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FORORD

Museum Sydøstdanmark omfattede i 2018 ni be-
søgssteder mod tidligere otte. Det nye besøgssted er 
Holmegaard Værk, der i begyndelsen af året blev fuldt 
finansieret med et samlet budget på næsten 103 mio. 
kr. Holmegaard Værk bliver et nyt kunsthåndværks- og 
designmuseum og det betyder, at vi i 2019 siger farvel 
til Boderne, der hidtil har været museet for kunsthånd-
værk og design. Holmegaard Værk åbner i 2020 med 
nye udstillinger og aktiviteter og har været den helt 
store arbejdsopgave i 2018, men alligevel har museet 
fastholdt et højt aktivitetsniveau med både nye udstil-
linger og talrige arrangementer i årets løb. Resultatet 
var en ny besøgsrekord, over 193.000 mennesker var 
forbi et af besøgsstederne i løbet af året. 

Holmegaard Værk bliver museets anden attraktion. 
Den første er Danmarks Borgcenter og den tredje 
bliver Vikingeborgen Borgring. 2018 var det sidste år 
med udgravninger på vikingeborgen. Der er indgået 
aftale med Vallø stift om, at museet fortsat formidler 
borgen hver sommer fra juni til august måned, mens 
vi udvikler attraktionen. Der arbejdes sideløbende 
med at gøre Borgring til UNESCO-verdenskulturarv i 
2022.  

En stor opgave i 2018 var også nedpakning og 
flytning af museets genstande fra de utidssvarende 
magasiner til det ny kvalitetsmagasin i Tørvehallerne 
ved Holmegaard Værk. Nu forestår så en endnu større 
opgave, udpakningen og ikke mindst rengøring af 
genstandene. Planen var at klare det hele i løbet af et 
par år, men da det har vist sig, at størstedelen af gen-
standene er angrebet af skimmelsvamp og pesticider, 
kommer der til at gå meget længere tid. 

Bevaringsudfordringerne smitter heldigvis ikke af på 
museets forskning. Museet præsterede ikke mindre 
end 11 videnskabelige artikler og bøger i 2018 samt 
afholdte og deltog i en række symposier og kongres-
ser. Siden 2013 har Museum Sydøstdanmark hvert år 
leveret tilsvarende forskningsresultater inden for især 
ældre stenalder, vikinger, middelalderborge og kunst-
håndvæk. Dette betyder at museet anerkendes for sin 

forskning og dette har overordentlig stor betydning 
i relation til fonde samt ikke mindst, at få en national 
rolle som Danmarks Borgcenter, Holmegaard Værk og 
Vikingeborgen Borgring.

Der var over 100 dygtige medarbejdere ansat på 
museet i 2018. Deres engagement og energi skabte 
resultaterne og gav vores besøgende en god oplevel-
se.
Af stor betydning for museets fremdrift er også de 
mange frivillige der er tilknyttet museet, næsten 200. 
De bidrager med museumsværter og står for aktivi-
teterne på Køng Museum og Museumsgården og på 
resten af museet deltager de i samlingsarbejdet, går 
med detektor, hjælper på arkæologiske udgravnin-
ger, er ildsjæle i forbindelse med Camønoen, hjælper 
i forbindelse med arrangementer og meget, meget 
andet. Det er alle sammen engagerede mennesker der 
vil kulturarven og museet det godt og antallet stiger 
heldigvis år for år. Tak for det.

En stor tak skal også lyde til vores tre kommuner, der 
alle støtter og bakker op om museets mange både 
store og små initiativer, til fondene der år efter år 
støtter museet med store og flotte beløb og til vores 
mange sponsorer, heriblandt museumsforeningerne.

Museum Sydøstdanmarks årsrapport 2018 er beskre-
vet på overordnet niveau. I den digitale udgave findes 
der links, der uddyber organisation, strategier, projek-
ter, arbejdsopgaver og aktiviteter. 

Museumsdirektør
Keld Møller Hansen
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Besøgssteder
• Køge Museum, Køge
• Vikingeborgen Borgring, Lellinge
• Holmegaard Værk, Fensmark
• Helligåndshuset, Næstved
• Boderne, Næstved
• Køng Museum, Køng
• Danmarks Borgcenter, Vordingborg
• Møns Museum, Stege
• Museumsgården, Keldbylille

Museet producerede og tilbød
• 14 nye udstillinger 
• 656 arrangementer 
• 39 undervisningstilbud 

Resultater
• 193.772 besøgende 
• 253 grundskoleklasser og ungdomsuddannelser 
• 130.229 unikke besøg på museets hjemmesider

Samlingerne
• 226.713 genstande/værker
• 6.002 nye genstande/værker
• 11 videnskabelige artikler

Varetagelse af museumsloven
• 6.020 plansager
• 181 tilsyn af fredede fortidsminder
• 53 arkæologiske undersøgelser
• 1.414 stykker danefæ

Medarbejdere
• 100 medarbejdere 
•  63 årsværk
•  22 videnskabelige årsværk.
• 207 frivillige
•  12 årsværk

Økonomi
• Omsætning 61.8 mio. kr. 
• Resultat 57.291
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Overordnet definerer Museum Sydøstdanmark sin for-
midlingsstrategi i relation til tre publikums- og bruger-
rettede hovedområder: 

• udstillinger og arrangementer
• undervisning 
• kommunikation 

Formidlingen omfatter skiftende udstillinger, særud-
stillinger, omvisninger, guidede ture, foredrag, events, 
festivaler, markeder, workshops, undervisning, leven-
degørelse, åbne værksteder, infofoldere, publikationer, 
hjemmeside, apps, sociale medier mv.

Museum Sydøstdanmark giver via sine besøgssteder 
et bredt indblik i Køge, Næstved og Vordingborgs 
kulturhistorie fra fortid til nutid. Det er Museum Syd-

østdanmarks mål, at museets formidling skal være 
vedkommende og relevant for en bred del af befolk-
ningen. Museet skal tiltrække så mange som muligt og 
møde folk der, hvor de er, ved at bryde vante rammer 
og tænke i nye formidlingsformer. 

Museets formidlingstragi 2018

FORMIDLING OG KOMMUNIKATION
Gennem formidling bringer museet sin forskningsbaserede viden i spil i forhold til borgerne og det omgivende 
samfund.
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ATTRAKTIONER, LOKALE KULTURHISTORISKE MUSEER 
OG SPECIALMUSEER

DANMARKS BORGCENTER
Danmarks største kongeborg. Vordingborg borg med 
Gåsetårnet - et nationalt ikon.  

Danmarks Borgcenter åbnede i 2014. På borgen og 
i vores udstilling fortæller vi historien om middelalde-
rens borge, konger og magt. 

I middelalderen var borgene nøglen til magten. Kon-
ger, stormænd og kirken opførte borge overalt i 
Europa for at forsvare sig selv og deres interesser og 
for at vise deres magt til omverdenen. Borgene var 
nemlig ikke kun forsvarsværker; de var også kongens 
fremskudte poster, der skulle sende et klart signal til 
enhver mulig fjende: Her regerer jeg!
Vordingborg var kongens største borg; en hjørnesten i 
forsvaret af Danmark og kongens magt.

På borgen i Vordingborg har konger som Valdemar 
den Store, Valdemar Sejr og Valdemar Atterdag 
regeret. For dem var borgene brikker i et spil om 
magten. Kongerne var afhængige af stærke alliancer, 
og de skulle træffe svære beslutninger. Deres kampe, 
overvejelser og valg har sat varige spor i historien og 
har været med til at skabe grundlaget for det moderne 
Danmark.

På Borgcentret giver vi publikum ny viden og nye 
erkendelser gennem en unik oplevelse af borgen, iko-
niske museumsgenstande og vedkommende fortællin-
ger i international klasse. 

www.danmarksborgcenter.dk
Oversigt over arrangementer og events

Rethink War 
Atombomben var én af de fire opfindelser, som Dan-
marks Borgcenter præsenterede i sin nye udstilling 
”Rethink War” fra 28. marts til 29. oktober. Udstillin-
gen fortæller historien om, hvordan vi altid har brugt 
vores største opfindsomhed for at beskytte os mod 
de ting, der truer os. Nogle gange dukker der nye 
opfindelser op, som ændrer ved alt, hvad vi kender, og 
tvinger os til at tænke helt nyt. Stigbøjlen, kanonen, 

atombomben og computeren er netop fire opfindelser, 
der ikke bare har tvunget os til at tænke nyt, men som 
har ændret krigen og vores verden gennem de sidste 
1.000 år. Og som bliver ved med at udfordre os.

Udstillingen blev præsenteret i 10 helt nye film, hvor 
eksperter fra Danmarks Borgcenter, Forsvarsakade-
miet og Forsvarets Efterretningstjeneste fortæller om 
våbenkapløbet, de fire opfindelser og deres perspek-
tiver. Og så havde udstillingen sit helt eget designede 
soundtrack med en helt ny videoinstallation af Dark 
Matters, som brugte 200 avisoverskrifter fra de sidste 
tre måneder af 2017 til at vise, hvordan vi lige nu op-
fatter trusler. Med andre ord en nytænkende og kreativ 
måde at bringe historien i tæt kontakt med aktuelle 
problemstillinger. 

Hen over sæsonen 2018 kunne man komme på 
walk’n’talk-ture og til foredrag, læse aktuelle artikler på 
hjemmesiden eller deltage i relaterede undervisnings-
forløb.
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HOLMEGAARD VÆRK
Danmarks sidste glasværk og et velbevaret kulturmiljø 
med betydelige herlighedsværdier.

Holmegaard Værk bliver Nordens levende museum for 
form og forvandling - ”et levende værk”. 
Værket er Danmarks eneste bevarede glasværk, med 
200 års ubrudt historie og Nordens største glassam-
ling. I kraft af vores historiske og fortsatte partnerskab 
med de to stærke og internationale brands, Holme-
gaard og Kähler, tilbyder museet et helt unikt indblik i 
Nordisk kunsthåndværk, designtradition og kunstindu-
strihistorie. Holmegaard Værk åbner i påsken 2020.

Museet har i fire år arbejdet ihærdigt sammen med 
Næstved Kommune for at realisere projektet ”Det Ny 
Holmegaard”. I januar måned kunne museet konsta-
tere, at ”Det Ny Holmegaard” nu var fuldt finansieret 
med i alt 102.7 mio. kr. Støtten til projektet kommer fra 
Realdania, Næstved Kommune, A.P. Møller Fonden, 
Knud Højgaards Fond, Brand af 1848 Fond, Næstved 
Museumsforenings Fond, LAG, 15. Juni Fonden og 
Sparekassen Sjælland.

I maj 2018 blev Ny Holmegaard Fonden stiftet. Fon-
dens formål er at erhverve ejendommene fra glas-
værket samt evt. andre ejendomme i tilknytning hertil. 
Derudover at eje, drive, indrette og tilpasse bygninger, 
anlæg og omkringliggende arealer af betydning for 
realisering af projektet og at udleje disse til Museum 
Sydøstdanmark til brug for museets anvendelse af 
bygningerne m.v. i overensstemmelse med museums-
projekt ”Det Ny Holmegaard”.

10. oktober 2018 blev ”Holmegaard Værk” – navnet 
på den kommende attraktion – offentliggjort, og blandt 
de over 1.000 fremmødte gæster var begejstringen 
udelt. Navnet Holmegaard var givet på forhånd, mens 
”Værk” på glimrende vis formidler den industrielle 
dimension af glasværket og skaber associationer til 
de værker, som blev fremstillet, og som også fremover 
vil blive fremstillet. Alt i alt resonerer navnet på flere 
måder meningsfuldt med museets DNA. 

Wedocraft 
Holmegaard Værk tog forskud på glæderne med De-
signmarkedet ”Wedocraft” d. 27.-28. april 2018. 

I et samarbejde mellem Museum Sydøstdanmark, 
kulturregionsprojektet Kulturland og designnetværket 
Wedocraft blev der afholdt et inspirerende og om-
fangsrigt designmarked fyldt med dygtige og kreative 
designere og kunsthåndværkere. 

De besøgende kunne købe unika designprodukter, få 
indblik i den kreative proces og deltage i workshops 
henvendt til både børn og voksne. Scenen var de rå 
urenoverede bygninger på glasværket. I løbet af de to 
dage var der mulighed for at få guidede ture rundt i 
dele af den gamle fabriksbygning og på den måde få 
en fornemmelse af historiens vingesus. 

To mindre særudstillinger med Holmegaard-glas og 
Kähler-keramik var sat op som en forsmag på, hvad de 
besøgende kan opleve, når dørene officielt åbner for 
offentligheden i foråret 2020. 

Designmarkedet blev besøgt af over 3.000 mennesker 
i løbet af de to dage. 
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VIKINGEBORGEN BORGRING
Danmarks femte vikingeborg og potentiel UNESCO 
verdenskulturarv.

Dansk kulturarv blev verdenskendt i 2014, da arkæo-
loger fra Museum Sydøstdanmark og Aarhus Univer-
sitet 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 ”trelleborgty-
pen”. 
Tre måneder om året kan alle følge med i udforsknin-
gen af borgen, både i forbindelse med undersøgelser 
på stedet og gennem formidling på forskellige me-
dieplatforme. Det er ambitionen, at Borgring sammen 
med de øvrige ringborge bliver UNESCO verdens-
kulturarv, og at der placeres en ny vikingeattraktion i 
forbindelse med borgen.

www.vikingeborgen.dk
Oversigt over arrangementer og events

Vikingemarked på Borgring
Solen skinnede ned over Vikingeborgen, da vi i 
åbningsweekenden i juni 2018 åbnede porten for 
Borgrings første vikingemarked. Det blev en forry-
gende weekend med omkring 1.500 besøgende, 
hvor 50 frivillige vikinger var på plads i vikingelejren, 
mens arkæologer og omvisere stod klar til at tage 
imod på selve borgarealet. Vikingerne formidlede på 
fornemste vis håndværk og sysler fra vikingetiden, og 
med bronzestøbere, falkoner, kamptropper og heste i 
vikingelejren var der meget at se på for de besøgende 
og mange aktiviteter for både børn og voksne. 

Nominering til Museum+Heritage Award 
Vikingeborgen blev i 2018 ud af et felt på over 500 
museer nomineret til den prestigefyldte engelske mu-
seumspris ”Museum+Heritage Award” sammen med 
6 andre museer fra hele verden. Vinder af prisen blev 
det hollandske Open Air museum Kossmann.Dejong. 
Nomineringen er en stor anerkendelse af formidlin-
gen på Borgring, der dyrker og tager udgangspunkt i 
forskning samt ikke mindst en anerkendelse af muse-
ets ambitiøse og professionelle udstillingsteam.
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MØNS MUSEUM
Møns Museum har til huse i den gamle Købmands-
gård fra 1770 og fungerer som kulturhistorisk museum 
for Vordingborg Kommune. Museet har de seneste 
par år udviklet sig til at blive et moderne kulturhisto-
risk museum, der bidrager til kommunens kulturelle liv 
med udstillinger, arrangementer samt by- og ø-ud-
viklingsprojekter. Møns Museum fik nye udstillinger i 
sommeren 2016. Udstillingerne er tæt forbundne med 
kulturlandskabet i Vordingborg Kommune og med 
Camønoen - kongerigets venligste vandrerute. 

www.moensmuseum.dk
www.camoenoen.dk
Oversigt over arrangementer og events

13 Fantastiske Fortællinger
Udstillingerne på Møns Museum er en skøn, livsbe-
kræftende og kaotisk sammenblanding af alt mellem 
himmel og jord med masser af genstande og finurlige 
fortællinger. Udstillingerne suppleres hele tiden med 
nye genstande, og i 2018 fandt 70 genstande plads i 
fortællingerne. 

I forbindelse med Steges 750-års købstadsjubilæum 
blev udstillingen udvidet med endnu en fortælling: 
Steges købmænd. 
Rødkilde teaterhøjskole opførte to historiske forestillin-
ger, hvor skuespillerne levendegjorde de 13 fortællin-
ger, og publikum var 8.- og 9.-klasses elever fra Stege 
skole og Møn Friskole. Forestillingerne var en succes, 
og Møns Museum har efterfølgende haft besøg af flere 
skoleklasser, der har fået øjnene op for, hvad museet 
formidler. 

Steges 750-års købstadsjubilæum 
Jubilæet blev fejret i perioden 13. maj til 3. november 
2018. Møns Museum var sammen med kunsthånd-
værker Patricia Soza tovholder for 15 projekter med 
en historisk og kulturel profil. Formålet var at skabe 
grobund for flere og nye samarbejder mellem Steges 
forskellige institutioner, der også rakte ud i fremtiden 
efter 2018. Samtidig var der jubilæumsarrangementer 
for enhver smag og alle aldersgrupper. 
Blandt de 15 projekter var gadeteatret ”Spillet om 
Stege”, der startede ved Mølleporten i året 1268, 
bevægede sig gennem byen via Stege Torv og Stege 
Kirke og endte ved Noret med afbrænding af Stege-
borg. Teaterstykket blev opført af 42 elever fra Rød-
kilde Teaterhøjskole, skrevet af forfatter Jørgen Munck 
Rasmussen.
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KØGE MUSEUM
Købmandsgården fra 1619 er et monument over Køges stor-
hedstid som handelsby og fungerer som ramme om det kulturhi-
storiske museum for Køge Kommune. Bygningerne blev renove-
ret i 2015 og fyldt med ny fleksibel formidling og udstillinger, som 
fortæller Køgeegnens historie i udstillingen Gaver fra fortiden. 
Her ser vi på de gaver, som vi har fået skænket af vores forfædre. 
Om det er vores måde at klæde os på, vores måde at bo på, eller 
den måde vores hjerne tænker på.

I særudstillingen Krudtbrødre - mod har ingen alder formidles 
historien om skibet Dannebroge og dets forlis, der fandt sted i 
1710. Den handler også om menneskene bag, og hvordan de 
trods vidt forskellige baggrunde alle var helte på hver deres 
måde.

www.køgemuseum.dk
Oversigt over arrangementer og events

Rap om hekseproces i 1600-tallets Køge
I september arbejdede Køge Museum sammen med Rapolitics 
om at aktualisere Hekseprocessen i 
1600-tallets Køge for gymnasieelever fra Køge Gymnasium. 
Fem gymnasieklasser fik en historisk introduktion til Christian IV, 
overgangen fra katolicisme til protestantisme og datidens retssy-
stem. Efterfølgende fik eleverne fortalt historien om 1600-tallets 
hekseproces i Køge, vist museets genstande fra tiden og kom 
ned i fangekælderen under rådhuset, hvor heksene havde siddet, 
indtil de blev brændt på bålet. 
Med de historiske facts i bagagen skrev eleverne selv tekster og 
udførte deres historiske rap for deres kammerater i klassen. 

Tekstudpluk af elevernes rap: 
pin dem, brænd dem
pin dem, brænd dem
Angsten er stor, det rene tortur
Kvinder, minoriteter
- ham der hedder Peder
 fatter ikke en meter.

En af de erfarne rappere udtalte efter forløbet, at det 

var ”Noget af det bedste, jeg har været med til”, og museet er 
efterfølgende blevet kontaktet af gymnasiet, som gerne vil arbej-
de videre med at bruge rap som katalysator til historieforståelse 
og tekstarbejde. 
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NÆSTVED MUSEUM

Helligåndshuset
Helligåndshuset er en fredet, middelalderlig forsorgs-
institution fra 1400-årene og kulturhistorisk museum 
for Næstved Kommune. Her udstilles interessante 
historiske og arkæologiske genstande, der fortæller 
historien om, hvordan folk har levet fra istid til nutid i 
Næstved. Blandt andet huenakker, som kvinderne gik 
med for 100 år siden, en massegrav, skattefund, kera-
mik og fund fra vikingerne ved Vester Egesborg og fra 
middelalderens Næstved. 

www.naestved-museum.dk

Boderne
Boderne er et fredet, middelalderligt boligkompleks fra 
1400-tallet og Næstveds designmuseum. 
Her er fokus på kunsthåndværk og design, og her kan 
man opleve keramik fra Kähler og glas fra Holmegaard 
Glasværk. Det er ikke kun design, der fortæller om 
historiske epoker, men også moderne design, som vi 
kender fra vores hverdag eller er vokset op med. Her 
kan du få historien om dine forældres vinservice eller 
mormors fine blomstervase. Designmuseet har konti-
nuerligt skiftende særudstillinger med udgangspunkt i 

Kähler og Holmegaard, der aktualiserer samlingen på 
nye måder. 

www.naestved-museum.dk

Fem større og mindre særudstillinger i DesignMuseum 
Næstved, Boderne, har i 2018 alle haft fokus på de-
sign og kunsthåndværk. I flere tilfælde er der indgået 
samarbejder med lokale eller nationale uddannelses-
institutioner. Baggrunden for dette har været et ønske 
om at markedsføre Næstved som det sydsjællandske 
centrum for design og kunsthåndværk, hvilket ligger i 
forlængelse af Næstved Kommunes kulturpolitik 2018-
23. Men formålet er også at etablere nogle stærke 
samarbejdsrelationer og i mindre skala at vise nogle af 
de udstillinger og arrangementer, som vil blive udfol-
det på Holmegaard Værk fra 2020. 

Fornyelse i form af flere mindre særudstillinger, samt 

den faste arrangementsrække, der blev meldt ud i 
begyndelsen af året, har medført et øget besøgstal og 
en større synlighed i 2018. 
Ved årsskiftet 2018/19 blev Boderne lukket, idet de 
udstillede genstande pakkes og flyttes til Holmegaard 
Værk i første halvår af 2019.

Oversigt over udstillinger
Oversigt over arrangementer og events

Glasloppemarked v. Boderne 
I forbindelse med Glashistorisk Selskab Holbæks 25-
års jubilæumsudstilling blev der afholdt et glasloppe-
marked foran Boderne 12. august 2018. 
De mange overdækkede boder var fyldt med både 
hverdagsglas, billige røverkøb og avancerede og 
sjældne glaskunstværker, så der var glas for enhver 

smag. 
Trods regnbyger i løbet af dagen lagde over 900 
glasentusiaster vejen forbi, og enkelte sælgere måtte 
melde udsolgt, da dagen var omme. Det lover godt for 
de mange glasarrangementer, som vil være på pro-
grammet, når Holmegaard Værk åbner i 2020.
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BESØGENDE

Museum Sydøstdanmark havde 193.772 besøgende i 
2018, mod 184.905 besøgende i 2017. 

Besøgsfremgangen på ca. 8.000 gæster skal først 
og fremmest ses i sammenhæng med de to borge: 
Danmarks Borgcenter og Vikingeborgen Borgring. 
Den varme sommer er godt for ”Open Air-museer”, og 
dette, sammen med et vikingemarked på Borgring, er 

nok forklaringen. Museets indtægter følger desværre 
ikke med besøgstallet, hvilket ikke er tilfredsstillende. 

Som konsekvens af udfordringen valgte museet i 
efteråret 2018 at omorganisere sig og i højere grad at 
fokusere på den kommercielle forretning. En ny kom-
merciel chef samt en ny kommunikationsansvarlig skal 
i 2019 medvirke til at forøge indtægterne.

MUSEUMSGÅRDEN
Hans Hansens gård. Et fredet og bevaringsværdigt 
intakt kulturmiljø med landbrugshistorie 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 
gennem udstillinger, en fantastisk have og omvis-
ninger i samarbejde med Museumsgårdens venner. 
Derudover formidles gamle håndværkstraditioner på 
aktivitetsdage om sommeren og omkring højtiderne. 
Høstmarkedet, veteranpløjning og julemarkedet er 
faste traditioner.

www.museumsgaarden.dk
Oversigt over arrangementer og events

KØNG MUSEUM
Rybergs hørfabrik, et fredet og bevaringsværdigt kul-
turmiljø med tidlig hørindustri.
Formidles på Køng Museum. Kulturhistorien, der knyt-
ter sig til bygningen og byen, er omdrejningspunkt for 
aktiviteter og udstillinger, som gennemføres af Køng 
Museums Støtteforening. Støtteforeningen gennem-
fører diverse aktiviteter samt producerer og opstiller 
tre særudstillinger i løbet af hvert år. I 2018 blev det 
traditionsrige materiale hør spundet ind i en aktuel 
fascination for tekstiler og vævning med udstillingen 
Eksperimenterende Vævekunst, mens udstillingen 
Naturens Mønstre inddrog forskellige kunsthånd-
værkere, der bruger naturen som inspirationskilde til 
smykkedesign og tekstilkunst. Årets første udstilling 
hed Tekstile Billeder og præsenterede kunstnere, der 
skaber billeder via tekstil – fra broderede gobeliner til 
syede stofbilleder. 

www.koengmuseum.dk
Oversigt over arrangementer og events
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Danmarks Borgcenter og Vikingeborgen Borgring 
bidrager her markant til de flotte tal gennem daglige 
omvisninger i højsæsonen. 
Aktiviteter og events er f.eks. Børnenes Borgcenter 
på Danmarks Borgcenter, Vikingedage på Vikinge

borgen Borgring, Kyndelmisse på Køge Museum, 
WeDoCraft på Holmegaard Værk, høstmarked på 
Næstved Museum, Tirsdagsmarkeder på Møns Muse-
um, veteranbiltræf på Køng Museum og traktortræk på 
Museumsgården. 

CULTUREPOINT
Museum Sydøstdanmarks museer fungerer på Køge 
Museum, Næstved Museum, Møns Museum og Dan-

marks Borgcenter også som turistinformation. Det 
sker i samarbejde med Visit Sydsjælland og Møn samt 
Connect Køge. 
Museet indgår gerne i forskellige turistfremmende 
sammenhænge. Et af disse er CulturePoint, et fæl-
lesskab for kulturoplevelser i Sydsjælland-Møn-Lol-
land-Falster. Her kan man få inspiration til et besøg 
hos de mange kultursteder i områderne, optjene 
kulturpoint mv. CulturePoint er en digital turistinfor-
mation, der tager udgangspunkt i kultur, men samtidig 
insisterer på at skabe værdikæder til områdets mange 
andre tilbud: cafeer, restauranter, oplevelser, teater, 
kunst, hoteller, B&B’s osv.

www.culturepoint.dk

https://www.culturepoint.dk


Udover at gøre det hele mere indbydende og over-
skueligt er det nye, at skolerne/lærerne nu selv booker 
forløbene. De vælger selv blandt de udbudte tids-
punkter og lokationer. Efter at have udfyldt en formular 
med alle de oplysninger, vi har brug for, er forløbet så-
ledes booket. På den måde undgår vi at skulle bruge 
tid og ressourcer på korrespondance frem og tilbage 
for at få alle detaljer på plads. Fantastisk i vores ende, 
og ifølge de tilbagemeldinger, vi har fået fra brugerne, 
nemt i den anden.

Undervisning 2018
www.museerne.dk/undervisning 

Kulturland
God livskvalitet er vigtig. Derfor er tre museer gået 
sammen om at skabe Kulturland, som er solide, sjove 
og hyggelige oplevelser til medborgere i sårbare 
situationer. Der er gennemført aktiviteter for mange 
forskellige grupper, og Kulturland er nu i gang med 
en massiv indsats for tidligere udsendte i international 
tjeneste og deres pårørende. En familiedag med bål-

mad, sanketur, middelalderlege og historier er netop 
gennemført på Danmarks Borgcenter i Vordingborg. 
Dertil har der været rollespil i Faxe Kalkbrud, vandre-
ture, lejrskole med Red Barnet, samtalesaloner på 
Lolland-Falster og meget mere. Og forskningen peger 
på succes; mellem 80 og 90% af alle voksne gæster 
oplever, at deltagelse i aktiviteter i Kulturland giver 
dem forøget livskvalitet. 

De overordnede fokuspunkter i 2019 er at finde frem 
til de rette forankringsmodeller, så den viden, muse-
erne nu har tilegnet sig, kan omsættes til endnu flere 
aktiviteter. Projektet kan dermed fungere som et godt 
supplement til sundhedssystemets arbejde med med-
borgere i sårbare situationer. 

www.kulturland.nu
Forskningsprojekt

Årsrapport 2018 • UNDERVISNING | 25

Museum Sydøstdanmark

UNDERVISNING
For Museum Sydøstdanmark er det helt afgørende at fokusere særligt stærkt på museets tilbud til skoler og ud-
dannelsesinstitutioner. Museet har en indlysende pligt til at skabe og fastholde refleksion og historiebevidsthed 
og til at gøre kulturarven vedkommende netop for denne gruppe. 

253 skoleklasser og ungdomsuddannelser brugte mu-
seets undervisningstilbud i 2018 mod 156 i 2017. Det 
er en markant stigning i forhold til året før. Forklaringen 
findes bl.a. i, at indsamlingen af data er gjort mere 
systematisk og ensartet, hvilket medfører, at alle nu er 
medregnet, hvor der før var enkelte, der faldt igennem 
maskerne. Men dette forklarer ikke hele stigningen. 

En anden væsentlig faktor er, at gymnasiereformen 
nu for alvor træder tydeligt frem. Læreplanen for faget 
historie siger således: Udadvendte aktiviteter som 
ekskursioner, feltarbejde, samarbejde med museer 
m.m. skal være repræsenteret i undervisningen. 

Alt sammen noget, vi kan tilbyde på museerne. Vi har 
gennem de seneste to år skabt gode og frugtbare 
samarbejder med gymnasierne i Næstved og Vording-
borg og haft projekter med Køge Gymnasium, som vi 
forventer os meget mere af.

For grundskoleområdet gælder, at der er kommet 
yderligere fokus på skolernes udadvendte aktiviteter 
og Åben skole-arrangementer.

Også uddannelsesinstitutioner, der traditionel ikke har 
været vores kundekreds, har fået øjnene op for muse-
ets tilbud. Således har der i 2018 været forløb med 
eksempelvis SOSU-skolen og professionshøjskolen 
Absalon.

Ny undervisningsportal
Museet har i 2018 revurderet sine mange undervis-
ningsforløb med henblik på at skabe en sammen-
hængende skoletjeneste hos alle museets kommuner. 
Samtidig med den store revision af forløbene har 
museet udviklet en helt ny undervisningsportal på 
museerne.dk.
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Online medier
Viden søges i stadig stigende grad på nettet og via 
sociale medier. Derfor prioriterer museet naturligvis at 
være markant til stede her. Museerne.dk er museets 
hovedsite, og her findes alle praktiske oplysninger 
om museets udstillinger, organisation og forvaltning. 
Museets faglige viden formidles via diverse platforme 
såsom Historisk Atlas, 1001-fortællinger og lignen-
de relevante platforme. Museum Sydøstdanmark er 
desuden til stede på en række eksisterende sociale 
platforme. Dette valg er foretaget af to grunde. For det 
første er disse platforme designet til at være attrak-
tive og genkendelige, og de har et meget stort antal 
brugere. For det andet sparer museet ressourcer på at 
udvikle og vedligeholde egne platforme.

Generelt oplever Museum Sydøstdanmarks afdelinger 
en stigende interesse på de digitale platforme, og 
overordnet set øges antallet af besøgende på websi-
tes og likes på sociale medier. Særligt positivt skiller 

Camønoen sig ud, da indhold og koncept her falder 
særdeles godt i tråd med tidens tendens. I den anden 
ende af skalaen må nævnes Danmarks Borgcenter, 
der fra 2017 til 2018 har oplevet et markant fald i 
besøgende på hjemmesiden. Formentlig fordi udstil-
lingen i 2018, Rethink War, ikke har haft samme brede 
interesse og folkelige appel som Vikingernes metropol 
i 2017. Køge Museum og Vikingeborgen har ligeledes 
oplevet et fald i besøgende på hjemmesiderne, men 
alle tre nævnte afdelinger har ikke desto mindre samti-
dig øget antallet af følgere på sociale medier. Vi tolker 
den stærke interessetilkendegivelse som et udtryk for, 
at vi til stadighed formår at levere indhold, der opfattes 
som interessant og relevant af brugerne. Det vurderes 
ud fra et samlet fald i presseomtale af alle museets 
afdelinger, at der har været en utilstrækkelig koordina-
tion i kommunikations- og markedsføringsindsatsen i 
2018.

KOMMUNIKATION
På Museum Sydøstdanmark har kommunikationen to formål: at øge kendskabet til museet og interessen for 
museets aktiviteter, samt at sikre et positivt omdømme samt en meningsdannende omtale. Interessen skal ud-
møntes i flere besøgende på museerne, både på stedet og virtuelt. 

 

I 2018 var kommunikationsansvaret placeret hos de 
enkelte afdelingsledere samt en kommunikationsmed-
arbejder. En nyansat kommunikationsansvarlig skal 
styrke og professionalisere museets markedsførings-
indsats fra 2019.

Brand
Museum Sydøstdanmark står over for en af vores 
største satsninger nogensinde med Holmegaard 
Værk. Vi forventer 80.000 besøgende, men de kom-
mer ikke bare af sig selv. Derfor allierede museet sig i 
2018 med kommunikationsbureauet 15-08. De fik til 
opgave at gøre os knivskarpe omkring vores brand, 
kommunikation og markedsføring. Vi har nu et navn, 
en brandstrategi og en unik grafisk identitet, som vi 
tror på, sammen med udstillingerne, værkstederne, 
glasarbejdet, eksperimentariet, cafeerne og aktivite-
terne, kan tiltrække rigtig mange mennesker til det nye 
Holmegaard Værk.
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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 fem 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 op-
lysninger 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 infrastruk-
turens udbygning, og at detektorfolket ikke nødven-
digvis har en mere overordnet tilgang til, hvor de går. 
Køgeegnens centrale position i vikingetiden er ud-
gangspunktet for forskningen. Den hænger dels sam-
men 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-vestgå-
ende 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 her poten-
tialet. 

Bearbejdning og publicering af udgravningsresultater-
ne fra togtpladsen fra yngre jernalder og vikingetid ved 
Vester Egesborg udmøntede sig i slutningen af 2018 i 
en videnskabelig monografi.

Undersøgelserne af Vester Egesborg begyndte i 
1996, og frem til 2009 blev der foretaget prøvegrav-
ning og udgravninger gennem fem sæsoner. I 118 
grubehuse og 28 treskibede huse, adskillige affalds-
gruber, en havneplads og et kulturlag blev fundet ca. 
22.000 genstande. Det gør Vester Egesborg til en 
særlig plads i sjællandsk arkæologi.
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FORSKNING
Museet er forpligtet til at forske inden for sit ansvarsområde og stille sin viden til rådighed for omverdenen.  

Museum Sydøstdanmarks forskning er af Slots- og 
Kulturstyrelsen i 2017 vurderet som meget tilfreds-
stillende. Museet har i 2018 fastholdt det høje niveau 
for den samlede forskningsindsats og har samtidig 
arbejdet med at udbygge sin forskningsprofil. Dette 
har udmøntet sig i nye strategier, der skal løfte den 
bedste del af museets forskning til et internationalt 
niveau: Vi går efter det absolut excellente inden for æl-
dre stenalder og vikingetid, men præsterer stadigvæk 
international forskning inden for middelalderborge og 
kunsthåndværk/design.

Ældre stenalder
En række af de største klassiske europæiske lokali-
teter fra ældre stenalder findes i museets ansvars-
område. De første mennesker efter sidste istid er rigt 
repræsenteret og udgravet på f.eks. de senpalæoli-
tiske bopladser Trollesgave og Stoksbjerg i Holme-
gaard Mose. Storvildtjægerne fra den efterfølgende 
Maglemosekultur findes i Danmark mest markant i de 
Sydsjællandske moser med velpublicerede kendte 
nøglelokaliteter i den europæiske forskning som Bar-
mosen, Holmegaard, Lundby og Sværborg. Fra 

slutningen af ældre stenalder kendes talrige bopladser 
fra Ertebøllekulturen i hele museets område og ikke 
mindst Europas største massegrav fra Strøby Egede.

Museum Sydøstdanmark er det eneste museum i 
Danmark, som udøver dedikeret forskning inden for 
ældre stenalder og har præsteret en række markante 
videnskabelige resultater. En sådan position forpligter. 

I 2018 har museet i samarbejde med Københavns 
Universitet og Nationalmuseet udarbejdet en an-
søgning til Velux-fonden om støtte til et stort forsk-
ningsprojekt, der skal tage tråden op efter de store 
udgravninger i Holmegaard Mose fra første halvdel af 
det 20. århundrede. Disse undersøgelser er i dag den 
internationale referenceramme for den tidlige mesoliti-
ske Maglemosekultur (9.500-6.700 f.Kr.). Der kendes 
ikke andre lokaliteter i Vest- og Centraleuropa med 
så mange og så velbevarede indlandsbopladser fra 
denne periode. Projektet vil bidrage til formidlingen på 
Holmegaard Værk, ved at forstærke brugen af Holme-
gaards Mose som rekreativt område gennem kulturhi-
storisk formidling i landskabet.
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Kunsthåndværk
Museet ejer en imponerende samling af kunsthånd-
værk og kunstindustriprodukter fra Næstved-virksom-
hederne Holmegaard og Kähler: 35.000 glas fra Hol-
megaard samt arkivalier, malerier, fotos og tegninger. 
Kähler-samlingen rummer 10-15.000 numre, hvoraf 
7.000 numre er keramik. Museet forsker i disse rige 
samlinger med et dobbelt formål. Det ene er at belyse 
de to virksomheders historie. Virksomhederne er vigti-
ge 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 ver-
den dyrker og deler deres interesse for design.
Holmegaard-samlingen har også et internationalt po-
tentiale 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 seneste 200 års brugs-
kunsthistorie.

For at styrke Museum Sydøstdanmarks ambition om 
at udøve dedikeret kulturhistorisk forskning inden for 
kunsthåndværk og design, er museet sammen med 
Glasmuseet i Växjö, Sverige og Glasmuseet i Rii-
himäki, Finland en del af et nordisk samarbejde, der 
initierer konferencer og publicering om glas fra de 
nordiske glasværker. 

I 2018 var museet medarrangør af Nordic Utility Glass 
Conference 2018, der denne gang fandt sted på det 
finske glasmuseum. Mette Bielefeldt Bruun og Su-
sanne Outzen deltog med et fælles oplæg ”Jacob E. 
Bang. Between Artistic Innovation and Reality”. 
Museet er desuden gæsteredaktører på to sektioner 
om nordisk brugsglasdesign, -produktion og -historie 
med udgivelse i det amerikanske Corning Museum of 
Glass’ Journal of Glass Studies i henholdsvis 2020 og 
2021. Museets forskning vil blive anvendt i forbindelse 
med udstillinger og formidling på Holmegaard Værk.

Forskningsstrategier
Forskningsudvalg
Publikationer
RUCMUS 
Gefjon
Holmegaard Mose 
Strøby graven 
Stenalderpladser med bevarede organiske aflejringer 
Borgring
Dannebrog
Detektorpladser 
Etnologisk undersøgelse af Holmegaard Glasværk 
Nordic Utility Glass Conference: Nordisk glassamar-
bejde
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Borgring
I 2018 afsluttedes udgravningerne på Borgring, og 
nu venter en treårig bearbejdning af de mange forsk-
ningsresultater. På Borgring og i borgens opland er 
siden 2016 gennemført de mest gennem  gribende 
udgravninger af en vikingeborg nogensinde.
Det kan med sikkerhed slås fast, at Borgring er den 
femte trelleborg i Danmark. Undersøgelserne har des-
uden medført en række nye erkendelser om arkitektur, 
funktion, datering, historiske sammenhænge, borgens 
omgivelser, transportforhold og samtidige bebyggel-
ser lokalt og regionalt.

Borgring er sammen med de øvrige trelleborge indstil-
let til at blive UNESCO verdenskulturarv
De fem monumentale ringborge skal ses som led i en 
samlet, kongelig strategi for at markere en ny tid 

i kristendommens tegn. De geometrisk-symmetriske 
udtryk er enestående som magtdemonstration i anden 
halvdel af 10. årh. Ingen vikingetidige eller tidlig mid-
delalderlige residenser er – trods monumentalitet – i 
nærheden af dette stringente udtryk.
Borgrings placering er en logisk konsekvens af den 
kongelige strategi. Borgring udfylder et ”hul” i den 
østlige del af Sjælland, både hvad ringborgene angår 
og i forhold til 10. århundredes befæstede handels-
pladser og monumentale anlæg.

Borgring ligger i sit originale landskab, der tydeligt vi-
ser den strategiske beliggenhed i forhold til krydsning 
af ådalen. Det eneste forstyrrende element er mo-
torvejen, der ikke desto mindre understreger stedets 
trafikale betydning gennem 1.000 år.
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SAMLINGERNE
 

INDSAMLING
Museet indsamler genstande og anden dokumentati-
on inden for sit ansvarsområde. Indsamlingen baseres 
på en aktiv, men restriktiv praksis, der udspringer af 
museets forskning.

Museum Sydøstdanmarks samlinger omfatter ca. 
220.000 museumsgenstande.

Samlingerne er bragt sammen ved museets fusion 
i 2013, der samlede de hidtil tre statsanerkendte 
museers separat indsamlede genstande. Museet har 
siden arbejdet med at gennemgå de tidligere mu-
seumsenheders samlinger og formuleret kriterier og 
retningslinjer for indsamlingen med henblik på at sikre 
en ensartet praksis.

Siden 2013 er samlingerne suppleret ved udgravning 
og ved overvejende aktiv indsamling. I perioden 2016-
18 blev der udskilt og kasseret en større mængde 
genstande ved en emneafgrænset gennemgang af 
dele af samlingerne, og som følge af flytning af en 
række magasiner til et stort fællesmagasin.

Samlet betragtet råder Museum Sydøstdanmark over 
den største og væsentligste samling af genstande, der 
repræsenterer den sydsjællandske og mønske kultur-
arv – og en samling af national betydning inden for 
ældre stenalder, Holmegaard og Kähler.
 
Strategier

BEVARING
Museet bevarer sin samling for eftertiden. Bevarings-
arbejdet består af såvel en præventiv som udbed-
rende indsats i forhold til samlingens forsknings- og 
formidlingsmæssige værdi. Bevaring omfatter museets 
magasinering, sikring, tilsyn og konservering af sam-
lingerne.

Museet råder over syv magasinlokaliteter – fem eks-
terne og to i forbindelse med museerne (loftsrum og 
kælderrum). Kvaliteten af disse magasiner er stærkt 

svingende - de fleste er uegnede eller mindre egnede 
til formålet. En opgørelse fra 2017 viser, at 70% af 
samlingerne er i en nogenlunde stabil tilstand, mens 
30% kræver behandling og flytning til bedre magasin-
forhold.

Slots- og Kulturstyrelsen har i sin kvalitetsvurdering 
fra 2017 peget på, at tidssvarende magasinering og 
opbevaring af museets samlinger udgør Museum Syd-
østdanmarks største og væsentligste udfordring.

Med Det Ny Holmegaard fandt museet løsningen på 
sit magasinproblem. Ny Holmegaard Fonden har så-
ledes istandsat næsten 2.000 m2 i ”Tørvehallerne” til 
et nyt magasin, der lever op til Slots- og Kulturstyrel-
sens krav. Museet kan begynde indflytningen fra marts 
2019.

Museet har i 2018 flyttet alle genstande fra magasinet 
på Vasebækgård i Køge til en midlertidig placering 
under Holmegaard Værk. Også samlingerne fra de to 
magasiner i Lellinge og Sukkerfabrikken i Stege blev 
flyttet til midlertidig opbevaring under Holmegaard 
Værk. 

Det er en særdeles omkostningstung og langvarig 
proces at tømme magasiner. Genstandene skal hånd-
teres som kulturarvsgenstande, dvs. de skal ned-
pakkes og flyttes særligt varsomt. Derudover foregår 
arbejdet under skærpede forhold, da genstandene 
for en stor dels vedkommende har skimmelsvamp og/
eller indeholder pesticider. Derfor må en stor del af 
genstandene også placeres på et midlertidigt karan-
tænemagasin og skal igennem endnu en stor arbejds-
krævende rengøringsproces, før de kan komme på det 
nye magasin.

Bevaringsstrategier
Magasin
Katastrofeplan
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REGISTRERING
Museet registrerer og indberetter sin samling til de 
centrale kulturarvsregistre: Museernes Samlinger og 
Kunstindeks Danmark (KiD). Registreringen sker efter 
fastlagte standarder, der muliggør udveksling af data 
nationalt og internationalt.

En meget stor del af Museum Sydøstdanmarks kultur- 
og kunsthistoriske genstande er registreret.

97% af genstandene er registreret, mens 95% er ind-
berettet. Omkring 7.000 genstande mangler
registrering, og godt 22.000 registreringer mangler at 
blive indberettet til Slots- og Kulturstyrelsen.

Den store registreringsopgave ses fortsat i den prø-
veglassamling, som Næstved Museum fik af Rosen-
dahl i 2011. Af de over 40.000 glas er nu registreret 
34.114 glas. I 2018 blev registret 1.741 glas. Det er 
en del lavere end normen, men beror alene på den 
kendsgerning, at det hidtidige fællesmuseale registre-
ringssystem REGIN skulle afløses af det ny SARA. En 
statslig opgave med lidt indkøringsvanskeligheder.

Det nye fælles museums-it har to formål. Ud over 
den daglige registrering på et museum kan systemet 
benyttes til museets lovpligtige indberetning af mu-
seumsgenstande og værker til de to centrale registre, 
Museernes Samlinger og Kunstindeks Danmark. 
SARA rummer desuden mulighed for, at museet kan 
gemme digitale fotos og dokumenter – en avanceret 
form for online arkiv.

Strategier
Holmegaards glassamling 
Bibliotek
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MYNDIGHEDSOPGAVER
De statsanerkendte kulturhistoriske museer skal gennem samarbejde med plan- og fredningsmyndighederne 
arbejde for, at væsentlige bevaringsværdier sikres for eftertiden.

Kulturarvsenheden varetager myndighedsopgaven i 
henhold til museumsloven inden for arkæologi, nyere 
tid samt fortidsminder.

Rammer, værdier og målsætninger for arbejdet i Kul-
turarvsenheden er beskrevet i en samlet strategi, som 
relaterer sig til museets indsamling, registrering, beva-
ring, 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. 

Kapitel 8 arbejdet i 2018

Det totale antal plansager, som Museum Sydøstdan-
mark har behandlet i 2018 er 6.020.

Dette tal er en stigning på 17% sammenlignet med 
2017, hvor der blev behandlet 5.145 plansager. 
Stigningen er resultatet af museets gode samarbej-
de med kommunerne, der skal sikre, at alle relevante 
sager fremsendes til museet, samt en stigende grad af 
anlægsaktivitet i kommunerne. 

Danefæ
I 2018 har Museum Sydøstdanmark modtaget 1.414 
genstande til danefævurdering, et betragteligt fald i 
forhold til 2017, hvor museet modtog 3.749 genstan-
de. Om faldet i indleverede genstande i 2018 er et 
udtryk for en decideret tilbagegang i interessen for at 
gå med metaldetektor skal være usagt, men en række 
andre forhold forklarer også nedgangen. F.eks. tre 
skattefund med mange hundrede genstande i 2017 
mod kun ét fund med under 100 genstande i 2018. 

En række detektorfolk er desuden blevet så dygtige til 
at vurdere, om genstande er danefæ, at de fortrinsvis 

afleverer danefæ og ikke alle mulige genstande, der 
efterfølgende kasseres.

Fra en mark vest for Karlstrup i Solrød Kommune blev 
der indleveret et lille hængesmykke af guld. Det kan 
beskrives som cirkulært, gennembrudt smykke af tre 
sammenloddede ringe, hvor den inderste og yderste 
ring er segmenteret, dvs. ligner en perletråd. På den 
er desuden loddet en båndformet, leddelt øsken, 
hvor loddekanten er dækket af små kugler. Typen er 
velkendt og dateres til ældre germansk jernalder, dvs. 
400-550 e. Kr. f. Den her type hængesmykke er blevet 
båret i en kæde med brakteater og andre hængesmyk-
ker
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Et usædvanligt fund for perioden var en stor centralt 
beliggende, stensat brønd, hvori der blandt andet lå 
flere kværnsten. Det største hus skiller sig ud fra de 
øvrige ved sin konstruktion og beliggenhed og tolkes 
umiddelbart som en hovedgård. Lokaliteten er usæd-
vanlig både i forhold til sit omfang og den relativt sene 
datering, som betyder, at den skal ses i relation til den 
vigtige anløbs- og værkstedsplads Vester Egesborg, 
få km mod vest. 

Skibet i Køge
I sommeren 2018 udgravede museet et fantastisk 
fund – et velbevaret og stort skibsvrag. Det blev 
fundet på et af byggefelterne i Sønder Havn-kvarteret 
i Køge. De foreløbige dendrokronologiske undersøgel-
ser viser, at skibet blev bygget i 1520-30’erne, mens 
fundene tyder på, at det gik på grund lidt syd forind

sejlingen til Køge Havn omkring 1550. Det klinkbyg-
gede skib var af den type, der kaldes for en skude, 
hvilket vil sige et robust fragtskib med ét dæk. Alle 
de mange tømmerdele blev efterfølgende scannet og 
detailregistreret, og der blev taget et utal af forskellige 
prøver. Prøverne kan bl.a. give svar på, hvor tømmeret 
i skibet kom fra, hvor det blev bygget og måske end 
da, hvad det sejlede med. 

Kulturarvsenhedens strategier
Kulturarvsenhedens organisation
Arkæologi i 2018
Arkæologiske undersøgelser
Fredede fortidsminder
Kap. 8 i 2018
Danefæ 2018
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Arkæologiske undersøgelser 2018
I løbet af 2018 var der ansat 35 arkæologer på Mu-
seum Sydøstdanmark. De foretog 49 arkæologiske 
undersøgelser, hovedsageligt i forbindelse med byg-
ge- og anlægsprojekter. Blandt disse skilte tre projek-
ter sig ud: Kriegers Flak, Ringsted-Femern jernbane 
og Køge Kyst. Netop disse tre medførte især en række 
mindre eller større undersøgelser.

Præstø i middelalderen
Ved den markante bakkeknold Antonihøjen nord for 
Præstø fandt museet et spændende middelalderligt 
kulturlag på 30 x 10 meter, som indeholdt dyreknog-
ler, keramik samt søm, nagler, knive, tenvægte, nåle, 
beslag og mønter. Kulturlaget dækkede over et antal 
store nedgravede gruber, hvoraf de dybeste er på op 
til 150 cm. Flere af de mange fund er både spænden-
de og atypiske. 

Et eksempel er et lille mandshoved støbt i bronze, der 
formentlig stammer fra en lysestage. Der er også fun-
det langt over 100 mønter, og de er vigtige for tolknin-
gen, da de giver en ret præcis datering. Mønterne 

viser, at der har været aktivitet på stedet i det meste 
af 13- og 1400-tallet. Det er meget overraskende at 
finde så mange fund på en mark uden for en by. Det er 
muligt, at der er tale om affald fra Præstø, der er kørt 
ud på marken, men antallet af fundne mønter kunne 
antyde, at der har været en eller anden form for han-
delsaktivet på stedet. Det er under alle omstændig-
heder spændende, at der tydeligvis har været aktivitet 
på bakken omkring 1470, hvor Christian d. I. skænker 
Præstø til Antonitterordenen, som derefter opretter et 
kloster på stedet.

Hammer i jernalderen
Forud for opgraderingen af Ringsted-Femern-forbin-
delsen har museet udgravet omfattende bebyggel-
sesspor fra 4-500-tallet vest for Hammer. Der blev 
undersøgt mere end 50 konstruktioner, hvoraf mindst 
30 var velbevarede langhuse. 
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