	deltagere.	MM	
2017-05-30	 Byvandring	for	Hässelholmstingsrätt,	SD	
2017-05-31	 Omvisning	på	Borgring.	Køge	Kommunes	nordiske	venskabsbyer.	JU	
2017-05-31	 Foredrag.	Historier	om	Sydøstdanmark	–	Borgring.	Borup	Bibliotek.	JU	
2017-05-31	 DBC	Omvisning	i	terræn	for	bestilt	gruppe,	BEA	
2017-05-31	 DBC	Omvisning	i	terræn	for	bestilt	gruppe,	EBA	
2017-05-31	 DBC	Omvisning	i	udstilling	for	Odsherred	Museumsforening,	TTP	
2017-05-31	 DBC	Omvisning	for	Real	Dania,	TTP	
2017-06-01	 DBC	Omvisning	i	udstillingen	for	bestilt	gruppe,	TTP	
2017-06-01	 DBC	Ordinær	omvisning	i	terræn,	EBA	
2017-06-02	 DBC	Omvisning	Botanisk	Have,	ML	
2017-06-02	 DBC	Arrangementer	ved	Kulturnatten	med	rundvisninger	
2017-06-03	 DBC	Omvisning	i	udstillingen	for	bestilt	gruppe,	TTP	
2017-06-04	 DBC	Omvisning	i	terræn	for	bestilt	gruppe,	SD	
2017-06-06	 DBC	Omvisning	i	udstillingen	for	bestilt	gruppe,	TTP	
2017-06-07	 Omvisning.	Pimp	your	ride-udstilling.	Boderne.	MBR	
2017-06-07	 TTP	Oplæg	på	seminar	Gentænk	måden	vi	bor	på,	Vordingborg	Bibliotek	
2017-06-08	 Byvandring	for	De	go’e	gamle’	i	Næstved,	SD	
2017-06-08	 DBC	Omvisning	i	terræn	for	bestilt	gruppe,	SD	
2017-06-09	 DBC	Omvisning	i	terræn	for	bestilt	gruppe,	EBA	
2017-06-09	 DBC	Omvisning	i	terræn	for	bestilt	gruppe,	SD	
2017-06-10	 Omvisning,	Holmegaard	og	Kähler,	Boderne	for	Odsherred	Kunstmuseum.	MBR	
2017-06-10	 DBC	Omvisning	Borgen	set	fra	havnen,	TTP	
2017-06-11	 Omvisning	på	Borgring.	Ledøje-Smørum	Historiske	Forening.	JU	
2017-06-11	 DBC	Omvisning	i	udstillingen	for	bestilt	gruppe,	TTP	
2017-06-11	 TTP	Omvisning	Militære	Landskaber	på	Stevns,	Stevns	Kommune	
2017-06-12	 Omvisning	for	Rudersdal	Museum,	IC	
2017-06-12	 DBC	Omvisning	i	udstillingen	for	Nykøbing	Rotary,	TTP	
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2017-06-12	 DBC	Vikingedage	med	marked,	foredrag	og	omvisninger,	12-13.	august	
2017-06-13	 TTP	Interview	om	udstilling	med	Sydtid	
2017-06-14	 DBC	Omvisning	i	udstillingen	for	bestilt	gruppe,	TTP	
2017-06-14	 DBC	Omvisning	i	udstillingen	for	bestilt	gruppe,	TTP	
2017-06-15	 DBC	Omvisning	i	udstillingen	og	Gåsetårnet	for	bestilt	gruppe,	TTP	
2017-06-15	 DBC	Temarundvisning	og	foredrag	Legendernes	aften	på	Valdemarsdagen,	TTP	
2017-06-16	 Omvisning	for	Jobcenter	Køge,	IC	
2017-06-16	 Omvisning	for	Kvorning	på	Køge	Museum	v.	Lene	Renault	
2017-06-17	 DBC	Omvisning	i	terræn	for	bestilt	gruppe,	EBA	
2017-06-18	 Omvisning	i	udstillingen	'Pimp	Your	Ride',	SSH	
2017-06-18	 DBC	Omvisning	i	udstillingen	for	Køge	Museum	og	Arkiv,	TTP	
2017-06-21	 Byvandring	for	Dagtilbudsområde	Nord	(Næstved	Kommune)	i	Næstved,	SD	
2017-06-21	 DBC	Omvisning	i	terræn	for	bestilt	gruppe,	EBA	
2017-06-21	 DBC	Omvisning	i	udstillingen	for	nordiske	forsvarschefer,	SJ	
2017-06-23	 DBC	Omvisning	Botanisk	Have,	ML	
2017-06-23	 DBC	Sankt	Hans	bål	på	borgen	med	velkomst	ved	TTP	

2017-06-24	
Indvielse	af	tingsted	til	"minde"om	udgravningen	ved	Glumsø	Sø.	Herefter	spørgetime.	Ca.	40	
deltagere/MM	

2017-06-24	 Omvisning	på	Borgring	for	IDA	Byg.	32	deltagere.	JC	
2017-07-01	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	EBA	
2017-07-01	 DBC	Besøg	HM	Dronningen,	TTP,	KMH	
2017-07-02	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	EBA	
2017-07-03	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-07-04	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TH	
2017-07-04	 DBC	Vært	for	seminar	i	Vores	Museum,	TTP	
2017-07-05	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-07-06	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-07-06	 DBC	Omvisning	i	udstillingen	for	bestilt	gruppe,	TTP	
2017-07-06	 DBC	Børnearrangementet	Snitterier	på	borgen	
2017-07-06	 TTP	Radiointerview	om	udstilling,	P4	
2017-07-07	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-07-08	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TH	
2017-07-09	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	EBA	
2017-07-09	 DBC	Omvisning	i	udstillingen	for	Haithabu	Wikinger	Museum,	TTP	
2017-07-09	 TTP	TV-interview	og	live	rundvisning	på	Borgen,	TV	Øst	
2017-07-10	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	EBA	
2017-07-11	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-07-12	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-07-12	 DBC	Omvisning	i	udstillingen	for	bestilt	gruppe,	TTP	
2017-07-13	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TH	
2017-07-14	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-07-15	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TH	
2017-07-16	 Omvisning	i	udstillingen	'Pimp	Your	Ride',	SSH	
2017-07-16	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	EBA	
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2017-07-17	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-07-18	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TH	
2017-07-19	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TH	
2017-07-20	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-07-21	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-07-22	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	EBA	
2017-07-23	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	EBA	
2017-07-24	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	SD	
2017-07-25	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	SD	
2017-07-26	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	SD	
2017-07-27	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	SD	
2017-07-28	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	SD	
2017-07-29	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TH	
2017-07-30	 Omvisning,	engelsk.	Pimp	your	Ride.	Boderne.	MBR	
2017-07-30	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	EBA	
2017-07-31	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-08-01	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-08-02	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-08-03	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-08-04	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-08-05	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TH	
2017-08-06	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	EBA	
2017-08-07	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-08-08	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-08-09	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-08-09	 TTP	Interview	om	Vikingedage,	SN	
2017-08-10	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-08-11	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-08-11	 DBC	Vikinger	på	Borgen.	Arrangement	for	alle	4	og	5-klasser	i	Vordingborg	
2017-08-12	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-08-12	 DBC	Foredrag	Vikingernes	Eftermæle,	Kåre	Johannessen	
2017-08-12	 DBC	Foredrag	Nationalhelte	eller	gemene	bøller?	Foredrag	ved	Kåre	Johannessen	og	TTP	
2017-08-12	 DBC	Særrundvisning	i	udstilling	på	Vikingedage,	TTP	
2017-08-12	 DBC	Særrundvisning	i	udstilling	på	Vikingedage,	TTP	
2017-08-13	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-08-13	 DBC	Særrundvisning	i	udstilling	på	Vikingedage,	TTP	
2017-08-13	 TTP	Radiointerview	om	Vikingedage,	DR	P4	
2017-08-14	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-08-15	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	SD	
2017-08-16	 Omvisning	om	huer,	Næstved	Museum,	IC.	
2017-08-16	 Omvisning	om	Abel	Schrøder,	Næstved	Museum.	BC	(samme	arr.	som	ovenfor)	
2017-08-16	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-08-16	 Medvirken	i	opfølgende	radioprogram	om	palisaden	ved	Rødvig,	PRS	og	MM,	Den	2.	radio.			
2017-08-17	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
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2017-08-17	 PRS	om	palisadeanlæg	og	middelalderskat	ved	Rødvig	i	Stevns	web-TV,	Stevnsbladet	og	SN.		
2017-08-18	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-08-18	 DBC	Omvisning	i	terræn	for	bestilt	gruppe,	TTP	
2017-08-19	 Omvisning.	Pimp	your	Ride.	Boderne.	MBR	
2017-08-19	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	EBA	
2017-08-20	 TV	Lorry	–	Borgring.	JU	
2017-08-20	 Omvisning	på	Borgring	for	IDA	Byg.	35	deltagere.	JC	
2017-08-20	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	EBA	
2017-08-21	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-08-21	 DBC	Omvisning	i	udstilling	og	terræn	for	Nationalmuseet,	TTP	
2017-08-22	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-08-23	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-08-23	 DBC	Omvisning	på	terrænet	for	Kong	Valdemars	Gilde,	TTP	
2017-08-24	 Omvisning	om	hekseproces	i	Køge,	kl.	17.	Historiens	år,	IC.	
2017-08-24	 Omvisning	om	hekseproces	i	Køge,	Kl.	18.30.	IC.	

2017-08-24	
Åbent	hus-arrangement	i	Ring	sammen	med	Banedanmark,	KNV00446,	KNV00642	og	
KNV00669.	Ca.	300.	TV/MM	

2017-08-24	 Omvisning	på	Borgring.	Læserarrangement	DAGBLADET.	26	deltagere.	JC	
2017-08-24	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-08-25	 Omvisning.	Pimp	your	Ride.	Boderne.	Frivilligcenter	Næstved.	MBR	
2017-08-25	 Omvisning.	Danmarks	Borgcenter.	BC	
2017-08-25	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-08-25	 DBC	Slotsporten	-	en	monumental	rekonstruktion	
2017-08-26	 Omvisning	for	Museumsforeningen	for	Hørsholm	og	omegn	på	Køge	Museum	v.	Lene	Renault	
2017-08-26	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TH	
2017-08-26	 Formidling	af	udgravninger	på	Køge	Havn	til	Søndre	Havnedag,	MRE	
2017-08-27	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-08-27	 DBC	Omvisning	i	udstillingen	for	bestilt	gruppe,	TTP	
2017-08-28	 Foredrag	i	Rotary	Køge	ved	Lene	Renault	
2017-08-28	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-08-29	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-08-30	 Omvisning.	Pimp	your	Ride.	Boderne.	Efterskole.	MBR	
2017-08-30	 Foredrag.	Vikingetiden	–	set	fra	Sydsjælland	og	Møn.	Tværpilen,	Tåstrup.	JU	
2017-08-30	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-08-31	 Omvisning	Danmarks	Borgcenter.	BC	

2017-08-31	
Foredrag,	planlægning	og	arkæologi	i	forbindelse	med	store	infrastrukturelle	projekter.	EAA	
konference./	AKJ	

2017-08-31	 Omvisning	på	Borgring.	55	deltagere.	JC	
2017-08-31	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	

	 	2017-08-31	 DBC	Omvisning	i	terræn	for	bestilt	gruppe,	SD	
2017-08-31	 DBC	Omvisning	i	udstillingen	for	specialklasse,	TTP	
2017-09-02	 Byvandring	i	Næstved,	SD	
2017-09-02	 DBC	Omvisning	i	terræn	for	bestilt	gruppe,	EBA	
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2017-09-02	 DBC	Omvisning	i	udstillingen	for	bestilt	gruppe,	TTP	
2017-09-05	 DBC	Omvisning	i	udstilling	og	terræn	for	Naturstyrelsen,	TTP	
2017-09-06	 DBC	Omvisning	i	udstilling	og	terræn	for	SLKS	ved	kvalitetsvurdering,	TTP	
2017-09-07	 Omvisning.	Pimp	your	Ride.	Boderne.	Næstved	Museumsforening.	MBR	
2017-09-08	 DBC	Omvisning	i	terræn	for	bestilt	gruppe,	TTP	
2017-09-09	 DBC	Omvisning	i	udstillingen	for	amatørarkæologer,	TTP	
2017-09-09	 DBC	Omvisning	i	udstillingen	for	bestilt	tysk	gruppe,	TTP	
2017-09-09	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	EBA	
2017-09-10	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TH	

2017-09-14	
Foredrag,	omvisning,	fremvisning	af	tekstiler:	Hedebodragten	-	historie	og	håndværk	-	
Historiens	År.	IC	

2017-09-14	 DBC	Omvisning	og	undervisning	i	udstillingen	for	seminarium,	TTP	
2017-09-16	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-09-17	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	EBA	

2017-09-19	
Afholdelse	af	landsmøde	og	seminar	i	Dragt-	og	tekstilnetværk	19.-20.	sep	på	Odense	Bys	
Museer.	

2017-09-20	
Foredrag	om	Bryllupstøj	i	1900-tallet,	ved	seminar	"Velklædt	i	1900-tallet",	Odense	Bys	
Museeer,	IC	

2017-09-20	 Foredrag.	Vikingetiden	–	set	fra	Sydsjælland	og	Møn.	Jungshoved	Menighedsråd.	JU	
2017-09-21	 Foredrag	på	Claras	kirkegård	ved	Gammel	Køgegaard.	BB	
2017-09-23	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	EBA	
2017-09-24	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	EBA	
2017-09-25	 Radioindslag	på	P4	kbh	morgen	om	Køge	Huskors	ved	Lene	Renault	
2017-09-25	 DBC	Omvisning	i	udstillingen	for	SKAT,	TTP	
2017-09-26	 DBC	Omvisning	i	udstillingen	for	Absalon,	TTP	
2017-09-27	 DBC	Omvisning	i	terræn	for	bestilt	gruppe,	EBA	
2017-09-28	 Byrundvisning	i	Vordingborg	for	Round	Table.	BC	
2017-09-30	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	EBA	
2017-10-01	 Byvandring	i	Vordingborg	-	Fy	fy	skamme.	Historiens	År.	BC	
2017-10-01	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TH	
2017-10-03	 DBC	Omvisning	i	udstillingen	for	bestilt	gruppe,	TTP	
2017-10-04	 TTP	TV-interview	om	sikkerhed,	Spiegel	TV	
2017-10-05	 Foredrag.	Holmegaard.	Nordic	Utility	Glass	Conference.	Växjö	Sverige.	MBR	
2017-10-06	 Fortællinger	om	Helligåndshuset	til	Næstveds	Kulturnat.	BC	
2017-10-06	 DBC	Omvisning	i	udstillingen	for	bestilt	gruppe,	TTP	

2017-10-06	
TTP	Foredrag	og	paneldeltagelse	i	Sikkerhedspolitisk	Seminar	med	Uffe	Ellemann-Jensen	og	
Claus	Hjort	Frederiksen,	Vordingborg	Kaserne	

2017-10-07	 DBC	Omvisning	i	udstillingen	for	bestilt	gruppe,	TTP	
2017-10-07	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	EBA	
2017-10-08	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	EBA	
2017-10-10	 Fortælling	om	dåbstøj	-	interview	til	Den2radio,	IC	
2017-10-10	 Foredrag	om	demokrati	for	alle	-	kvinders	valgret.	BB	
2017-10-10	 Radio	foredrag,	Kakler	og	kakkelovne,	Den2radio	/AKJ	
2017-10-10	 Radio	foredrag,	byarkæologi	i	Køge.	Den	2radio	/AKJ	
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2017-10-12	 DBC	Omvisning	i	udstilling	for	gruppe	af	hollandske	lærere,	TTP	
2017-10-12	 TTP	Foredrag	om	Flaget	2019	ved	Inner	Wheel	Sjælland	
2017-10-14	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-10-15	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-10-20	 DBC	Find	vejen	til	Hedeby	-	Efterårsferie	på	DBC	
2017-10-21	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-10-21	 DBC	Omvisning	i	udstillingen	for	bestilt	gruppe,	TTP	
2017-10-22	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-10-22	 DBC	Walk	'n	Talk	foredrag:	I	sikkerhed,	TTP	
2017-10-24	 DBC	Omvisning	i	udstilling	og	terræn	for	SLKS,	TTP	
2017-10-25	 DBC	Kulturstyrkearrangement	á	3	timer,	JL	
2017-10-26	 Omvisning	Køge	Museum.	BC	
2017-10-26	 DBC	Foredrag	-	En	ende	på	krigen,	TTP	
2017-10-26	 DBC	Omvisning	i	udstilling	og	terræn	for	Vordingborg	Kommune,	TTP	
2017-10-26	 DBC	Omvisning	i	udstilling	og	terræn	for	Københavns	Universitet,	TTP	
2017-10-27	 Byvandring	om	hekseprocess,	retsvæsen	og	dagligliv,	kl.	19.	IC	
2017-10-27	 DBC	Omvisning	i	udstilling	for	bestilt	gruppe,	EBA	
2017-10-28	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	EBA	

2017-10-29	
Omvisning	på	Borgring	for	deltagere	i	seminaret	Crossroad	Archaeology:	Global	Narratives	of	
Local	Encounters.	37	deltagere.	JC	

2017-10-29	 DBC	Åben	omvisning	i	terræn,	TTP	
2017-10-31	 DBC	Omvisning	i	udstilling	for	bestilt	gruppe,	TTP	
2017-11-03	 DBC	Temadag	med	rundvisninger	og	aktiviteter	for	Nordea-fonden,	TTP	

2017-11-03	
Undervisning	i	naturvidenskab	og	arkæologi	med	udgangspunkt	i	Strøbygraven.	
Gymnasieklasser	fra	Solrød.	KBP.	

2017-11-07	 DBC	Omvisning	i	terræn	for	Nationalmuseets	Formidlingsafdeling,	TTP	
2017-11-07	 DBC	Omvisning	i	udstilling	for	bestilt	gruppe,	EBA	
2017-11-08	 Foredrag.	Borgring.	Tværpilen.	Tåstrup.	JU	

2017-11-09	
Foredrag	om	Dansk	Vestindien	på	Køge	Museum	sammen	med	Køge	Byarkivs	venner	og	Køge	
Museums	venner	

2017-11-09	 DBC	Middag	og	foredrag	-	En	kongelig	Jagtmiddag,	TTP	
2017-11-11	 DBC	Omvisning	på	Masnedøfort,	TTP	
2017-11-12	 Omvisning	i	Kornerups	Rådhus	for	de	konservative	i	Vordingborg.	BC	
2017-11-13	 DBC	Omvisning	i	udstilling	for	Østfyens	Museer,	TTP	
2017-11-14	 TTP	Radiointerview	om	borgen	med	norsk	NRK1	
2017-11-14	 DBC	Omvisning	i	udstilling	og	terræn	for	Danmarkssamfundet,	TTP	
2017-11-15	 Foredrag	om	strikningens	historie	ved	strikkearrangement,	Næstved	Museum,	IC	
2017-11-16	 Oplæg,	ODM.	TV	
2017-11-16	 Foredrag.	Ågård	-	en	ny	stor	vikingetidslokalitet	nær	Borgrring.	ODM's	årsmøde.	MKS	
2017-11-22	 DBC	Omvisning	i	udstilling	og	terræn	for	Det	Kongelige	Bibliotek,	TTP	
2017-11-23	 Foredrag	og	fremvisning	af	tekstiler	om	Renæssancen	i	hedebotekstilerne,	IC	
2017-11-23	 TTP	Deltagelse	med	oplæg	i	Byforum	Vordingborg	

2017-11-25	
TTP:	Vært	ved	seminar	i	Danske	Militærhistoriske	Museer	og	foredrag	om	museumsetik	for	
frivillige	
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2017-11-27	 DBC	Værtskab	for	Børnehjælpsdagen,	TTP	
2017-11-29	 TTP	Deltagelse	med	oplæg	om	Flaget	2019	i	generalforsamling	Vordingborg	Lokalråd	
2017-12-05	 DBC	Åben	omvisning	i	udstillingen,	TTP	
2017-12-06	 DBC	Åben	omvisning	i	udstillingen,	TTP	
2017-12-07	 DBC	Åben	omvisning	i	udstillingen,	TTP	
2017-12-08	 DBC	Åben	omvisning	i	udstillingen,	TTP	
2017-12-09	 DBC	Åben	omvisning	i	udstillingen,	TTP	
2017-12-10	 DBC	Åben	omvisning	i	udstillingen,	TTP	

2017-12-11	
Foredrag.	Skattefundene	fra	Klarkærsgård	og	Stølgård.	Sammenslutningen	af	
amatørarkæologer	på	Østsjælland.	MKS	

2017-12-12	 DBC	Åben	omvisning	i	udstillingen,	TTP	
2017-12-13	 DBC	Åben	omvisning	i	udstillingen,	TTP	
2017-12-13	 DBC	Åben	omvisning	i	udstillingen,	TTP	
2017-12-14	 DBC	Åben	omvisning	i	udstillingen,	TTP	
2017-12-14	 DBC	Åben	omvisning	i	udstillingen,	TTP	
2017-12-14	 DBC	Omvisning	i	terræn	for	bestilt	gruppe,	EBA	
2017-12-14	 DBC	Omvisning	i	terræn	for	bestilt	gruppe,	TH	
2017-12-15	 DBC	Åben	omvisning	i	udstillingen,	TTP	
2017-12-16	 DBC	Åben	omvisning	i	udstillingen,	TTP	
2017-12-17	 DBC	Åben	omvisning	i	udstillingen,	TTP	
2017-12-31	 164	faste	omvisninger	i	perioden	1.	juni	til	31.	august.	Lene	Renault	
2017-12-31	 4	Bestilte	omvisninger	med	formidler	på	Borgring	(1.juni-31.august	2017)	

 


