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1.0 Forord 
 
2014 var et begivenhedsrigt og positivt år. Vi fik en fantastisk start på året, dels kom vi ud af 2013 med 
et særdeles positivt regnskab og i februar måned meddelte Nordea fonden, at den ville støtte det ny 
Køge Museum med ikke mindre end 10.3 mio kr. Det betød at nu var udstillingerne på Køge Museum 
fuldt finansierede og nu var det så bare at gå i gang med at realisere disse. Men før vi påbegyndte 
den proces var der lige et andet stort projekt som skulle følges helt til dørs, nemlig Danmarks 
Borgcenter. Borgcenteret har været i en byggefase i de sidste to år og nu – endeligt – kunne projektet 
afsluttes. Den 11.4 åbnede Danmarks Borgcenter med pomp og pragt. Op mod 400 inviterede gæster 
deltog i åbningen som blev forestået af bestyrelsesfomand Torben Nielsen, Vordingborg Kommunes 
borgmester Knud Larsen og Kulturstyrelsens direktør Anne Mette Rahbæk. I 2014 har mere end 
104.000 gæster besøgt Danmarks Borgcenter og attraktion har fået strålende anmeldelser. 6 hjerter i 
Politiken og omtalt i Berlingske tidende som ”fremtidens museum” taler for sig selv. Borgcenteret har 
haft den afsmittende effekt, som alle håbede på, på Vordingborg by. Butikkerne i byens handelsstrøg 
melder om kraftig stigning  i omsætningen (10-20%), caféerne stortrives og vordingborggenserne er 
stolte. Borgcenteret brander byen på eksemplarisk vis og det giver nyt selvværd og positive 
vibrationer. Og nok så vigtigt, driften hviler i sig selv. Dette trods det faktum, at borgcenteret er en del 
af et statsanerkendt museum og omfatter hele den fredede borgruin, hvilket i modsætning til andre 
attraktioner udfordrer mulighederne for indtjening. Børn har gratis adgang til alle statsanerkendte 
museer og borgruinen har gratis adgang for alle. Sådan er det og det syntes vi er helt fint. 
Køge Museum åbner igen i juni 2015. Efter at borgcenteret blev åbnet har formidlings- og 
driftsafdelingen dedikeret deres indsats til Køge Museum og med 2014 er alle renoveringsarbejder på 
museet gennemført. Men der skete også andre ting i forbindelse med Køge Museum i 2014, for Køge 
lokalarkiv blev også en del af museet. Lokalarkivet og museet har indgået en samlokationsaftale, som 
kort går ud på, at arkivet deler administrationslokaler og offentlige lokaler med museet og at arkivets 
leder Birte Broch bliver ny afdelingsleder på Køge Museum. Sidstnævnte passede fint med at Køge 
Museums afdelingsleder Flemming Rieck havde valgt at lade sig pensionere i starten af 2015. 
På Næstved Museum var der også udskiftning af afdelingslederen. Palle Birk Hansen fratrådte sin 
stilling i september og blev erstattet af Mette Bruun, der startede som ny afdelingsleder 1. Januar 
2015. I Næstved har det store projekt i 2014 været at få fremstillet et prospekt for Det ny Holmegaard 
og så lige at få flyttet arkæologiadministrationen til Kirkepladsens skole. Sidstnævnte var nødvendigt 
pga samlokaliseringen med arkivet på Køge Museum samt svamp i museets midlertidige 
administrationslokaler på Vasebækgaard. Nyere tids administration er tilsvarende ikke længere 
centreret i Næstved, men i stedet i Køge. 
Museet har i 2014 udarbejdet en ny arbejds- og strategiplan for 2015-2018 inklusive en vision for 
2022. I forbindelse med de nye arbejds- og strategiplaner har museet formuleret strategier og 
politikker inden for museumslovens fem søjler således, at museet til fulde lever op til museumsloven 
og det at være et statsanerkendt kulturhistorisk museum. Museet har i forlængelse af arbejds- og 
strategiplanerne defineret en ny organisation, således at museet på bedste vis kan løse sine opgaver.  
Dette og alle museets andre projekter kan man bl.a. fordybe sig i på de næste 134 sider. Som 
sædvanlig skal lyde en stor tak til museets medarbejdere og de mange frivillige som endnu en gang fik 
det hele til at gå op i en højere enhed.  
 
 
 
 
Vordingborg d. 3.4.2015             Museumsdirektør  Keld Møller Hansen 
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2.0 Museum Sydøstdanmark 
 
Museum Sydøstdanmark er en selvejende institution. 
Museum Sydøstdanmark er et statsanerkendt kulturhistorisk museum efter museumslovens §15. 
 
Vedtægter  
Vedtægterne skal afspejle 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 sammensættes på 
baggrund af Kulturministeriets anbefalinger. 
 
Samdriftsaftale 
Der er udarbejdet en samdriftsaftale mellem kommunerne Næstved, Køge og Vordingborg og museet 
om museumsvæsenet, serviceniveau og budgetprocedure. 
 
Mission  

 Museum Sydøstdanmark skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling 
inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation 
og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu.  
 
Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen 
samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret 
på museets samlinger. 
 

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

Solrød Kommune og Vordingborg Kommune, arkæologi i Næstved Kommune, Køge Kommune, 
Vordingborg Kommune, Faxe Kommune, Stevns Kommune, Greve Kommune og Solrød Kommune. 
Det geologiske ansvar dækkes af Østsjællands Museum. 

 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 og Handel og søfart i 
Køge. I det omfang, denne virksomhed berører andre museers ansvarsområder, skal det ske i 
forståelse med disse. 
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. 
 
Vision 
Museum Sydøstdanmark udvikles til et bæredygtigt og professionelt museum, kendetegnet ved 
kvalitet og troværdighed, engagement og originalitet samt kollegial respekt. Museum Sydøstdanmark 
er efterspurgt og skaber værdi for brugere og samfund. 
Museum Sydøstdanmark bliver et regionalt museum med fokus på forvaltning af museumsloven og 
forskning og et lokalt museum med fokus på identitet og lokal kulturarv som ressource.  
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3.0 Organisationsplan 
 
 

 
Organisationsplan 2014 
 
 
Bestyrelse 
Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede strategiske ledelse, udvikling, drift, økonomi, 
afrapportering til kommuner og Kulturstyrelse. Bestyrelsen bestod i 2013 af bestyrelserne for de 
fusionerede museer.  
 
Direktør 
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 vicedirektøren, udviklingschefen og 
driftschefen. 
Museumsdirektøren er leder for vicedirektøren, udviklingschefen, driftschefen og afdelingslederen i 
Næstved. Direktøren har det samlede udviklingsansvar for museet. Direktøren kan i samarbejde med 
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dette ledelsesteam fastlægge udviklingsaftaler for den generelle eller særlige udvikling af hver enkelt 
museumshus og fagligt fællesområde. 
 
Vicedirektør 
Vicedirektøren er ansvarlig for Arkæologi og den daglige ledelse af Køge Museum. Vicedirektøren 
indgår i museets ledelsesteam 
Vicedirektøren er forpligtet af de beslutninger, som bestyrelsen, ledelsesteamet eller 
museumsdirektøren træffer. Ligeledes forventes det, at vicedirektøren bidrager konstruktivt til 
opfyldelse af de planer, herunder strategiske, som bestyrelsen, direktøren eller ledelsesteamet 
beslutter. 
 
Chefer 
To chefer er ansvarlige for henholdsvis Formidling og Drift.  
Cheferne 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.  
 
Afdelingsleder 
Afdelingslederen forestår den daglige ledelse af Næstved Museum.  
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. 
 
Overinspektører og kommunikationsansvarlig 
Tre arkæologiske overinspektører refererer til vicedirektøren og er sammen med denne ansvarlig for 
Arkæologi.  
En nyere tids overinspektør referer til direktøren og er sammen med denne ansvarlig for Nyere tid.  
En kommunikationsansvarlig refererer til direktøren og er sammen med denne ansvarlig for 
Arkæologi. 
Overinspektørerne og den kommunikationsansvarlige er forpligtet af de beslutninger, som bestyrelsen, 
ledelsesteamet eller museumsdirektøren træffer. Ligeledes forventes det, at overinspektørerne 
bidrager konstruktivt til opfyldelse af de planer, herunder strategiske, som bestyrelsen, direktøren eller 
ledelsesteamet beslutter. 
 
Medarbejdere 
Det ny museum udgør en stor geografisk enhed med seks enheder: Økonomi og administration, 
Kommunikation, Nyere tid, Arkæologi, Formidling og Drift. Organisationen fungerer således, at 
medarbejderne har en primær arbejdsplads, men med jævne mellemrum gør tjeneste på en anden 
lokalitet, fx vil ’arkæologi’ skulle arbejde, hvor det er planlagt, eller man bliver tilkaldt. 
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. 
 
 

  



 

 

8 

8 

4.0 Arkæologi  
 
Mål: At besidde et solidt fagligt fundament, som sikrer en professionel faglig administrationen af 
museumsloven og kvalificeret rådgivning til udformning og gennemførelse af kommuners og statens 
målsætninger på kulturarvsområdet. På forskningsområdet arbejdes ud fra et alment forskningsbegreb 
og internationale standarder. 
 
4.1 Organisering 
 
Arkæologi ved Museum Sydøstdanmark er én enhed. Enheden består pt. af 12 fastansatte 
arkæologer. Disse varetager indsamling, registrering og udvælgelse til bevaring samt forskning i og 
deltagelse i formidling af kildemateriale. Dertil kommer sagsbehandling, administration og 
tilrettelæggelse af udgravningsaktiviteter. 
Der er tilknyttet et varierende antal arkæologer og lignende i projektforankrede ansættelser (lovpligtige 
undersøgelser og forskningsopgaver).  
 
Den arkæologiske enhed er fra 2014 blevet 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. 
 
Der er tilknyttet et varierende antal arkæologer og lignende i projektforankrede ansættelser (lovpligtige 
undersøgelser og forskningsopgaver). I 2014 var der tilknyttet ca. 50 personer til arkæologisk afdeling 
i kortere eller længere perioder. 
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 varetages i 
2014 fra Nørregade 4 i Køge. 
 
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. 
 
Der er i 2014 udarbejdet fælles retningslinjer for varetagelsen af det arkæologiske og nyere tids 
ansvar lokalt, regionalt og nationalt med udgangspunkt i museumslovens fem søjler. Dette er sket ved 
bl.a. at fusionere arkæologi og nyere tid i én enhed kaldet Kulturarvsenheden. Den ny enhed vil 
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fungere fra 2015 og 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 2015-2018. 
 

 
 
Et lille udpluk af de mange hårdtarbejdende arkæologer der arbejder på Museum Sydøstdanmark. 



 

 

10 

10 

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. 
 
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. 
 
 
4.2 Ansvarsområder og forvaltning 
 
Ansvarsområde 
Arkæologi 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. Museet har desuden indgået en ”Benchmarking” samarbejdsaftale med Bornholms 
Museum. 
 
Forvaltning 
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 enheden på et så tidligt tidspunkt som muligt i 
sagsbehandlingen for at sikre så optimale arbejds- og planlægningsvilkår for såvel bygherre som 
enheden. 
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. 
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Administration af bygge- og plansager (kap. 8)  
 
I året 2014 har museet som i 2013 behandlet en ganske stor mængde bygge- og plansager i henhold 
til Museumslovens kapitel 8. 
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 by kommune og Næstved Kommune 
som er en udpræget land kommune. 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. Endelig er der den årsag at museet slet 
ikke modtager en sagstype fra en kommune. Dette kan f.eks. ses i at museet ikke har modtaget nogen 
landzonesager fra Køge Kommune på trods af at kommunen har et større areal som ligger i landzone. 
 
Museets kapitel 8 afdeling vil, på baggrund af de sidste to års statistik, i 2015 arbejde på at 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 kontakt mellem kommunernes 
medarbejdere og de sagsbehandlende museumsinspektører. 
 
Det totale antal plansager som Museum Sydøstdanmark har behandlet i 2014 er 2771. 
Dette tal er stort set identisk med tallet for 2013 som var 2832. 
Fra driftskommunerne Køge, Næstved og Vordingborg står samlet for 1729 behandlede sager hvilket 
svarer til 62% af den samlede mængde behandlede sager. de resterende 1042 sager eller 38% 
stammer fra de ikke tilskudsgivende kommuner Faxe, Greve, Solrød og Stevns. 
 
Plansager 2014 
 

 

Type/ 
Kommune 

Faxe Greve Køge Næstved Solrød Stevns Vordingborg 

Byggesager 2 698 93 1280 175 2 32 

Landzonesager 10 0 0 79 2 5 53 

Lokalplan/ 
Lokalplan-forslag 

7 18 19 8 11 30 18 

Jordvarme 0 5 22 26 4 0 0 

Læhegn 1 0 0 0 0 0 0 

Naturgenopretning 10 0 1 11 1 0 8 

Nedrivning 0 16 19 2 0 0 9 

Renovering 0 1 0 0 0 0 0 

Diverse/VVM osv. 17 12 14 20 10 5 15 

Total 47 750 168 1426 203 42 135 
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Danefæ 
 
Året 2014 har igen budt på en forøgelse af mængden af indleverede genstande til 
Danefæbedømmelse. Museet har modtaget 1001 genstande fra en hel række forskellige 
detektorfører. Langt hovedparten af indleveringerne er yderst gennemarbejdet arbejde hvilket 
naturligvis letter museets sagsbehandling betydeligt.  
De mange genstande kommer fra nogle gammelkendte pladser men hovedsageligt også fra 51 nye 
pladser som museet har oprettet som journalnumre i 2014. 
Fundmaterialet omfatter mange forskellige fundtyper lige fra "skuffefund" over dele af 
bronzealdersværd til middelalderlige salmebogsbeslag. Særligt en fundtype er dog meget rigt 
repræsenteret i det indleverede og det er mønterne. Her er det hovedsageligt middelaldermønter der 
gør sig gældende men også enkelte arabiske sølvmønter fra vikingetid og en hel skat af romerske 
denarer fra romersk jernalder er blandt det indleverede.  
 
Museet har i 2014 sat danefæbehandling i system og kan med glæde meddele at der er behandlet 
1455 genstande, svarende til godt 1/2 gang mere end det indleverede. Af disse 1455 genstande er de 
1190 allerede afleveret til Nationalmuseet i løbet af 2014. de resterende genstande afleveres i starten 
af 2015. 
 
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.  
 
Danefæ 
 
 
Kommune Faxe Greve Køge  Næstved Solrød Stevns Vordingborg 

Danefæ 1 0 35 291 0 130 544 

 
 
Som det ses er der langt flest genstande fra Vordingborg Kommune og her kommer de fleste som 
tidligere år fra Møn.  
 
Føromtalte møntskat er dog ikke fundet på Møn, men ved Udby i Vordingborg Kommune. I efteråret 
2014 blev museet kontaktet af en kun 16-årig gymnasieelev som mente at have fundet en møntskat af 
romerske denarer. På spørgsmålet om hvor mange han havde lokaliseret svarede han 42. Museet 
rykkede straks ud og indmålte de fundne mønter og aftalte med finderen at vi ville såfremt det kunne 
lade sig gøre, lave en mindre forskningsgravning på stedet for at forsøge at lokalisere selve 
nedgravningsstedet. Lodsejer gav sit samtykke til en mindre udgravning og da denne startede 10 
dage senere, havde finderen fundet yderligere 46 mønter. Dette lovede særdeles godt for 
udgravningen. Her deltog yderligere to erfarne detektorførere og de tre fandt tilsammen 69 mønter. 
Museets arkæologer fandt ikke en eneste. De tilsammen 157 mønter hvoraf mange var i rigtig god 
stand er nu Sjællands største bevarede skat med romerske mønter og i top ti over de største fundne i 
Danmark. 
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16 årige Arkibald Pryn har fundet en romersk møntskat på Sydsjælland. Arkibald gik en tur med sin 
metaldetektor og pludselig væltede det op af mulden med sølvmønter. Arkibald kontaktede os på 
museet, og sammen har vi fundet mere end 150 romerske sølvmønter fra det 1. og 2. århundrede 
efter Kristi. Mønterne har portrætter af navnkundige romerske kejsere som Nero, Hadrian og Marcus 
Aurelius 
 
 
Undersøgelser 2014 
 
2014 bar stadig præg af en række store anlægsarbejder indenfor vores ansvarsområde. På landsplan 
er vi i 2014 kun overgået af udgravningerne forud for den faste forbindelse til Femern når det gælder 
antallet af årsværker brugt til udgravningerne. 
2014 blev blandt brugt på at afslutte undersøgelser i forbindelse med de store projekter i forbindelse 
med motorvejsudvidelse og BaneDanmarks udbygning ved Køge Bugt. Det sidste feltarbejde blev 
også afsluttet i forbindelse med den østlige omfartsvej rundt om Næstved. Derudover var 2014 året 
hvor vi for alvor åbnede op for feltarbejdet i forbindelse med byudviklingsprojektet ’Køge Kyst’. 
Og så var 2014 året hvor hele verdens opmærksomhed i et kort øjeblik blev koncentreret omkring 
Lellinge, da det var her vi undersøgte og slog fast, at der nu er fem bevarede ringborg fra Vikingetiden 
i Danmark. 
 
Forundersøgelser og Undersøgelser 2014 
 
Vejdirektoratet etape II, Køge Kommune(KNV 00020) 
Forud for vejdirektoratets udvidelse af Køge bugt motorvejen, forundersøgte Museum Sydøstdanmark 
i alt 24,4 Ha fordelt på 4 delarealer (Omr. A, B, C og D).  
Område A indledtes i 2013 med en overfladerekognosering, som afslørede store mængder oppløjet 
flint af neolitisk art. De egentlige søgegrøfter afslørede gruber og grøftforløb som ligeledes kunne 
henføres til Neolitikum. På denne baggrund blev området indstillet til egentlig udgravning, og området 
blev udgravet i vinteren 2014 (se KNV 00142 Kværnager). 
Område B: Forundersøgelsen udført i 2013 afslørede bebyggelsesspor fra jernalderen. Et større areal 
indstilledes til udgravning (KNV00089). Udgravningen af KNV00089 blev udført i perioden 2013-14. 
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Områderne C og D blev forundersøgt i efteråret 2014. På disse arealer fremkom ingen betydelige 
fortidsminder. 
 

 
 

 
 
Fortidens og fremtidens Køge mødte hinanden, da Museum Sydøstdanmark, Banedanmark, 
Vejdirektoratet og Køge Kommune den 25.6 inviterede alle interesserede til åbent hus. Her kunne 
man høre om arkæologi, Den nye bane København-Ringsted, Køge Nord Station, udvidelsen af Køge 
Bugt Motorvejen samt Køge Kommunes udbygning af Campus-området og vision for byudviklingen 
Køge Nord.  
 
Borgring, Køge Kommune (KNV0047) 
Udgravning af ringvold undersøgt med gradiometer i 2013. Ved undersøgelsen anlagdes 3 felter i 
henholdsvis nord (ringvold samt dele af borgpladsen), øst (vold) og syd (vold). Undersøgelsen påviste 
tilstedeværelsen af porte i nord og øst, en palisade med støttestolper på ydersiden af volden samt en 
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plankevej på indersiden. I syd, langs Køge Å, fandtes der under volden et 1,5 meter tykt fundament af 
blåler, som indeholdt enkelte stykker bevaret træ. I nordporten fandtes brændte stolper, der var styrtet 
ned i indgangspartiet. Ringvolden er 144,6 meter i udvendig diameter og 10,6 meter bred. Borgring er 
dateret til vikingetiden ud fra typologi og to C14 dateringer.   
 
Ølsemagle Øst, Køge Kommune (KNV00063)   
Forud for Banedanmarks anlægsarbejder til etablering af banestrækning København-Ringsted er et 
felt på ca. 93.000 m2 afdækket. Ved den arkæologiske undersøgelse er der udgravet et 
palisadeanlæg med en typologisk datering til neolitikum; der er yderligere undersøgt to formodet 
neolitiske grave, to eller tre toskibede hustomter med en typologisk datering til neolitikum samt 
neolitiske gruber. Desuden er der udgravet ca. 70 treskibede hustomter med en typologisk datering til 
jernalder samt et antal mindre økonomibygninger og hegn. Jernalderbebyggelsen spænder i tid fra 
førromersk til yngre germansk jernalder, men har formentlig et tyngdepunkt i romersk-ældre germansk 
jernalder, hvor den synes at repræsentere adskillige gårde/gårdsfaser i en landsbystruktur. Lokaliteten 
indgår i et større bebyggelseskompleks omkring landsbyen Ølsemagle, hvoraf yderligere dele fra 
ældre og yngre jernalder er afdækket ved et antal øvrige undersøgelser 
 
SEAS Salby-Ølby, Køge Kommune (KNV00079) 
Forundersøgelse og udgravning af bebyggelsesspor fra bronze- eller jernalder i form af stolpehuller fra 
huse og hegn, en urnegrav fra bronze- eller jernalder, et større kogegrubefelt fra samme periode og 
spredte affalds- og kogegruber indenfor en strækning af 5,6 km mellem Salby og Ølby. Undersøgelsen 
dækker et fire meter bredt tracé forud for nedlæggelsen af højspændingskabler. 
 
Forlægningen af Ivar Huitfeldts vej (KNV00080) 
Under tilsynet med anlægsarbejdet blev der fundet omfattende rester af den svenske befæstning fra 
anden halvdel af 1600-tallet i form af en tørve- og sandbygget vold og flethegn. I byggeriet indgik 
genanvendt tømmer. Derudover blev der fundet en tønde med bomærke dendrokronologisk dateret til 
efter 1567.   
 
 

 
 
Udgravning af sporene efter den befæstning svenskerne byggede i Køge i 1658-59  
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Køge Kyst – udvikling af området ved Søndre Havn medfører mange anlægsarbejder og dermed 
meget arkæologi.  
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Campus Køge, Køge Kommune (KNV00087) 
I forbindelse med udvidelsen af Køges campusområde ved Ølby blev der udført forundersøgelse på 
det resterende areal af matr.2f. Anlægsintensiteten var særdelses høj på næsten hele arealet og der 
blev i søgegrøfterne erkendt min. 35 hustomter, 4 hegensforløb samt et neolitisk befæstet anlæg med 
gruber og palisadegrøfter. Derfor er sammenlagt 29.500 m2 indstillet til udgravning i løbet af det 
kommende forår. 
 
Kulerup, Køge Kommune (KNV00102) 
Forud for etableringen af København-Ringsted banen blev der umiddelbart syd for Kulerup landsby 
foretaget en udvidet undersøgelse af bebyggelse i form af flere gårdstofter fra romersk og germansk 
jernalder, heriblandt to treskibede langhuse med bevaret vægforløb samt en økonomibygning med 4 x 
4 stolper. Desuden fremkom afgrænsede områder med gruber og kogegruber. 
 
VEKS Køge, Køge Kommune (KNV00120) 
Overvågning af 20 km fjernvarmetracé mellem Køge og Greve foretaget af Museum Sydøstdanmark i 
efteråret 2013 frem til efteråret 2014. Ved overvågningen fremkom flere arealer gennem åbent 
landskab, hvor der blev påvist fortidsminder i form af et kogegrubefelt fra oldtid, bosættelsesspor bl.a. 
dele af forhistoriske bygninger samt gruber fra formentlig romersk- eller germansk jernalder samt en 
skyttegrav fra Tunestillingen fra 1. Verdenskrig. 
 
Forlægning af Bag Haverne, Køge Kommune (KNV 00123) 
I juni 2014 påbegyndtes udgravningen af et godt 400 m langt ledningstracée i den sydøstlige del af det 
centrale Køge. Her blev påvist forskellige del af jordværker fra den svenske befæstning fra 1659-60. 
Der blev også undersøgt diverse anlæg fra 1500-1800 årene: hegn, brønde, tønder, rester af huse på 
stensyld. Der var også mulighed for på bagrund af kombinationen af arkæologi og jordanalyser at få 
ny viden om områdets overflade nære geologiske og arkæologiske tilblivelseshistorie. Udgravningen 
pågår stadig, men forventes afsluttet primo 2015. 
 
Skulkerup, Køge Kommune (KNV 00124)  
Som følge af Banedanmarks konstruktion af den nye togbanestrækning mellem København og 
Ringsted, udførtes i sommeren 2014 en 8.400m2 stor udgravning ved Skulkerup skov nær 
Bjæverskov. 
Udgravningen afslørede tilstedeværelsen af en bebyggelse fra overgangen mellem ældre og yngre 
romersk jernalder (ca. år 200 e.v.t.). I alt udgravedes 16 huskonstruktioner samt et hegnsforløb. 
Blandt disse kunne en større gårdsenhed bestående af et 40 meter langt beboelseshus samt 2 
tilhørende økonomibygninger udskilles. 
 
Spanager Syd, Køge Kommune (KNV00125) 
Forud for etableringen af København-Ringsted banen blev der i efteråret 2014 foretaget en udvidet 
undersøgelse af bebyggelsesspor, primært fra germansk jernalder, men også fra romersk jernalder. 
De undersøgte konstruktioner udgør formentlig flere faser af 1-2 gårde med omgivende hegn samt 
hegnshuse. 
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Biografgrunden, Køge Kommune (KNV00126) 
I perioden 24/4-25/6 2014 blev der udført en arkæologisk forundersøgelse på grunden syd for det 
nuværende Køge Rådhus.  I de ti prøvehuller fremkom der bygningsrester i form af syldsten, pæle og 
flere lergulve, et formodet trægulv, vægspor, ildsted. Der fremkom desuden større partier af 
pigstensbelægninger, en tilkastet træsat brønd eller latrin. Der fremkom store mængder keramik, 
primært daterende fra 1500-1900, en del metalgenstande, samt enkelte trægenstande. 
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Storstrømsbroen, Vordingborg Kommune (KNV00133) 
Arkæologisk analyse af større areal på Masnedø forud for Vejdirektoratets projektering af ny 
Storstrømsbro. En mindre forundersøgelse nord for gartneriet gav ikke anledning til yderligere 
undersøgelser på den del af arealet. 
 
Kildevang, Køge Kommune (KNV00134) 
Forud for Banedanmarks anlæggelse af København-Ringsted banen, blev der på et lille 
tillægsmuseumareal undersøgt en mindre del af et neolitisk befæstet anlæg samt overlejrende et 
kogegrubefelt fra bronzealderen. Det befæstede anlæg bestod af successivt anlagte og genopgravede 
palisadegrøfter samt enkelte gruber. Kogegrubefeltet bestod af godt 100 kogegruber anlagt i korte 
rækkeforløb á 15-20 gruber. 
 
Kværnager, Solrød Kommune(KNV00142)  
Som følge af vejdirektoratets udvidelse af Køge bugt motorvejen, udførte museum Sydøstdanmark i 
vinteren perioden januar-marts 2014, en undersøgelse af en neolitisk samlingsplads. Samlingspladsen 
består af minimum 4 byggesfaser, hvoraf den ældste henføres til Mellemneolitikum (periode II-III), 
mens den yngste må henføres til fase V. Ud over de mange forløb af grøfter og hegnsgrøfter fremkom 
et omfattende oldsagsmateriale. Der blev i alt hjemtaget 350kg oldsager. 
 
Rønnebæksholm Paddedamme, Næstved kommune (KNV00145) 
Forundersøgelse i forbindelse med anlæggelsen af flere paddedamme. Fund af enkelte oldtidsanlæg i 
form af kogegruber og udsmidslag. 
 
Vaseeng Vest, Solrød Kommune (KNV00150) 
Forud for Banedanmarks anlæggelse af København-Ringsted banen, blev der i vinteren 2014 
undersøgt en mindre bosættelse fra ældre jernalder bestående af en enkelt gårdsenhed samt 
et mindre kogegrubefelt, som lå i nær tilknytning til bebyggelsen. 
 
Rørmosen ved Ladby, Næstved Kommune (KNV00154) 
Overvågning af trace i forbindelse med ledningsomlægning. I traceet blev registreret 4 gruber. 
 
Bjerggade, Hastrup og Ølby, Køge Kommune (KNV 00156)  
I forbindelse med nedlægning af fjernvarmerør i Hastrup, Ølby og gennem Bjerggade i Køge er der 
foretaget en periodisk overvågning af Museum Sydøstdanmark. Ved overvågningen i Hastrup 
fremkom ingen fortidsminder, i Ølby fremkom få fortidsminder fra oldtid langs Stensbjergvej ved 
sygehuset. Under udgravningen i fjernvarmetracéet i Bjerggade, fortaget i foråret 2014 blev der 
undersøgt rester af stenbrolagte gade, men også rester af flere huse i form af syldsten og lergulve. 
Anlægssporene dateres til 1500-1700.  
 
Genslyngning Øvre Suså, Næstved Kommune (KNV00167) 
Ved oprettelse af slyngninger på Øvre Suså ved Naturstyrelsen blev der i efteråret 2014 overvåget 
gravning i et tracé svarende til det nye åløb. Undersøgelsen fandt sted på den strækning af Susåen, 
der løber mellem Broksø Gods og Rødebro (v. Rødebrovej). Undersøgelsens fund begrænser sig til 
bunden af to nedhamrede stolper og halvdelen af en lårbensknogle (kvæg/hjortedyr), der dukkede op 
tæt på undersøgelsens afslutning ved Rødebro. 
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Algestrup, Køge Kommune (KNV00184)  
Som følge af Energiforsyningens etablering af et regnvejrsbassin nær Algestrup, udførte museum 
Sydøstdanmark i efteråret 2014 en arkæologisk forundersøgelse af det ca. 1Ha store areal. Under 
forundersøgelsen fremkom ingen betydelige fortidsminder, og arealet blev derfor straks frigivet til 
pågældende bygherre. 
 
St. Røttinge, Næstved Kommune (KNV00188) 
Arkæologisk forundersøgelse af areal udlagt til opførelse af vindmøller. Ved udlægning af søgegrøfter 
inden for tre mindre felter på tre bakketoppe syd for St. Røttinge kunne sparsomme spor efter 
forhistorisk aktivitet erkendes. Mest markant konstateredes et dårligt bevaret kogegrubefelt på den 
sydligste af ovenfor nævnte bakketoppe. Kogegrubefeltet fremstår efter undersøgelsen uafgrænset, 
men det blev ved undersøgelse af tracé til kørevej mellem de enkelte felter erkendt, at det strækker 
sig nord for plateauet, hvor landskabet falder mod en mindre lavning. Enkelte kogegruber kunne 
således erkendes i bevarede vådbundslag i lavningen. Kogegrubefeltet dateres bredt til yngre 
bronzealder. 
 
Kullegård, Vordingborg Kommune (KNV00192) 
Der blev ved forundersøgelse af 8300 m2 konstateret ganske få jordfaste anlæg dateret til oldtid, 
hvilket ikke giver anledning til yderligere undersøgelser.  
 
Nørregade 29, Køge Kommune (KNV00198)  
I forbindelse med anlæggelsen af en ny forplads til kunstmuseet Køs i Nørregade 29, 4600 Køge blev 
der fundet bygningsrester af en præstegård med rødder tilbage til 1600-tallet. Anlægsfundene bestod 
af fundamentsrester, rester af ildsteder samt et større areal med intakt teglstensgulv. Alle 
bygningsresterne formodes at have indgået i en af faserne i præstegården, der i 1800-tallet blev 
omdannet til skole. 
 
Rismosegård, Køge Kommune, (KNV00199) 
Forud for etableringen af København-Ringsted banen blev der i efteråret 2014 foretaget en udvidet 
undersøgelse af bebyggelsesspor, som dateringsmæssigt strækker sig fra yngre bronzealder/ældre 
førromersk jernalder til germansk jernalder fordelt over fire felter. Bemærkelsesværdigt var blandt 
andet et treskibet langhus fra germansk jernalder med bevarede tagbærende anlæg af betydelige 
dimensioner. 
 
Hammer Præstegårdshave, Næstved Kommune, (KNV00200) 
I forbindelse med en mindre forundersøgelse blev der fundet og registreret 11 arkæologiske anlæg, 
heraf en mulig skelgrøft. Arealet blev umiddelbart efter prøvegravningen frigivet til anlægsarbejde. 
 
Birkely-Lyngvej, Køge Kommune (KNV00201) 
Forud for Banedanmarks anlæggelse af København-Ringsted banen, blev der i forbindelse med 
forløgningen af Lyngvej foretaget udgravning på vejtracéets forløb på matr. 2f, Ølby. Der blev erkendt 
18 delvist afdækkede hustomter, som tilhører en større højstatus bebyggelse fra romersk/germansk 
jernalder med adskillige gårdstofter i optil 4 faser. Samt et enkeltliggende beboelsehus med husoffer 
fra yngre bronzealder. Blandt fundene er et provincialromersk lerkar af meget høj kvalitet. 
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Kulerup Vest, Køge Kommune (KNV00203) 
Forud for Banedanmarks anlæggelse af København-Ringsted banen, blev der i efteråret 2014 
undersøgt en større bosættelse fra romersk/germansk jernalder med adskillige gårdstofter, 
struktureret i en formodet landsby med stier mellem de indhegnede gårdsenheder, brønde og 
materialetagningsgruber. Derudover fremkom gruber fra yngre bronzealder eller ældre jernalder, som 
vidner om en ældre bebyggelse på stedet. 
 
Sønder Havn, Køge Kommune (KNV00204) 
Forud for byggemodningen af de første arealer på Sønder Havn i forbindelse med Køge Kyst 
byudviklingsprojektet, blev en arkæologisk forundersøgelse af arealerne SH1 og SH2 på strandengen 
ved den tidligere campingplads udført. 
Det videnskabelige sigte med undersøgelsen var dels at klarlægge i hvilket omfang området havde 
været en del af deltaudløbet for Køge Å, dels at undersøge området for mulige bebyggelsesspor efter 
stejle-/landingspladser samt spor af stenalderbosættelser/aktiviteter. 
Undersøgelsen viste ikke tegn på et deltaudløb inden for de forundersøgte arealer, men der fremkom 
til gengæld et håndgravet kanalforløb af ca. 10 meters bredde, som afgrænsedes mod nord, men som 
mod syd blev skåret af grænsen for forundersøgelsesområdet, hvorfor den sydlige afgrænsning ikke 
erkendtes. 
Derudover fremkom der en del strandingsgods, hvoraf de mest interessante var bordplanker fra to 
forskellige klinkbyggede fartøjer. 
 
Sonnerupvej 54, Køge Kommune (KNV00205)  
Som følge af Energiforsyningens udlægning af et jorddeponi på det berørte areal, udførte museum 
Sydøstdanmark i efteråret 2014 en arkæologisk forundersøgelse af det 2,3 Ha store areal. Under 
forundersøgelsen fremkom ingen betydelige fortidsminder, og arealet blev derfor straks frigivet til 
bygherre. 
 
Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstved Kommune (KNV00206) 
Forud for etableringen af et større jordvarmeanlæg blev der i sommeren 2014 foretaget en 
forundersøgelse nord for præstegården. På den sydvestlige del af arealet fremkom spor efter min. tre 
treskibede langhuse fra ældre og yngre jernalder samt aktivitetsspor i form af gruber, kogegruber samt 
udsmidslag. 
 
Kapelvej, Køge Kommune (KNV00209) 
I forbindelse med etablering af regnsvandsbassin har Museum Sydøstdanmark foretaget en 
arkæologisk forundersøgelse ved Kapelvej umiddelbart vest for Ølsemagle Landsby nordvest for 
Køge. I forundersøgelsen fremkom væsentlige fortidsminder i form af stolpebyggede huse, 
hegnsforløb og fundførende gruber fra flere forhistoriske perioder, samt et område med stolpebyggede 
huse, grøftforløb og, rester af gulvlag fra middelalder og kulturlag med 1200-tals østersøkeramik. 
Området har i mange år hørt til et fokusområde for museet. Der er allerede i 1984 foretaget en mindre 
forundersøgelse på arealet. Ved forundersøgelsen i 1984 fremkom der rester af en bygning fra 
højmiddelalder med bevarede gulvlag og ildsted samt kulturlag. Baggrunden for forundersøgelsen var, 
at man ud fra skriftlige kilder, stednavne og mundtlig efterretning fandt det sandsynligt, at der på 
stedet skulle have ligget et kapel. Nærmere betegnet Hellig Margrethes eller Margrethe Højelse's 
Kapel. Forundersøgelsen kunne ikke med sikkerhed fastslå, om det var et kapel, der havde ligget på 
stedet. Det var dog sikkert at der på stedet i højmiddelalder havde ligget et - formentlig stenbygget - 
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hus. 
Museet forventer at foretage arkæologiske undersøgelser på en del af arealet i 2015.  
 

 
 
Kapelvej. Undersøgelsesområdet er markeret med rødt. . 
 
Åmarken 4, Solrød Kommune (KNV00244) 
Arkæologisk forundersøgelse af areal udlagt til opførelse biogasanlæg. Ved udlægning af søgegrøfter 
inden for det af anlægsarbejdet berørte areal ved Åmarken, Jersie kunne sparsomme spor efter 
forhistorisk aktivitet erkendes. Det kunne således konstateres, at der på arealet fandtes anlæg 
afspejlende forhistorisk aktivitet i perioderne bronze- og jernalder. Mest markant var fundet af et 3-
skibet langhus med i alt fem sæt tagbærende stolper. Huset der må forventes at have været ca. 20 m 
langt og 5,5 m bredt dateres typologisk til ældre romersk jernalder. To mindre aktivitetsområder blev 
ligeledes erkendt. Det ene dateres gennem keramikfund som værende samtidigt med langhuset, 
mens det andet område ligeledes gennem fund af keramik dateres til yngre bronzealder (1100 f.Kr. til 
500 f.Kr.) Fund af spredte kogegruber langs kanten af det tidligere fjordområde tolkes ligeledes som 
udtryk for aktiviteter på arealet i yngre bronzealder. 
 
Nordlige vejtunnel, Køge Kommune (KNV00245) 
I november 2014 udførte museet en arkæologisk forundersøgelse forud for anlæggelsen af en 
vejtunnel under jernbanen, som skal forbinde Iver Huitfeldtsvej med Værftsvej umiddelbart nord for 
Køge Station. 
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Der blev anlagt en række prøvehuller/grøfter på hver side af baneterrænet, mens området under selve 
skinnerne ikke er undersøgt ud fra en antagelse om, at ethvert fortidsminde er sløjfet ved anlæggelsen 
af sporene. 
På vestsiden af sporene fremkom sporadiske bebyggelsesspor fra rennæssance/nyere tid, hvoraf kan 
nævnes en grøft som er sløjfet sent i 1700-tallet. Det meste af området var dog ødelagt af moderne 
forstyrrelser. 
Øst for sporene bar området præg af opfyldninger med affald fra 1900- tallet.  
Undersøgelsen forventes først afsluttet i efteråret 2016, idet det øst for banen er planlagt at gå til 
udgravningskoten for anlægsarbejdet på udvalgte steder i kote -5, hvilket først er praktisk muligt når 
anlægsarbejdet påbegyndes. 
 
Kildevej, Solrød Kommune (KNV00247)   
Ved forundersøgelse af et areal på ca. 33.000 m2 forud for byggemodning er der påvist en afgrænset 
jernalderbebyggelse med treskibede huse, mindre økonomibygninger, hegn, gruber og kogegruber. 
Ved den efterfølgende undersøgelse er afdækket 8.200 m2; der er udgravet seks gårdsenheder, som 
repræsenterer minimum to eller tre bebyggelsesfaser. Den typologiske datering af bebyggelsen er 
romersk-ældre germansk jernalder. Der blev desuden afdækket flere oldtidige grøfteforløb, der 
antages at være relateret til jernalderbebyggelsen 
 
Nordhøjvej, Køge Kommune (KNV00249) 
Forud for Vejdirektoratets anvendelse af matr.3a, Ølby til jorddeponi blev arealet i eftråret 2014 
prøveundersøgt, hvilket ledte til en efterfølgende udgravning af et felt på 7500 m2. Der blev undersøgt 
5 nord-syd orienterede overdækkede hegnsforløb og omkring 10 huskonstruktioner (hvor af en er et 
tolvstolpeanlæg) samt 8 større affaldsgruber med keramisk affald , der blev påvist som værende den 
vestlige udkant af et større højstatus bopladsområde fra romersk/germansk jernalder med mindst 5 
udskilte faser. Endelig blev der spredt på hele arealet fundet flere hele lerkar nedsat i gruber og 
naturlige lavninger. 
 
Skomagerrækken, Næstved Kommune (KNV00270) 
Arkæologisk registrering af fremkommet stenfundament til det nedbrudte gråbrødrekloster i Næstved, i 
forbindelse med kloakmodernisering. Registreringen tog under 2 dage.  
Selve udgravning bestod i grove træk af en ca 4 meter lang profil af fundamentet. 
 
Holmegård Mose Feltskole, Næstved Kommune (KNV00271) 
To uger i september/oktober 2014 afholdt museet sammen med Saxo-instituttet, Københavns 
Universitet og Center for Materialeforskning og Miljøarkæologi, Nationalmuseet en feltskole for 
overbygningsstuderende på Forhistorisk Arkæologi.  
Der blev bl.a. lavet undersøgelser omkring Stoksbjerget og ved Ravnstrup. Ved det første sted fandt vi 
ud af at Nationalmuseets undersøgelser i 1970’erne ikke havde taget højde for at bosættelsesarealet 
var betydeligt større end udgravningsfeltets størrelse. Ved Ravnstrup lykkedes det at lokalisere en 
boplads fra Brommekulturen, og at finde organisk materiale af nogenlunde samme alder i et lille 
dødishul tæt på. 
 
Trudshøjgård, Vordingborg Kommune (KNV00272) 
På baggrund af en lokal detektoramatørs fund af adskillige sølvdenarer blev der her foranstaltet en 
mindre undersøgelser. Ved undersøgelser blev der funder yderligere mønter fra romersk jernalder, så 
stedet nu er det rigeste fundsted på Sjælland fra denne periode. 
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Bag Haverne, Køge Kommune (KNV 00285) 
Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med udgravning til nord-syd orienteret 
forsyningsledningstracé, liggende vest for banelegemet og øst for tracé KNV 00123-2 i Køge, blev 
fundet en kampestensmur fra 1700 tallet. 
 
Rørmosen, Greve Kommune (KØM2545)  
Som følge af Greve Kommunes udstykning af nye byggegrunde nær Rørmosen, udførte museum 
Sydøstdanmark i efteråret 2014 en arkæologisk forundersøgelse af et 1,3Ha stort areal. Udgravningen 
blotlagde udkanten af et en bebyggelse fra jernalderen, som for år tilbage blev undersøgt af det 
daværende Køge Museum. De fremkomne bebyggelsesspor vurderedes at være af mindre betydning 
og arealet blev derfor ikke indstillet til egentlig udgravning.  
 
Karlslunde Parkvej, Greve Kommune (KØM2595)  
Som følge af Greve Kommunes udstykning af nye byggegrunde ved Karlslunde Parkvej, udførte 
museum Sydøstdanmark i efteråret 2014 en arkæologisk undersøgelse af et 1800m2 stort areal. 
Udgravningen af slørede tilstedeværelsen af en gårdsenhed i tre faser fra overgangen mellem ældre 
og yngre romersk jernalder (ca. år 200 e.v.t.) med tilhørende økonomibygninger (heriblandt et 
særpræget fadebur), samt et beboelseshus fra den yngre bronzealder. 
 
Banedanmark, Flere Kommuner (KØM2596) 
I 2014 er de sidste delområder som skulle inddrages til Ringstedbanen blevet forundersøgt, og på 
flere er der dokumenteret bebyggelse af forskellig art om end disse ikke resulterede i egentlige 
udgravninger. På et enkelt område nord for Jersie Mose blev grundet projektets tidsplaner udgravet 
ganske omfattende jernalderbebyggelse, bestående af  15 større og mindre huskonstruktioner, der 
primært kunne dateres til Romersk jernalder.1 
 
Kildebæklodden, Køge Kommune, (KØM2760) 
Forud for Banedanmarks anlæggelse af København-Ringsted banen, blev der på et tillægsareal på 
matr.12a, Ølsemagle undersøgt den anden halvdel af en tidligere undersøgt boplads fra romersk og 
germansk jernalder med 16 hustomter i op til 3 faser. Derudover fremkom en jordfæstegrav fra yngre 
romersk jernalder med velbevaret skelet samt en delvist afdækket bebyggelse fra tidlig middelalder 
med mindre huse i 2-3 faser samt gruber med østersøkeramik og rester fra tilhugning af kalkblokke. 
Den centrale del af den formodede middelalderlige gård på stedet er ikke afdækket ved denne 
lejlighed. 
 
Næstved Landevej Sneslev, Næstved Kommune (NÆM2011-117) 
Forundersøgelse og overvågning i forbindelse med anlæggelse af cykelsti langs Slagelsevej og 
Næstved Landevej. Der blev registreret 190 anlæg i form af gruber, kogegruber og stolpehuller - heraf 
et treskibet langhus. 
 
Energinet.dk (Sidste etape), Solrød Kommune (KØM3011) 
I 2014 blev de sidste strækninger i forbindelse med nedlægning af højspændingskabler mellem Jersie 
og Ishøj undersøgt af Museum Sydøstdanmark. Der er samlet set undersøgt et seks meter brede 
tracé over en strækning på ca. 15 km, hvor der er fremkommet omkring 30 fragmenter af 
konstruktioner i form af huse og hegn fra bronze-,  jernalder og vikingetid,  adskillige øvrige spor af 
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bebyggelse i form af gruber og kogestensgruber fra neolitikum til ældre middelalder, flere 
kogegrubefelter, kulturlag i lavninger, agerrener fra middelalderlige marksystemer og skyttegrave fra 
Tune-stillingen fra 1. Verdenskrig. 
 
Roneklintvej 30, Vordingborg Kommune (SMV 8560)  
Ved den første arkæologiske undersøgelse i byen Roneklint ved Præstø blev der fundet ca. 220 
anlægsspor på ca. 300 m2, hvor mindst fire bygningskonstruktioner bidrager til beskrivelsen 
forhistorien på stedet. Få genstandsfund blev dateret til bronzealder, jernalder og middelalder. 
Yderligere fik museet mens undersøgelsen stod på oplysninger om tre nye enkeltfundslokaliteter i 
Roneklint. To detektorførere og en af museets trofaste frivillige, Benny Andersen deltog. Lokale 
beboere var meget interesserede i museets arbejde og ca. 25 kom til åben udgravning arrangement. 
På stedet bygges et nyt hus på stedet, hvor et af Sydsjællands ældste huse lå. Huset var 
bevaringsværdigt og meget forfaldent, så der blev givet nedrivningstilladelse fra kommunen. Inden 
nedrivningen blev huset selvfølgelig dokumenteret af museet. Aviserne Sjællandske og Sydsjællands 
Tidende bragte artikler. Lodsejer på stedet har efterfølgende bragt debatindlæg om museumslovens 
regel om bygherrebetalte undersøgelser på villagrunde i pressen og til folketingspolitikere. 
 

 
 
Roneklint.  
 
Gørslev voldsted, Køge kommune (KNV00163) 
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Museum Sydøstdanmark har i forbindelse nedgravning af jordvarme foretaget en mindre arkæologisk 
forundersøgelse umiddelbart syd og øst for Gørslev Voldsted. 
Forundersøgelsen viste, at der øst for voldstedet har været en gravet voldgrav i min 2 m bredde og ca. 
1,3 m dybde. Graven spidser til mod bunden og er kun ca. 50 cm bred hvor den er dybest. Syd for 
voldstedet har der ikke været en gravet vold men en naturlig vandfyldt lavning. Voldstedet er 
beskrevet i 1857 og 1875 af hhv A. Thanning og S. Müller og i 1917 har National museet foretaget en 
arkæologisk undersøgelse af voldstedet der dengang var ca. 3 m højt. I dag kan banken blot anses. 
Jordvarmen kom ikke til at berøre voldsted og voldgrav. 
 
Solgårdsparken, Stevns kommune (KNV00147) 
I forbindelse med etablering af regnsvandsbassin i Solgårdsparken i Strøby Egede på det nordlige 
Stevns har museet foretaget en arkæologisk overvågning af muldafrøminingen. Der blev ikke fundet 
fortidsminder i forbindelse med anlægsarbejdet.  
 
Næstved Nordlige Omfartsvej Etape 4 Vandhuller, Næstved Kommune 
(KNV0058) 
Overvågning af anlæggelse af 10 vandhuller som erstatningsnatur i forbindelse med Næstved 
Nordlige Omfartsvej. Der fandtes spredte anlægsspor, heriblandt kogegruber og 1 hustomt. 
 
Næstved Nordlige Omfartsvej Etape 5, Næstved Kommune (KNV00060) 
Afslutning af prøvegravningen af Næstved Nordlige Omfartsvej Etape 5 fra Køgevej i øst til 
Slagelsevej i vest (i alt 815.200 m2). Ved prøvegravningen blev der registreret 4289 anlæg, heraf ca. 
30 huskonstruktioner (formentlig jernalder), mange hegnsforløb, ornamenteret keramik fra neolitikum, 
samt flintredskaber fra mesolitikum. Efterfølgende udgravninger i 2014 på tre adskilte jernalder 
lokaliteter: Felt 7 med 4 huse (KNV00060-04), Felt 8 med 2 huse (KNV00060-03), samt Felt 9-11 med 
samlet 12 huse (KNV00060-05). 
 
Hammer Præstegårdshave, Næstved Kommune, (KNV00200) 
Mindre forundersøgelse i forbindelse med jordvarme. Fund af 11 anlæg gav ikke anledning til 
yderligere undersøgelser. 
 
 
Tilsyn med fredede fortidsminder 
 
Der blev udført 317 periodiske tilsyn i 2014. Størstedelen indenfor tema 1 fortidsminder i skove, resten 
indenfor tema 2 og 3 fredningstekstbeskrivelser. Periodiske tilsyn blev udført i 1. og 4. kvartal. Museet 
nåede ikke at modtage bestillinger på periodiske tilsyn for tema 4 29e ubehandlede overtrædelser, 5 
29f ubehandlede overtrædelser, 6 naturskabte skader, 7 dyrket land og 10 m buffer eller 8 særlige 
anlæg opmåling. Hvor muligt tages der kontakt til lodsejer inden tilsynet gennemføres, fordi det giver 
mulighed for tilladelse til kørsel i skove, info om jagtdage og ikke mindst dialog om fredning og 
fortidsminder. 
 
Særopgaver for tilsynet for 2013 og 2014  
Blev bestilt i maj 2014. Særopgaverne bestod i besigtigelser af fortidsminder i skove i Øster Egesborg 
sogn samt besigtigelser af bestemte beskyttede sten- og jorddiger i alle de seks tilsynskommuner: 
besigtigelser, indberetning og rapporter blev udført i efteråret. Museet har måttet bidrage med samme 
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mængde ressourcer som Kulturstyrelsen til løsningen af særopgaven vedr. digerne idet timeforbruget 
pr. dige har været ca. 7 timer bestilling, mens vederlaget pr. bestilling var ca. kr. 1448. 
Der er blevet udført 45 ad hoc tilsyn i løbet af året. Ad hoc tilsyn har været fordelt i alle 
tilsynskommuner og på både fredede fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger. 
Kulturstyrelsen har afholdt to obligatoriske tilsynskurser.  
Det ene kursus om retningslinjer for det gode tilsyn, et nyt tilsynsindberetningsprogram, 
sagsforberedelse og journalisering mm. over fem dage i marts 2014. Retningslinjerne har øget de 
konkrete krav til hvert tilsyn. Det andet kursus en dag i juni om beskyttede sten- og jorddiger; historisk 
baggrund, sagsgang og tilsyn. Tilsyn med beskyttede sten og jorddiger blev introduceret til 
tilsynsmuseerne efter Kulturministeren havde bedt styrelsen om at igangsætte sagsbehandling af ca. 
500 sager på landsplan. 
Kontraktforhold.  
I slutningen af juni opsagde Kulturstyrelsen kontrakterne mellem styrelsen og tilsynsmuseerne pr. 
31.12.2014 for at ændre på kontraktindholdet for 2016 og 2017. Der har været forhandlinger mellem 
Kulturstyrelsen og tilsynsmuseerne. I januar 2051 er der endnu ikke nye kontrakter. Museernes 
tilsynsopgaver vil formentlig blive færre periodiske tilsyn formentlig fra 25% til 10 % af alle fredede 
fortidsminder om året, flere særopgaver samt formel inkludering af tilsyn med beskyttede sten- og 
jorddiger. 
 
Formidling. Kulturarvstur  
På Møn og Bogø med temaet skanser, der blev bygget for at forsvare Danmark fra 1600-tallet til 1900-
tallet - skanserne Ulvshale, Hårbølle og Bogø. Turen blev gennemført i samarbejde med Vordingborg 
kommunes naturvejleder Elise Hvelplund og pensioneret major Peter Bjørn Jensen. Ca. 25 personer 
deltog. 
Praktikanter 
To praktikanter fra folkeskolens 9. Klasse Mathias Skovbæk og Sara Kathrine lærte om fredning af 
fortidsminder og beskyttelse af sten- og jorddiger både gennem arkivalsk kontrol på museet og ved 
feltarbejde.  
Arkæologistuderende 
Et hold arkæologistuderende fra Saxo Instituttet Københavns Universitet blev introduceret til 
museumslov og tilsyn i felten ved Bregentved Gods i forbindelse med de studerendes kursus i 
Arkæologisk Praksis. Tilsynsførende vidnede i en retssag om et tilsyn af et fredet fortidsminde. 
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Restaurering og reetablering af fredede fortidsminder 
 
Museum Sydøstdanmark varetager for Kulturstyrelsen restaurering af fredede fortidsminder samt 
reetablering af beskadigede fortidsminder i Danmark. I 2014 har vi arbejdet under en kontrakt, der løb 
året ud. Det faglige indhold i opgaven har været aftalt mellem Museum Sydøstdanmark og 
Kulturstyrelsen. 
 
I 2014 har vi udført følgende opgaver:  
 
1.  
KNV 00004. Fanefjord. 
Reetablering af gravhøj med nedgravet PVC-ledning m.m. 
 
2. 
KNV 00112. Svinestihøjene. 
Reetablering af gravhøj med store mængder af ”deponerede” sten. 
 
3. 
SMV 8499. Sulkendrup. 
Restaureringsarbejde og genåbning af jættestue, der af sikkerhedshensyn har været afspærret for 
publikum i over 30 år. 
 
4. 
KNV 00003. Nustrup. 
Reetablering af to gravhøje med kraftige ”kreaturskader” (Nedslidninger). 
 
5. 
KNV 00166. Nordhøjen – Jelling. 
Restaurering af den eksisterende trappe på Nordhøjen – Dr. Thyras høj. 
 
6. 
KNV 00065. Sønderskov/Stenhøj. 
Reetablering af gravhøj med afgravningsskader og ”indbygget” blikskur. 
 
7. 
KNV 00028. Naastrup. 
Restaurering af sammenstyrtningstruet dysse. 
 
8. 
KNV 00207. Glavendrup. 
Reetablering af to gravhøje med slidskader samt fornyelse af belægningen omkring Glavendrup-
runestenen m.m. 
 
9. 
KNV 00172. Slemminge. 
Restaurering af meget farlig og sammenstyrtningstruet jættestue. 
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Restaureringsholdet var også I 2014 i Grønland. Denne gang for at restaurere kirkeruinen ved Hvalsø. 
Kirken er fra omkring år 1300, og er den bedst bevarede bygning fra nordboperioden 
 
10. 
KNV 00077. Grønland. 
Restaureringsarbejde ved den norrøne kirke ved Hvalsey, Julianehåb. 
 
11. 
KNV 00180. Stampeskoven. 
Restaurering og forstærkning af nyfunden hellekiste. 
 
12. 
KNV 00132. Tibirke. 
Reetablering af gravhøje med store rodvæltere. 
 
13. 
KNV 00136. Grønnenæsse. 
Reetablering af gravhøj og jorddige med afgravnings- og køreskader. 
 
14. 
SMV 8508. Vallebo Skov. 
Undersøgelse, restaurering- og genopbygning af fjernet langdysse. 
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15. 
KNV 00074. Kr. Flinterup. 
Reetablering af gravhøj med deponerede marksten. 
 
16. 
KNV 00075. Kr. Flinterup. 
Reetablering af gravhøj med deponerede sten. 
 
17. 
KNV 00021. Bjørnsholm. 
Undersøgelse og genopbygning af fjernet gravhøj. 
 
 
Repræsentation og medlemskaber 
 
Bestyrelsen i Vordingborg Gymnasium (DWJ) 
Bestyrelsen i ’Magt, Borg og Landskab’ (DWJ) 
Bestyrelsen i Castella Maris Baltici (DWJ) 
Formand for bestyrelsen i Bevaringscenter Øst (FR) 
Medlem af Kontaktudvalget for dansk maritim historie og samfundsforskning (FR) 
Medlem af bestyrelsen for Køge Fonden (FR) 
Medlem af Den Arkæologiske Arbejdsgruppe under Kulturstyrelsen (KBP) 
Korresponderende medlem af det tyske arkæologiske institut (FR) 
Repræsentation i miljørådet i Vordingborg kommune (KBP) 
Formand for det videnskabelige råd for Center for maritime og regionale studier ved SDU (FR) 
Korresponderende medlem af det tyske arkæologiske institut (FR) 
Bebyggelsesarkæologisk Tænketank (ASB) 
Redaktionsmedlem af tidsskriftet Arkæologisk Forum (ASB) 
Medlem af Søfartspuljen (FR) 
Medlem af den kulturelle koordinationsgruppe for Køge Kyst (FR) 
Medlem af faglig styregruppe for arkæologiske undersøgelser på Hammershus (FR, DWJ) 
Næstformand i foreningen ”Megalithic Routes” (KBP) 
Medlem af Vordingborg Miljøråd (KBP) 
Medlem af den faglige følgegruppe i forbindelse med Femern Bælt-undersøgelserne (KBP) 
Medlem af den faglige følgegruppe i forbindelse med undersøgelser på den submsrine boplads Hjarnø 
Sand (KBP) 
Bestyrelsesmedlem i Bevaringscenter Næstveds Bestyrelse (KWS) 
Suppleant til bestyrelsen i MUD (Museernes Udgravnings Data) (KWS) 
Medlem af styregruppen for Sjællands Middelalder (KWS, ASB) 
Medlem af Landsbypuljen (ASB) 
Medlem af Neolitisk netværk (MM) 
Projektgruppen bag ”Hus og Bolig i Neolitikum” (MM) 
Repræsentant i et landsdækkende museumsudvalg med henblik på at forny ArkDigi og gøre 
konvertering af GPS data platformuafhængigt (JF). 
Næstformand i Køge Turistråd (FR) 
Medlem af bestyrelsen for Turismenetværket Sjælland-Møn (FR) 
Medlem af den kulturelle koordinationsgruppe for Køge Kyst (FR) 
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5.0 Nyere Tid  
 
Mål: Et solidt fagligt fundament som sikrer en professionel faglig administrationen af museumsloven 
og kvalificeret rådgivning til udformning og gennemførelse af kommuners og statens målsætninger på 
kulturarvsområdet. På forskningsområdet arbejdes ud fra et alment forskningsbegreb og internationale 
standarder. 
 
 
5.1 Organisering 
 
Nyere tid ved Museum Sydøstdanmark er én enhed med primær arbejdssted i Næstved. Enheden 
består af 4 museumsinspektører. Disse varetager indsamling, registrering og udvælgelse til bevaring 
samt forskning i og deltagelse i formidling af kildemateriale. Dertil kommer sagsbehandling, 
administration og tilrettelæggelse af aktiviteter i forhold til planbehandling samt varetagelse af 
lokalarkiver.  
 
Der er i 2014 udarbejdet fælles retningslinjer for varetagelsen af nyere tids og det arkæologiske 
ansvar og de to enheder er organiseret i én ny enhed: Kulturarvsenheden. Den ny enhed vil fungere 
fra 2015 og har ansvar for forskning, indsamling, registrering og bevaring inden for Museum 
Sydøstdanmarks fagområder Arkæologi, Nyere tid, Borge og Kunsthåndværk.  
 
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 2015-2018. 
 
 
5.2 Ansvarsområder og forvaltning 
 
Enheden Nyere Tid arbejder med afsæt i museumslovens kapitel 8 og agerer på vegne af 
Kulturstyrelsen indenfor et nærmere fastlagt ansvarsområde. Nyere tids ansvarsområde er defineret 
som Solrød, Køge, Næstved og Vordingborg Kommune.  
 
Arkiver 
En museumsinspektør ved Museum Sydøstdanmark er også arkivar for lokalarkivet for Møn og for 
lokalarkivet i Vordingborg.  
Derudover fungerer arkivaren som konsulent for lokalarkiverne i hele det tidligere Storstrøms Amt. 
Dette indebærer rådgivning til lokalarkiverne med henblik på en øget professionalisering.  
 
Forvaltning 
Museet samarbejder med de kommunale planmyndigheder. Planmyndighederne skal underrette 
museet om planforslag og om bygge- og nedrivningstilladelser. Museet rådgiver 
planlægningsmyndigheden om sikring af væsentlige bevaringsværdier. Hvor dette ikke er muligt, 
dokumenterer museet forholdene. 
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I det omfang, det lader sig gøre, indgår enheden Nyere Tid på et så tidligt tidspunkt som muligt i 
sagsbehandlingen for at sikre så optimale arbejds- og planlægningsvilkår som muligt for såvel 
bygherre som enheden. 
For at styrke plan- og forvaltningsarbejdet deltager enheden Nyere Tid sammen med enheden 
Arkæologi i relevante råd og udvalg nedsat af Køge, Næstved og Vordingborg kommuner og/eller 
sådanne organer, 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 formidlingen og af stor betydning i bestræbelserne på at holde sig i aktuel kontakt 
med museets brugere. Af samme grund prioriteres hurtige og fyldestgørende besvarelser højt. 
 
Formidling 
Som en naturlig del af enhedens virke – først og fremmest de mange undersøgelser afledt af 
planarbejdet – vil enheden løbende fremlægge foreløbige resultater på museets hjemmeside, i 
udstillinger, publikationer og foredrag på såvel populært som videnskabeligt niveau. Foredragsrækker 
foregår så vidt muligt i samarbejde med de lokale museumsforeninger.  
Enheden Nyere Tid bidrager med materiale til museets skoletjeneste. 
 
Administration af bygge- og plansager (kap. 8)  
 
Nyere tids afdelingen får byggesager, landzonesager, lokalplaner samt nedrivningssager for 
Vordingborg, Næstved, Køge og Solrød kommuner (Se opgørelse over samlet antal under 
arkæologien). Museets rolle er at søge at sikre, at særlige bevaringsværdier sikres, og derfor er der 
særligt fokus på ejendomme med høj bevaringsværdi og udpegede kulturmiljøer. I den forbindelse 
foretager museet arkivalsk kontrol, tager på besigtigelse og kommer med udtalelser og anbefalinger. 
 
Dokumentation, Fotoregistreringer: 
Mønvej 35, Tofteagergård, Skibinge KNV00159 
Roneklintvej 30 Lodshuset SMV08560 
Jernbanebroer KNV00194 
Lagerbygning, Vordingborg Station KNV00261 
Lundby Kolonnehus KNV00250 
Klarskov Station KNV 
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Klarskov station blev bygget i 1909 og fungerede i mange år som lokalområdets forsyningscentral. I 
2014 blev stationen revet ned i forbindelse med arbejdet på Sydbanen, men inden da blev bygningen 
fotodokumenteret af museet, så stationen og dens historie på den måde er bevaret for eftertiden. 
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Samarbejde med kommunen/kommunerne: 
Deltaget i kvalitetsvurderingen af Vordingborg Kommunes SAVE-registreringer af Præstø og 
Langebæk.  
Bidraget til kulturarvsscreening i form af tidslinjer og historiske faktabokse til Vordingborg Kommunes 
landsbyprojekt på Østmøn omhandlende landsbyerne Magleby, Borre, Nyborre, Hjertebjerg og 
Elmelunde. 
Afholdt møde med Næstved Kommune om Karrebæk Mølle og samarbejde generelt. 
Medlem af facaderådene i Vordingborg og Præstø 
 
 
Henvendelser: 
 
Året igennem modtager og besvarer museets inspektører mange hundrede henvendelser fra borgere i 
ansvarsområdet. Henvendelserne kan være spørgsmål om genstande museet har eller spørgeren 
selv har, museets viden og er ofte af lokalhistorisk karakter. En meget stor del af henvendelserne 
retter sig mod museets to store samlinger af Kähler keramik og Holmegaards glas samt museets 
viden i den forbindelse.  
 
 
Arkiv 
 
Lokalarkiv for Møn, statistik 
Henvendelser: 104 skriftlige, 33 telefoniske. 
Besøgende: 198 
Frivillig arbejdskraft: ca. 1150 timer 
18 nye indkomster 
Vi har nu digitaliseret registreringen af de første ca. 500 arkivfonde ud af de i alt 1100, der hidtil har 
været registreret på papir. Derudover mangler registrering af de omkring 20 hyldemeter arkivalier, 
indkommet mellem 1914 og 1985, der kun er indkomstregistreret. 
 
Den digitale registrering omfatter ved årsskiftet 2014/15: 
425 a-fonde (når antallet er færre end 500 skyldes det, at nogle af de hidtidige a-fonde er 
omregistreret til andre typer), 175 emnesamlinger, 188 småtryk, 119 udklip, 5 tidsskriftsamlinger, 
179 bøger 
 
Aktiviteter 
I anledning af 1864-jubilæet genfortalte arkivaren i radioen en soldatererindring og formidlede, at en 
giver fortalte om en original 1864-fane fra vores samling. 
Undervisning af en 7. kl. om oplysningstiden ud fra nyere tids-udstillingen i Stege 
2 byvandringer i Vordingborg 
Kulturarvstur, Masnedø Fort. 
Storstrømsbroen: Sammen med trafikminister Magnus Heunicke holdt arkivaren et velbesøgt  
foredrag om Storstrømsbroen i fortid og fremtid (arrangeret af biblioteket). 
 
100 års jubilæum Møns Museum: 
I anledning af museets 100 års historie lavede arkivet en grundig research. En føljeton på 4 afsnit blev 
udgivet i lokalavisen for Møn. Den blev senere også bragt på museets Facebookside. 
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Samarbejdspartner på museumsforeningens jubilæumsudstilling samt udstilling af genstande i lokale 
butikker.  
Møn-arkivets årlige deltagelse i Arkivernes Dag blev udskudt til åbningsdagen for udstillingen. 
Der blev bragt et Tv-indslag om jubilæumsudstillingen. 
 
Samarbejde/forespørgsler 
Antropolog Henrik Hvenegård: Mønske bønders selvforståelse 
Deltagelse i ODMs formidlingsseminar Why Exhibitions. Præsentation af udbyttet på faglig fredag-
møde i museet. 
Lokalhistorisk Forening Vordingborg: Deltagelse i generalforsamling m. indlæg om arkivet. 
LASA : Deltagelse i generalforsamling. Afholdelse af Arkibaskurser (4 i år pga. omlægning til nyt 
registreringsprogram.) 
 
Udvalgsarbejde 
SLA styrelsesmøder: 6 møder i årets løb (Sammenslutningen af Lokalarkiver) 
Uddannelsesudvalg:  2 møder samt planlægning og afholdelse af kursusrække i forbindelse med 
årsmødet i SLA. Deltagelse i udvikling af  nyt registreringsprogram (Arkibas5), udvikling af  
digitaliseringskursus. 
Deltagelse i Erfa-dage for undervisere i Arkibas5 og arkivlederuddannelsen. 
 

 
 
 
I krigen i 1864 deltog soldater fra hele landet. En af dem var feltartillerist Lars Nielsen fra Sønderby på 
Møn. I alt døde 24 mønske soldater i krigen, men Lars Nielsen var blandt de overlevende. Han 
hjembragte en fane, som i dag er i museets eje. I anledning af 150 for krigen havde P4 Sjælland 1864-
tema. Museet bidrog med historien om fanen, der endte på Møn og uddrag af Lars Peter Rasmussens 
krigserindringer. 
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Repræsentation og medlemskab 
 
Repræsentation i Facaderådet i Vordingborg,  
Repræsentation i Facaderådet i Præstø  
Repræsentation i Facaderådet i Stege 
Repræsentation i landbrugspuljen 
Repræsentation i Herregårdspuljen 
Medlemskab, formand i Arkivsamvirket, Vordingborg Kommune 
Repræsentation, konsulent i Lokalhistoriske Arkiver i Storstrøms Amt (LASA) 
Repræsentation i styregruppen for Beværterhuset i Vintersbølle Skov 
Repræsentation i SLA’s (Sammenslutningen af Lokalarkiver) styrelse og uddannelsesudvalg 
Repræsentation I Arkibas: Projektgruppen for udvikling af Arkibas5 
Repræsentation i Håndværks- og Industripuljen 
Repræsentation i Boligpuljen 
Repræsentation i Dragtpuljen 
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6.0 Indsamling 
 
Mål: museets indsamling baseres på en øget national sammenhæng gennem koordinering, prioritering 
og international orientering. 
 
 
6.1 Kriterier for indsamling 
 
Museum Sydøstdanmark indsamler genstande og værker, som museet tillægger særlig betydning. Det 
sker i forbindelse med undersøgelser og forskning i særlige emner eller temaer. Får museet tilbudt 
genstande og værker af privatpersoner, vurderes det, om genstandene og værkerne har særlig 
betydning og kan supplere de bestående samlinger.  
Ved indsamlingen afstemmes prioritering og strategi med det allerede indsamlede og registrerede 
kildemateriale såvel lokalt som i en bredere sammenhæng, og der lægges vægt på samarbejdet med 
andre museer samt med forskningsinstitutioner i ind- og udland. Det er således målet, at det 
antikvariske arbejde ved museet bidrager til forskningen i såvel nationale som internationale 
sammenhænge.  
	
Den arkæologiske samling forøges udelukkende med genstande, der vurderes til at have høj 
videnskabelig og/eller formidlingsmæssig kvalitet, kombineret med ufravigelige krav til proveniens og 
baggrundsoplysninger, der er i umiddelbar harmoni med den øvrige arkæologiske samling. Forøgelse 
af den arkæologiske samling foretages stort set udelukkende ved udgravninger og donerede 
genstande. 
Genstande indkøbes kun når disse har en videnskabelig og/eller formidlingsmæssig kvalitet med 
relation til museets ansvarsområde og arbejdsmark. 
 
Nyere tids samling kan kun forøges med genstande, som giver ny viden inden for museets 
forskningsområder. Derudover kan i meget begrænset omfang indsamles genstande, som i væsentlig 
grad supplerer museets eksisterende samlinger. Nyere tids samling kan forøges gennem aktiv 
indsamling, donationer, undersøgelser afstedkommet af det lovpligtige arbejde samt gennem 
nøddokumentationer. Der stilles ufravigelige krav til proveniens og baggrundsoplysninger.  
 
Der er tradition for, at fotos og arkivalier fra Møn (den gamle Møn Kommune) indsamles som 
museumsgenstande i Lokalarkiv for Møn på Empiregården. Denne tradition fortsætter.  
Principielt henvises arkivalier i de øvrige kommuner til de respektive arkiver for samme kommuner. 
 
Fokus og udgangspunkt for museets indsamlingspolitik vil være museets prioriterede forskning og 
lovpligtige arbejde. Museets handleplan for indsamlingen er derfor som udgangspunkt identisk med 
handleplanen for forskning, se nedenfor. 
 
Indsamling – indlån - udlån 
Den arkæologiske samling blev udelukkende forøget med genstande som resultat af varetagelse af 
museumsloven. I forbindelse med bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser har museet i 2013 og 
2014 hjemtaget ca. 6600 genstande fordelt på ca. 2300 inventarnumre. 
Museet har en del genstande i indlån i udstilling i Danmarks Borgcenter.  Til Esrum Kloster udlånte 
museet flere middelalderlige kirkelige træskærerarbejder til udstillingen Fortællinger i træ - Assenholt 
og senmiddelalderens billedskærertradition.  
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I Køge blev udstillinger nedtaget i 2013 og midlertidigt sat i en af udstillingsrummene indtil 2014, hvor 
genstandene blev flyttet til magasiner i Køge og Næstved. Magasinet i Næstved gik med indflyningen 
af genstande fra Køge fra at have lidt ekstra plads til at være fyldt. Oldtidsudstillingen på Møns 
Museum blev nedtaget og bragt til magasinet i Vordingborg; genstandene fra udstillingen opbevares 
indtil videre samlet.  
 

 
 
Kähler er ikke de eneste, der har lavet kobberstribede vaser. Se bare denne kandeformede vase, der 
indgik  i museets samling I 2014. Den er af elfenbens- og kobberfarvet plastic(!), og bare 11 cm høj. 
Fremstillet i 1950erne på fabrikken Arro Plastic i Lundby. 
 
To af museets inspektører har fået samlingsansvar. Udover oprettelsen af en samlingsgruppe blev der 
indsamlet efterslæbsoplysninger, koordineret med de to bevaringscentre og taget hul på formulering af 
en formidlingsstrategi for samlingen og samlingsarbejdet. 
 
Museets frivillige medarbejder i Vordingborg har blandt andet hjulpet med at nummerering på 
genstande inden udstilling og med sortering af en oldsager fra Møn indleveret til museet af en 
pensioneret arkæolog.  
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Næstved Museums gavefond 
Bestyrelsen for Næstved Museums Gavefond har af årets afkast investeret i følgende genstande og 
kunstværker, som er overdraget til Næstved Museum som gave:  
 
NÆM 2014:070 – Svend Hammershøi: Aage Bertelsen som hellener i toga på Refsnæs, olie på 
lærred, 1890’erne. 
NÆM 2014:079 – Karl Niemann (1908- 1982): Mennesker på Gaden, olie og stofrester på lærred, 
1960’erne. 
NÆM 2014:082-083 – Carl F. Kähler (1850-1920): to syltekrukker, glaseret lertøj, fra 
Kindhestegadeværkstedet 1872-1896. 
NÆM 2014:084 – Jon Jonsen (død 1756): Sølvbæger 1750-54, med initia- ler PBS 1754. 
NÆM 2014:085-86 – ukendt kunstner: portrætter af Jansine f. Berg (1848- 1901) og Herman A. Kähler 
(1846-1917), olie på lærred, ca. 1880. 
NÆM 2014:093 – Harald Essendrop (1901-1978): Slaget ved Lyndanisse 1219, olie på masonit, 1953. 
 
 
 

 
 
Disse to malerier blev fundet for en del år siden under et gulv på Kählers fabrik. Nyligt afdøde 
antikvitetshandler Eilif Tegner købte de medtagne lærreder. Han restaurerede dem, indrammede dem 
og solgte dem til en lokal, som havde dem hængende i nogle år, indtil hun tilbød dem til museet. 
Gavefonden trådte til og erhvervede malerierne. Vi kender ikke kunstneren, men der er ingen tvivl om 
motiverne, de svarer helt til bryllupsfotoet fra 1873. Men billederne er nok malet nogle år efter 
brylluppet. Museet kender ikke andre malede portrætter af Herman A. Kähler og hans hustru!  
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7.0 Registrering  
 
Mål: Museets registrering videreudvikles på baggrund af fælles standarder og normer for den digitale 
infrastruktur og en styrkelse af muligheden for udveksling såvel nationalt som internationalt. 
 
7.1 Organisering 
 
Registrering ved Museum Sydøstdanmark varetages af personalet for enhederne Arkæologi og Nyere 
Tid.  
De faglige medarbejdere foretager registrering af nye sager, genstande og undersøgelser og 
publicerer disse i Regin/Museernes Samlinger. 
 
Akronymer: 
Museum Sydøstdanmark   KNV  
Afdeling Køge Museum   KØM 
Afdeling Næstved Museum  NÆM 
Afdeling Museerne Vordingborg  SMV 
 
Ansvarsområder og forvaltning 
Registrering har ansvar for registrering og opbevaring af genstande, tegninger, billeder og bøger. 
Registrering foregår på REGIN/Museernes samlinger, Fund og Fortidsminder, MUD, Arkibas 4 og 
museets Access-baserede biblioteksdatabase for bøger og tidsskrifter, som er offentlig tilgængelig på 
museets hjemmeside. 
 
Museet indberetter løbende til de centrale kulturarvsregistre og museerne samlinger.  
 
Der udarbejdes løbende handleplaner eller løsninger for følgende mål: 

• Registreringspraksis 
• Registreringsefterslæb (se nedenfor) 

 
Definition af ny Registreringspraksis.  
Museet indberetter fortsat 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 Regin 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). 
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. 
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Samtidig danner registreringerne grundlag for forskning internt på museet samt ved henvendelser fra 
ind- og udland i forbindelse med forskningsprojekter. 
 
Sammenlægning af Regin-baser.  
Museet indberetter journaliserede museumssager og genstande til Staten via Regin. Arkæologiske 
lokaliteter med tilhørende journaliserede museumssager indberettes til staten via Fund og 
Fortidsminder.  
I Regin havde museet efter fusionen fem indgange: KNV Museum Sydøstdanmark, KØM Køge 
Museum, MMS Møns Museum, NÆM Næstved Museum og SMV Sydsjællands Museum: Det 
fusionerede museums kulturshistoriske medarbejdere skulle derfor have fem forskellige logins. For at 
afhjælpe dette tidskrævende element samt at gøre adgangen til museets samling enklere både internt 
og eksternt i Museernes Samlinger bestilte museet en sammenlægning af de fem baser under én 
(KNV) hos firmaet Konkat. Den tekniske sammenlægning blev gennemført over en uge i juli ved at 
udtræk af de fire baser blev indlæst i den femte base (KNV). Efterfølgende kunne det konstateres at 
der manglede data i den samlede base fordi Konkat ikke havde adgang til alle data. Det blev derfor 
nødvendigt at bestille overførsel af de resterende data hos firmaet NineConsult A/S, der er 
vedligeholder Regin for Kulturstyrelsen. I begyndelse af 2015 vil enkelte medarbejdere kontrollere 
stikprøver i den samlede base, der indeholder 17 749 journaliserede museumssager og 169154 
inventarnumre.  
 
Danske Museer i tal.  
Om samlingen har museet indberettet til staten Danske Museer i Tal et samlet antal registrerede 
inventarnumre på 199.544, der indeholder anslået ca. 400 000 genstande. I 2014 registrerede og 
indberettede museet ca. 7600 genstandsnumre. Af de 7600 var de 6500 en del af Holmegaard 
Glasværks Prøvesamling (NÆM 2204) – fondsmidler og trofast hjælp fra en skare af flittige frivillige 
gør dét muligt. I forbindelse med bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser har museet i 2013 og 
2014 hjemtaget ca. 6600 genstande fordelt på ca. 2300 inventarnumre. 
 
Heldagskursus i registrering i Regin  
og basens opbygning blev afholdt 20. maj for museets kulturshistoriske medarbejder. Underviser var 
Thomas Meldgaard fra Arbejdermuseet på vegne af Organisationen Danske Museer. Der er løbende 
opgaver med administration af Regin bl.a. oprettelse og afmelding af registratorer samt kontrol af om 
registreringerne lever op til statens minimumskrav. Museets Regin-administrator var en af ca. 200 på 
landsplan, der deltog i Kulturstyrelsens info-møde om SARA – samlingsregistrering og –
administration. SARA skal i løbet af 2016/2017 afløse de nuværende systemer Regin, Kid og 
Nationalmuseets GENREG. SARA-basen bliver formodentlig en forbedring og den indeholder flere 
funktioner som museerne har efterlyst i Regin. En stor forskel for museerne er at de med SARA skal 
betale en form for abonnement, mens Regin var gratis. 
 
 
7.2 Projekter 
 
Registreringsefterslæb 
 
Formål: Registreringsefterslæb elimineres. 
Vilkår og forudsætning: Der fremlægges en handleplan således at registreringsefterslæbet kan 
indhentes i løbet af den næste fire-årsplan og museet kan opfylde sin målsætning. 
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Økonomi og forudsætninger: Der afsættes i planperioden årligt midler til afhjælpning af 
registrerinsefterslæb 
Ressourcetræk: Flemming Rieck 
Ansvarlig: Birgitte Fløe, Berit Christensen og Flemming Rieck 
 
Handleplan  
2014, 1. kvartal: Der udarbejdes en oversigt over efterslæbet  
2014, 2. kvartal: Handleplan følges. 
 
Der blev indsamlet oplysninger om efterslæb vedr. samlingen fra de medarbejdere, der besad viden 
om ikke eller mangelfuldt registrerede museumssager og genstande. I begyndelsen af 2015 vil 
efterslæbsopgaverne blive prioritere i forhold til flere faktorer inkl. væsentlighed og til museets 
forsknings- og fokusområder. Efterslæbet består bl.a. af manglende registrering af museumssager og 
genstande og indberetning af disse til staten, indberetning af arealer og beretninger for arkæologiske 
undersøgelser, registrering af opbevaringsplacering for genstande inkl. inddeponeret danefæ fra 
Nationalmuseet, oversigt over digitalisering af digital registrering, digitalisering af analoge 
museumsjournalarkiver, status for genstande i indlån/udlån og genstande i udstillinger, ufærdige 
kassationsgennemgange og ompakning af genstande.  
 
 
Holmegaards glassamling 
Emne: Holmegaard Glasværks Prøvesamling på 30-35.000 glas, som Næstved Museum har 
modtaget som gave i 2010 og 2012. 
Formål: En registrering af samlingen er nødvendig af hensyn til museumslovens krav og til 
muligheden af at forske i og formidle samlingen. Samlingens highlights er godt publiceret. Men 
samlingen i sin helhed er aldrig tidligere registreret, så der forestår et meget stort arbejde, hvortil vi får 
hjælp fra en række eksterne glasspecialister.  
Samarbejdspartnere: Frivillige i stort antal 
Vilkår og forudsætning: Den samlede registrering foregår direkte i Regin/Mussam med en særlig 
brugerflade på museets hjemmeside, udviklet af Aabne Samlinger. 
En bevilling fra Detlefs’ Fonde gør det muligt for museet at få registreret hele samlingen i løbet af 3 år, 
bevillinger sikrer arbejdet til og med 3. kvartal i 2015. 
Ressourcetræk: Susanne Outzen (80%) og Else Gade Gyldenkærne (20%) med skiftende 
medhjælpere (kommunale løntilskudsjob o.l.) 
Ansvarlig: Susanne Outzen  
 
Handleplan  
2014: Registrering af samling 
2015: Registrering af samling 
 
Registrering af Holmegaard Glasværks Prøvesamling varetages af museumsinspektør Susanne 
Outzen ved hjælp af midler fra Detlefs fond. 
Arbejdet med registrering af Holmegaard Glasværks Prøvesamling har pågået hele 2014. Med 
udgangen af året var genstand nr. 21.500 passeret. I alt er der registreret lidt over 6500 genstande i 
2014, hvilket er noget mere end de tre foregående år. Stigningen skal formentlig tolkes i lyset af, at 
mange nye glas, som vi ikke har set før, nu også er en del glas, som vi genkender fra tidligere f.eks. i 
form af andre størrelser, farver, arbejdsprøver og lignende. Disse er ret nemme at registrere, og derfor 
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går det efterhånden hurtigere at registrere visse glas. Desuden bliver de frivillige også stadig mere 
rutinerede med indtastning i Regin.  
En medvirkende årsag til at tempoet i registreringen er øget, fordi vi i 2013 fik mulighed for at pakke 
store mænger af glas ud på én gang på de lange rækker af borde i hallen.  
 

 
 
Et af de tusinde billeder fra registreringen af Holmegaard Glasværks Prøvesamling. Denne 
kugleformede vase er et unika designet af Michael Bang til en udstilling på den Permanente i 1978. 
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Antallet af frivillige har året igennem været ca. 30, som i alt har lagt 4800 arbejdstimer på 
glasmagasinet, hvilket er lidt flere end i 2013. Dertil kommer enkelte eksterne frivillige fra Fyn og i 
Jylland, som fungerer som konsulenter i forbindelse med registreringerne. Museet har stadig kontakt 
til flere glassamlere ude omkring i landet, der gerne hjælper med genstande, der er vanskelige at 
identificere. Således har vi nu fået en fat kontakt til en flaskesamler, Poul Lyng, fra Ringkøbing, der via 
en adgang til Regin hjælper med at rette og kommentere på registreringerne af flaske- og 
emballageglasset. 
  
I foråret 2014 påbegyndtes rensning af den store flaske og emballagesamling, som museet modtog af 
Ardagh i 2012. Denne del af samlingen rummer ca. 5000-7000 glas.  4 frivillige har fast brugt i alt ca. 
12 timer hver uge på denne opgave. Dertil kommer personer i arbejdsprøvning, der også har været 
med til at løfte opgaven med at rengøre flasker og lime løse etiketter fast. Arbejdet er gået hurtigere 
end ventet, og ved årets slutning var ¾ af samlingen færdig og klar til registrering.  
 
Der har i 2014 igen været et par udlån af glas fra Holmegaard Glasværks Prøvesamling til 
Rosendahl/Holmegaard i forbindelse med kommende relanceringer af blandt andet 
husholdningsserien Palet. Ligeledes er lampefod 02204x00005974 stadig udlånt til Odense Bys 
Museer til udstilling frem til år 2016.  
 
Et par gange i løbet af 2014 har museet haft besøg af den amerikanske arkitekt Michael Sheridan der 
har benyttet Holmegaard Glasværks Prøvesamling til at finde glas samt fotos og tegninger af glas fra 
1960erne til sin kommende bog om dansk design.  
  
Der kommer cirka to gange om ugen forespørgsler fra ind- og udland om glas. En del bliver 
videresendt fra Rosendahl/Holmegaards information, men der også kommer en del direkte til museet 
på mail. Tallet vurderes at være stigende. I alt har museet modtaget 95 forespørgsler udelukkende om 
glas i 2014. 
 
Eksterne samarbejdspartnere i løbet af 2014: 
Anders Tybjerg, glassamler 
Tom Hansen, glassamler 
Poul Lyng, flaskesamler 
Jan Kock, tidligere lektor på Århus Universitet 
Hanne Henriksen, tidligere ansat på HGSøren Rasmussen, tidligere ansat på HG 
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. 
Glasmuseet, Ebeltoft – Den østdanske venneforening  
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8.0  Konservering og bevaring 
 
Mål: Museum Sydøstdanmark indgår i en fælles opgavevaretagelse på magasin- og 
konserveringsområdet. 
 
 
8.1 Organisering 
 
Museum Sydøstdanmark tegner 17 andele i Bevaringscenter Næstved og 45 andele i Bevaringscenter 
Øst 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 og dels at de to konserveringscentre 
bidrager til at løse museets løbende tilsyn med samlingerne.  
Der foretages en løbende prioritering og i forbindelse med nye udstillinger gennemgås alle 
udstillingsgenstande med henblik på evt. konservering.  
 
Målsætninger i 2014: 

• Udarbejdelse og indgåelse af aftale med løbende tilsyn museets samlinger og magasiner og 
udarbejder tilsynsrapporter.  

• Udarbejdelse af bevaringsplaner for Museum Sydøstdanmark. 
• Der udarbejdes en handleplan der forholder sig til den ny museumslov på konserverings- og 

bevaringsområdet, hvilket medfører at de eksisterende driftstilskud til konserveringscentre 
afvikles efter en overgangsperiode på tre år fra 1. januar 2013. Midlerne overføres til de 
statsanerkendte museer, som har ansvaret for genstandenes bevaring. 
 

Bevaringscenter Næstved har forestået stabilisering/konservering mv. af genstande i forbindelse med 
udstillinger både museets egne udstillinger og udlån til udstillinger (48 % af museets andele), tilsyn 
med magasiner og oppakning af genstande (14 %), udarbejdelse af bevaringsplan (11 %), 
stabilisering/konservering af genstande (16 %) og diverse fællestiltag og administration (11 %).  
Bevaringscenter Øst har forestået pakning, flytning og frysning af de nedtagne udstillingsgenstande i 
Køge Museum. Konservering og montering af genstande i udstillingerne på Danmarks Borgcenter 
samt en del arbejde med monitering af klima i disse udstillinger. Stabilisering/konservering af 
genstande for rekvirerede opgaver inkl. genstande fra arkæologiske undersøgelser.  
Bevaringscenter Næstved og Bevaringscenter Øst har sammen med museet udarbejdet størstedelen 
af en bevaringsplan for museet samlinger. Bevaringsplanen indeholder oplysninger vedrørende 
museets 10 magasiner og syv udstillingssteder samt dets fire analoge museumsjournalarkiver. 
Magasiner og udstillinger blev målt for lysmængde og klima og vurdering af genstande blev foretaget 
på et på forhånd fastlagt stikprøveniveau. Bevaringsplanen er et værktøj, der skal bruge til at fokusere 
samlingen og bevaringsarbejdet. 
 
8.2 Magasiner 
 
Museum Sydøstdanmark råder over en række magasiner, men har et alvorligt opbevaringsproblem.  
Etablering af magasin der lever op til Kulturstyrelsens minimumsstandarder for opbevaring og 
håndtering af museumsgenstande har på ovenstående baggrund stor prioritet. Løsningen søges 
gennem et nyt fællesmagasin i samarbejde med flere museer (se under udviklingsprojekter). 
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9.0 Forskning 
 
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 inden for arkæologi og nyere tid 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). 
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 inden for arkæologi og nyere 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. 



 

 

48 

48 

 
At gøre arkæologi og nyere tid på Museum Sydøstdanmark til en attraktiv forskningssamarbejds-
partner 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 
 
Museet har i 2014 udarbejdet en forskningsstrategi for 2015-2018. Forskningsstrategien 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. 
! 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.  
 
Forskningsstrategien i 2015-18 udmøntes i en fokuseret indsats inden for især: 

• Ældre stenalder 
• Borge 
• Kunsthåndværk 
• Handel, industri og infrastruktur 

 
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. 



 

 

 

49 

 
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.  
 
 
9.1 Forskningsprojekter 
 

TEMA: ÆLDRE STENALDER 
 
Videnskabelig bearbejdning af de udgravede elge fra Lundby Mose 
 
Emne: Et forskningsprojekt om menneske og natur i præboreal tid. 
Formål: Udgivelse af monografi og artikler.  
Samarbejdspartnere: Nationalmuseet (NNU) 
Publikation: Artikler under udarbejdelse til ”Quarternary International” (arkæologi og naturvidenskab) 
og til et andet internationalt arkæologisk tidsskrift (Arbejdstitel: Pre Boreal Rituals at Lundby Mose). 
Monografi om fundet er under udarbejdelse ved Keld Møller Hansen og Kristoffer Buch Petersen. 
Zoologisk bidrag er færdigt, pollenanalytisk afsnit under udarbejdelse. 
Vilkår og forudsætning: Ekstern finansiering af trykning 
Ressourcetræk: Kristoffer B Pedersen og Keld Møller Hansen 
Ansvarlig: Kristoffer B Pedersen 
 
Handleplan  
2014: Manuskriptudarbejdelse og publikation 
 
Resultat 
Museet havde To forfattere på forfatterlisten i en artikel i det internationale anderkendte 
forskningstidsskrift Quarternary International. i 2015 udgives endnu en artikel om elgene, og derefter 
er det meningen at en større – afsluttende – publikation skal udarbejdes. 
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Museum Sydøstdanmark har blandt andet på baggrund af det enestående elgfund fra Lundby Mose 
udpeget ældre stenalder som fokusområde for museets forskning i de kommende år. Sammen med 
Københavns Universitet og Museum Sydøstdanmark afholdt vi i oktober 14 dages feltkursus med 
fokus på den senglaciale periode. Dødishullerne og de omkringliggende arealer ved Stoksbjergbro og 
Ravnstrup blev undersøgt. Fine senglaciale fund så dagens lys og lavningen ved Ravnstrup gemte 
dejlige søaflejringer fra Allerød periode. 
 
 
Videnskabelig bearbejdning af Slotseng 
 
Emne: Et forskningsprojekt om menneske og natur i senglacial tid. 
Formål: Udgivelse af monografi og artikler.  
Samarbejdspartnere: Nationalmuseet og Museum Sønderjylland 
Publikation: Kristoffer Buck Pedersen deltager i udarbejdelsen af manuskript vedrørende fund fra 
Hamborg- og Federmesserkultur fra Slotseng i Sønderjylland. 
Vilkår og forudsætning: Nationalmuseet financierer KBP’s deltagelse i den videnskabelige proces. 
Ressourcetræk: Kristoffer B Pedersen  
Ansvarlig: Kristoffer B Pedersen 
 
Handleplan  
2014: Manuskriptudarbejdelse og publikation 
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Resultat 
I 2014 blev ¾ af manuskriptet skrevet færdigt. Resten afventer at de øvrige samarbejdspartnere får tid 
til at færdiggøre deres bidrag, så Det samlede manuskript kan blive samlet. 
 
 
TEMA: YNGRE JERNALDER OG VIKINGETID 
 
Førkristne kultpladser 
 
Emne: Et forskningsprojekt om jernalderens og vikingetidens hedenske religioner. 
Formål: Projektet skal bringe os fra erkendelsen af sporene efter den førkristne kult til en forståelse af 
dens organisation, ritualer og væsen. Den nordiske mytologis fascinerende univers var indtil for få 
årtier siden stort set kun kendt fra den tidlige middelalders skriftlige kilder, mens dens faktiske samspil 
med datidens befolkning var ukendt. Nye arkæologiske udgravninger og tolkninger betyder imidlertid, 
at vi i dag kan erkende levn fra menneskenes førkristne ritualer og dermed begynde at forstå, 
hvorledes den førkristne kult var organiseret i det 1. årtusinde e.Kr. 
Projektet vil tage udgangspunkt i en række af de storgårde og bebyggelsescentre fra det 1. årt. e.Kr., 
som kan formodes at have fungeret som regionale centre for den førkristne kult. De omfatter 
storgårdene ved Tissø og Toftegård på Stevns, den formodede storgård ved Hoby på Lolland, samt 
det store bebyggelsescenter ved Gudme på Fyn. Nye tolkninger af disse pladser indikerer, at de 
rummer centrale brikker til belysning af dels de religiøse ritualers form og indhold, dels kontrollen med 
kultstederne tilknyttet elitens residenser i det 1. årtusinde e.Kr. 
Museet deltager i udgravningerne af Toftegård på Stevns 
Samarbejdspartnere: Nationalmuseet (Projektansvarlig) og Køge Museum. Museum Sydøstdanmark 
gennemfører afsluttende udgravninger på Toftegård på Stevns, og der er truffet aftale med 
Nationalmuseet om frikøb til bearbejdning af planer og genstandsmateriale og udarbejdelse af 
manuskript til publicering. 
Publikation: Toftegård-lokaliteten vil indgå i rækken af publikationer under forskningsprojektet 
Førkristne kultpladser. 
Vilkår og forudsætning: Finansiering ved Nationalmuseet. Intern arbejdskraft frikøbes. 
Ressourcetræk: Anna Severine Beck  
Ansvarlig: Flemming Rieck og Anna Severine Beck 
 
Handleplan  
2013: Afsluttende udgravninger på Toftegård og  efterfølgende bearbejdning af planer og 
genstandsmateriale. 
2014: Manuskriptudarbejdelse og publikation 
 
Resultat 
Manuskriptudarbejdelse påbegyndt. Der arbejdes med at færdiggøre resten af manuskriptet i løbet af 
2015. Toftegaard indgår som en del af Anna Becks ph.d-studie 
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Museets ph.d-studerende og profilforsker Anna Beck på filmoptagelse med et canadisk filmhold og 
arkæolog Neil Price fra Uppsala Universitet. Her står de ved Toftegård uden for Køge, hvor Anna har 
gravet, og snakker om, hvordan vikingernes bopladser var organiseret. Optagelserne skal bruges til 
bonusmateriale til 3. sæson af tv-serien "Vikings". 
 
Vester Egesborg. 
 
Emne: Anløbs- og handelsplads fra yngre jernalder. 
Formål: Publicering af udgravningen og dens afledte resultater. Dette arbejde udføres af 
museumsinspektør, ph.d. Jens Ulriksen, Roskilde Museum, som har været daglig leder af de fleste af 
udgravningerne for Næstved Museum.  
Samarbejdspartnere: Zoologisk Museum, KU, samt analyser af smedemateriale hos lektor ph.d. 
Henriette Lyngstrøm, Saxo-instituttet, KU 
Publikation: Der udgives en monografi med resultaterne samt en videnskabelig ”fællesartikel”. 
Vilkår og forudsætning: At der sikres midler gennem eksterne finansiering fra fonde og puljer bl.a. til 
frikøb af Jens Ulriksen.  
Ressourcetræk: Flemming Rieck og Keld Møller Hansen 
Ansvarlig: Flemming Rieck 
 
Handleplan  
2014: Manuskriptudarbejdelse og publikation 
 
Resultat 
Manuskriptudarbejdelse blev påbegyndt i oktober 2014. Krogagerfonden og Becketfonden har begge 
ydet støtte til projektet hvilket har muliggjort frikøb af Jens Ulriksen. 



 

 

 

53 

 
 
Ph.d.-projekt: Ideen om det gode liv – samspillet mellem menneske og arkitektur 
i vikingetidens samfund 
 
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’. 
Samarbejdspartnere: Århus Universitet 
Publikation: Projektet skal afvikles i artikelform med løbende publicering af resultater i 
fagfællebedømte tidsskrifter og antologier. 
Vilkår og forudsætning: At der sikres økonomi til en ph. d. 
Foreløbig finansiering: 350.000 kr fra projekt Førkristne Kultpladser , 450.000 kr fra Kulturstyrelsen 
1.306.000 kr fra Aarhus universitet (hvor Ph.d.-opslag har fundet sted, afgøres i første halvdel af 
december 2013, start 1.2.2014) 
Resterende finansiering på 506.000,- søges dækket af Kulturministeriets forskningspulje 
Ressourcetræk: Anna Beck 
Ansvarlig: Flemming Rieck 
 
Handleplan  
2014: Ph. d igangssættes 
2017: Ph. d afsluttes uprimo 2017 
 
Resultat 
Kulturstyrelsens forskningspulje bevilligede 3 x 150.000 kr. Projektet igangsat 1.10.2014 
 
 
TEMA: BORGE 
 
Danmarks Borgcenter   
 
Emne: Museum Sydøstdanmark har med Danmarks Borgcenter fokus på borgforskning i hele landet. 
Udgangspunktet er forskningsrelaterede undersøgelser på borgen i Vordingborg, men også ældre og 
yngre borge fra museets område inddrages i forskningen.  
Formål: Det er Danmarks Borgcenters ambition sammen at blive den centrale forsknings- og 
formidlingsenhed for borge og voldsteder i Danmark og Østersøområdet. Museet ønsker gennem et 
samarbejde med museer og universiteterne at kunne udvikle sig som Østersøregionens sektor-
forskningsinstitution på sit felt.  
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Danmarks Borgcenter ønsker at skabe et markant internationalt forskningsmiljø i samarbejde med 
bl.a. Nationalmuseet og Århus universitet.  
Forskningsmiljøet vil kvalitetssikre borgcenterets forskning og skabe mange nye lag af mere og mere 
præcis viden om 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. 
Formidlingen samt de afledte forskningsresultater sker på hjemmesiden, i udstillinger, publikationer og 
foredrag på såvel populært som videnskabeligt niveau.  
Samarbejdspartnere: Danske og udenlandske museer og universiteter 
Vilkår og forudsætning: Der indgås en bindende og formaliseret samarbejdsaftale med 
Nationalmuseet, universiteter og museer. 
Netværk: Dansk Borgforskerforum, Castella Maris Baltici, Castles around the Baltic Sea 
Ressourcetræk: Enheden består af 1/4 årsværk  
Ansvarlig: Flemming Rieck  
 
Handleplan 
2014: 1. Kvartal: Forskningsplan udarbejdes 
 

 
 
Danmarks Borgcenter deltog i september i de første systematiske arkæologiske udgravninger 
nogensinde lavet på Hammershus. Målet var en præcis datering af middelalderborgen. 
Undersøgelserne blev udført i samarbejde med Nationalmuseet, Naturstyrelsen og Bornholms 
Museum.  
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Borgforskerforum 28. April på Danmarks Borgcenter.  Anders Ohlsson fra Lund Universitet fortæller 
om fundet af en myrdet kvinde under udgravningerne af et stenhus i Färlov, Skåne. 
 
 
Museet vil i den kommende årrække prioritere Borgring (se nedenfor) samt en række mindre 
forskningsprojekter relateret til Vordingborg såsom:  

• Vordingborgs ydre forsvarsværker – vold og grav; form, udbredelse, funktion og datering 
• Vordingborg under belejring 
• Vordingborg – borgens militære, boligmæssige og administrative funktioner 

 
 
Borgruinen i Vordingborg – undersøgelser og internationale kontakter 
 
Emne: Vordingborg Slots udvikling og betydning for dansk politik fra ca. 1000 til 1750 
Formål: Vordingborg er Danmarks vel nok største middelalderborg. Borgens størrelse understreger, 
at borgen gennem middelalderen har været af største betydning for den danske kongemagt, hvilket da 
også bekræftes af de desværre ret få skriftlige kilder, der omhandler borgen. Gennem indsamling og 
validering af ældre såvel som nyere undersøgelser udredes dette vigtige militære borganlægs 
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bygningshistorie og internationale relationer fra sen vikingetid til renæssance. Arbejdet tager 
udgangspunkt i de arkæologiske undersøgelser, som Museum Sydøstdanmark har forestået gennem 
de sidste 17 år, samt inddragelse af ældre undersøgelser. 
Arbejdet forventes at tage sammenlagt 2 år.  
Samarbejdspartnere: Nationalmuseet; Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik, Aarhus 
Universitet  
Publikation: Undersøgelserne skal munde ud i en monografi, og forskningsresultaterne skal desuden 
indgå i den kommende formidling af Vordingborg i både reale og virtuelle udstillingsrum. 
Vilkår og forudsætning: Midler til publikation søges hos diverse fonde. 
Ressourcetræk: Dorthe Wille-Jørgensen; medarbejder til indscanning og vektorisering af 
håndtegnede udgravningsplaner (2 mdr.).  
Ansvarlig: Flemming Rieck  
 
Handleplan  
November 2013: Manuskript foreligger og sendes til fagfællebedømmelse. 
April 2014: Værket udkommer og præsenteres i forbindelse med åbningen af Danmarks Borgcenter. 
 
Resultat 
I april udkom bogen: Kongens borg – 123 års arkæologi på Vordingborg. I bogen præsenteres den 
første samlede fremstilling af Vordingborg Borgs bygningshistorie og internationale relationer. Værket 
tager udgangspunkt i de arkæologiske undersøgelser som Museum Sydøstdanmark har forestået fra 
1995 til 2012 ved forfatteren, museumsinspektør Dorthe Wille-Jørgensen. Undersøgelser, hvis 
resultater gennem årene har medført, at borgens historie har måttet revideres gang på gang. 
Bogen indledes med en beskrivelse af, hvordan Vordingborgs ruiner med Gåsetårnet ikke alene har 
influeret på byens selvopfattelse men også stået som et dansk nationalromantisk symbol, der har 
inspireret både malere og digtere gennem tiden. 
Dernæst gives et resumé af Nationalmuseets undersøgelser mellem 1889 og 1946 som baggrund for 
bogens hovedafsnit, der behandler metoder for og resultater af Dorthe Wille-Jørgensens 
undersøgelser. 
I det afsluttende kapitel beskrives Vordingborgs udvikling fra en vikingetids kongsgård over en lille 
træborg i 1100-tallet til en imposant kongeborg af internationalt tilsnit under Valdemar IV Atterdag i 
sidste halvdel af 1300-tallet. Efter forskellige ombygningstiltag i 1500-tallet, i et forsøg på at 
imødekomme renæssancens idealer, overgår Vordingborg med enevældens indførelse i 1660, til 
kongens bror, prins Jørgen som arvelen. Den gamle borg rives ned, og et elegant barokpalæ rejses i 
dens sted. 
Lige siden Nationalmuseernes undersøgelser i 1946 blev afbrudt på grund af snevejr, har man 
efterlyst en videnskabeligt funderet publikation af den store kongeborg Vordingborg. Med denne bog 
er efterlysningen imødekommet. 
 
 
Borgring  
 
Emne: Nyfunden borg 
Formål: Efter geoelektriske undersøgelser gennemført i august 2013, har det vist sig, at der på en 
mark ved Lellinge (Vallø Stift) ligger en fuldstændig cirkelformet vold af samme dimensioner som 
Fyrkat ved Hobro og Nonnebakken i Odense. 
Voldanlægget kan være landets femte ”Trelleborganlæg”. En undersøgelses- og forskningsplan skal 
udarbejdes snarest. Senere må anlægget indstilles til fredning. 
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Samarbejdspartnere: Århus universitet og Nationalmuseet 
Publikation:  
Vilkår og forudsætning: At der sikres økonomi til gennemførelse af undersøgelsen. Kulturstyrelse og 
fonde ansøges. 
Ressourcetræk: Nanna Holm og Jonas Christensen 
Ansvarlig: Nanna Holm 
 
 

 
 
 
Mistanken om en ny Vikingeborg ved Køge blev endelig bekræftet ved museets udgravninger i 
sensommeren 2014. Borgring ses tydelig på resultaterne af de geofysiske målinger foretaget i 2013 
sammen med Helen Goodschild. 
 
Gennem en bevilling fra Kulturstyrelsen samt museets egen undersøgelsespulje blev i sensommerne 
gennemført en arkæologisk undersøgelse af den formodede ringborg. Undersøgelserne viste at der 
på stedet findes landets femte ”Trelleborganlæg”. 
Ringborgen måler 145 meter i ydre diameter (og en indre diameter på ca. 122 meter) og kan dermed 
nok regnes for den tredjestørste af de kendte borge af trelleborgtypen. Den var udstyret med en 10-11 
m bred vold, omkranset af en palisade - et skanseværk af tilspidsede træpæle. Der er ikke fundet 
nogen voldgrav i tilknytning til anlægget, men Ellebækken, der løb ret vest for borgen, kan måske 
have tjent som en naturlig barriere og en mindre sø nord/nordøst for borgen og dennes afløb øst om 
borgen (Sydmotorvejen er nu lagt hen over større dele af dette afløb) kan måske have tjent samme 
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formål. Borgens nord- og østport lå ved udgravningen i 2014 præcis placeret der, hvor man ville 
forvente de skulle være, når der er tale om en borg af trelleborgtypen. 
Borgring er det femte danske medlem af gruppen af såkaldte trelleborge, som tæller Trelleborg ved 
Slagelse, Nonnebakken i Odense, Fyrkat ved Hobro og Aggersborg ved Limfjorden. Disse anlæg 
dateres alle til årene omkring 980 e.Kr.  
Området omkring borganlægget har i vikingetiden ligget strategisk placeret inde i landskabet på et 
sted, hvor de gamle hovedveje fra Roskilde og Ringsted mødtes og nåede ud til to vandløb i Køge 
Ådal, der i vikingetiden var en sejlbar fjord og én af Sjællands bedste naturhavne, hvor fra man let har 
haft adgang til Køge Bugt. 
Museet udformede i efteråret et udkast til en forskningsplan. Forskningsplanen strækker sig over fire 
år og søges finansieret fortrinsvis af fonde. Forskningen gennemføres i samarbejde med Århus 
Universitet og Nationalmuseet. 
 
 
ANDRE PROJEKTER 
 
Sct. Gertruds Kapel 
 
Emne: Sct. Gertruds Kapel og Sankt Gertruds kult i Danmark. 
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 og forudsætning: Manuskriptudarbejdelse er finansieret af Kulturstyrelsen. Der søges midler 
til trykning af bog. 
Ressourcetræk: Flemming Rieck (redaktionelt arbejde) 
Ansvarlig: Flemming Rieck. 
 
Handleplan  
2013: 1. kvartal: Manuskript 
2014: Publikation 
 
Udskudt til 2015 
 
Sjællands Middelalder 
  
Emne: Sjællands middelalderlige landbebyggelse. 
Formål: En fælles tværfaglig forskningsindsats med det formål at lave en totaloversigt over det kendte 
arkæologiske materiale, der belyser den middelalderlige landbebyggelse på Sjælland og 
omkringliggende øer. Målet er at opnå en status over forskningen samt udarbejde en fælles strategi 
for fremtidigt målrettet forskningsarbejde. Arbejdet koordineres af en arbejdsgruppe med medlemmer 
fra Museum Sjælland og Museum Sydøstdanmark (den tænkes dog udvidet med repræsentanter fra 
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samtlige sjællandske stormuseer). 
Samarbejdspartnere: Museum Sjælland, Nationalmuseet, de resterende sjællandske museer og 
andre interesserede.   
Publikation: Der udgives en monografi med artikler fra forskningsseminar, samt oprettes en database 
over det arkæologiske materiale, der belyser landbebyggelsen på Sjælland og omkringliggende øer. 
Vilkår og forudsætning: Næstved og Køge Museer har begge indgået en konsortieaftale om at 
deltage i styregruppen for projektet i størrelsesordenen 83 timer pr museum/år. Dette er en del af 
projektets egenfinansiering. 
Ressourcetræk: 2x83 timer på årsbasis i en rammeperiode på 3 år. 
Ansvarlig: Anna Beck og Kasper Wurr Stjernqvist 
  
Handleplan 
2013: Afholdelse af workshop med referencegruppe, sjællandske museer samt andre indbudte gæster 
i januar. I løbet af sommeren udføres feltarbejde samt uddannelsesgravning i St. Valby ved Slagelse. 
Med årets udløb skal der foreligge en brugbar databasestruktur. 
2014: Konference/forskningsseminar afholdes forår 2014 efterfulgt af publikation, såfremt bevillinger 
er fremskaffet. Påbegyndelse af indsamling af datamateriale (i samarbejde med de sjællandske 
museer). 
 
Resultat 
I 2014 er arbejdsgruppen for Sjællandsmiddelalder udvidet med en række museer fra Sjælland både 
Københavns Museum og Museum Lolland Falster er indtrådt i arbejdsgruppen. 
Årets forskningsgravning foregik på i den tilsandede Landsby Torup i Museum Nordsjællands område. 
Udgravningen som samtidig fungerede som seminargravning for er hold studenter fra middelalder- og 
renæssance arkæologi fra Aarhus Universitet afdækkede to gårdsanlæg fra den sene del af 
middelalderen. Det helt specielle var bevaringsgraden af gårdstomter hvor der flere steder fandtes 
murværkbevaret oven på syldsten og fodremme. Som erfaringsudveksling var udgravningen en stor 
succes. 
Arbejdsgruppen har året igennem arbejdet med at inddrage andre fagdiscipliner såsom 
stednavneforskning og historikere. I skrivende stund er planlagt et miniseminar på 
Navneforskningsinstituttet på Københavns Universitet i slutningen af januar 2015.  
 
 
Nyere tid - Forskning 
 
Emne: Opkvalificering af forskning. 
Formål: Ved de fusionerede museer i Museum Sydøstdanmark har den forskningsmæssige indsats 
gennem årtier været koncentreret om det arkæologiske område. Det har betydet, at museet har en 
stærk national placering inden for arkæologien, medens den historisk-etnologiske forskning har været 
af beskedent omfang.  
Med de personalemæssige og økonomiske ressourcer, som nu er til stede på museet, er der 
potentiale til at sikre Museum Sydøstdanmark en fremskudt forskningsmæssig position blandt danske 
museer.  
Samarbejdspartnere: Skal defineres 
Vilkår og forudsætninger: Nyere tids forskning vil målrettes emnerne: Handel og søfart samt 
Kunsthåndværk og industrialisering (specielt Holmegaard og Kähler) 
Ressourcetræk: Nyere tid 
Ansvarlig: Keld Møller Hansen 
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Resultater: 
Museets har udpeget en række forskningsemner som nu indgår i årsplanerne for 2015-2018. Disse er 
afgrænset i forhold til to overordnede områder: Kunsthåndværk og Handel, industri og infrastruktur 
Kunsthåndværk: 

• Etnologisk undersøgelse af Holmegård Glasværk 
• Lamper fra Fyens Glasværk 
• Hegnetslund Teglværk og Lervarefabrik 

Handel, industri og infrastruktur 
• Infrastruktur - broforbindelser 
• Handelsaristokratiet på Sydsjælland og Møn 
• Identitet: Havneby 
• Broer og færgesteder 
• Industri, globalisering, lokalisering 
• Næstved Havn i Susåen - Sjællands port mod Østersøen 

Et forskningsudvalg vil i årene 2015- prioritere museets indsats i forhold til de forskellige emner. 
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10.0 Formidling og undervisning  
 

I 2014 åbnede Danmarks Borgcenter i Vordingborg. Museet er en spydspids inden for historisk 
formidling og har høstet meget stor anerkendelse for netop formidlings- og kommunikationsarbejdet.  
På Næstved Museum har vi brugt året på at bygge op til den forandring, som vil komme i 2015 med 
Det Ny Holmegaard. Således har udstillings- og aktivitetsprogrammet har været tilrettelagt, så det har 
kunnet understøtte ideerne og samarbejdet med partnerne i Det Ny Holmegaard.  
Til Køge Museum lykkedes det i 2014 at opnå støtte på 10,5 mio kr. fra Nordea Fonden til den 
Museum Management Model for kulturhistoriske museer, som vi har udviklet. Det betyder, at det 
faglige indhold og udstillingernes form i Køge er blevet udviklet i tæt udveksling med forretningsplaner 
inden for forskning, formidling og økonomi med henblik på den kommende driftsvirkelighed. Museet 
åbner i juni 2015.  
På Møns Museum muliggjorde en bevilling fra Realdanias program Stedet Tæller på 2,5 mio kr., at vi 
kunne iværksætte kulturvandreruten Camønoen. Camønoen er første skridt på vejen mod at forandre 
Møns Museum til også at være et turismerettet destinationsmuseum med åbning i påsken 2016. 
 

10.1 Organisering 
 
Museets udviklingschef har det overordnede ansvar for undervisning og formidling på Museum 
Sydøstdanmark, fordi begge områder er organiseret som en tværfaglig opgave. Således medvirker 
faginspektører, afdelingernes publikumsansvarlige, museets to fastansatte undervisere samt en række 
timeansatte til at løfte formidlings- og undervisningsopgaverne i museets afdelinger.  
 
10.2 Udstillingshuse   
 
Museum Sydøstdanmark har syv udstillingshuse: Boderne og Helligåndshuset (Næstved Museum), 
Køge Museum, Danmarks Borgcenter, Møns Museum, Museumsgården og Køng Museum. Museet 
har organiseret sig således, at der til museerne i Næstved, Køge, Vordingborg og på Møn er knyttet 
en afdelingsleder og en publikums- og arrangementsansvarlig. Der er indgået driftsaftaler på 
Museumsgården og Køng Museum med henholdsvis Museumsgårdens venner og Køng Museums 
Støtteforening. 
 
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, 
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militært sygehus, telefonmagasin og husvildeboliger. 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.  
 
Næstved Museum - Boderne 
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. 
 
Køge Museum - Købmandsgård 
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. Efterhånden som 
København voksede, begyndte det at gå tilbage for Køge. Da købmandshandlen på gården stoppede 
slutningen af 1700-tallet, blev købmandsgården i stedet indrettet til militærlager og officersherberg. I 
1823 blev det fattighus med plads til 80 fattiglemmer, der skulle spinde og væve for føden. 
Købmandsgården er et af ladets bedste eksempler på renæssancens byggestil, og mange af de 
oprindelige elementer i konstruktionen og udsmykningen findes stadig bevaret i huset. Bygningen er 
hermed også en ypperlig repræsentant for de over 50 bevarede renæssancebygninger i Køge. 
Køge Museum flyttede ind i bygningerne i 1910. Museumskomplekset består af hovedhuset mod 
Nørregade, en hertil hørende længe, en have og endelig Daldorfs Hus, som menes at stamme fra 
1500-tallet. Bygningerne blev færdigistandsat i foråret 2014.  
Nye udstillinger, forsknings- og oplevelsesformidling er blevet forberedt i 2014 og åbner i juni 2015. Se 
afsnittet om Projekter/udstillinger. 
 
Danmarks Borgcenter - Vordingborg Slotsruin  
Vordingborg Slotsruin er resterne af den middelalderlige kongeborg Vordingborg.  
Den første borg blev grundlagt af kong Valdemar den Store omkring år 1160. Men allerede før har der 
på stedet ligget en stormandsgård. 
Borgen blev flere gange ændret og udvidet, men mest markant under Valdemar Atterdag. Atterdags 
byggerier medførte at borgen i slutningen af 1300-tallet fremstod som Danmarks største rigsborg med 
9 fæstningstårne og 12 halvtårne, forbundet af næsten 800 meter fæstningsmur i 8 meters højde. De 
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store fæstningstårne omfatter bl.a. Gåsetårnet, Ormetårnet, Jomfrutårnet, Valdemarstårnet og 
Møllebæktårnet - navne som dog først kendes fra 1600-tallet og frem.  
Vordingborg blev aldrig udbygget med bastioner, der kunne modstå kanoner, og mistede sin militære 
betydning. Diverse om- og tilbygninger forandrede ikke grundlæggende borgen, og nutidens ruiner 
afspejler Valdemar Atterdags borg. Efter Svenskekrigene i midten af 1600-tallet blev borgen revet ned. 
I 1671-73 blev der på den gamle borggrund opført et barokpalæ til Prins Jørgen, søn af Frederik III. 
Prins Jørgen blev i 1683 gift med dronning Anne af Storbritannien og nåede sikkert aldrig at bo på 
Vordingborg. Efter at alle kongehusets besiddelser i Sydsjælland i 1744 blev solgt, blev det tomme 
palæ også revet ned i 1750. Et bindingsværkshus findes i dag der hvor en af mandskabsfløjene til 
slottet lå. Bindingsværkshuset indgik fra 1917 som en del af Sydsjællands Museum og blev fra april 
2014 en del af det nye Danmarks Borgcenter. Bindingsværkshuset rummer billetsalg, toiletter, 
garderobe og restaurant. Danmarks Borgcenters udstillinger er indrettet i en ny museumsbygning 
forbundet med bindingsværkshuset. Bygningen er tegnet af Lundgaard og Tranberg Arkitekter og 
færdiggjort i 2014. Den nye museumsbygning har det højest mulige sikringsniveau og alle moderne 
udstillingsfaciliteter. 
 
Møns Museum - Empiregården   
 
Fra slutningen af 1700-tallet og helt frem til 1922 har det været købmænd og handelsfolk, der har ejet 
Empiregården. Gården har oplevet ændringen fra købmandsgård med eget jordtilliggende og 
husdyrhold på gården til den nye tids købmandsbutik. Jordbrugsdelen forsvandt og længerne brugtes i 
stedet til lager for den stadig stigende mængde varer købmanden skulle kunne levere. 
Det oprindelige forhus var 24 fag langt, men i 1813 blev de 18 østligste fag nedrevet, hvorefter den 
nuværende karakteristiske hovedbygning blev rejst. Bygherren købmand Hendrich Krænchel opfører 
hovedbygningen til beboelse. Men i den vestre del etableres allerede nogle år senere en butik med 
egen indgang. Butikken nedlægges i 1900-tallet og rummer herefter bl. a. praksis og bolig for en af 
Danmarks første kvindelige praktiserende læger, Jensa Thøger Sørensen. 
Siden 1958 har bygningen huset Møns Museum. I dag fungerer Empiregården som det 
kulturhistoriske museum for hele Vordingborg Kommune, men med en selvfølgelig hovedvægt på den 
mønske kulturarv. I 2014 er baghuset i Møns Museum blevet istandsat, så det store midterste rum kan 
fungere som foredrags-, undervisnings- og aktivitetssted. Desuden er de store vinduer blevet udskiftet 
med nye døre ud mod museets hyggelige gård. I 2015 følger et tekøkken i baghusets bagerste rum 
samt en siddetrappe i gården foran de nye døre. 
 
Museumsgården - Hans Hansens gård  
 
I en stor have, på markerne syd for Keldbylille på Møn, ligger en fredet firlænget gård fra 1800-tallet. 
Her bor indtil 1964 Hans Hansen – en historisk interesseret gårdejer, Hans Hansen testamenterer sine 
gamle møbler og gård til Nationalmuseet, og i 1968 åbner Museumsgården første gang dørene for 
museumsgæster. 

Tiden er ikke gået sporløst hen over gården. Den landbrugstekniske udvikling kræver ombygninger og 
f.eks. er kostalden udvidet og moderniseret. Man kan følge denne udvikling fra landboreformerne 
omkring 1800 til Hans Hansen i 1930erne driver et moderne landbrug med en af egnens første 
traktorer. Traktoren står stadig i gårdens vognskur. 
Nationalmuseet forærer I 1990 gården til Møns Kommune som overlader driften til Møns Museum. 
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Museumsgården drives i dag i fællesskab af museet og Museumsgårdens Venner, som er 
Museumsgårdens støtteforening, som et frilandsmuseum. 
 
Køng Museum – Gl. Øbjerggård 
 
I 1774 køber den københavnske storkøbmand Niels Ryberg et stort jordgods i Køng. Her bygger han 
et af landets tidligste og fineste fabriksanlæg til fremstilling af hørtekstiler.  
Fabrikkens administrationsbygning Gl. Øbjerggård bliver bygget 1781-82 i nyklassicistisk stil. 
Bygningen er placeret centralt i Køng by og vidner sammen med ”hospitalet” og ”spindeskolen” om det 
Rybergske industrieventyr.  
Gl. Øbjerggård er for blot 20 år siden en ruin, men et samarbejde mellem ejeren, 
fredningsmyndighederne, Vordingborg Kommune og ikke mindst engagerede lokale borgere, 
medfører at huset bliver gennemgribende restaureret og i 1999 kan tages i anvendelse som museum. 
Her kan man besøge en permanent udstilling om fabrikkens historie og nyde det nænsomt og smukt 
restaurerede hus. Desuden vises skiftende særudstillinger af kulturhistorisk tilsnit samt udstillinger af 
kunstnere eller kunsthåndværkere. 
 
Fremtidens udstillingshuse i Museum Sydøstdanmark  
Der er tre kulturhistoriske museer i Museum Sydøstdanmark, der formidler den lokale kulturarv i 
museets tre kommuner, Næstved, Køge og Vordingborg. I Køge er museumsbygningen blevet 
renoveret i 2013/14, og de nye udstillinger er forberedt til åbning i juni 2015. I Vordingborg Kommune 
er det lokale kulturhistoriske museum i Stege blevet istandsat og forsynet med opdaterede udstillinger 
om tiden fra 1660-1950 i 2013. Nye udstillinger, der spænder fra oldtid til aktuel nutid er under 
forberedelse med åbning i hhv. november 2015 og marts 2016. I Næstved skal Helligåndshuset 
gennemgå samme proces med både renovering og indretning af nye udstillinger. Udviklingsprocessen 
er forberedt til at blive sat i gang i 2015.  
Det Ny Holmegaard blev færdigformuleret som prospekt i 2014 i tæt samarbejde med Næstved 
Kommune og gennemgår nu en ekstern vurdering af Realdania med henblik på den kommende 
fundraisingproces.  
 
 
10.3 Udstillinger  
Danmarks Borgcenter - åbningsudstilling  
Åbningsudstillingen i Danmarks Borgcenter stod færdig og åbnede i april 2014. En første evaluering af 
udstillingen viser, at 84% af udstillingens gæster bliver i udstillingen i mere end en time. Det er meget 
flotte tal sammenlignet med besøgsstatistikker fra andre museer og vidner både om en høj kvalitet og 
en stærk fascinationskraft i udstillingen. Udstillingen fik da også de maksimale 6 hjerter i Politikens 
anmeldelse.  
Intentionen med udstillingen har været at skabe adgang til Danmarks middelalderhistorie på en måde, 
som er relevant for nutidens mennesker. Et af de vigtigste greb i udstillingen er et bevidst fokus på 
almen-menneskelige og tidløse tematikker. Magt er valgt som omdrejningspunkt, men også alliancer, 
venskaber, storhed og fald er emner i udstillingen. Magt er et begreb, som alle mennesker forholder 
sig til i deres hverdag - i dag som i middelalderen - i hjemmet, på arbejdspladsen og på 
samfundsniveau. Ved at gøre både middelalderens og nutidens magtstrukturer tydelige i udstillingen, 
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slår vi hul i tiden og skaber forståelse for, at det danske demokrati og almindelige omgangsformer står 
på skuldrene af vores fælles historie.  
I udstillingen smelter autentiske fund fra middelalderen sammen med højteknologisk formidling, 
moderne design, gigantiske projektioner og rå arkitektur. Historien om middelalderens borge, konger 
og magt fortælles gennem udvalgte genstande, som hver især bidrager med et unikt perspektiv til den 
overordnede fortælling. Udstillingen er skabt som en filmisk og stemningsmættet oplevelse, der 
nytænker den traditionelle formidling. Nøglen til udstillingen er borgcentrets iPad guide, som alle 
besøgende får i hånden, når de køber billet. iPad’ens kamera, GPS og skærm bruges til at skabe de 
perfekte formidlingsrammer. Guidens skærm viser forklarende animationer og film. Der findes også 
mere uddybende tekster om de enkelte genstande. iPad’en er nem at betjene og giver mulighed for at 
vælge sin egen vej gennem udstillingen.  
Hele udstillingshuset er iscenesat med lysprojektioner på væggene. Projektionerne er udviklet af lys- 
og videokunstnerne fra Dark Matters. Formålet med samarbejdet har været at udvikle en ny form for 
rumskabende og stemningsmættet oplevelse, når gæsten besøger borgcentret. De visuelle værker 
understøtter historierne i udstillingen og fortæller alt det, der ikke kan skrives eller siges med ord. 
Der er udviklet et særligt soundtrack til borgcentrets udstilling. Soundtracket følger gæsten rundt i 
udstillingen og skifter automatisk efter hvor gæsten bevæger sig hen. Soundtracket er komponeret af 
komponisten Rasmus Zwicki og spiller sammen med udstillingens projektioner. Soundtracket er ikke 
traditionel middelaldermusik, men en moderne fortolkning baseret på lydeffekter og elektronisk musik.  
 
iPad guiden i Danmarks Borgcenter er både nøglen til gæstens besøg og til museets evaluering. iPad 
guiden registrerer gæsternes adfærd i udstillingen, så det er muligt at se statistik på, hvor længe 
gæsterne bliver stående ved hver enkelt genstand, hvordan de bevæger sig i udstillingen, hvilke film 
der er mest set osv. Det er meget værdifuld viden, som bliver brugt fremover både i borgcenteret og i 
Museum Sydøstdanmarks øvrige afdelinger. En systematisk gennemgang i de data, iPad guiden har 
lagret, vil blive gennemført i forbindelse med borgcenterets første fødselsdag i 2015. 
Med iPad guiden, som udleveres med billetten, kan gæster på Danmarks Borgcenter gå på 
opdagelse. Guiden fortæller historier, viser film og animationer, når man nærmer sig spændende 
steder på borgruinen. Guiden er desuden udstyret med avanceret augmented reality teknologi og 
spillet Ghost Hunt. Inde i borgcenterets udstilling fungerer iPad guiden som platform for formidling af 
udstillingens genstande. Alle genstande bliver formidlet med en lille historie, der er indtalt på iPad 
guiden, men der er også forklarende animationer og korte film med spændende nulevende 
mennesker, der fortæller om forhandlingsstrategi, om magtmennesker, magtfuld mode og om at være 
i krig. Endelig har iPad guiden et børnespor med små fiktive og illustrerede fortællinger, der knytter sig 
til udvalgte genstande i udstillingen. 
 
 
Næstved Museum 
 
Bodytime – tre udstillinger om kroppen (19. Januar-30.marts) 
Bodytime i Næstved er et udstillingssamarbejde mellem Rønnebæksholm og Næstved Museum. 
Udstillingen bygger på den originale særudstilling fra Viborg som er produceret af Skovgaard Museet, 
Viborg Kunsthal og Viborg Museum, 
 
Bestemmer du selv over krop? Kommer skønhed indefra? Hvad siger din krop om dig? Til alle tider 
har mennesket på forskellige vis defineret, hvordan vores kroppe har skullet forme sig. Bodytime er tre 
udstillinger, der viser, at vores kroppe også en del af den tid og kultur, vi lever i. 
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I Helligåndshuset betragtes kroppen fra en kulturhistorisk vinkel. Rønnebæksholm viser billedkunstens 
arbejde med kroppen, mens vi i Boderne viser samtidskunstens optik på kroppen.  Hver udstilling er 
en oplevelse i sig selv. Vi anbefaler dog, at man ser alle tre udstillinger og derigennem får en bred og 
mangfoldig indsigt i menneskets opfattelse af kroppen gennem tiden. 
 
Natur og geometriudstilling i Boderne (6. April – 31. Maj) 
Særudstilling med Dorthe Wolff Sørensen og Bjarne Jespersens træskærerarbejder. Dorthe Wolff 
Sørensen arbejder med motorsav i store træstammer. Senest er hun begyndt at male, og på 
udstillingen vil man kunne se et udvalg af finurlige malerier, hvor hun blander naturelementer med 
konstruktive detaljer. Bjarne Jespersen skærer også i træ, men på en helt anden måde – nemlig småt 
og præcist. Han skærer figurer inde i fugererne og dyrker geometrien. 
 

 

 
 

Bjarne Jespersens fantastiske, små skulpturer i træ 
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Geertsen versus i Boderne (30. august-31. Januar) 
Udstillingen Geertsen VERSUS er en pottemagers dialog med sit historiske ophav. Igennem 15 
tableauer sammenstiller Geertsen værker med udvalgte værker fra Kähler-familiens store produktion 
gennem 4 generationer i årene 1839-1974. Her vises et slægtskab, der ikke kun har parallel i kraft af 
form, glasur og teknik, men et helt fælles mindset, der har sine rødder helt tilbage i antikken. Michael 
Geertsens drivkraft i hans keramiske kunstproduktion har i høj grad været opportunistisk ud fra en idé 
om, at alt før det moderne gennembrud var ”småborgerlig grossererkeramik”.  Efter 25 års dagligt 
arbejde med leret må han dog konstatere, at det meste er gjort før, og gentagelserne står i kø. Lerets 
egen, indbyggede logik og de grundlæggende undersøgelser i materialet er de samme på tværs af tid 
og kultur. Det er dette kollektive slægtskab mellem alle tiders pottemagere, som udstillingen sætter 
fokus på. 
I Næstved Museums store samling af keramik fra Kählers værksteder i Næstved har Geertsen udvalgt 
værker, der spænder fra pragtvaser, vist på verdensudstillingerne i slutningen af 1800-årene og 
begyndelsen af 1900-årene, til dagligdagens hverdagsprodukter og piv-i-røv-dyr. De historiske ting er 
sammenstillet med værker fra Geertsens egen produktion gennem de sidste 20 år. Disse spænder fra 
unikaværker, der har været vist på galleri i New York, til små lysestager, masseproduceret i Kina. 
Michael Geertsen (f. 1966) er udlært som pottemager i Stensved i 1988 og uddannet fra Danmarks 
Designskole, linjen for industriel design, i 1993. Hans værker er bl.a. repræsenteret på Metropolitan 
New York, Cooper Hewitt National Design Museum New York, MAD/Museum of Arts and Design New 
York, V&A (Victoria & Albert Museum) London og Designmuseum Danmark. Han har i 2012 udført en 
permanent installation på V&A i London samt i 2009 en murudsmykning i Hanoi. Herhjemme er han 
repræsenteret af Galleri Specta i København og er desuden repræsenteret på gallerier i New York, 
Bruxelles og Paris. 
 

 
 
Reception: Geertsen versus 
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Møns Museum  

En satanisk spøg  (21. Februar-18. April)) 
Fredag d. 21. februar åbnede Møns Museum en særudstilling, som helt ekseptionelt kunne byde på et 
foto af Vorherre! Billedet skal være taget i 1901 af selveste hoffotograf Peter Elfelt, som i et 
medfølgende brev forklarer, at den dårlige billedkvalitet skyldes, at det blev taget i smug en nat på 
Anholt Kro, hvor Vorherre og Fanden havde sat hinanden stævne…..! 
I efteråret 2013 satte et par journalister fra dagbladet Politiken sig for at efterforske sagen og én gang 
for alle finde ud af, om der var tale om rigtig satanisme eller om det hele bare var en ”satanisk spøg”. 
Det viste sig at være den nu afdøde Knud Langkow, der for sin egen fornøjelses skyld havde 
produceret hundredvis af mønter, samt en række breve og genstande, som det blev hævdet havde 
med en satanskult på Anholt at gøre. Han opdigtede historier om ypperstepræstinden Alice 
Mandragora og om ”ligvendingsfester” på Anholt, og han gemte møjsommeligt genstandene under 
montrer og statuer på museer, og på prædikestole og under kirkebænke i kirker. 
Udstillingen på Møn har titlen ”En satanisk Spøg” og viser nogle af de mange breve og gentande, som 
i tidens løb er blevet fundet på Museum Sydøstdanmarks afdelinger i Stege, Vordingborg, Næstved og 
Køge. Museet har også indlånt Knud Langkows skrivemaskine til udstillingen, som han skrev sine 
mærkelige men også humoristiske breve på.  
 
 

 
 

Illustration tv.:  Motiv fra satanmønterne., illustration th:  Anholt, Lucifers ø”: Et af Knud Langkows 
hjemmelavede stempler, anvendt på breve og i hans eget pas. 
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Jubilæumsudstilling 
 
Møns Museum kunne fejre sin 100 års fødselsdag i 2014. I den anledning inviterede museet 
Museumsforeningens mange frivillige ind i et samarbejde om at markere fødselsdagen. Med dette 
initiativ ville museet styrke relationen til den del af museets brugere, som - kva det historiske faktum at 
Møns Museum i sin tid er stiftet af lokale borgere - føler et stærkt bånd og ejerskab til museet.  
Resultatet af samarbejdet blev en udstilling, der både fortæller Møns Museums historie og viser de 
første 100 genstande, som museets stiftere indsamlede. Det er meget interessant på den måde at 
kunne se, hvad mennesker for 100 år siden syntes, at nutidens mennesker skal vide om dem. 
Der blev også i anledning af jubilæet udstillet genstande fra museets samlinger i byens butikker. Selve 
dagen blev markeret med et optog gennem Stege og en stor fest i museets gård. Alt sammen 
arrangeret af Museumsforeningen med dens dynamiske formand John Holmer i spidsen. 
Under arbejdet med en af særudstillingerne: ”Om de kulturhistoriske foreninger og museer i 
Vordingborg” – fremkom et overraskende resultat: Vordingborg Kommune rummer ikke mindre end 21 
museer, alle offentlig tilgængelige (private som offentligt støttede), samt hele  
34 kulturhistoriske foreninger, lige fra museumsforeninger, lokalhistoriske foreninger og 
bevaringsforeninger til ”Prins Jørgens Garden”, som jo i høj grad fungere som en kulturhistorisk 
påmindelse til ”Foreningen for Historiske Planter” på Møn.  
Dette kan være en af forklaringerne på, at ”Museumsforening Sydsjælland og Møn” tæller ca. 1.100 
medlemmer, som dermed er en af de største museumsforeninger i Danmark. 
Erfaringerne fra dette samarbejde har medført en beslutning om, at halvdelen af udstillingsarealet på 
1. sal i Møns Museum fremover vil blive tilbudt lokale foreninger, sammenslutninger, skoler etc. som 
udstillingsmulighed. 
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Køng Museum  

Agnete Holmefjord – billedvævninger og akvareller (13. April-9. Juni) 
Billedvæveren Agnete Holmefjord bor dels i Karise, dels i det sydlige Frankrig. Hendes 
billedvævninger bærer præg af en intens naturoplevelse og et indgående materialekendskab. Hun 
farver sine garner med planter, der bortset fra indigo og kochenille er indsamlet i bjergene omkring 
huset ved foden af Pyrenærerne, og hendes store kendskab til planter og garnmaterialer bygger på 
mange års erfaring, siden hun som ganske ung kom i lære hos billedvæver Inge Bjørn på Askov 
Højskole. Udstillingen  indeholdt desuden en række af Agnete Holmefjords akvareller af planter og 
blomster.  
 
Textilkunst med flere dimensioner (14. Juni-31. August) 
Udstillingen omfattede 7 spændende, professionelle tekstilkunstnere fra hele landet, der alle 
eksperimenterer med nye materialer, teknikker og former. 
Anne Bjørn arbejder og underviser i vidt forskellige materialer og teknikker. I Køng kunne man bl.a. se 
“Gult spind” som er vævet i papir og acryl i flere lag, som giver en særlig skyggevirkning. Det er udført 
på Statens Værksteder for Kunst. 
Karina Nielsen Rios viste på udstillingen rumdelere vævet i forskellige teknikker og materialer som 
rustfrit stål, papirgarn og polyester. Desuden en prototype på en taburet hvor håndvævet hør og 
biopolymer sammensvejset er formet til en taburet i et samarbejde med DTU. 
Lise Frølund er væver og benytter de digitale hjælpemidler og nye teknologiske materialer sammen 
med den traditionelle håndvæv til bl. a. billedvæv og tekstiler med lyskabler. 
Signe Lybecks  farvemættede trykte tekstilbaner med digitale mønstre blev vist i flere typer puder. 
Martine Myrup genbruger gamle tekstiler, der bliver klippet og syet sammen til nye mønstre i 
patchworkteknik til krukker i forskellige former. Hendes arbejder var lige inden udstillingen blevet 
belønnet med et rejselegat. 
Tina Ratzer, der også har samarbejdet med Martine om krukkerne, viste bl.a. store vægtæpper i 
speciel rå ryateknik vævet på Statens Værksteder for Kunst. 
Birgit Daa Birkkjær udstillede mange fine små lågæsker i hør. Samme str. men med forskellige 
naturelementer fra havet og stranden ved Ebeltoft. De er vævet fladt og derefter formet. 
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Klaus Titze og Anni Fiil: Papir og kurv (6. September-19. Oktober) 
Sæson 2014 på Køng museum sluttede med en udstilling, som bestod af værker af Klaus Titze fra 
Møn, og Anni Fiil fra Slagelse. De arbejder med  de traditionelle materialer pil og papir, men 
eksperimenterer til stadighed med nye teknikker og kombinationer. De har begge udstillet i mange år 
både i ind- og udland og har modtaget flere priser. 
Klaus Titze er uddannet kurvemager i det tidligere DDR. I hans fletværker er kernen pil, som er formet 
og fordrejet i hans helt egen teknik, hvor pilen flettes i tykke lag som tovværk til kurve eller skulpturelle 
værker – ofte med elementer af ler, gips, beton og sten. Desuden står en del af fletværkerne som 
skulpturer i ren hvid beton men med tydelig aftegning af den kraftige pileflet. 
Nogle af værkerne på udstillingen var resultatet af mange eksperimenter med påføring af fiberbeton, 
og derefter delvis afbrænding af pilen. Resten af pilen smelter så sammen med fiberbetonen, mens 
fletstrukturen bevares. Derved forenes den bløde pil med den hårde beton i et helt nyt udtryk. 
Anni Fiil har en uddannelse som billedvæver, men har i ca. 20 år arbejdet kunstnerisk med håndlavet 
papir, som hun enten selv støber eller køber af andre papirmagere, fra f.eks. Kina eller Sydkorea. Det 
afgørende er materialerne, som kan være halm eller tang men ofte også bananpalmefibre og bomuld 
– alt efter hvilket udtryk, der ønskes. Papirarkene bliver bearbejdet på forskellige måder, de kan f.eks. 
tilføjes rust for at få farve og struktur, inden de indgår i hendes collager. I andre værker rulles, skæres, 
formes og brændes papiret, så der dannes nye former, mønstre og strukturer i værkerne. Det er en 
udfordrende og langsommelig proces at nå frem til det æstetiske udtryk, som viser papirets sjæl. 
 

     
 

10.4 Undervisning 
Skoletjeneste - Museum Sydøstdanmark 

Emne: Bookingsystem og hjemmesidekommunikation 
Formål: Opprioritering af formidling til børn og unge gennem en skoletjeneste således, at der kan 
tilbydes høj kvalitet og service til alle skoler og ungdomsuddannelser i de tre kommuner. I 2014 
etableres bookingsystem og undersider på alle museernes hjemmesider med undervisningstilbud. 
Vilkår og forudsætning: Rammerne og organiseringen skal være på plads. Der skal afsættes/findes 
midler til yderligere en formidler. 
Intern ressourcetræk: Charlotte Ring, NN (ny formidler), John Lentz, Dorthe Wille-Jørgensen, Tine 
Nygaard, Thorbjørn Kolbo 
Ansvarlig: Charlotte Ring 
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Handleplan 
2014: 1. Kvartal. Bookingsystem etableres + hjemmesidekommunikation til Danmarks Borgcenter 
2014: 2. Kvartal. Hjemmesidekommunikation til Møns Museum og Næstved Museum, deadline: 1. 
april 
2014: 3. Kvartal. Hjemmesidekommunikation til Køge Museum 
 
Det er Skoletjenestens vision at tilbyde undervisningsaktiviteter, som dels formidler den lokale historie 
og højtidernes traditioner. Det har vi i 2014 brugt 40% af vores kræfter på. De øvrige 60% er tildelt 
opgaven at uddanne børn og unge til demokratiske samfundsborgere med global indsigt og evnen til 
at arbejde i skabende fællesskaber - og til at kunne metareflektere. Skoletjenesten mener, at indsigt i 
historiens gang er en nødvendighed for dette.  
 
Skoletjenesten har opfyldt sin ambition om at være en reel og meningsfuld samarbejdspartner for 
skolerne i museets område. Særligt skolernes udfordring med ‘Den åbne skole’ under skolereformen 
har været i fokus. Skoletjenesten har delt museets specialviden om menneskers historie fra oldtid til 
nutid med lærere og elever. Museets undervisere arbejder ud fra begrebet ’efterspurgt viden’, hvor 
eleverne bliver mødt i øjenhøjde med opmærksomhed på deres livsverden. Derfra kobler 
underviserne sig på med deres fagviden. Der er mange måder at lære på, i Skoletjenesten bliver der 
arbejdet bevidst med mange pædagogiske metoder. Museets unikke viden om tingenes betydning er 
bragt i spil, og der er arbejdet konsekvent med inddragelse af museets originale genstande og den 
forskningsbaserede viden om dem.  
 
Den særlige indsats i 2014 har handlet om at etablere bookingsystem og hjemmesidekommunikation 
på alle afdelingers hjemmeside.  
 
Bookingsystemet har to flader; en der er eksternt rettet mod lærerne og en der er internt rettet mod 
kolleger i organisationen. Den internt rettede hedder Deltaplan. I Deltaplan bliver foreløbigt alle 
undervisningsforløb i Vordingborg og Næstved registreret ligesom også omvisninger, arrangementer, 
møder mm. bliver registreret her, så museumsværterne har overblik over hvilke grupper, der 
ankommer hvornår, og hvad de enkelte grupper har bestilt. Deltaplan fungerer storartet, men er ikke 
endnu introduceret for museets faginspektører. Når det er sket, vil museet til enhver tid have et 
fuldstændigt overblik over de mange aktiviteter i afdelingerne. Den eksternt rettede er e-billet. Ideen 
er, at lærerne skal booke deres undervisningsforløb her på samme måde, som man booker en 
biografbillet. Systemet er etableret for Skoletjenestens tilbud, men erfaringerne er ikke endnu 
overbevisende. Alle lærere synes at ønske en samtale med underviseren om netop deres klasse og 
forløb før besøget. Det kan enten skyldes, at det er den form, lærerne er vant til eller, at især 
borgcenterets tilbud er så nye, at kendskabet er for lille til at skabe tryghed i en online bestilling. Der 
vil blive arbejdet videre med booking løsninger i 2015. 
 
Hjemmesider for alle afdelinger på nær Køge er blevet forsynet med oplysninger om Skoletjenestens 
undervisningstilbud. Tilbuddene er samlet under overskriften: ’Opladning’ med den intention at give 
god energi og inspiration til de skoleklasser, der besøger museerne. 
Som en yderligere styrkelse af kommunikationen på afdelingernes hjemmesider, udkom i 2014 også 
Museum Sydøstdanmarks første undervisningskatalog http://issuu.com/nous-
scandinavia/docs/opladning_mus/0. Kataloget præsenterer 10 undervisningsforløb målrettet samtlige 
folkeskolens klassetrin samt gymnasieskoler. Kataloget matcher folkeskolereformens Fælles Mål og er 
koblet til fag- og kompetenceområder og til historiefagets kanon, således at museets undervisning kan 
indgå i folkeskolens læringsmålsstyrede undervisning.  
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Et eksempel på et af museets mange undervisningstilbud I 2014 var: ”Krig på juletræet”. 
1864 og dramaet om Peter, Laust og Inge var på alles læber I 2014. 
Nederlaget i 1864 påvirkede hele Danmark, og ændrede faktisk pynten på juletræet. Man kunne 
besøge Møns Museum, Danmarks Borgcenter og Næstved Museum og få en hyggelig og 
stemningsfuld fortælling om julen - og om hvordan vi, efter 1864, begyndte at hænge trommer, 
trompeter og Dannebrog på træet efter det smertelige nederlag. 
Se mere I kataloget: http://issuu.com/nous-scandinavia/docs/opladning_mus/0 
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Danmarks Borgcenter - Blue Blood Academy 

Emne: Danmarks Borgcenter 
Formål: Etablering af undervisningstilbud og hjemmeside forud for åbningen 
Vilkår og forudsætning: Deadline 1. april 2014  
Intern ressourcetræk: Dorthe-Wille Jørgensen, Christian Irgens, Thorbjørn Kolbo, John Lentz, Jens 
Ole Platz, Charlotte Ring, Tine Nygaard 
Ansvarlig: Tine Nygaard 
 
Handleplan 
2014: 1. Kvartal. Færdiggørelse af undervisningstilbud og hjemmeside samt test 
2014: 2. Kvartal. Kommunikation og lærerkurser 
2014: 3. Kvartal. Drift 
 
Blue Blood Academy er Danmarks Borgcenters undervisningstilbud til unge mellem 12 og 18 år. Et 
besøg i Blue Blood Academy er et besøg i magtens centrum, og det ideelle formål med 
undervisningen er en forberede de unge mennesker til selv at kunne deltage reflekteret i demokratiet, 
når de bliver myndige. Blue Blood Academy åbnede med skoleårets begyndelse i august 2014. Blue 
Blood Academy er en avanceret kombination af iPad-teknologi og didaktik baseret på de 7 
læringsstile, og et forløb i Blue Blood Academy tager 4 timer. Til Blue Blood Academy hører en 
introduktionsfilm: ”Spillet om magten”, der, sammen med hjemmesiden, også havde premiere i august. 
Tilbuddet er foruden skolebørn blevet brugt af virksomheder som team building forløb. 
 
Hit med historien 
 
Udarbejdelse af undervisningsmateriale om Køge 1958-1973. Er et led i serien af 
undervisningsmaterialer, der hedder Hit med Historien. Det består af bøger (pt. 7) og hjemmeside om 
forskellige perioder af Køges historie. I det kommende undervisningsmateriale, der udkommer i juni 
2015, handler det om de nye tider, hvor der er fuld kraft frem og fremtiden tegner lys. Hvad sker der i 
Køge med mange nye boliger, kvindernes frigørelse, gæstearbejdere kommer til byens industrier, nye 
værdier i børneopdragelse og skolegang mm. 
Der er ansat en forfatter, Claus Buttenschøn, til at skrive manuskript. Museet bidrager med 
baggrundsoplysninger, kontakter, materiale, gennemlæsning samt deltager i styregruppemøder, hvor 
øvrig planlægning sker. 
Det er et samarbejde med arkiv, bibliotek, museum og skolevæsen i Køge. 
 
 
Skoletjenesten i tal 
 
I 2014 er 115 skoleklasser (ca. 2900 børn) fra børnehaveklasse til og med gymnasiet blevet undervist 
på Museum Sydøstdanmark. Klasserne fordeler sig sådan: 
Danmarks Borgcenter inkl. Blue Blood Acaemy: 52 skoleklasser 
Næstved Museum: 48 skoleklasser 
Møns Museum: 6 skoleklasser 
Køge Museum: 0 skoleklasser. Museet har været lukket i hele 2014 
Skoletjenesten gennemførte derudover et kæmpestort arrangement i forbindelse med Folkeskolens 
200 års jubilæum den 9. oktober på Danmarks Borgcenter, hvor ca. 2000 børn deltog. 
Desuden valgte mange skoler selv at besøge museerne og især Danmarks Borgcenter.  
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10.5 Formidlingsprojekter  
 
Inddragelse af brugere i Køge udstillingerne 
 
I foråret 2014 indledte museet et samarbejde med Mediegrafisk Skole på Erhvervsakademi Sjælland i 
Køge. 100 studerende stod foran at skulle aflevere hovedopgave på studiet, og de nye udstillinger i 
Køge skulle agere ’kunde’ for de studerende. Det gav museet en unik chance for at se på de planlagte 
udstillingsemner gennem 100 andre par øjne og dertil hørende andre livserfaringer og fagligheder. De 
studerende skulle producere kommunikationskampagner for henholdsvis ”Gaver fra fortiden” og 
”Krudtbrødre” udstillingerne, og deres løsninger var både originale, unge og meget inspirerende. Både 
udstillingsholdet og museets kommunikationsafdelingen har trukket på samarbejdet i både udviklings- 
og produktionsfasen af de nye udstillinger i Køge. Forløbet var kompakt. Det forløb over to 
workshopgange i maj og blev afsluttet med en præsentation for museet i midten af juni. 
 
Oplæring af nye omvisere til Danmarks Borgcenter 
 
Skoletjenesten samarbejdede med museets faginspektører om at tilrettelægge et oplæringsforløb for 
det nye hold af omvisere, som skulle forestå de offentlige og bestilte omvisninger på Danmarks 
Borgcenter. Omviserne var glade for vekselvirkningen mellem fortælleteknik og faglige input, og 
Danmarks Borgcenter har siden åbningen i april haft 200 veltilrettelagte omvisninger. 
 
Camønoen 
 
Camønoen er et kulturel og eventyrlig vandrerute på Møn, som museet i samarbejde med 
Vordingborg Kommune har initieret som en del af en samlet strategi for at positionere museet i den 
turismeudvikling, der er i gang på øen. Møns Klint er udråbt som en af de 20 vigtigste 
kystdestinationer i Danmark. Projektet har samlet en række gode kræfter om det fælles mål at 
fordoble turismeomsætningen på Møn fra 440 mio kr. til 880 mio. kr. 350.000 dagsturister og 875.000 
overnatninger er der årligt på Møn, hvilket museet gerne på den lange bane vil kunne se afspejlet i 
sine besøgstal. Både i museets udstillinger og på museets vandrerute i landskaberne på øen.  
Camønoen har været undervejs i et udskillelsesløb i Realdanias program Stedet Tæller siden 
begyndelsen af 2014, men i oktober blev programmets vinderprojekter valgt ud, og Camønoen var 
heldigvis et af dem. For at komme så langt blev der henover sommeren arbejdet intenst med testture 
på ruten med forskellige målgrupper, med at etablere et netværk af de ildsjæle på øen, som bliver 
Camønoens værter og med de budgetter for anlæg og drift, der skal få projektet til at lykkes. 
Camønoen er repræsenteret i Kystdestination Møns Klints styregruppe, der koordinerer 
turismeudviklingen på Møn i overensstemmelse med Vordingborg Kommunes turismestrategi og 
potentialeplanen for Møn. 
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Realdania valgte at give fondsmidler til at realisere Camønoen i Stedet Tæller kampagnen. Fonden 
har givet det fulde ansøgte beløb: 2.4 millioner.  
 
 
Middelalderby Stege 
 
Stege er på mange måder en velbevaret middelalderby, men både middelaldertorvet og kongeborgen 
skal man have en mere end almindelig god forestillingsevne for at kunne se for sig. Det gør 
Middelalderby Stege noget ved. Projektet er et samarbejde mellem museet, kommunens 
byplanlæggere og lokale arkitekter. På baggrund af museets viden er der i 2014 blev udpeget 10 
spændende steder fra middelalderen i Stege, som i 2015 vil blive formidlet på forskellig vis, både via 
arkitektoniske greb i byrummet men også via udstilling, iPad-formidling og anden kommunikation. 
 
Attraktive Byrum  
 
Projektet Attraktive Byrum blev i 2014 afsluttet efter en 2-årig projektperiode. Projektet var en del af en 
regional satsning, og havde Vordingborg Kommune som projektejer. Projektets formål var at inddrage 
øens unge i at udforske og forholde sig til byens rum. Desuden skulle de unge bidrage til byen med 
nye rum. Et meget konstruktivt og idérigt arbejde mundede ud i konceptet Filmfestivolden, der som 
navnet siger, er en filmfestival afholdt i voldanlægget bag Møns Museum. En stor, årlig begivenhed for 
unge fra nær og fjern. Når man er ung på Møn længes man nemlig efter at møde andre unge end de 
samme få, som man allerede kender. Filmfestivalens kontinuitet skulle sikres af en filmklub, hvor de 
unge arrangører kunne mødes månedligt og se film og forberede festivalen. Ideen var fantastisk, men 
kommunen trak følehornene til sig på festivaldelen af ideen. Projektet er derfor blevet til en filmklub, 
drevet af de unge selv og forankret i Filmfabrikken. Museet er stadig samarbejdspartner i projektet, og 
i løbet af efteråret har filmklubben været samlet til film og popcorn på Møns Museum. 
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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.  
Forlaget er kommercielt og kan også påtage sig kulturhistoriske formidlingsopgaver fra anden side. 
Forlaget udgiver en årbog for Museum Sydøstdanmark, en årlig forskningspublikation samt ”Liv og 
Levn” (Næstved Museum). 
Vilkår og forudsætning: Der udgives som udgangspunkt kun fuldt finansierede bøger. 
Kommunikationsenheden udformer grafisk koncept. 
Intern ressourcetræk: Historikere og arkæologer, Inge Christiansen. Flemming Rieck og Palle Birk 
Hansen 
Ansvarlig: Christian Irgens  
 
Handleplan: 
2014: 1. Kvartal.  

Museum Sydøstdanmarks første årbog udkommer.  
Dorthe Wille-Jørgensen: Bogen Vordingborg Borg udkommer 

2014: 2. Kvartal.  
2014: 3. Kvartal.  
2014: 4. Kvartal. Det nye ”Liv og Levn” udgives i 4. Kvartal 
katalog til Danmarks Borgcenter 
 
I 2014 udkom de planlagte publikationer; Dorthe Wille-Jørgensens bog: Vordingborg Borg, Museum 
Sydøstdanmarks første årbog samt ”liv og Levn” med et temanummer om Glassamlingen og Det Ny 
Holmegaard. Foruden de planlagte publikationer udkom også et katalog til udstillingen i Danmarks 
Borgcenter samt et katalog til Michael Geertsens udstilling i Boderne. 
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Ekstern virksomhed – Danmarks oldtid i landskabet  
 
Emne: Den eksterne del af Kommunikationsenheden hos Museum Sydøstdanmark 
Formål: Varetagelse af skilteproduktion i forbindelse med projekt Danmarks oldtid i landskabet II 
(DOIL) 
Samarbejdspartnere: Kulturstyrelsen 
Vilkår og forudsætning: Opgaven udføres i perioden 1. januar 2013-30. juni 2014, og den udføres af 
museumsinspektør Anna Severine Beck. Arbejdet omfatter 18 måneders arbejde på halv tid. 
Indtægtsdækket. 
Intern ressourcetræk: Anna Severine Beck 
Ansvarlig: Anna Severine Beck og Christian Irgens 
 
Handleplan: 
2014: Produktion af skilte 
 
Formidling af fortidsminder fra Nakskov til Nordjylland – projektet ’Danmarks Oldtid i Landskabet’  
I årene 2013 og 2014 varetog Museum Sydøstdanmark opgaver for Kulturstyrelsen i forbindelse med 
projektet ’Danmarks Oldtid i Landskabet’. Projektet havde til formål at gøre fortællingerne i det 
forhistoriske landskab tilgængelige for den almene befolkning gennem 
at forbedre adgangsforholdene og forny formidlingen af en række væsentlige fortidsminder i hele 
Danmark.  
Museets opgave var at redigere indholdet til nye skilte ved fortidsminderne. Det involverede 
koordinering af de lokale museer, tekstforfattere, designer, grafiker, illustrator og oversætter. I den 
forbindelse har museet ud over Kulturstyrelsen samarbejdet med Bysted A/S (design og grafisk 
opsætning), Sune Elskær (illustrator), CLS Communacation (oversættelser), Lysiplex (produktion) og 
lokale museer og institutioner i hele landet. Opgaverne blev varetaget af museumsinspektør Anna S. 
Beck.  
Inden for Museum Sydøstdanmarks ansvarsområde er det fortidsminderne ved Busene Have, 
Klekkende Høj, Grønsalen, Kong Asgers høj, Sprovedyssen, Sparresminde, Jordehøj, Kellerød, 
Himlingeøje og Timmesøbjerg. Formidlingen ved sidstnævnte blev indviet d. 10. Maj 2014 i et 
velbesøgt publikumsarrangement som blev lavet i samarbejde med Geocenter Møn, og 
Naturstyrelsen. Åbningstalerne blev holdt af borgmester for Vordingborg kommune Knud Larsen og 
Lars Bjarke Christensen fra Kulturstyrelsen.  
Projektet ’Danmarks Oldtid i Landskabet’ er gjort muligt gennem donation fra ’A.P. Møller & Hustru 
Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal’. Museets udgifter i forbindelse med deltagelse i 
projektet blev dækket af heraf.  
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Godt gemt i Klinteskoven på Møn ligger den forhistoriske borg Timmesøbjerg. Det er der ikke mange 
der kan se! Men fra den 10.5.2014 blev stedets historie formidlet med nye skilte, så flere af skovens 
besøgende opdager dette gådefulde fortidsminde. Formidlingen er finansieret af ”Danmark oldtid i 
landskabet”. 
 
 
10.6 Arrangementer  
Næstved Museum 
15.-21. april  Find påskeharens killinger og andre aktiviteter 
19.-24. maj  Børnekulturfestival (Rønnebæksholm) 
3. oktober  Kulturnat i Næstved 
15. oktober  Høstmarked  
17.-19. oktober Trolderier og troldefestival 
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Høstmarked 2014 
 
Køge Museum 
16. januar  kursus i mosaikhækling 
7. februar  Kyndelmisse (kulturnat) 
27. februar  kursus i nålebinding 
8. marts  kursus i spinding på rok 
24. marts   kursus i gimpning 
24. maj  kulturarv Køge Kyst 
12. juni  byvandring om film og TV-serier optaget i Køge 
14. juni   Foreningernes Dag 
26. juni  byvandring om film og TV-serier optaget i Køge 
28. juni  folkedanserne i Region Sjællands midsommerstævne 
10. juli  byvandring om film og TV-serier optaget i Køge 
30. juli – 2. august middelaldermarked 
29. – 31. august studietur til Schleswig-Holstein 
12. septemper Golden Days 
9. oktober  kursus i tællesyning 
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23. oktober  kursus i gimpning 
6. november  kursus i tunesisk hækling (Design og håndværksdag) 
15. november kursus i bånd og snore 
 
 

 
 
Foreningernes Dag blev afholdt i Køge Museums fine have med musik, mad, drikke, optræden og 
mulighed for at møde nogle af de mange foreninger, der findes i Køgeområdet. 1350 besøgende 
lagde vejen forbi i det gode vejr. 
 
 
Danmarks Borgcenter 
11. april  Åbning af Danmarks Borgcenter 
4. juni  Kulturnat 
23. juni  Sct. Hans på Borgen 
23. juli  Open Air 
30. juli  Open Air 
6. august  Open Air 
30. august  Forfatteraften i historiske rammer 



 

 

82 

82 

14. september Jyske Lov 
7. december  Krig på juletræet 
14. december Julegaveværksted 
 

 
 
Sankt Hans på Borgen 
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Møns Museum 
2. marts   Fastelavn med Meonia Musica 
27. april    Stenaldercykelrute på vestmøn.  
2. maj   Smykkemuseet holder fernisering på Karen Strand-udstilling. 
1. + 8. 15. + 22. + 29 juli  Tirsdagsmarked  
5. august   Tirsdagsmarked 
16. august   Busselskab fra Sverige - Tjörna Busser 
23. august   Kulturarvstur Liselund 
11. oktober   Rakukursus 
17. oktober   Æblernes Dag 
18. oktober   Fortælleworkshop - Tina Corneliussen 
21. oktober   Fortælleworkshop - Tina Corneliussen 
31. oktober   Filmklub 
3. november   Juleklipværksted med fortællinger om julen 
4. november   Fortælleworkshop - Tina Corneliussen 
22. november  MM 100 års jubilæum - udstillingsåbning og fest i byen og i gården.  
19. december  Filmklub 
 

 
 
Aktiviteter på Møns Museum i forbindelse med et af tirsdagsmarkederne i Stege. 
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Køng Museum 
 
Emne: Formidling af Ryberg/Køng Fabrik og de internationale forbindelser i 1700-årene  
Formål: Formidling i Køng By af kulturmiljøet. Museet vækkes til live gennem brugerdreven innovation 
(et lokalt kulturhistoriehus).	Kulturhistorien der knytter sig til bygningen og byen er omdrejningspunkt 
for aktiviteter og udstillinger gennemført af Køng Museums Støtteforening, der har til formål at skabe 
et øget og varieret lokalt engagement på museet. 
Samarbejdspartnere: Køng Museums Støtteforening. 
Vilkår og forudsætning: Der tilvejebringes den nødvendige økonomi via museets almindelige 
driftsmidler. Der indgås en skriftlig aftale med Køng Museums Støtteforening om aktiviteter og 
formidling. Museet påtager sig den løbende drift. 
Intern ressourcetræk: Nyere tid- og driftsenheden.  
Ansvarlig: Thorbjørn Kolbo og Berit Christensen 
 
Handleplan: 
2014: 1. Kvartal. Reparation og vedligehold 
2014: 2. Kvartal. Aktiviteter og formidling ved Køng Museumsforening. 
2014: 3. Kvartal. Aktiviteter og formidling ved Køng Museumsforening. 
2014: 4. Kvartal. Aktiviteter og formidling ved Køng Museumsforening. 
 
Resultat: Handleplanen er gennemført 
Støtteforeningen for Køng Museum har gennemført diverse arrangementer og udstillinger (se under 
udstillinger). Det rullende Hørværksted rejser fortsat rundt og er absolut Køng Museums bedste PR og 
reklame. Værkstedet rejser i hele Danmark og suppleres af folkene fra Blegen I Vintersbølle. Det 
rullende Hørværksted deltog i 16 arrangementer.  
Familiemarkedet den 18. Maj blev igen en god og velbesøgt begivenhed, igen med masser af 
veteranbiler som et stort trækplaster.  
Julemarkedet 1. december trak også folk til huse og årets julebord var i 2014 dækket af Karen Eggert 
fra Stensved. 
Der er etableret en studiegruppe om Køng fabrik. Den mødes ca 12 gange om året med Per Ole 
Schovsbo som drivkraft.  
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Museumsgården  
 
Emne: Museumsgården - En levende museumsgård fra 1. maj til 30. august. 
Formål: Formidling af gårdens historie og landbrugsliv generelt. Museumsgårdens venner formidler 
gårdens historie og gamle håndværks-traditioner på aktivitetsdage om sommeren og omkring 
højtiderne. 
Samarbejdspartnere: Museumsgårdens venner, Vordingborg Kommune 
Vilkår og forudsætning: Der tilvejebringes den nødvendige økonomi via museets almindelige 
driftsmidler. Der indgås en skriftlig aftale med Museumsgårdens venner om aktiviteter og formidling. 
Museet påtager sig den løbende drift. 
Intern ressourcetræk: Kommunikations- og driftsenheden.  
Ansvarlig: Keld Møller Hansen og Thorbjørn Kolbo 
 
Handleplan: 
2014: 1. Kvartal. Reparation og vedligehold 
2014: 2. Kvartal. Aktiviteter og formidling ved Museumsgårdens venner. 
2014: 3. Kvartal. Aktiviteter og formidling ved Museumsgårdens venner. 
2014: 4. Kvartal. Aktiviteter og formidling ved Museumsgårdens venner. 
 
Resultat: Handleplanen er gennemført 
Museumsgårdens Venner har gennemført en lang række arrangementer. Som nogle af 
højdepunkterne, ( for der var så mange) kan nævnes:  
Lions Klub kom forbi med deres cykelløb ”Noret Rundt”, der var mange festlige køretøjer og 
alle  motionisterne der kom forbi maskinhuset til konkurrencen, i godt humør. 
Gården er blevet kalket og Familiedagen blev til en Familieweekend, da Østlige Øers mesterskabet 
blev rykket til Møn, og sandelig om vi ikke også fik en af de mønske-kører med til DM på Bornholm. 
Vejret var godt, der var en masse gæster og ikke mindst en masse hjælpere, vi vil gerne sige tak 
endnu en gang til alle frivillige og LollandFalster LU for deres hjælp og gode humør. Også en stor tak 
til alle de Mønske firmaer og landmænd der stillede op med sponsorater og materiel. Det hele forløb 
med godt vejr og en masse publikum der lagde vejen forbi, der alle fik en god og positiv oplevelse på 
hvad et sted som Museumsgården kan byde på når generationer arbejder sammen. 
Sommeren gik ikke helt godt, besøgsmæssigt, vejret var strandvejr, det meste af tiden, så der valgte 
turisterne at være de fleste dage. 
Sangeftermiddagen og havegudstjenesten blev nogle hyggelige arrangementer med god deltagelse 
og godt vejr. 
Høstmarkedet startede godt, men til middag besluttede vejrguderne sig at åben for hanerne, så dem 
der havde valgt at komme om formiddagen kunne se alle aktiviteterne i marken, ved tærskeværket og 
ikke mindst ved 4H- Børnedyrskue i tørvejr og det gjorde at eftermiddagen blev kold, våd og 
blæsende. Men samtidigt skulle vi glæde os over at Landbruget fik vand til markerne. 
Og så gik sæsonen på hæld. Efterfulgt af aktivitetsdag i efterårsferien og vores julemarked. 
Begge arrangementer var godt besøgt og fik rettet lidt op på vores samlede besøgstal, som kom til at 
ligge ca. 500 gæster lavere end 2013. 
Museumsgårdens Venner var i november med til at fejre Møns Museum´s 100 års jubilæum, kørende 
med bl.a. Hans Hansens gl. Forson Traktor, i optog igennem Storegade og med udstilling af Mønske 
Folkedragter i forskellige butiksvinduer op ad Storegade, venligst udlånt og opstillet af Ane Funck 
Hemmingsen, formand for Håndarbejdslauget på Museumsgården  
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10.7 Oversigt: foredrag, omvisninger, undervisning o.lign 
 
Næstved Museum 
6. februar  Jon Nordstrøm. Tatovering (Body Time) 
27. maj  Bjarne Jespersen: Udstillingsforedrag. Små skulpturer i træ 
7. oktober  TNY: Foredrag for Designskolen i glassamlingen 
10. oktober  TNY: Foredrag for Designmuseet i glassamlingen 
21. november TNY: Foredrag for Glasmuseet i glassamlingen 
 
Danmarks Borgcenter 
121 offentlige omvisninger 
79 bestilte omvisninger fordelt således på månederne: 
1 bestilt omvisning i januar 
1 bestilt omvisning i februar 
6 bestilte omvisninger i april 
14 bestilte omvisninger i maj 
24 bestilte omvisninger i juni 
1 bestilt omvisning i juli 
7 bestilte omvisninger i august 
20 bestilte omvisninger i september 
6 bestilte omvisninger i oktober 
3 bestilte omvisninger i november 
2 bestilte omvisninger i december 
 
15. marts  KMH: Danmarks Borgcenter, Historisk samfund for Præstø amt 
10. april  KMH: Virksomheden Danmarks Borgcenter, Erhvervskonference 
26. april  BC: Foredrag på Kulturnat i Domhuset 
29. april   CI: Oplæg for Islingegrundejerforening  
12. maj   CI: Oplæg for Rotary Præstø 
22. maj   CI: Oplæg for Roskilde Museum 
22. maj   CI: Oplæg for CELF 
26. maj   CI: Pressebesøg italienske journalister 
9. juni  BC: Foredrag ved Pinsegudstjeneste på borgterrænet 
25. august   CI: Oplæg for Estisk delegation 
26. august   CI: Oplæg for Kvickly regionsmøde 
26. august   CI: Oplæg for Vordingborg Erhvervsforening 
27. august  KMH: Dnmarks Borgcenter, omvisning, Kulturstyrelsen 
28. august   CI: Oplæg for Ny Trelleborg 
7. september  CI: Oplæg for Vordingborg Idrætsforening 
15. september TNY: Foredrag for Sorø Kunstmuseum 
17. september KMH: Rundvisning borgcenter, Næstved Kommune 
22. september  CI: Oplæg for Geocenter Møns Klint 
26. september  CI: Oplæg for Scenekunstens Udviklingscenter 
30. september  CI: Oplæg for Naturstyrelsen Nordsjælland 
27. oktober   CI: Oplæg for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme 
31. oktober   CI: Oplæg for Jyske Bank på DBC 
5. november   CI: Oplæg for ZBC lederkollegium på DBC 
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21. november TNY: Foredrag for Glasmuseet 
25. november  CI: Oplæg for Historisk Atlas  
18. december  CI: Oplæg for Østdansk Turisme 
 
Møns Museum 
20. marts  BC: Foredrag om Satansudstillingen, Møn 
23. august   Foredrag om museet og Camønoen 
17. september  Attraktive byrum - Besøg fra købstæderne Faxe og Præstø 
24. september  Attraktive bybrum - info om MM og udviklingsplanerne 
27. november  Skolen for livet - offentligt møde 
 
 
Køge Museum 
26. februar  AB: Køge Museums venners generalforsamling, Køge Museum  
27. februar  Årets udgravninger (foredrag) 
07. april  KBP: Oplæg om arkæologi ved Museum Sydøstdanmark for SAØ 
 
 
Foredrag andre steder end på museerne 
 
21. januar  FR: Die Erforschung des Nydam-Moores. Ein Beispiel grenz(en)loser 

Kooperation. Schloss Gottorf, Schleswig 
17. februar  DWJ: foredrag om Danmarks Borgcenter, Kirkehuset i Præstø 
24. februar AB; Eksperimentel arkæologi, Københavns Universitet  
26. februar  FR: Revitaliseringen af Køge Museum. Foredrag ved Køge Maritime 

Aktivitetscenters generalforsamling. 
11. marts   CI: Indlæg på ODM’s formidlingsseminar om DBC 
21. marts   Foredrag på Nordeas Årsmøde om DBC 
24. marts  FR: Skibene fra Nydam Mose. Folkeuniversitetet i serien: Nye fund fra 

Danmarks jernalder. Tværpilen – Vestegnens Amatørarkæologiske 
Forening. 

08. april  JC: Udgravninger på Næstved nordlige omfartsvej. Næstved 
Museumsforening 

08. april  FR: Skibene fra Nydam Mose. Det Kongelige nordiske Oldskriftselskab. 
Nationalmuseet. 

10. april   CI: Oplæg ved erhvervskonference om museernes professionalisering  
16. april  KBP: Kulturarvstur Holmegaards Mose 
28. april   CI: Oplæg ved Borgforskerforum om DBC 
  SOU og KBP: Kulturarvstur i Holmegård Mose 
1. maj  KMH: Det ny Holmegaard, Fensmarks erhverv 
6. maj  AB: Amatørarkæologerne Tværpilen, Høje Taastrup  
9. maj   CI: oplæg ved netværksmøde for Bent Holst Hansen om DBC 
10. maj  KBP, ASB: Indvielse af DOIL på Timmesøbjerg 
23. maj  KBP: Nyt fra Slotseng. Indlæg ved stenaldernetværksmøde på 

Københanvs Universitet 
28. maj  KBP etc: Oplæg for studerende på multmediedesign 
5. juni  KMH: Jyske lov, Venstres grundlovsmøde i Vordingborg 
7. juni  KWS: Omvisning på udgravningen Skyttemarken 
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11. juni  JFJ: Frokostforedrag for Køge Rotary på Hotel Niels Juel om  de seneste 
(og foreløbige) udgravningsresultater fra Stationsområdet og Havnen i 
Køge. 

12. juni  LN: Byvandring om film og tv-serier optaget i Køge 
14. juni  BC: Demonstration af kulturhistoriske lege ved Beværterhusets jubilæum 
25. juni  MM, LGL: Åbent hus Køge bugt gravningerne, Køge Campus 
26. juni  LN: Byvandring om film og tv-serier optaget i Køge 
26. juni  KBP: Omvisning på Timmesøbjerg for Vordingborg Miljøråd 
10. juli  LN: Byvandring om film og tv-serier optaget i Køge 
24. juli  LN: Byvandring om film og tv-serier optaget i Køge 
10. august  EGG: Masnedø, Broerne 
25. august  KBP: Deltog i ‘Hjernekassen’ på P1 I udsendelse om de første danskere 
25. august  BC: Lærerkursus på Herlufsholm 
29. august  MM, ASB: Éndags udstilling I forbindelse med indvielse af Lidls lager på 

KTC. 
29.-31. august  FR: Studietur til Grænselandet. Arrangør af og guide på bustur til 

Grænselandet. Deltagere var medlemmer af Køge Museums 
Venneforening, Køge Maritime Aktivitetscenter, Køge Marineforening, 
Skovbo Lokalhistoriske Forening og Sammenslutningen af 
Amatørarkæologer i Østdanmark. 

4. september   CI: Indlæg ved Liljeprisen om DBC  
16. september JC, NH: Åbent hus Borgring.  
17. september JC, NH: Åbent hus Borgring.  
22. september DWJ: Vordingborg I monografi og udstilling, Lunds Universitet 
27. september MM: Rundvisning ved Bronzealderhøje og Karlstrup Voldsted 
1. oktober  FR: Revitaliseringen af Køge Museum, udgravninger i Køge og lidt om 

Borgring. Rotary i Køge. 
9. oktober  DWJ: Foredrag i Kulturarkaden for lokalhistorisk forening 
21. oktober  BC: Foredrag om gravminder i Køng Museums studiekreds 
28. oktober  JC, NH: Rundvisning på Borgring for Vallø Seniormotion 
30. oktober  MM: Neolitisk netværksmøde I Vordigborg (Arrangør) 
30. oktober  JC, NH: Borgring. Kulturafdelingen Køge Kommune. 
6. november  DWJ: Udgravninger og Borgcenter, Sorø arkæologiklub 
10. november DWJ: Borge og Byer, Saxo-instituttet, Københavns Universitet 
11. november MM: Arkæologi Køge Bugt, Herfølge lokalhistoriske arkiv. 
12. november KBP: Deltog I ‘Hjernekassen’ på P1 I udsendelse om ældre stenalder 
12. november  NH: Hvad kan et museum bruge et universitet til, hvis man finder en 

ringborg? ODM’s årsmøde 
13. november MR: Erik af Pommerns havn i Køge. ODM’s årsmøde 
17. november JC, NH: Borgring. Køge turistforening 
18. november  CI: Oplæg for Rønnebæksholm omkring sociale medier   
19. november MM: Arkæologi i Solrød, Solrød Rotary 
22. november  SOU: Holmegaards Glasværks Prøvesamling, d. 22. november, Fynske 

Glasvenner, Odense 
25. november BC: Oplæg om redaktionsgruppens arbejde på Historisk Atlas temamøde 
26. november JC, NH: Borgring. Køge turistforening 
27. november JU: Vester Egesborg, Arkæologigruppen I Næstved 
03. december DWJ: Middelalderens Danmark og Norden, Marjatta, Præstø 
04. december JU: Anløbspladser - hvordan ser vi på dem nu"? ViS Oslo 
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11.0 PR, kommunikation og markedsføring  
 
11.1 Organisering  
 
Museets kommunikationschef har det overordnede ansvar for PR, kommunikation og markedsføring. 
Enheden består foruden kommunikationschefen af en grafiker, en markedsføringsmedarbejder og en 
fotograf. 
 
11.2 Hjemmesider, mobilsites og apps   
 
Emne: Hjemmesider for Museum Sydøstdanmark, Næstved Museum, Køge Museum, Stege Museum 
og Danmarks Borgcenter 
Formål: Hvert museum i organisationen har deres egen hjemmeside. I 2014 revideres 
hjemmesiderne, så de i højere grad fremstår som attraktionshjemmesider i stedet for som faglig 
formidling. 
Samarbejdspartnere: Køng Museums Støtteforening, Museumsgårdens Venner, Næstved 
Kommune, Køge Kommune, Vordingborg Kommune samt museumsforeninger o.a. 
Vilkår og forudsætning: Museets Kommunikationsenhed kan afsætte de nødvendige ressourcer. 
Intern ressourcetræk: Kommunikationsenheden samt enhederne Nyere Tid og Arkæologi. 
Ansvarlig: Christian Irgens  
 
Handleplan: 
2014: 1. Kvartal. Hjemmesider lanceres og revideres 
2014: 2. Kvartal. Løbende opdatering 
2014: 3. Kvartal. Løbende opdatering 
2014: 4. Kvartal. Løbende opdatering 
 
Kommunikationsenheden administrer museets hjemmesider og sociale medier. Alle museets 
afdelinger har egne hjemmesider. Køge Museum, Næstved Museum, Møns Museum, Danmarks 
Borgcenter. Desuden driver museet en samlet Museum Sydøstdanmark hjemmeside. De enkelte 
besøgssteders hjemmesider drives som attraktionssider, hvor det primære formål er at give 
besøgende og interesserede den basale information om åbningstider, oplevelser, priser, parkering 
osv. Museets overordnede hjemmeside forholder sig i højere grad til museet kap. 8 aktiviteter, 
organisering, samlinger, administration, rådgivning til bygherre osv.  
 
I 2014 har kommunikationsenheden udviklet, designet og lanceret nye hjemmesider til Danmarks 
Borgcenter, www.danmarksborgcenter.dk og Museum Sydøstdanmark www.museerne.dk 
 
Formålet med den nyudviklede www.museerne.dk er at få en side der mere målrettet henvender sig til 
myndigheder, kommuner, politikere, amatørarkæologer, bygherre osv. Museum Sydøstdanmark er 
ikke et udstillingssted, og ikke et navn som vi forventer at offentligheden skal kende, derfor bliver al 
trafik som handler om Museum Sydøstdanmarks besøgssteder ledt væk fra www.museerne.dk og ud 
til de enkelte besøgssteder. 
 
Lancering af www.danmarksborgcenter.dk som attraktionsside kommer til at danne skabelon for 
museets øvrige attraktionssider. Skabelonen genbruges i forbindelse med udvikling af sider til 
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Næstved Museum, Møns Museum og Køge Museum. Siden lanceringen i april 2014 har 
www.danmarksborgcenter.dk haft 157.000 sidevisninger, 27.000 brugere 
 
I 2014 har museet satset på at udvikle sociale medier, og særligt facebook, som en kommunikations- 
og markedsføringskanal. De sociale medier er vigtige kanaler for kommunikation af museets daglige 
arbejde, og giver brugerne mulighed for at kigge med ind bag murene. De sociale medier drives en 
bred gruppe af medarbejdere fra alle afdelinger.  Kommunikationsenheden fører overordnet tilsyn med 
museets sociale medier og bidrager i vidt omfang med indhold og rådgivning omkring opslag.  
 
Museum Sydøstdanmark 
Facebook, instagram og twitter 
 
Danmarks Borgcenter:  
Facebook, Google+, youtube, instagram og twitter  
 
Møns Museum: 
Facebook 
 
Næstved Museum: 
Facebook 
 
Køge Museum: 
Facebook 
 
Kommunikationsenheden har i 2014 i samarbejde med analysefirmaet Meltwater udviklet et 
systematisk overvågning af sociale medier og vil i primo 2015 have et system der kan give et løbende 
overblik over hvor museets afdelinger og aktiviteter bliver omtalt, eks. På blogs, sociale fora osv.  
 
 
11.3 PR og Markedsføring  
 
Emne: PR- og markedsføringsaktiviteter 
Formål: Målet er at tilrettelægge og sikre udførelse af PR- og markedsføringsaktiviteter med 
udgangspunkt i Museum Sydøstdanmarks aktiviteter og udstillinger samt forsknings- og 
undersøgelsesområder.  
Samarbejdspartnere: Museumsforeninger, Køng Museums Støtteforening, Museumsgårdens 
venner, Næstved Kommune, Køge Kommune, Vordingborg Kommune. 
Vilkår og forudsætning: Strategisk kommunikation med borgere/interessenter tilrettelægges i en 
overordnet kommunikationsplan udarbejdet af den kommunikationsansvarlige i samarbejde med 
museets direktør. Planen beskriver de væsentligste formål, delmål og succeskriterier for 
kommunikationen.  
Intern ressourcetræk: Kommunikationsenheden 
Ansvarlig: Christian Irgens  
 
Handleplan: 
2014: 1. Kvartal. Overordnet kommunikationsplan fremlægges 
 
Overordnet kommunikationsplan fremlagt og gennemført. 
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En primær opgave for museets kommunikationsenhed i 2014 har været lanceringen af Danmarks 
Borgcenter.  
 
Kommunikationsenheden har gennemført omfattende markedsføring og PR kampagner i forbindelse 
med åbningen af Danmarks Borgcenter i 2014. Formålet var at skabe et bredt kendskab til det nye 
borgcenter gennem trykte og elektroniske medier. Desuden har Kampagnerne i høj grad sigtet mod at 
skabe lokal og regional bevidsthed om, at der er sket noget helt nyt ved Gåsetårnet i Vordingborg. 
 
2014 kampagnen har været båret af sloganet ”Valdemarerne er tilbage”. Sloganet er en  henvisning til, 
at middelalderens Valdemarer er tilbage i Vordingborg, og borgcentret igen kaster noget af fordums 
glans og storhed over byen.   
 
Markedsføringen har været eksekveret i følgende underkampagner: 
 

• En optaktskampagne i januar 
• Åbningskampagne i april 
• Forårskampagne i maj 
• Tidlig sommer i juni 
• Høj- og sensensommer i juli og august 
• Efterårskampagne i oktober 
• Julekampagne  

 
Markedsføringen har været støttet af Øernes Attraktioner samarbejdet, hvor 80.000 M65 brochure er 
blevet fordelt på 500 steder på Sjælland (hoteller, tankstationer, turistinformationer, museer osv.). 
 
 

    
 
Markedsføring  
 
For at give markedsføringskampagnerne større gennemslagskraft gik museets ansatte bogstaveligtalt 
på gaden op til åbningen i april og delte materiale og brochure ud til butikker og handlende i Køge, 
Næstved, Nykøbing F. Vordingborg, Stege og Præstø. 



 

 

92 

92 

 
Presse og medieomtaler 
Kommunikationsenheden arbejder proaktivt med pressehistorier og samarbejder tæt med museets 
øvrige afdelinger omkring pressekampagner. Pressearbejdet er et strategisk værktøj som både bruges 
til promovering af aktiviteter og i forhold til politiske agendaer. Pressearbejdet er i høj grad 
netværksbaseret og kræver lang tids forberedelse og grundigt kendskab til diverse medier, 
Kommunikationsenheden arbejder derfor dagligt med pressekontakter. I 2014 har særligt åbningen af 
Danmarks Borgcenter, fundet af vikingeborgen Borgring ved Køge og møntskatten fra Udby trukket 
overskrifter.  
 
Blandt de væsentligste presseomtaler i 2014 er: 
 

• Politikens anmeldelse af borgcentret 9. August 2014, 6 hjerter 
• Berlingske dækning af åbningen på borgcentret.  
• Lonely Planet rosende omtale af Danmarks Borgcenter 
• Live dækning P4 og TVøst i forbindelse med borgcenteråbning  
• Test og anmeldelser i Sydsjællands Tidende og Sjællandske  
• TVØST På Sporet 
• Møntfund Udbyskatten, 12. November i TVØST 
• Vikings, dokumentarprogram til TV-serie 

 
Fundet af vikingeborgen Borgring fik presseomtale i et hidtil uset omfang. Historien blev offentliggjort i 
Politiken på baggrund af et tæt samarbejde med avisens journalister, herefter spredte historien sig til 
stort set alle danske medier, både lokale, regionale og nationale. Historien gik efterfølgende sin 
sejrsgang World Wide og blev omtalt af de største internationale medier og på alle kontinenter. Til 
eksempel så var omtalen af Borgring den mest omtalte, delte og likede historie på Englands største 
avis, The Telegraph, foran US Open.  
 
Presseomtalen af Borgring blev koordineret i tæt samarbejde med Aarhus Universitets 
kommunikationsafdeling og gav kommunikationsenheden værdifuld erfaring i arbejdet med 
internationale medier.   
 
Pressearbejdet på Museum Sydøstdanmark fungerer i nogen grad decentralt, forstået på den måde at 
museets afdelinger selv klarer den daglige medieomtale og mediehenvendelser. 
Kommunikationsenheden styrer større pressesager  
 
Samarbejdsaftaler 
Kommunikationsenheden arbejder med en række strategiske samarbejder og rabataftaler.  
Rabataftaler bliver indgået ud fra strategiske overvejelser omkring øget kendskab og billetsalg. Der 
indgås primært rabataftaler med transportsaktører såsom DSB og færgeoverfarter. 
 

• Indgået samarbejde med DSB omkring rabat for medlemmer af DSBplus på Danmarks 
Borgcenter. DSB markedsfører borgcentrets aktiviteter. 

• Samarbejde med Scandlines færgeovergange, henholdsvis Helsingør-Helsingborg og Rødby-
Puttgarten omkring rabatter, omtale i nyhedsbreve og uddeling af markedsføringsmateriale. 

• Samarbejde med Danmarks Campingunion omkring rabathæfte  
• Oprettelse af bookingportal hos Østdansk Turisme, hvorigennem man kan købe onlinebilletter 

til Danmarks Borgcenter 
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• Ældre Sagen, 25% rabat til ældresagens medlemmer.  
• Boligselskabernes Lejerorganisation, annoncesamarbejde  

 
Samarbejdsprojekter 
 

• Kommunikationsenheden har været involveret i udvikling af markedsføringskampagner for De 
Danske Sydhavskyster, et destinations- og markedsføringssamarbejde mellem en række 
attraktioner, overnatningssteder, transportselskaber og kommuner.  

• Øernes Attraktioner er et distributionsfællesskab for m65 brochure som Danmarks Borgcenter 
deltager i. Fællesskabet fungerer desuden som vigtig netværkssressource for museet og 
kommunikationsenheden.  

• Kommunikationsenheden arbejder sammen med Danmark Bliver til om at få Togtet 2016 til 
Vordingborg. Togtet er en eskadre af vikinge- og middelalderskibe, som kommer til at sejle fra 
havn til havn.  

• Sponsorersamarbejde med Vordingborg Idrætsforening, omkring sponsorat af fodboldhold 
mod hjælp til uddeling af markedsføring.  

 
Årskort 
En af de vigtige satsninger på Danmarks Borgcenter er etableringen af et ambassadørnetværk af 
loyale brugere. Derfor lancerede kommunikationsenheden i maj 2014 et årskort i samarbejde PA og 
butikken. Erfaringerne med årskortet viser, at årskortsindehaverne har stor glæde af kortet og vurdere 
at det giver god value for money. Ca. 500 årskortsindehavere. I 2015 udvikles årskortskonceptet 
yderligere.   
 

 
Dagens gode tilbud. Borge, konger og magt i et helt år for 225 kr 
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Sponsorer og samarbejder med erhvervslivet 
 
Kommunikationsenheden arbejder målrettet på at knytte erhvervsliv og museum tættere til hinanden. I 
2014 har den primære satsning været på samarbejder i Vordingborg, men i 2015 vil der også blive 
satset på Køge. I tilknytning til Danmarks Borgcenter er et erhvervssponsorernetværk på ca. 40 
virksomheder, som bidrager med sponsorater. Sponsornetværket fungerer som udgangspunkt for flere 
samarbejder mellem museum og erhvervsliv. Blandet de væsentligste samarbejder kan nævnes: 
 
Udvikling af 3 x Valdemar rom med Skjoldburne vinhandel 
Udvikling af 3 x Valdemar øl i samarbejde med Næstved Bryghus. Øllet sælges både på Danmarks 
Borgcenter og i en lang række andre butikker og dagligvarebutikker 
Samarbejde Othello Konditoriet om udvikling af Kongebrødet  
Samarbejde om salg af butiksvare med  Kvickly, Vordingborg. Kvickly sælger borgcentrets butiksvare i 
en kampagnestand 
Kvickly afholder 4 x kundearrangementer, vinsmagninger osv. i borgcentrets restaurant 
Nordea afholder VIP besøg for premiumkunder på borgcentret 
ZBC afholder ledermøde for alle danske handelsskoler på borgcentret  
Inspirationstur med Ørslev Turistfart 
Netværkstur til Tallinn, april  
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12.0 Økonomi, drift og udvikling 
 
Det fusionerede museum har én administration, ét regnskabssystem, ét IT system 
og ét telefonsystem.  
 
Økonomi, udvikling og drift skal sikre bedst mulig administration, projekt- og økonomistyring, intern og 
ekstern servicering samt bygninger, teknik og bevaringsarbejde ved Museum Sydøstdanmark. 
Enhederne forestår desuden plan- og udviklingsarbejdet. 
Målet er at understøtte den samlede organisation i arbejdet med indsamling, registrering, bevaring, 
forskning og formidling af kulturarven. 
 
 
12.1 Organisering  
 
Et sekretariat tilknyttet museumsdirektøren varetager økonomi og udvikling.  
 
Økonomi og administrationssekretariatet 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. 
 
Økonomi og administrationsenheden ledes af økonomi- og administrationschefen og består derudover 
fire medarbejdere. 
 
Økonomi- og administrationschefen har desuden det koordinerende ansvar for museumsværterne på 
tværs af afdelingerne. 
 
Udviklingsafdelingen ses i udviklingschefen, som arbejder på tværs af alle afdelinger. 
 
Driftsenheden ledes af en driftschef og består desuden af 5 medarbejdere organiseret i HA-gruppen 
(Håndværkere og andet) samt diverse medarbejdere i jobbeskæftigelsesordning og løntilskud.  
 
Driftschefen har desuden det koordinerende ansvar for PA-gruppen (Publikums og 
arrangementsansvarlige) på tværs af afdelingerne.  
 
 
12.2 Økonomi  
 
Økonomi og udviklingsafdelingen udarbejder budgetter og regnskaber og foretager den daglige 
økonomistyring, herunder bogføring, forbrugsstyring og styring af indtægtsdækket virksomhed 
(arkæologi, kulturarvsvaretagelse og andet). 
Museet anvender Navision og de muligheder som findes i systemet til projektstyring. 
 
Der er i 2014 gennemført flg.:  

• Time- og sagsstyring for arkæologi 
• Sagsstyring for indtægtsdækket virksomhed i øvrigt 
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• Optimering af økonomiprocesser 
• Optimering af budget- og regnskabsopfølgning 

 
 
12.3 Administration 
 
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). 
 
Der er i 2014 gennemført flg.:  

• Implementeret af et nyt filsystem 
• Fælles regler for modtagelse af post og videredistribution 
• Organisering, vedligeholdelse og styring af administrationsoplysninger på intranet 
• Nyt fælles telefonsystem og omstilling 

 
 
12.4 Personaleadministration 
 
Økonomi og udviklingsafdelingen varetager ansættelse/afsked, lønforhold, jobordninger, ferie- og 
fraværsadministration, samt udarbejdelse og styring af regelsæt inden for personaleområdet. 
 
Museum Sydøstdanmark søger at få videreuddannet museernes faste personale bedst muligt på 
ODM-kurser og andre relevante kurser. 
Den løbende varetagelse af opgaverne inden for personaleadministration udgør størstedelen af 
arbejdsplanen, men i 2014 vil museet have speciel fokus på professionalisering af frontpersonalet. 
 
Der udarbejdes handleplaner eller løsninger for følgende mål: 

• Udarbejdelse af personalehåndbog 
 
Der er i 2014 gennemført flg.:  

• Medarbejderhåndbog er udarbejdet 
• Lønadministrator ansat for optimering af lønbehandling og administration af personaleforhold 

 
 
12.5 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. 
 
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. 
 
Administrationen i Vordingborg har også fungeret også som turist-information.  
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PA-er tilknyttet butikker og publikum 

• Foretager også administrative opgaver omkring databasestyring, lagerstyring, journalisering, 
bogadministration, bookninger til skoletjeneste 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.  

• turismeinformation 
Museumsværter 

• Varetager publikumsbetjening i forbindelse med museumsbesøg, turismeinformation samt 
dagligt sikkerhedsarbejde i udstillinger.  

• Publikumsbetjening, museumsbutikker (salg og udvikling), varetages af museumsværter, der 
er udstationeret på de enkelte museer og udstillingssteder. 

 
Der er i 2014 gennemført flg.:  

• Udvikling af koncept for museumsværter på Museum Sydøstdanmark. Det gode værtsskab,  
• Udvikling af butik og salgsvaresortimentet til museerne.  
• Pilotprojekt: Danmarks Borgcenter er opbygget som brandstore.  
• Udvikling af ny og fælles butiksinteriører og butiksindretning generelt, herunder løbende 

udskiftning af salgsvareopstillinger 
• Yderligere udvikling af kasseterminalsystem 

 

 
 
              Butik og velkomst på Danmarks Borgcenter 
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12.6 Besøgsstatistik 
 
 
 
 

 
 
Besøgsstatistik 
 
Museum Sydøstdanmark havde i 2014 128.640 besøgende. I 2013 var besøgstallet på 80.879  
Dvs en samlet fremgang på ca. 50.000 besøgende. Til besøgsstatistikken kan bemærkes følgende: 
der er et fald i besøgstallet til Helligåndshuset på ca. 2000, dette skyldes overvejende at der i 2014 i 
modsætning til 2013 ikke blev afholdt historiske dage. Køge Museum var lukket i 2014, men havde 
alligevel ca. 7.500 gæster i forbindelse med diverse arrangementer, middelaldermarkedet bidrog med 
næsten 5.000 besøgende. Danmarks Borgcenter åbnede i 2014 fik ca. 104.000 besøgende! Det vil i 
forhold til 2013 sige en fremgang på over 60.000 besøgende.  
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12.6 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  

 
 
Følgende overordnede opgaver gennemføres i 2014: 

• Installation af fælleskasse -og billet terminaler for alle butikkerne/besøgssteder 
• Åbning af Danmarks Borgcenter i april 2014  
• Nyt image til alle Apple maskiner 
• Indførelses af ny mailplatform der samkøres med Alfresco, herunder undervisning i denne    
• Indførelses af nyt intrasite der samkøres med Alfresco, herunder undervisning i denne    
• Samkøring af alle alarminstallationer (AIA, ITV, ABA) så disse kan kører centraldrift 
• Optimering af udstillingsbelysning, herunder gennemgang af pærer, lamper, installationer m.m 

 
I 2014 blev der på Museum Sydøstdanmark indført nye kasse -og billet terminaler. Systemet er det 
første af sin slags på danske museer og er udviklet af Museum Sydøstdanmark i samarbejde med e-
billet. Det unikke i dette system er, at alle billetterminalerne er koblet til museets i forvejen installeret 
ADK-anlæg. Herved anvendes samme adgangskontrolanlæg til både personale samt de besøgende, 
en funktion der normalt ville være delt på to forskellige anlæg. 
 
Endvidere har Museum Sydøstdanmark sammen med ebillet udviklet et 100 % online kasse -og 
billetsystem der fungerer via browser. Det betyder eksempelvis at museumsværterne med deres ”Log 
in” kan betjene alle kasse- og billet terminaler uanset location. Ligeledes tilpasser systemet sig 
automatisk til den location hvor  museumsværterne befinder sig. Dvs. at systemet kun viser de 
knapper og funktioner der er relevant for den pågældende location. I 2014 har Museum 
Sydøstdanmark haft besøg af flere museer, der havde specifik interesse i dette kasse -og billetsystem.  
I 2015 bliver systemet udrullet til alle øvrige lokationer i Museum Sydøstdanmark, herunder med en 
række nye funktioner som eksempelvis fællers lagerstyring, automatisk overførelse til Navision etc.  
 
2014 var også året hvor Museum Sydøstdanmark fik nye fælles browser baseret IT-platform. Det 
betyder at alle medarbejdere via single sign-on i browser har adgang til intranettet, der i dag fungerer 
som organisationens fælles kommunikationsplatform, eksempelvis nyheder, håndbøger, blanketter, 
m.m. er at finde på intranettet. Fra intranettet er der adgang til mail, dokument og filserver, databaser.  
Alle museets data bliver herved håndteret i ”skyen”. Medarbejderne har herved let tilgang til museets 
data via browser uanset hvor man måtte befinder sig.  
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Museum Sydøstdanmark har udviklet dette system i samarbejde med Redpill. Et samarbejde hvor det 
er lykkedes at samle en kompleks og udfordrende IT-struktur i en og samlet driftsløsning. En løsning 
der gør at  Museum Sydøstdanmark kan minimere behov for lokal support, sikrer stabilitet og 
fastholde den nødvendige datasikkerhed. 
 
I 2014 er der foretaget en samkøring AIA, ADK, ITV hvilket betyder at alle Museum Sydøstdanmark 
lokationer er koblet i et fælles alarm/overvågningssystem. Herved kan medarbejderne frit bevæge sig 
rundt mellem de forskellige lokationer ved brug af samme nøglekort og personlig kode. Endvidere har 
denne samkøring ført til en driftsoptimering, idet alt vedr. AIA, ADK, ITV kan overvåges, styres, 
fejlrettes centralt fra driftskontoret i Vordingborg. 
 
 
12.7 Lokaler og bygninger 
 
Driftsenheden. 
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. 
 
Opgaver for forvaltere 

• Styring af rengøring 
• Ud- og indvendige byggeopgaver i forbindelse med vedligehold, herunder varetagelse af alle 

håndværksopgaver i forbindelse med vedligehold og renovering af museumsbygninger og 
andet indvendigt inventar. 

• Vedligeholdelse af udearealer, herunder snerydning, hækklipning, beskæring, græsplæner 
m,m  

• Varetagelse og styring af grønne områder samt gartneropgaver i Køng, Keldbylille og 
museumshaven i Næstved.  

• Drift af nær- og fjernmagasiner som indebærer forsvarlig bevaring og magasinering af 
samlinger i udstillinger og på magasiner gennem løbende opfølgning på klimaet (lys, 
temperatur- og fugtighedsforhold). Dette sker i tæt samarbejde med museets konservator. 

• Opgaver i forbindelse med vedligeholdes af biler  
 
Følgende overordnede opgaver gennemføres i 2014: 

• Udarbejdelse af bygningsnotat, - Gennemgang, registrering og beskrivelse af alle ønsker til 
bygningsforbedringer i 2015, herunder forestående opgaver.   

• Optimering af nuværende rengøringsløsninger i Vordingborg, Stege og Næstved 
• Opbygning af fælleslager og værksted, herunder afklaring af behov i forbindelse med indkøb af 

maskiner, værktøj m.m. 
• Forsat oprydning og vedligehold på eksisterende lager, depotrum m.m.  
• Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for udearealer i forbindelse med Museums Danmark. 
• Indkøb og indretning af biler til driftsenheden, så denne gøres mobil og fleksibel.  

 
I 2014 ansættes der i driftsafdelingen en gartner til vedligeholdelse af alle Museums Sydøstdanmarks  
udearealer i Vordingborg (Administrationsbygningen) Næstved, Køge, Køng, Stege m.m. 
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Udearealer på Museumsgården vedligeholdes i samarbejde med venneforeningen museets nye 
gartner og gartner assistent. Peter Stoltz. 
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I 2014 blev der indkøbt biler til medarbejderne i driftsheden, så der kunne opnås en optimal udnyttelse  
af ressourcerne og samtidig tilse en større fleksibilitet. Samtidig betød 2014 et endeligt farvel til den 
gamle forvalterstruktur, hvor der til hver afdeling var tilknyttet en fast håndværker / altmuligmand.  
Den nye struktur betyder at viden og fagkompetance fra den enkelte medarbejdere i højere grad end 
tidligere kan udnyttes på alle Museums Sydøstdanmarks lokationer.  
 
Med ansættelse af en gartner i 2014 er der kommet styr og kontrol over museets udearealer i 
Vordingborg (Administrationsbygningen), Næstved, Køge, Køng, Stege m.m. Niveauet i forbindelse 
med den daglige vedligeholdelse af udearealer er løftet betragteligt, der er flere steder foretaget 
kraftige og nødvendige beskæringer og tilpasninger, samt foretaget opretninger af stier m.m. 
Udvendigt er det årlige arbejde med kalkning på henholdsvis Møn Museum og Køng Museum, 
herunder vedligeholdelse af vinduer, fortsat og udført som planlagt.  
 
I 2014 har  Museums Sydøstdanmark valgt at skrive kontrakt med en fælles rengøringsleverandør til 
museets bygninger, dog er Køge Museum undtaget denne ordning. Den nye ordning sikrer 
fremadrettet en mere stabil rengøring og samtidig skal den gøre det lettere for Museets PA’ere at 
opretholde at højre niveau og mere ensartet rengøringsniveau i alle vores udstillinger og 
besøgsområder.  
 
Udover alle mulige og mangeartede håndværksmæssige dagligdagsopgaver har museets 
håndværkere bidraget og varetaget opgaver som: Åbning af Danmarks Borgcenter, flytning og 
indretning af nye arkæologi-lokaler i Næstved, Indretning og flytning af lokalarkiv i Køge, 
Istandsættelse af 1. sal på Møns Museum, oprydning på diverse magasiner, kældre, depoter m.m.   
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12.8 Plan- og udviklingsarbejde 
 
 
Vision 2022 og strategi 2015-18 
 
I foråret 2014 fortsatte bestyrelse og medarbejdere ved Museum Sydøstdanmark den visions- og 
strategiproces som blev igangsat i 2013. Udgangspunktet er det oplæg, som blev udarbejdet i 2013 og 
de anbefalinger som fremgår af fusionsaftalen. 
 
I slutningen af tredje kvartal forelå en arbejds- og strategiplan for 2015-2018 inklusive en vision for 
2022. I forbindelse med de nye arbejds- og strategiplaner har museet formuleret strategier og 
politikker inden for museumslovens fem søjler således, at museet til fulde lever op til museumsloven 
og det at være et statsanerkendt kulturhistorisk museum. Museet har i forlængelse af arbejds- og 
strategiplanerne defineret en ny organisation, således at museet på bedste vis kan løse sine opgaver. 
 
 
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 et fællesmagasin i Køge. 

 
! 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. 
 
 
Fokusområder 2015-18 
 
 
Registrering  - Revideret registreringspolitik (2015), indgår i national IT-løsning  

  (2015>) 
Bevaring  - Revideret og uddybende bevaringspolitik (2015) 
  - Katastrofeplan (2015) 
  - Kassationspolitik (2015>), kassation (2015>) 
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Fællesmagasin - Byggeri (2016) 
 - Fællesmagasin (2017)  
Forskning  - Forskningsstrategi for 2015-2018 (2015), Forskningsudvalg (2015>) 

- Forskning inden for de tre forskningsområder: Borge, Kunsthåndværk  
  samt erhverv, handel og infrastruktur (2015>)  
- Forskningspublicering og formidling (2015>) 
- Ældre stenalder, projektbeskrivelse (2015), projekter (2015>) 
- Ph.d.-projekt. Ideen om det gode liv (2015-2017) 

Danmarks Borgcenter - Markedsføring (2015>),  
- Nye udstillingselementer – løbende proces (2015>),  
- Udvikling af forskning, formidling og internationale netværk i  
  samarbejde med Nationalmuseet og andre museer (2015>). 

Det Ny Holmegaard - Byggeri og udstillinger (åbning 2016), markedsføring (2016>),  
- 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 (2015>). 

Køge Museum - Køge Kommunes Museum. Byggeri og udstillinger (åbning 2015),  
- Museum Management (2015>), markedsføring (2015>),  
- Profilforskning (2015>),  

Møns Museum - Vordingborg Kommunes Museum. Nye udstillinger (åbning 2015),  
- Realisering af Museum Management (2015-), markedsføring (2015>),  
- Profilforskning (2016>).  

Næstved Museum  - Nye udstillinger, udvikling (2016>) 
 
 
 
 
 
12.9 Projekter 
 
 
 
Fællesmagasin  
 
Emne: Opbevaring af de af museets genstande, som i dag findes i utidssvarende magasiner. 
Formål: Etablering af magasin der lever op til Kulturstyrelsens minimumsstandarder for opbevaring og 
håndtering af museumsgenstande. Dette sker ved etablering af et nyt fællesmagasin i samarbejde 
med flere museer. 
Samarbejdspartnere: Østsjællands Museum, Greve Museum, Københavns Museum, Dansk Jagt- og 
Skovbrugsmuseum. 
Vilkår og forudsætning: At der indgås en aftale som mindst muligt belaster museets økonomi. 
Afdeling Næstved Museums samlinger forventes fortsat opbevaret i magasin i Næstved under tilsyn af 
Bevaringscenter Næstved. 
Ressourcetræk: Keld Møller Hansen samt BCØ ved Simon Botfeldt 
Ansvarlig: Keld Møller Hansen  
 
Handleplan 2014 
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2014: 1. Kvartal: Anbefalinger inkl. finansieringsmuligheder. Oplæg til fælles bevaringsstrategi. 
2014: 2. Kvartal: Der er udsendt et sammenfattende notat som udsendes til borgmestre, 
kulturudvalgsformænd og kulturforvaltningschefer i alle berørte kommuner. 
2014: 3. Kvartal: Der udarbejdes et konkret projektoplæg for opbevaring af store dele af museets 
samlinger i et fælles museumsmagasin 
2016: Museets samlinger opbevares i et fællesmagasin som lever op til Kulturstyrelsens standarder 
for opbevaring af og håndtering af museumsgenstande. 
 
Resultat 
Museet har i 2014 forfulgt flere muligheder for realisering af et fællesmagasin. Der er udarbejdet en 
oversigt over museets og en række andre museers magasinbehov. Museet har erkendt at den mest 
realiserbare løsning vil være at leje sig ind hos en privat investor. I den forbindelse har museet knyttet 
kontakt til Briggen AS og sammen med dette firma udarbejdet et projekt for et fællesmagasin på 6-
7000 m2 beliggende på Campusgrunden i Køge. Fællesmagasinet endte med at operere med en 
estimeret husleje på ca. 900 kr. per m2 og blev derfor forkastet. I forlængelse heraf blev der søgt 
andre alternativer: i eksisterende bygninger og vha andre private investorer. Arbejdet pågår løbende. 
Museet forventer en endelig afklaring i første halvdel af 2015. 
 
 
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 Aktivitetscenter, Skovbo Lokalhistoriske Forening og 
frivillige 
Vilkår og forudsætning: 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: Keld Møller Hansen, Flemming Rieck, Thorbjørn Kolbo, Christian Irgens o.a.  
Ansvarlig: Keld Møller Hansen 
 
Handleplan: 
2014: 1. Kvartal. De tre museumsforeninger og to støtteforeninger samt frivillige grupper kontaktes 
med henblik på drøftelse af det fortsatte samarbejde. 
2014: 4. Kvartal. Årsmøde og evaluering af samarbejde  
 
Museet har haft løbende kontakt til museumsforeninger, støtteforeninger og frivillige mhp at skabe det 
bedst muligt samarbejde. Derudover har museet afholdt et årsmøde i 4. Kvartal og her evalueret 
samarbejde og muligheder. Museet har på baggrund af kommunikationen med foreninger og frivillige 
valgt, at foreningerne og frivillige knyttes til afdelingslederen på det lokale museum samt at der 
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udarbejdes en egentlig politik omkring frivillige. Museet er opmærksom på diversiteten mellem 
foreningerne og at der derfor også er en diversitet i samarbejderne. 
 
 
Vision 2022 og strategi 2015-2018 
 
Emne: Visions- og strategi for Museum Sydøstdanmark 
Formål: At der tilrettelægges og gennemføres en proces med inddragelse af bestyrelser, politikere og 
personale således at der kan udarbejdes en ny visionær 8-årsplan for Museum Sydøstdanmark. 
Samarbejdspartnere: Kommuner og Kulturstyrelse. 
Vilkår og forudsætning: De kommunale møder og godkendelser 
Intern ressourcetræk: Ledelsen og medarbejdere 
Ansvarlig: Keld Møller Hansen  
 
Handleplan: 
2014: 1. Kvartal. Workshop med medarbejdere, præcisering af ressourcer og økonomi, bearbejdning 
af MED-udvalg og direktion. Vision og strategi forelægges bestyrelse og kommuner. 
2014: 2. Kvartal. Vision og strategi godkendes af bestyrelse og kommuner 
2014: 3. Kvartal. Handleplan for 2015 udarbejdes 
2014: 4. Kvartal. Handleplan fremlægges til godkendelse inkl. budget hos bestyrelse, kommuner og 
Kulturstyrelse. 
 
Handleplan gennemført.  
Resultatet ses i museets årsplan 2015-2018 
 
 
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 visions- og strategiproces. Desuden er formålet at sikre, at nye 
projekter og opgaver bliver sjove og givende at være med i. 
Samarbejdspartnere: Museets medarbejdere samt eksterne samarbejdspartnere 
Intern ressourcetræk: Ledelsen og medarbejderne 
Ansvarlig: Tine Nygaard  
 
Handleplan: 
2014: 1. Kvartal. Alle medarbejdere involveres i arbejdet med museets vision og handlingsplan for de 
næste fire år. 
2014: 2. ,3. og 4. Kvartal. Igangværende og nye udviklingsprojekter involverer medarbejdere på tværs 
af afdelinger og fag, fx udvikling af udstillinger i Køge, det nye Holmegaard, filmfestival og Camøno på 
Møns Museum, nye undervisningstilbud, udviklings af museumsinspektørrollen i det senmoderne 
museum. 
 
Handleplan gennemført, se under pkt. 10.0  
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Fællesmagasin  
 
Emne: Fællesmagasin  
Formål: Der etableres et fællesmagasin/Natur- og Kulturarvscenter i Køge. Bevaringscenter Øst bliver 
en del af centeret, der også vil kunne rumme udstillinger og forskningsfaciliteter. Der etableres 
arbejdsfaciliteter til arkæologisk afdeling i centeret. 
Samarbejdspartnere: Museer og arkiver samt bevaringscenter Øst. Køge Kommune og fonde. 
Vilkår og forudsætning: Der tilvejebringes den nødvendige driftsøkonomi.  
Intern ressourcetræk: Simon Botfeldt (BCØ) og Keld Møller Hansen 
Ansvarlig: Keld Møller Hansen 
 
Handleplan: 
2014: 1.-3. Kvartal. Finansieringsmodel udarbejdes med selskabet Briggen. Projekt udarbejdes 
sammen med Briggen. interessenter og kommuner høres mhp bindende tilsagn. 
2014: 4. Kvartal. Projekt færdigt 
2015-16: Projektet realiseres 
 
Handleplan for 2014 delvist gennemført. Fællesmagasinet søgt finansieret vha ekstern investor: 
Briggen AS. Kravsspecifikation udarbejdet, økonomi anslået og finansieringsmodel udarbejdet. En 
lejepris på ca. 900 kr medførte at projektet blev forkastet. I 4. Kvartal blev undersøgt alternativer og 
disse forfølges i 2015. 
 
Det nye Holmegaard  
 
Emne: Nyt eksperimenterende udstillingssted for kunst og kunsthåndværk 
Formål: At skabe et internationalt pulserende, inspirerende og reflekterende udstillingssted for kunst 
og kunsthåndværk, der med historien om Holmegaard fabrikken og museets samling af Holmegaard 
glas som fundament sætter fokus på materialer og formgivning. 
Samarbejdspartnere: Næstved kommune. Fonde. 
Vilkår og forudsætning: Museet har i samarbejde med Næstved Kommune udarbejdet en beslutning 
om stedets koncept. Den nødvendige økonomi tilvejebringes i samarbejde med Næstved Kommune 
og fonde. Næstved Kommune har afsat i alt 10 mio. kr . til projektet.  
Intern ressourcetræk: Susanne Outzen, Else Gade Gyldenkærne, Berit Christensen, Susanne 
Bangert, Thorbjørn Kolbo 
Ansvarlig: Keld Møller Hansen og Tine Nygaard 
 
Handleplan: 
2014: 1. Kvartal. Prospektet færdiggøres, fondsansøgninger 
2014: 2. Kvartal. Dialog med fonde + handleplan for projektet 
2014: 3. Kvartal. Realisering 
2014: 4. Kvartal. Realisering 
2015: 2. Kvartal. Afklaring om projektets realisering. 
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Handleplanen blev fulgt, men afklaringen med diverse fonde pågår endnu. 
Konceptet for Det Ny Holmegaard er at bruge museets samlinger af Holmegaard Glas og Kähler 
Keramik til at medskabe fremtidens nordiske designtradition. Begge samlinger er meget omfattende 
og har internationalt niveau. Projektets kraft er de mange mennesker, der kan få gavn af den 
bevægelse, som samlingerne sætter i gang. Det er museets gæster, som bliver involveret i 
eksperimenterende formidling og kreative processer. Og det er en stor professionel 
partnerskabskreds, der bringer konceptet ind i kulturelle, uddannelses- og erhvervsmæssige 
sammenhænge. 
Museets motivation i projektet er naturligvis at arbejde musealt med samlingerne; indsamle, registrere, 
bevare, forske og formidle, men det er også - og måske endda især - grundigt at undersøge, hvad 
genstande og samlinger egentlig kan. I 2014 er der blevet opbygget en stor kreds af partnere i Det Ny 
Holmegaard. Fælles for dem er, at de alle har en reel og konkret interesse i at bruge samlingerne i det 
virke, de allerede har. Det er eksempelvis designvirksomheden Rosendahl, der ønsker at bruge 
samlingerne som materiale i udviklingen af nye designprodukter. Det er også Det kgl. Danske 
Kunstakademis designskole, der ønsker at arbejde 3 måneder om året i Det Ny Holmegaard, hvor de 
kan interagere med både samlinger og øvrige partnere. Et tredje eksempel er University College 
Sjælland, der ønsker at forske i praktisk, æstetisk læring i Det Ny Holmegaard. 
Det Ny Holmegaard består af en række udstillinger, et eksperimentarium, professionelle værksteder 
samt masterclass-, og undervisningsfaciliteter. I 2014 har tyske Art+Com og norske Expology været 
involveret i at designe udstillinger og eksperimentarium. Museets egne udstillingsarkitekter har også 
arbejdet med, og der foreligger nu så detaljeret et oplæg til Det Ny Holmegaard, at projektet kan 
iværksættes, så snart de 2 vigtigste forudsætninger er til stede. Den ene forudsætning er beslutningen 
om Det Ny Holmegaards placering. Ønsket er, at Det Ny Holmegaard skal placeres i de gamle 
Holmegaard fabrikker i Fensmark uden for Næstved. Et ingeniørfirma har lavet en analyse af 
udgiftsniveauet ved bevarelse af bygningerne, og Realdania undersøger lige nu potentialer og 
ulemper ved denne placering. Den anden forudsætning er finansieringen af projektet, og denne 
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forudsætning er naturligvis afhængig af placeringen. Der er i 2014 indledt dialog med en række store, 
danske fonde om projektet. 
 

Køge Museum – Museum Management 
Emne: Nye udstillinger. 
Formål: Der opsættes nye udstillinger i Køge Museum efter renoveringen er gennemført. 
Samarbejdspartnere: Køge Kommune, Tilgængelighedspuljen, AP Møller Fonden og andre fonde. 
Vilkår og forudsætning: Der tilvejebringes den nødvendige økonomi. Der arbejdes fremefter en 
overordnet plan, udarbejdet i samarbejde med historikere og arkæologer. Basisudstillinger og øvrig 
formidling tænkes tæt sammen med den lokale kulturarv og personbåret formidling af kulturmiljøer og 
kulturlandskabet går hånd i hånd med udstillingerne. 
Intern ressourcetræk: Historikere og arkæologer, Flemming Rieck, Tine Nygaard, Thorbjørn Kolbo, 
Keld Møller Hansen 
Ansvarlig: Tine Nygaard  
 
Handleplan: 
2014: 1. Kvartal. Ansøgning til fonde 
2014: 2. Kvartal. Projektering af udstillinger 
2014: 3. Kvartal. Opstilling af udstillinger 
2014: 4. Kvartal. Opstilling af udstillinger 
1015: 2. Kvartal. Udstillingen åbner 
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I marts måned donerede Nordea Fonden 10.2 millioner kr. i støtte til Museums Management og nye 
udstillinger på Køge Museum. Hovedudstillingen fortæller om Dannebroge, der sprang I luften I Køge 
Bugt I et søslag I 1710. 
 
En af de bærende tanker i projektet ”Museum Management på Køge Museum” er at skærpe museets 
samarbejdsmodeller, så arbejdet med at realisere udstillinger, undervisningstilbud og oplevelser bliver 
så effektivt som muligt. 
 
I 2014 har museets faginspektører i samarbejde med kommunikations-, drifts-, skoletjeneste- og 
udviklingsmedarbejdere produceret hele det store faglige indhold til begge udstillinger i Køge 
Museum. Desuden er det undervejs blevet sikret, at det faglige indhold er tilrettelagt, så det 
understøtter læringsmålene i folke- og gymnasieskoler, og at det skaber grundlag og meningsfuld 
dybde i de oplevelseslag, som især udstillingen om Dannebroge tilbyder. 
 
Profilforskerrummene skaber høj profil i Caféudstillingen: ”Gaver fra fortiden”. Udstillingen handler om 
Køges historie de sidste 10.000 år, og om hvad nutidens menneske har fået med sig af gaver fra 
historiens forskellige perioder. I profilforskerrummene møder museets gæster 3 af museets forskere 
og bliver inviteret ind i deres arbejde - imens de arbejder. I 2014 er profilforskernes virtuelle 
opslagstavle og deres fysiske udstillinger blevet tilrettelagt, begge dele på en måde, så profilforskerne 
nemt kan tilføje ny viden og nye genstande, og så publikum kan interagere med forskerne. 
 
I oplevelsesudstillingen: ”Krudtbrødre” er det kombinationen af en fiktiv, dramatisk fortælling og 
forskningsfaglig formidling, der gør oplevelsen sprængfarlig. I udstillingen følger vi linjeskibet 
Dannebroge fra den tidlige morgen, hvor det ligger i Køge bugt og opdager den svenske flåde i 
horisonten og indtil klokken 15.30, hvor Dannebroge springer i luften. Ombord er kommandør Iver 
Huitfeldt, men også Jens og Pelle; to krudtdrenge, hvis kranier marinearkæologer siden hen fandt på 
vraget i Køge Bugt. To manuskriptforfattere har skrevet ”Krudtbrødre”, som er indtalt af Jens-Jørn 
Spottag. Fortællingen er et hørespil, som interaktivt er koblet til de forvredne og forbrændte genstande 
fra Dannebroge. Genstandene bliver udstillet på eksplosionsagtig vis. 
 
I begge udstillinger bruger museet et montresystem, som er sikret mange års levetid, fordi det er 
robust, har højt sikringsniveau og er fleksibelt mht. størrelser. Montrerne lever op til tankerne om 
genbrug og bæredygtighed i Museum Management Modellen. Det samme gør formidlingsløsningen, 
som er en iPad app. Løsningen er genbrug fra museets arbejde på Danmarks Borgcenter. I Køge 
Museum er løsningen udbygget med et interaktivt element og er desuden flettet med en eksisterende 
web-baseret platform; ”1001 fortællinger”, som via et interaktivt landkort gør det muligt også at 
formidle steder i Køge by og omegn. 
 
Samarbejdet mellem museets forskellige faggrupper har - som ventet - fungeret som det skulle. 
Museet tilskriver det et grundigt forarbejde med konceptet, som alle faggrupper har været med til at 
udvikle. Desuden har en effektiv planlægning, ugentlige redaktionsmøder og fordelingen af det 
koordinerende ansvar på kun 3 personer: en redaktør (tekst/speak og film), driftschefen (produktion) 
og udviklingschefen (samarbejde og tilrettelæggelse af formidling) bidraget til, at det har været muligt 
at overholde tidsplanen på nær den forsinkelse af åbningen på 8 uger, som et uventet udbud skabte. 
 
Opsummerende er status på projektet, at indholdet og formidlingen er på plads og produceret. At alle 
fysiske og virtuelle elementer er designet og tilrettelagt. Det gælder legeplads, inventar til butik, 
cafékoncept og udstillinger, fleksible montrer og formidlingsstrukturer til udstillingerne samt web- og 
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app platform. Desuden er museet begyndt at profilere profilforskerne med en artikelserie i Dagbladet 
Køge. 
 
Projektet løb ind i en udfordring i slutningen af 2014, fordi det viste sig, at hele produktionen af 
inventar, udstillinger og formidlingsløsninger skulle sendes i udbud. Museet gennemførte en 
udbudsrunde i 2014, som er blevet afsluttet i januar 2015. Udbuddet har forsinket projektet og dermed 
åbningen af Køge Museum med 8 uger. Udstillingen åbner i juni 2015. 
 
Danmarks Borgcenter 
 
Emne: Ny attraktion og museum 
Formål: Formidling af Vordingborg Borg - Borge, konger og magt 
Samarbejdspartnere: Vordingborg Kommune og fonde. 
Vilkår og forudsætning: Driftsøkonomi balancerer, dvs museet opbygger en forretningsmodel som 
kan sikre at borgcenteret bliver en succes, dvs. med mange besøgende og stor indtjening. 
Intern ressourcetræk: Medarbejdere ved Danmarks Borgcenter 
Ansvarlig: Keld Møller Hansen og Thorbjørn Kolbo 
 
Handleplan: 
2014: 1. Kvartal. Der opstilles de nye udstillinger og andet inventar i den ny udstillingsbygning og de 
sidste landskabsændringer gennemføres.  
2014: 2. Kvartal. 11. april 2014 åbner Danmarks Borgcenter. 
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"NEJ, NEJ, NEJ FAR, JEG VIL IKKE HJEM" Skreg en 4-årig dreng, da han den 12. April om 
eftermiddagen blev slæbt væk fra Danmarks Borgcenter af sin far... Det var dagen efter dagen og en 
dag med mange hundrede gæster. Dagen før,  fredag den 11. April 2014 kl. 13.00 åbnede Danmarks 
Borgcenter under overværelse af 300 inviterede gæster. Borgcenteret fik 104.000 besøgende, en drift 
som hvilede i sig selv og en stor afsmittende effekt på Vordingborg og især på byens handlende. 
Ifølge sidstnævnte er omsætningen for manges vedkommende steget med 10-20%.  
Anmeldelserne af borgcenteret er med en enkelt undtagelse særdeles positive. Centeret omtales af 
Berlingske tidende som Morgendagens museum og  i Politiken blev der givet 6 hjerter! Det er vist nok 
første gang et museum får det. 
 
Anlægsprojektet 
Projektet er opdelt i fire etaper. Etape 0-2 omfatter et nyt slotstorv, et administrations/ forskningscenter 
og P-pladser, mens etape 3, som er hovedetapen, omfatter udstillingshuset, udstillinger, landskabet, 
voldgravene og et Learning Lab. Projektet støttes af en række fonde samt Vordingborg Kommune. 
Etape 0-2 gennemføres af Vordingborg Kommune i samarbejde med Realdania/Realdaniabyg 
Hovedetapen gennemføres af Vordingborg Borg Fond i samarbejde med Vordingborg Kommune. 
Etapen støttes økonomisk af Arbejdsmarkedets Feriefond, AP Møller Fonden, Augustinusfonden, 
Højgaards Fond og Nykredit Fond samt Vordingborg Kommune. 
 
Økonomi 
 
Byggeregnskab for perioden 21. April 2009 - 15.. juni 2014  
 
Indtægter Budget 

 
Regnskab 

Vordingborg Kommune 1.700.000 
 

1.789.474 
AP Møller Fonden 23.300.000 

 
23.300.000 

AM Feriefond udstillingshus 39.000.000 
 

39.000.000 
AM Feriefond Tek. formidling 3.715.000 

 
3.715.000 

Augustinus Fonden 6.500.000 
 

6.500.000 
Knud Højgaards Fond 500.000 

 
500.000 

Nykredit Fond 200.000 
 

200.000 
Kommunekredit 2.500.000 

 
2.500.000 

Museum Sydøstdanmark 
  

820.108 
Samlede indtægter 77.415.000 

 
78.324.582 

    Udgifter 
   Voldgrave 17.443.428 

 
17.435.359 

Udstillingshus 40.621.572 
 

42.274.372 
Udstillinger 8.950.000 

 
8.094.033 

Landskab 9.300.000 
 

9.461.644 
Learning Lab 1.100.000 

 
1.059.174 

Samlede udgifter 77.415.000 
 

78.324.582 
    
Resultat 0 

 
0 

 
 
Anlægsøkonomi 



 

 

 

113 

Arbejdsmarkedets Feriefond har valgt at prioritere sine midler til udstillingshuset og udstillingerne. AP 
Møller fonden har tilsvarende valgt at prioritere sine midler til landskab og voldgrave, mens Højgaards 
Fond samt Nykredit Fond prioriterer deres midler til et Learning Lab. Augustinusfondens midler 
anvendes generelt til hele etapen, dog er 1.5 mio. kr. øremærket til arkæologi. 
Vordingborg Kommunes midler er øremærket udstillingshuset. 
Vordingborg Kommune har derudover opkøbt 2 huse i voldgravene til en samlet værdi af 3 mio. kr. 
samt afholdt diverse udgifter til Danmarks Borgcenter (bl.a. projektstyring og formidling) direkte 
gennem Museerne Vordingborg/Danmarks Borgcenter. 
Budget og regnskab afviger afgørende i forhold til Udstillingshuset. Diverse besparelser på især 
udstillinger samt et tilskud fra Museum Sydøstdanmark skaber et 0-resultat. 
Bygninger og anlæg opføres på lejet grund. Udlejer er Vordingborg kommune. Lejekontrakten løber i 
25 år, hvorefter bygninger og anlæg overdrages vederlagsfrit til Vordingborg kommune. Vordingborg 
Borg Fond indgår aftale om udlejning af bygning, anlæg og borgterræn med Museum 
Sydøstdanmark/Danmark Borgcenter. 
 
Organisation 
Projektet gennemføres som et samarbejde mellem Vordingborg Borg Fond på den ene side og 
Vordingborg kommune og Museum Sydøstdanmark/Danmarks Borgcenter på den anden side.  
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen for Borgfonden bestod i 2014 af: 
 
Torben Nielsen, forhenværende Nationalbankdirektør 
Knud Larsen, Borgmester, Vordingborg Kommune 
Ivan Tolborg, Direktør 
Vivian Etting, Museumsinspektør, Nationalmuseet 
 
Bestyrelsens formand er Torben Nielsen 
Som direktør er udpeget Keld Møller Hansen 
 
Voldgrave 
 
Som en autentisk ramme om borgterrænet reetableres voldgravene med vand, hvilket giver en 
markant effekt for oplevelsen og erkendelsen af borgen og bidrager til at øge herlighedsværdien for 
hele Vordingborg by. 
Der etableres vand i de eksisterende voldgravsprofiler parallelt med Glambæksvej og Havnevej, 
ligesom hovedparten af den nuværende Dyreengen sættes under vand. 
Da der er stor højdeforskel mellem det øverste bassin ved Glambæksvej og ned til  Dyreengen  (ca. 
7,5 m) er det nødvendigt at opdele projektet i 4 bassiner, som indbyrdes adskilles af dæmninger, der 
sikrer opretholdelse af vandspejlsforskelle mellem de enkelte bassiner på op til 2,25 m. 
Gennemført 2013. 

Dæmninger og bro 
For etablering af barrierer mellem de enkelte bassiner etableres fire dæmninger, der anlægges dels 
som konstruktioner af rammet stålspuns kombineret med jordfyld og dels som decideret jordbygværk. 
Den eksisterende adgangsvej fra Havnevej nedlægges og erstattes med en 3 m. bred bro, 
dimensioneret for personlast. 
Gennemført og 2013. 
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Vand 
De enkelte bassiner udgraves til en vanddybde på 1,5 m, med et trapezformet profil med 
skråningsanlæg ikke stejlere end 1: 2. Principielt graves der ikke i intakte voldskråninger, men fra et 
niveau på ca. 0,5 m over det nye vandspejl og ned til bassinets bund er afgravning nødvendig for 
etablering af bentonitmembran, erosionssikring og skvulpebrædder. 
For at det ikke skal blive problematisk at opretholde den ønskede vandstand og for at sikre at 
udsivende vandmængder ikke påvirker det generelle grundvandsspejl, er det planlagt at bund og sider 
i de nye bassiner, tætnes med et 5-10 cm tykt bentonitlag (permeablitet: 5 x10-11 m/s). 
Fast membran af bentonit indbygges på stedet med almindelige entreprenørmaskiner og 
komprimeringsmateriel. 
Da der i bassinerne vil kunne genereres bølger af en vis størrelse, er det fundet nødvendigt at 
etablere erosionssikring i og omkring vandgangslinien. Erosionssikringen foretages dels ved 
udlægning og fastgørelse af erosionsmåtte i form af et kokosnet, der med en forventet levetid på 3-5 
år vil kunne beskytte vandgangslinien indtil det fornødne vækstlag er etableret. Udover den 
”tidsbegrænsede” erosionssikring etableres et permanent skvulpebræt som skal sikre ”bølgeenergien” 
afleveres i denne konstruktion og ikke i brinken. 
Med den geometri som er valgt for de enkelte bassiner, vil det samlede vandvolumen andrage ca. 
23.000 m3.  
Fordampningen fra den ca. 16.000 m2 store vandoverflade vil i de tørreste måneder andrage ca. 1.400 
m3 og vil derfor let kunne erstattes fra den eksisterende boring. I forbindelse med regn, vil overløb 
mellem bassinerne samt et overløb fra bassin 4 og ud i havnen, sikre at vandspejlshøjderne aldrig 
bliver højere end forudsat 
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Landskab 
 
Nye rumlige installationer, markeringer, terrænreguleringer, stisystemer, beskæring af beplantning, 
belysning samt permanente og midlertidige installationer og mobile pavilloner fokuserer på forskellige 
vinkler af historien og historiske begivenheder.  
Generelt bidrager de fysiske markeringer til at formidle den grundlæggende centrale historie om 
borgens arkitektur og historiske begivenheder. Markeringerne bidrager desuden til at få en 
fornemmelse af den oprindelige bygningsmassen omfang samt placeringen af de vigtigste bygninger. 
Visse områder på ”Højsletten” friholdes for permanente installationer, dels for at sikre den 
parkmæssige karakter af en åben friholdt græsflade, dels for at sikre sammenhængende åbne 
områder når arealet anvendes til arrangementer. 
De rumlige ruinmarkeringer udføres i ét materiale, så det er let at aflæse, at de er nye og refererer til 
forsvundne bygninger.  
 
Højborgen 
Iscenesættelsen af højborgens nordlige ringmur skal styrke formidlingen af, at højborgen var en 
selvstændig fæstning omgivet af mure, der også vendte ud mod den ydre ringmur. Markeringen 
understreger at højborgen var borgens sidste bastion og kongeligt område. 
De nuværende jordvolde sløjfes. Højborgens nordlige ringmure og tårn markeres med søjler i 
cortenstål.  
Gennemført 2013 
 

 
Højborgens mure markeret med stålstænger 
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Skt. Andreaskirken 
Den fysiske markering af Skt. Andreas kirke skal bidrage til formidlingen af kirken som en integreret 
del af kongeborgen. Kirke og kongeborg hører uløseligt sammen, og med den nuværende 
markstensmarkering er det svært at identificere kirken og forstå dens bygningsmasse. 
De nuværende jordvolde og stenmarkeringer sløjfes. I stedet påfyldes jord, således at et vandret plan 
opnås med udgangspunkt i højeste kote, svarende til det nuværende højeste punkt i kirken. 
Andreas kirkens markeres med plinte i cortenstål som angiver kirkens grundrids.  
Gennemført 2013 
 
 

 
 
Palatiet 
Palatiet er hjertet i højborgen og spiller en central rolle i fortællingen om kongernes liv på borgen og 
deres offentlige virke. Markeringen understreger desuden borgcentrets formidling af, at det var her at 
Jyske Lov blev underskrevet af rigets mægtigste mænd. 
Palatiets grundrids er veldokumenteret og danner udgangspunkt for en markering med plinte i 
cortenstål.  
Jyske lov markeres ved 10-12 siddeplinte i cortenstål som afspejler de personer som deltog i det 
danehof som gav den nye lov.  
Gennemført 2013 
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Fruerstuen 
Fruerstuen var kvindernes opholdsrum eller hus. Margrethe den 1. var en af disse kvinder. 
Den fysiske markering af fruerstuen giver en forståelse af borgarkitekturen, hvor administrations- og 
værkstedsbygninger lå i ly af borgens ydre ringmur. 
Fruerstuen markeres med plinte i cortenstål på baggrund af den nuværende viden om dens 
grundplan.  
Gennemført 2013. 
 
Skriverstuen 
Skriverstuen rummede borgens administration og har både spillet en rolle i den daglige drift, og når 
rejsekongen tog ophold på borgen. Den fysiske markering af skriverstuen giver desuden en forståelse 
af borgarkitekturen, hvor administrations- og værkstedsbygninger lå i ly af borgens ydre ringmur. 
Skriverstuens grundrids er veldokumenteret og danner udgangspunkt for en markering med plinte i 
cortenstål. I syd står blank mur i en højde af ca.1,20 m.  
Gennemført 2013. 
 
Skiltning 
Der opsættes 3 typer fritstående skilte/plader: Info-skilte, Sagn-skilte/plader og fakta-skilte/plader. 
Alle skilte/plader udføres i corten-stål. Der foretages ikke terrænreguleringer i forbindelse med 
opstillingen af skilte. Skiltning skal så vidt muligt være universel og tilgodese mennesker med nedsat 
synsfunktion. Infoskilte opsættes kun i begrænset omfang. Infoskiltene kan eksempelvis være info om 
borgen, historien, områdekort, service m.m.  
Gennemført 2014. 
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Nyt stisystem 
Et nyt stisystemet tager udgangspunkt i det ”bevægelsesmønster” som en gang var på borgen. 
Stisystemet baseres på en hovedadgangssti fra Slotstorvet via den ny museumsbygning 
og forplads til Højborgen. Stien udføres som et retlinet forløb med et markant sving omkring 
bygningen til torvet. Stien tilpasses eks. terræn, og det skal søges at den udføres med fald 1:40, 
således tilgængelighedskrav overholdes.  
Den tværgående eksisterende sti fra Gåsetårnet til Slotstorvet, renoveres og gives et mere frit og blødt 
svunget forløb. Sådan vil den opleves mere integreret i parkens terræn. Den føres til den ny bygnings 
forplads og optages derfra i hovedstien. Langs Museet, samt langs Fruerstuen og Skriverstuen, 
udføres tilsvarende stier. Sekundære stier foreslås udført for at sikre tilgængelighed til ruinens 
seværdigheder. Fra tværstien udføres en serpentinesti til Skt. Andreas Kirke. 
Mindre stier kan udføres over Højborgen og sammenkoble de øvrige stier. Dog kan det ikke sikres at 
sidstnævnte kan udføres så tilgængelighedskrav er opfyldt. 
De nye stier udlægges i en bredde af 2 meter og befæstes med slotsgrus kantet af et skifte brosten. 
Etablering af nye centrale stier (forbindelsesled mellem centrale historier og funktioner) sker så vidt 
muligt så stiens stigning maksimalt er 7%.  
Gennemført 2014. 
 
Historisk Botanisk Have 
Havens ide som 1600-tals have fastholdes og indgår som en del af oplevelsen og et opdagelsespunkt. 
Stensætningen mod Slotstorvet er af nyere dato (ca. 1940) men i forfald. Indgangspartiet til Historisk 
Botanisk have renoveres. Eksisterende stensætninger, sat i beton, ryddes og de store Hestekastanier 
udskiftes. Renoveringen skal sikre et mere åbent område, med større sammenhæng til både det nye 
Slotstorv og den nye Museumsbygning.  
Gennemført 2014. 
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Beplantning 
Der tyndes ud i den nuværende beplantning for at fremme ruinens synlighed. Samtidig ønskes 
områdets rekreative værdi som park med spredte træer bevaret. Træerne er med til at rumliggøre 
ruinen og skabe forståelse for dens udstrækning. I beplantningsplanen er desuden taget hensyn til, at 
der findes trækruter og levesteder for flagermus i nogle ældre træer på Ruinterrænet. Disse levesteder 
er Vordingborg Kommune forpligtet til at bevare og beskytte i henhold til Bekendtgørelse om 
udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 
arter (BEK 408 af 01/05/2007). 
Udtyndingen ses i form af fældning, krat som udtyndes og oprenses og krat som ryddes.  
Gennemført 2014. 
 
Udstillingspavilloner 
På terrænet bliver der placeret 3 pavilloner. To af disse skal indeholde og formidle de arkæologiske 
fund, der er gjort i forbindelse med udgravning af voldgravene. Pavillonerne er containere re-designet 
indvendig for at opfylde krav til både formidling og forsvarlig opbevaring af det arkæologiske materiale. 
Hensigten med at placere de arkæologiske fund ude på terrænet har været at skabe en mere 
autentisk forbindelse til fortidsmindet. Og samtidig give mulighed for at præsentere nyligt opgravede 
fund. Pavillonerne har også funktion at formidlingsstationer under de tilbagevendende arkæologiske 
udgravninger. 
Pavillonerne er 2 stk. 40 fods skibscontainer. Facade- og tagmateriale er i cortenstål og afspejler 
hermed sammenhæng med det nye udstillingshus.  
Gennemført 2013.  
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Børnenes Borgcenter 
Hands-on formidling og værksteder i sommerhalvåret. En formidlingsstation danner udgangspunkt for 
aktiviteter som møntslagning, smedning, rollespil, ridderkampe i børnehøjde osv. 
Pavillonen er 1 stk. 40 fods skibscontainer. Facade- og tagmateriale er i cortenstål og afspejler 
hermed sammenhæng med det nye udstillingshus.  
Gennemført 2014. 
 
 

 
Børnenes borgcenter i drift 
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Udstillingshus 
 
Den nye udstillingsbygning, der er på ca. 1.500 m2, skal dels ved ombygning af den ældste del af den 
nuværende udstillingsbygning, dels ved nybyggeri, gives en synlighed afstemt efter den fredede 
borgruin, der udgør et sjældent velbevaret og rigt kulturmiljø.  
Af respekt for dette miljø og den omgivende by er det vigtigt, at den nye udstillingsbygning indgår i en 
harmonisk sammenhæng med borgruinen herunder det kendte Gåsetårnet og de nærmeste 
omgivelser i form af Slotstorvet og Historisk Botanisk Have. 
Udstillingsbygningen placeres inden for et byggefelt på ca. 3.200 m2 
Udstillingshus afleveret februar 2014. 

 

 
Udstillingshuset 10.4 2014 
 
Udstillinger og formidling 
Engang beherskede borgene landskabet og lå lige så tæt som landsbykirkerne, men i dag er de stort 
set alle sammen forvandlet til mosdækkede ruiner. I middelalderen havde de kolossal betydning og 
der blev opført mere end 1000 borge, der varierede i størrelse fra små befæstede gårde til gigantiske 
borganlæg som Hammershus og Vordingborg. 
På Danmarks Borgcenter er den fornemmeste opgave, at forklare hvorfor borgene fik så stor 
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betydning, og hvorfor konger, stormænd og biskopper så indædt byggede borge på livet løs i kampen 
om magt og anerkendelse. 
For at fortælle den historier går udstillingerne bag om borgene, og prøver at forstå det samfund de 
blev skabt i. Borgcenteret har valgt at bygge formidlingen op over syv nedslag i Danmarkshistorien. 
De syv nedslag har ikke alle direkte noget med borge at gøre, men borgenes betydning i 
middelaldersamfundet vil gennemsyre alle fortællinger, og den besøgende vil forstå deres betydning 
ved at se på emner som alliancer, krig, religion, broderskab teknologi osv.  
Med udgangspunkt i de syv historier er udviklet et formidlingskoncept. Den primære ide er, at afdække 
forskellige aspekter af middelalderen med det formål, at forklare hvorfor borgene spillede så stor en 
rolle og ikke mindst hvorfor de forsvandt igen.  
 
Montre 
Montrerne skal så vidt muligt fremstå som en del af arkitekturen – en del af bygningen. Der er hentet 
inspiration til borgcentrets specialdesignede montre på museer i udlandet. Teknikker og designer har 
fået lov til at komme bag kulissen på Neues Museum i Berlin, for at skille ad og gennemgå deres 
unikke montre. Designeren har efterfølgende transformeret den over i eget design. En montre er også 
en skattekiste. Derfor er der i samarbejde med Bevaringscenter Øst i Køge fundet frem til den mest 
optimale måde at sikre genstandene ordenligt og udvikle et klimastyrings- og kontrolsystem der ikke 
skæmmer design og indkig.  
Gennemført 2014. 
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Projektioner 
Siden begyndelsen af 2011 har formidlingsafdelingen samarbejdet med firmaet Darkmatters. En 
virksomhed det udvikler visuelle effekter ved hjælp af lys, animationer etc. Formålet med samarbejdet 
har været, at udvikle en ny form for rumskabende og stemningsmættet oplevelse når gæsten besøger 
Borgcentret. De visuelle værker understøtter 6 af de 7 temahistorier og er udviklet i tæt dialog med 
borgcentret. Tilblivelsen af projektionerne har især handlet om dialog og overlevering af faktuel viden. 
Det har betydet at stort set samtlige fagligheder har været hørt. Ideen har ikke været at skabe små 
animerede og forklarende film. Formålet har været at skabe en stemning der komplementerer vores 
dogme om universel tilgængelig formidling ved hjælp af følelsesbegreber. Så hvordan visualiserer 
man middelalderens alliance mellem konge og kirke, uden at bruge banale kongekroner, kors og 
engle? Og hvordan kan en visuel teglstenssymfoni overhovedet komme på tale? Resultatet blev 
færdigt i 2013 og er seks unikke, men konstruerede kunstværker, der meget gerne skal fortælle alt det 
der ikke kan skrives eller siges med ord.  
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Street Art 
I 2012 indbød vi tre virksomheder/kunstnere til at deltage i konkurrencen om at tolke og udføre et 
værk på væggene på udstillingshusets 1. sal. Der afholdtes møder med alle bidragsydere, hvor de fik 
lov til at præsentere deres idé. Valget faldt på ’Pøbel’. En norsk street art kunstner. Pøbel havde på 
minimalistisk vis indkapslet grundfortællingen om kongerne og magtens forgængelighed i et personligt 
og meget ikonisk udtryk. Værket kunne pga forsinkelsen med udstillingshuset ikke færdiggøres i 2013, 
men først i januar 2014. 
 

 
 
Udstilling i Gåsetårn 
Gåsetårnet er Borgcentrets vartegn. Det er her man virkelig kan opleve middelalderens borgbyggeri, 
og få en fornemmelse af hvordan borgen har taget sig ud. I Gåsetårnet formidles selvfølgelig tårnets 
historie. Tårnet apteredes i 2013 med et meget enkelt udstillingsgreb for ikke at skæmme den gamle 
bygning. Borgcentret har selv stået for designprocessen i forhold til lyskoncept, produktionstegninger. 
Der udstilles på samtlige af tårnets etager. 
 
Ghost Hunt 
I samarbejde med virksomheden Ghost, har vi udviklet et virtuelt spilunivers til Borgcentret. Spillet 
handler om at fange ”monstre” på borgen. Andet halvår af 2012 gik med at udvælge og visualisere de 
monstre som skulle være med. Vores ’monsterbeholdning’ tager udgangspunkt i de historiske fabel- 
og sagndyr/skabninger der knytter sig til middelalderen generelt. Spillet blev færdigt i 2013 og kan 
spilles på de ipads som gæster får udleveret når der købes billet. Monstrene er ”frit efter”, men baseret 
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på historiske overleveringer. Spillet er mestendels et underholdningselement – en pause. Men kan 
altså også snige lidt middelalder-sagn og myter ind hvis man er uopmærksom. 
 
 

 
 
 
Børnespor, Fortælleunivers for børn 
Til den interaktive guide er der udviklet flere elementer der henvender udelukkende til børn og barnlige 
sjæle. Herunder et favnende og stille fortællespor med oplæsning af historier skrevet til lejligheden. 
Det er Skuespiller Jens Andersen der har udarbejdet teksterne med faglig støtte og input fra bl.a 
historikerne. Fortællingerne ledsages af fantastiske og meget stemningsfulde tegninger, der skifter 
som historierne skrider frem. Historierne er skrevet i en middelalderkontekst, men der er taget visse 
sproglige hensyn, så ikke det virker alt for støvet og ”fantasifuldt”. Lix’en er lav og historien kan meget 
nemt overføres til et barnehoved anno 2014. Både historier og tegninger kan meget enkelt overføres 
til andre medier som f.eks. bøger, plakater og hjemmesider. Det imødekommer vores behov for 
ikoniske elementer vi skal bruge i forbindelse med markedsføringen. 
Gennemført 2013. 
 
Film 
Til brug på den Interaktive Guide er der lavet en lang række ekspert interviews. Personer med 
kendskab til magt er interviewet. Det være sig politikere, forskere og journalister. Filmene er 
produceret i samarbejde med virksomheden Oncotype og arbejdet afsluttedes i 2013. 
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Interaktiv Guide – Nøglen til borgcenterets formidling 
Den interaktive guide er en intelligent, digital platform. Intelligent, fordi den kan sortere i den viden, 
den rummer, men også intelligent på den måde, at den viser den besøgende hvilke spørgsmål, andre 
besøgende med samme interesser også har været interesserede i. På den måde bliver fordybelsen en 
leg, der udfordrer den besøgende med relevant viden, som man ikketroede, man ønskede sig. 
Den interaktive guide er sammen med Danmarks Borgcenters hjemmeside de mest dynamiske 
platforme for formidling af ny viden. De er under konstant udvikling og i brug som direkte 
kommunikationskanaler for forskere og besøgende. Kommentarer, diskussioner, debatter og snævre 
fora kan få liv i disse digitalt bårne medier.  
Delelementer til guiden har været i produktion siden 2010, men i 2012 begyndte det for alvor at 
materialisere sig og i 2013 var guiden færdig.. Mange af borgcentrets formidlingselementer bliver en 
del af guidens indhold. Herunder; spil for børn, børnespor med illustratoner og fortæller, forklaring af 
genstande, poi’er, augmentet reality med scenarier fra borgen, et nykomponeret soundtrack og 
læringselementer til Borgcentres kommende skoletjeneste, Learning Lab mm.  
Guiden kan hjælpe gæsten med at navigere i og opsamle viden i udstillinger og på borgterrænet. På 
guiden findes der bl.a. 3 niveauer (”sværhedsgrader”) af viden. Et første niveau er et universelt 
videnslag, der henvender sig til den brede skare af besøgende.  Derudover er der to andre niveauer, 
der på hver deres måde går yderligere i dybden. Guiden erstatter nogle af de mange (og ofte lange 
forklarende tekster) man oplever på museer. Guidens brugerdesign og den bagvedliggende teknologi 
er udviklet med henblik på at tilgængeliggøre og inspirere til yderligere fordybelse på en klar og 
overskuelig måde. 
Der er en mange speaks i den interaktive Guide. Teksterne er skrevet af borgcentrets ansatte, men 
indtales i studie af Dan Schlosser. 
Gennemført 2014 
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Learning Lab (Blue Blood Academy) 
 
Danmarks Borgcenters lærings- og undervisningsdel. Blue Blood Academy er undervisning om 
middelalderens borge, konger og magt for unge fra 12-19 år. Undervisningen er tilpasset den enkelte 
klasse, både indholds- og niveaumæssigt. 
Gennemført 2014 
 

 
Korset her blev fundet i en middelaldergrav i Skælskør. Korset er fra 1200-tallet og det er formentlig 
blevet lavet i Limoges i Frankrig. I borgcentrets formidling og Blue Blood Academy  bliver korset brugt 
til at fortælle historien om kirkens magt i middelalderen. 



 

 

128 

128 

13.0 Bestyrelse og Personale 
 
 
13.1 Bestyrelse 
 
Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede strategiske ledelse, udvikling, drift, økonomi, 
afrapportering til kommuner og Kulturstyrelse.  
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
 
Torben Nielsen, tidligere Nationalbankdirektør 
Ulla Neergaard, Professor Københavns Universitet 
Tina Damgaard, Museumsdirektør, Vikingeskibsmuseet 
Ole Madsen, Advokat  
Christian Wedell-Neergaard, Godsejer 
Ib Poulsen, Rektor RUC 
NN, Vordingborg Kommune 
NN, Køge Kommune 
NN, Næstved Kommune 
NN, Medarbejderrepræsentant  
 
 
13.2 Personale 
 
Ledelse 
 

Museumsdirektør Keld Møller Hansen 
Mag.art. i forhistorisk arkæologi 

 
 
Økonomi og Administration 
 

Økonomi- og administrationschef Karin Boisen, tiltrådt 1.3.2014 
 
Projektkoordinator Janne Smed Rasmussen 
 
Bogholder Nanna Kaustrup, fratrådt 1.2.2014 
 
Bogholder Jytte Nielsen 
 
Sekretær Helle Christensen 

 
 
Arkæologi 
 

Vicedirektør Flemming Rieck 
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Cand. phil. i forhistorisk arkæologi, seniorforsker. 
 

Overinspektør Kristoffer Buck Pedersen 
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi 

 
Overinspektør Kasper Wurr Stjernquist 
Cand.mag. i middelalderarkæologi 
 
Overinspektør Maja Schultz 
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi 
 
Museumsinspektør Jonas Christensen.  
Tillidsmand for akademikere, Museum Sydøstdanmark 
Mag.art. i forhistorisk arkæologi 
 
Museumsinspektør Birgitte Fløe Jensen 
BSc i heritage conservation 
 
Museumsinspektør Mass Hoydal 
Cand.mag. i middelalder- og renæssancearkæologi 
 
Museumsinspektør Henrik Høier 
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi 

 
Museumsinspektør Nanna Holm  
Cand.mag. i middelalder- og renæssancearkæologi, erhvervsøkonomi 

 
Museumsinspektør Anna Beck, 
Mag. art. i forhistorisk arkæologi, MA 

 
Museumsinspektør Mette Madsen 
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi 

 
Museumsinspektør Lisbeth Langkjær 
Cand.mag. i forhistorisk arkæologi 

 
Restaureringsarkitekt Trine Hjort Skovbo 
Arkitekt MAA 
 
Restaureringsarkitekt Mia Louise Nørregård 
Arkitekt MAA 

 
Arkæolog, Annemette Jørgensen 
 
Arkæolog, Dan Nielsen 

 
Arkæolog, David Brink 
 
Arkæolog, Emil Winther Struwe 
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Arkæolog, Jacob Suhr Bisschop-Thomsen 
 
Arkæolog. Jeanette Ørskov 
 
Arkæolog, Jeppe Færch-Jensen 
 
Arkæolog, Jesper Bork 

 
Arkæolog Karen Bork Pedersen 
 
Arkæolog, Kim Christoffersen 

 
Arkæolog, Lehne Sissel Mailund Christensen 
 
Arkæolog, Majken Ryeholm Hansen 
 
Arkæolog, Maria Lund Broholm 
 
Arkæolog, Mathias Søndergaard 
 
Arkæolog Michael Vennersdorf 
 
Arkæolog Nikolaj Wiuff Kristensen 
 
Arkæolog, Pernille Rhode Sloth 
 
Arkæolog, Sune Villumsen 
 
Arkæolog, Tim Slumstrup Nielsen 
 
Arkæolog, Tina Villumsen 
 
Arkæolog, Dan Rasmus Winther 
 
Arkæolog, Dorte Malling 
 
Arkæolog, Jeanette Skaarup 
 
Arkæolog, Lens Diana Tranekjer 
 
Arkæolog, Søren Anker Sørensen 
 
Arkæolog, Vicki Kristensen 
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Nyere tid 
 

Afdelingsleder Palle Birk Hansen  
Cand.mag. i middelalderarkæologi og nordisk arkæologi 
 
Overinspektør Berit Christensen 
Cand.mag. i historie og forhistorisk arkæologi 

 
Museumsinspektør Else Gade Gyldenkærne 
Cand.mag. i etnologi 

 
Museumsinspektør Inge Christiansen 
Cand.mag. i etnologi 
 
Museumsinspektør Susanne Outzen 
Cand.mag. i middelalderarkæologi og arkitektur 
 
Susanne Bangert 
Ph. D. i etnologi 
 
Registrator Dorte Feldvoss 

 
 
Formidling 
 

Udviklingschef Tine Nygård 
cand. phil. i kunsthistorie 

 
Formidler Charlotte Ring 
 
Formidler John Lentz 

 
 
 

Kommunikation 
 
Kommunikationschef Christian Irgens 
 
Grafiker Anders Bo Jensen 
 
Museumsinspektør Dorthe Wille-Jørgensen 
Mag.art. i forhistorisk arkæologi 
 
Museumstekniker og fotograf Jens Olsen 
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Drift 
 

Drifschef Thorbjørn Kolbo 
 

Tømrer Kasper Johannsen 
 
Tømrer Lars Kildorph  
 
Gartner Lars Westermann 

 
Designer Jens Ole Pfaltz 

 
Publikums- og arrangementsansvarlig Claire Johansen 
 
Publikums- og arrangementsansvarlig Birgitte Børsting 
 
Publikums- og arrangementsansvarlig Anette Syska 
 
Publikums- og arrangementsansvarlig Lone Nielsen 

 
Teknisk servicemedarbejder Peter Stolt   
 
Rengøringsassistent Betina Vestergård Olsen 

 
Konservator Simon Botfeldt 

 
 
Publikum og Butik 
 

 
Butiksansvarlig Mette Batting, fratrådt 1.9.2014 
 
Museumsassistent Kirsten Hansen  

 
Museumsvært Mette Nissen 
 
Museumsvært Helle Hyldelund 
 
Museumsvært Laila Kristensen 
  
Museumsvært Kirsten Lindemann 
 
Museumsvært Charlotte Henckel 
 
Museumsvært Henriette Brun Jensen 
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Kurser, efteruddannelse og faglige møder 
 
05.02.-06.02. Landscape History Revisited: Vegetation and settlements from 3rd 

millennium BC to Christ in Scandinavia. Gøteborg Universitet (LGL, SV) 
23.03.  Det Gode Værtsskab (Formidlere og frontpersonale) 
29.03.  Det Gode Værtsskab (Formidlere og frontpersonale) 
31.03.  Faglig dag for danefæarbejdet på Nationalmuseet (KWS) 
04.04  Fortællekursus (Formidlere og frontpersonale) 
23.04-25.04.   Nordic TAG, Stockholms Universitet, Sverige (AB) 
26.-30.05  ’Sjællands Middelalder’ forskningsgravning i Torup (KWS, ASB) 
28.05  Borgforskerforum i Vordingborg (DWJ, JC) 
05.05.-07.05.  Arbejdsmiljøuddannelse hos ODM (JFJ) 
07.05-08.05.  Nordisk Forum for Designhistorie, Designmuseet (SUO) 
19.05.  Arkæologisk GIS-forum, Kulturstyrelsen (JFJ) 
20.05  Kursus i Regin (arkæologer og nyere tid) 
25.05-26.05  Castella Maris Baltici i Polen (DWJ) 
02.06.  Temadag om digital opbevaring og journalisering (LGL, KWS, MKS, BFJ) 
02.06.  Det Gode Værtsskab (Formidlere og frontpersonale) 
12.06 Kulturregion Sjælland (BC) 
21.08.  Why3D? Seminar i Aarhus om brugen af 3D registrering og rekonstruktion i 

arkæologi (JFJ) 
18.09.-19.05. Design culture: object, discipline and practice, Syddansk Universitet 

Kolding (SUO) 
08.10.  Arbejdsmiljøkonference i DM (JFJ, JC) 
11.10. Landsbypuljen, Moesgaard, Aarhus Universitet 

24.10-26.10 Land og By 2014, Dragør (MS, DWJ 
12.11.-13.11 Kultur-, Kulturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde I Kolding (BC, LGL, 

MKS, KWS, JC, LC, FR, KBP) 
18.11. Seminar om Borgring. Moesgård Museum (JC, JU, NH) 
26.11 Kursus I genstandshåndtering (samling og drift) 
03.12-05.12.   Skandinavia – ett. tre eller mange? Universitet I Oslo, Norge  
 


