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FORORD
Museum Sydøstdanmark omfattede i 2019 otte be-
søgssteder mod tidligere ni. Boderne i Næstved med 
kunsthåndværksudstillinger af især Kähler lukkede 
som planlagt med udgangen af 2018. Udstillingerne 
blev pakket ned i løbet af året og vil i stedet kunne op-
leves på Holmegaard Værk fra foråret 2020. Og netop 
Holmegaard Værk var det helt store projekt i 2019. 
I alt 15.000 kvadratmeter under tag og et 24.000 
kvadratmeter stort udeareal blev i årets løb istandsat. 
Renoveringer af bygninger på tag og fag blev fulgt 
op af indvendige istandsættelser og omdannelse af 
fabrikken, så den kan rumme udstillinger, aktiviteter 
og værksteder samtidig med der blev projekteret og 
anlagt nye udeområder og parkeringspladser. Side-
løbende blev udstillinger, butikker, café og restaurant 
planlagt og forretnings- og driftsplaner endelig fastlagt 
sådan, at vi fra starten af 2020 kunne begynde op-
sætning og indretning. 

På Danmarks Borgcenter blev ca. en tredjedel af ud-
stillingerne fornyet. Baggrunden var fejringen af Dan-
nebrog der den 15. juni faldt ned fra himlen for 800 år 
siden. Dagen blev fejret sammen med Kronprinsparret, 
der i de to timer de var der medbragte godt vejr og sol 
på en ellers regnfuld og stormblæst dag. 
Museets tredje attraktion Vikingeborgen Borgring 
åbnede traditionen tro den 1. - 2. juni, med et Vikinge-
marked. Her kunne man som besøgende opleve den 
ægte vikingestemning med alt, hvad dette indebar af 
håndværk, musik, fortællinger, lege og kamp. I 2019 
foregik der ikke udgravninger på borgen og det kunne 
selvfølgelig mærkes på interessen. Den skal nok 
vende tilbage når Borgring forhåbentlig bliver UNE-
SCO-verdenskulturarv i 2023 og der åbnes for et nyt 
oplevelsescenter. Med Borgring oplevelsescenter vil vi 
skabe en permanent formidling af den fredede ring-

borg, der bygger på resultaterne af undersøgelserne 
og et oplevelsescenter, der perspektiverer borgen og 
varetager den samlede fortælling om ringborgene, 
vikingernes arkitektur, bebyggelse og landskab. Et 
sådant museum findes ikke i Danmark i dag!
I 2019 blev udarbejdet et prospekt for Borgring op-
levelsescenter samtidig med det store arbejde med 
at gøre  gøre Borgring til UNESCO-verdenskulturarv 
i 2023, der foregår i tæt samarbejde med de øvrige 
vikingeborge og Slots- og Kulturstyrelsen.  

Holmegaard Værk smittede af på aktiviteterne i Næst-
ved, mens der på de øvrige museer blev fastholt et 
højt aktivitetsniveau. To nye eventmanagere transfor-
merede museernes traditionelle foredrag og arrange-
menter således, at de nu rækker ud til en langt større 
målgruppe. Et eksempel var fejringen af Køge Muse-
ums 400-års fødselsdag. Den blev fejret med et brag 
af en fest afholdt over tre dage. Her kunne man som 
besøgende opleve alt fra historiske byvandringer, fore-
drag ved museets arkæologer og inspektører, kager 
gennem 400 år, børneunderholdning, hekseomvisnin-
ger og historiske håndværk til skattejagt, fadøl, jazz og 
hygge i haven, børnelege og meget mere; alt sammen 
med det formål at gøre de besøgende opmærksomme 
på museumsbygningens mangeårige anvendelse og 
brug. Arrangementet formidlede til børn og voksne på 
et væld af forskellige måder, varierende fra historiske 
omvisninger i byen og ”pop-up-foredrag” med muse-
ets arkæologer til heksen Poxi, der fortalte om hekse-
processer på en børnevenlig måde – og meget mere. 
Således fungerede arrangementet som katalysator for 
viden om museets historie på forskellige formidlings-
mæssige plan, målrettet flere forskellige målgrupper. 

Museum Sydøstdanmark havde 195.949 besøgende 
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i 2019, mod 193.772 besøgende i 2018. Danmarks 
Borgcenter har haft et flot 2019 med en besøgsfrem-
gang på over 12%. En vigtig årsag til dette skal ses i 
forbindelse med fejringen af 800-året for Dannebrog.
 
Selve fejringen den 15. juni tiltrak mange besøgende 
og den megen omtale medførte efterfølgende flotte 
besøgstal i specielt juli. Vikingeborgen har til gengæld 
haft et markant fald, den direkte årsag kan kun ses i, 
at der ikke længere udgraves på borgen, det er ikke 
kun skeletter der sælger billetter, det gør arkæologer 
også. 

I 2018 fik museet et nyt magasin og i 2019 fortsatte vi 
nedpakningen og flytning af museets genstande fra de 
gamle utidssvarende magasiner til dette. Der er tale 
om en meget stor opgave der hvert år lægger beslag 
på museets bevaringsmedarbejdere og koster rigtigt 
mange penge. Sidstnævnte især fordi de mange 
genstande for en stor dels vedkommende er inficere-
rede med både skimmelsvamp og pesticider og derfor 
kræver ekstra sikkerhedsforanstaltninger. I anden halv-
del af året blev over 40.000 glas fra glasmagasinet i 
Næstved nedpakket og flyttet til Holmegaard Værk, 
hvor de skal opstilles i verdens største glasreol. Det 
hele lykkedes med stor hjælp fra de mange frivillige i 
glasregistreringen.

Der var over 100 dygtige medarbejdere ansat på mu-
seet i 2019. De sørgede for de flotte resultater, at alle 
vores besøgende fik en god oplevelse og at museet 
løste de museumsfaglige opgaver effektivt.  
Af stor betydning for museets arbejde og fremdrift 
er også de mange frivillige der er tilknyttet museet. I 
2019 annoncerede vi efter frivillige der ville være med 
til at gøre de Holmegaard Værk til et museum for alle 

og en succes. Over 70 nye frivillige meldte sig!, det 
betyder at vi nu har langt over 200 frivillige der arbej-
der på Museum Sydøstdanmark. På Køng Museum 
og Museumsgården varetager de frivillige entré og 
butikkerne, gennemfører særudstillinger, aktiviteter og 
indgår i det løbende vedligehold. Det sker her gen-
nem aftaler med henholdsvis Køng Museums Venner 
og Museumsgårdens Venner, mens de på resten af 
museerne er organiseret direkte under den leder eller 
museumsinspektør, der er ansvarlig for det område 
som de leverer frivilligt arbejde til, det kan være til 
samlingsarbejdet, biblioteket, som ildsjæl i forbindelse 
med Camønoen, i forbindelse med arrangementer, 
foredrag, arkæologi og meget andet. 

Museets medarbejdere, frivillige og tilknyttede for-
eninger er alle sammen engagerede mennesker der 
vil kulturarven og museet det godt og i 2019 kunne 
vi konstatere, at det vil vores kommuner og fonde 
også. På baggrund af en ny ambitiøs strategiplan blev 
indgået en ny samdriftsaftale med Køge, Næstved og 
Vordingborg Kommune der rækker frem mod 2025 
inklusive en forøgelse af museets driftstilskud. En lang 
række af fonde støttede også museet økonomisk med 
donationer til små og store arrangementer, nye udstil-
linger og de nye museer. 

Mange tak.

Keld Møller Hansen
Museumsdirektør



Overordnet definerer Museum Sydøstdanmark sin for-
midlingsstrategi i relation til tre publikums- og bruger-
rettede hovedområder: 

•  Attraktioner, Vores museer og specialmuseer
•  Kommunikation, marketing og events
•  Attraktiv læring

Museum Sydøstdanmark driver tre attraktioner, tre Vo-
res museer og to specialmuseer. Disse udgør museets 

fysiske møde med gæsterne og er en afgørende faktor 
i museets formidling samt en vigtig kilde til museets 
indtjening. 

De primære målgrupper er lokale borgere, turister, kul-
turbrugere og børnefamilier. Museum Sydøstdanmark 
ønsker at så mange som muligt besøger attraktioner-
ne, Vores museer og specialmuseerne. Dette sikres 
gennem relevante udstillinger og aktiviteter. 

FORMIDLING OG KOMMUNIKATION
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Gennem formidling bringer museet sin forskningsbaserede viden i spil i forhold til
borgerne og det omgivende samfund.
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Realiseringen af Holmegaard Værk var den helt store 
opgave i 2019. Med en nænsomhed, der bevarer 
industriens rå natur, blev den gamle fabrik, den nyop-
førte hovedbygning, de nyrenoverede tørvehaller, de 
bevaringsværdige arbejderboliger og kontorbygninger 
samt kunsthåndværkernes atelierer i 2019 istand-
sat så de nu kan færdigindrettes med syv store nye 

udstillinger, professionelle og levende værksteder, en 
designbutik, café og restaurant. I alt 15.000 kvadrat-
meter under tag og et 24.000 kvadratmeter stort 
udendørsareal gennemgik en forvandling således, at 
Holmegaard Værk kan åbne i første halvdel af 2020.  



ATTRAKTIONER, VORES MUSEER OG SPECIALMUSEER
Handlingsplan udstillinger 2019-2025

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

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

I middelalderen var borgene nøglen til magten. Konger, 
stormænd og kirken opførte borge overalt i Europa for 
at forsvare sig selv og deres interesser. Og for at vise 
deres magt til omverdenen. Borgene var nemlig ikke 
kun forsvarsværker; de var også kongens fremskudte 
poster, der skulle sende et klart signal enhver mulig 
fjende; Her regerer jeg!

Vordingborg var kongens største borg; en hjørnesten i 
forsvaret af Danmark og af kongens magt.
På borgen i Vordingborg har konger som Valdemar 
den Store, Valdemar Sejr og Valdemar Atterdag rege-
ret.

For dem var borgene brikker i et spil om magten. Kon-
gerne var afhængige af stærke alliancer, og de skulle 
træffe svære beslutninger. Deres kampe, overvejelser 
og valg har sat varige spor i historien, og har været 
med til at skabe grundlaget for det moderne Danmark.

Vi giver publikum ny viden og nye erkendelser gennem 
en unik oplevelse af borgen, ikoniske museumsgen-
stande og vedkommende fortællinger i international 
klasse. 

www.danmarksborgcenter.dk

Ny udstilling, app og Liveshow
Danmarks Borgcenter slog dørene op for sæsonen 
2019 den 13. april med nye udstillinger, et nyt dan-
nebrogsspil og et nyt live introshow. I stedet for at 
sætte en video på, blev man mødt af en skuespiller, 
der giver en levende introduktion til middelalderen, 
før den besøgende sendes ud på opdagelse i den 
historiske udstilling og på borgterrænet. Det lokale 
egnsteater Cantabile 2 leverede skuespillere til det 
nye live introshow. Ved hjælp af en trone, et skakbræt 
og udklædte mannequindukker blev de ofte komplice-
rede magtforhold mellem konger, gejstligheden og de 
adelige forklaret på en måde, så både børn og voksne 
kan være med, og samtidig fik man også på dramatisk 
vis fortalt historien om Guldgåsen samt Dannebrogs 
fald fra himlen.

Oversigt over arrangementer og events
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Valdemarsdag, 15. juni 2019
15. juni 2019 afholdt Danmarks Borgcenter sin hidtil 
største publikumsevent nogensinde, hvor flere end 
9.000 gæster lagde i løbet af dagen vejen forbi Borg-
terrænet i Vordingborg. Festlighederne blev til i et 
samarbejde mellem Museum Sydøstdanmark, Vording-
borg Kommune og handelstandsforeningen Bycentrum 
og bød bl.a. på børneteater, livekoncerter, faglige talks 
og masser af aktiviteter for både børn og voksne.
Baggrunden for fejringen af Dannebrog i Vordingborg 
var, at det var her, kong Valdemar Sejr i sin tid reside-
rede på Vordingborg Slot. Sagnet siger, at Dannebrog 
faldt ned fra himlen under slaget ved Lyndanisse i Est-
land den 15. juni 1219, hvor Valdemar Sejr kæmpede 
mod esterne. Med Dannebrog som kampfane slog 
Valdemar Sejr esterne.

I anledning af 800-året for Dannebrogs fald fra himlen 
besøgte Kronprinsparret Vordingborg og blev i løbet af 
to timer vist rundt på Borgterrænet, i museets udstil-
linger og i Gåsetårnet. Kronprins Frederik satte sin 
signatur på kobbertaget i toppen af Gåsetårnet – ved 
siden af sin morfars ’Cronprins Frederik 1924’ - og 
skrev sig på denne måde bogstavelig talt ind i Vor-
dingborgs historie.

Dagen bød også på en stor afsløring: Eksperter fra 
Danmarks Borgcenter, med faglig leder Nanna Holm 
i spidsen, havde skabt en ny version af den danske 
fane, som det menes at have set ud, da det angiveligt 
faldt ned fra himlen i 1219.

Det blev den estiske tekstilkunster Elna Kaasik, som er 

specialist i arkæologiske tekstiler, der fik lov at leven-
degøre flaget. Hun genskabte det efter traditionelle 
håndværksmetoder; Det røde garn er indfarvet med 
kraprod, og tekstilet er håndvævet og syet i hånden – 
præcis som man ville have gjort det i 1200-tallet.

Samtidig med at Kronprinsparret var med til at afsløre 
den nye version af Dannebrog i Vordingborg, deltog 
H.M. Dronningen i en ceremoni i Den danske konges 
have i Tallinn, hvor det samme flag blev afsløret på 
estisk grund. 

H.M. Dronningen udtalte sig på det efterfølgende 
pressemøde på Kongeskibet Dannebrog om flaget: 
”Jeg synes, det ser ret overbevisende ud, når jeg tæn-
ker på de samtidige afbildninger, jeg har set af sådan 
nogle faner. Så mon ikke, de har ramt rigtigt.”

De to identiske flag er nu udstillet på hhv. Danmarks 
Borgcenter i Vordingborg og på Tallinns bymuseum, 
Tallinna Linnamuuseum. På Danmarks Borgcenter kan 
også Dannebrogsmønten opleves i udstillingen. Møn-
ten er én ud af blot tre, man har fundet i Danmark, og 
er venligst udlånt af Nationalmuseet.

Til flagstangen på Borgterrænet i Vordingborg er der 
syet en stor variant af det håndlavede flag. Det måler 
356 x 555 cm og er lavet af Langkilde og Søn, der 
er Kgl. Hofleverandør. Danmarks Borgcenter har fået 
særlig tilladelse af Justitsministeriet til at flage med den 
nye fane dagligt – i første omgang hele 2020 med. 
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HOLMEGAARD VÆRK

Danmarks sidste glasværk og et velbevaret kulturmiljø 
med betydelige herlighedsværdier.

Holmegaard Værk er Danmarks nye Hot spot for 
Kunsthåndværk og tradition, hvor vi formidler fortiden 
som inspiration til fremtiden. I de smukke sydsjæl-
landske omgivelser ved kanten af Holmegaards Mose 
slår det gamle glasværk dørene op til en verden af 
design, håndværk og historie. I et partnerskab mellem 
museum, kommune og kulturliv løfter vi den danske 
designtradition til et niveau, den ikke har været på 
siden 1950érne og 1960érne. Med fokus på det gode 
håndværk og det innovative design puster vi til en 
industri, der siden 2008 har været uddød i Danmark.

Alle sanser sættes i spil, når vi udstiller en af nor-
dens største og vigtigste glassamlinger på mere end 
42.000 glas, fortæller historierne fra både værksteder 
og tegnestue og giver hænderne lov til at udforske i 
vores glas- og keramikværksteder. Et team af glas-
magere sørger for røg i skorstenene fra det nye og 
ultramoderne glasværksted, hvor de i samarbejde 
med en række gæstekunstnere og designere blæser 
ideerne til live.

Renoveringer af bygninger på tag og fag blev fulgt
op af indvendige istandsættelser og omdannelse af
fabrikken, så den kan rumme udstillinger, aktiviteter
og værksteder samtidig med der blev projekteret og
anlagt nye udeområder og parkeringspladser. Side-
løbende blev udstillinger, butikker, café og restaurant
planlagt og forretnings- og driftsplaner endelig fastlagt
sådan, at vi fra starten af 2020 kunne begynde op-
sætning og indretning.

Holmegaard Værk åbner 2. maj 2020.

Holmegaard Værk
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Danmarks femte vikingeborg og potentiel UNESCO 
verdenskulturarv.

Dansk kulturarv blev verdenskendt i 2014, da arkæo-
loger fra Museum Sydøstdanmark og Aarhus Univer-
sitet kunne afsløre, at de havde fundet en hidtil ukendt 
vikingeborg fra slutningen af 900-tallet på Vallø Stifts 
marker få kilometer fra Køge. Den nye borg har været 
en stor cirkelrund fæstning med en diameter på 142 
meter, og er den femte vikingeborg af ”trelleborgty-
pen”. 
Tre måneder om året kan alle følge med i udforsknin-
gen af borgen, både i forbindelse med undersøgelser 
på stedet og gennem formidling på forskellige medie-
platforme. 

2019 var første år uden udgravninger. Det kunne 
mærkes med en halvering i besøgstallet, men det 
skulle gerne ændre sig i 2023 hvor Borgring oplevel-
sescenter planlægges at åbne.

Vikingeborgen Borgring: Vikingemarked
D. 1. - 2. juni åbnede Vikingeborgen Borgring, tra-
ditionen tro, endnu en gang op for Vikingemarked 
på attraktionens enorme udendørsareal. Her kunne 
man som besøgende opleve den ægte vikingestem-
ning med alt, hvad dette indebar af håndværk, musik, 
fortællinger, lege og kamp. Desuden kunne man som 
besøgende få guidede arkæologiske rundvisninger 
hvert kvarter.

Arrangementet er i særlig grad et veltilrettelagt eksem-
pel på, hvordan man kan formidle vikingehistorien og 
kulturarven forbundet hermed på flere forskellige pla-
ner. Her kunne man som besøgende både opleve det 
videnskabelige i form af arkæologiske rundvisningerne 
på terrænet samtidig med, at man på en mere popu-
lærkulturel måde kunne blive inddraget i vikingetiden 
og –livet i form af reenactment- og recreation-elemen-
ter, formidlet i øjenhøjde med børn såvel som voksne.

Borgrings oplevelsescenter
På Borgring og i borgens opland blev der i 2016-
2018 med støtte fra A.P. Møller Fonden og Køge 
Kommune gennemført de mest gennemgribende ud-
gravninger af en vikingeborg nogensinde. 
Undersøgelserne har medført en række nye erkendel-
ser om arkitektur, funktion, datering, historiske 

sammenhænge, borgens omgivelser, transportforhold 
og samtidige bebyggelser lokalt og regionalt. 
Udgravningernes resultater er i dag med til at under-
bygge en ansøgning om vikingeborgenes optagelse 
på UNESCO’s verdensarvsliste og et nyt oplevelses-
center.

Med Borgring oplevelsescenter vil vi skabe en perma-
nent formidling af den fredede ringborg, der bygger på 
resultaterne af undersøgelserne og et oplevelsescen-
ter, der perspektiverer borgen og varetager den sam-
lede fortælling om ringborgene, vikingernes arkitektur, 
bebyggelse og landskab. Et sådant museum findes 
ikke i Danmark i dag!

Ringborgens symmetriske form (144 m i diameter) 
er i dag illustreret med høje cortenpæle, der angiver 
voldens formodede planlagte tværsnit. For at bringe 
denne formidling i overensstemmelse med den nyeste 
viden og give en stærkere oplevelse af monumentet 
erstattes denne fysiske iscenesættelse med en 
abstrakt markering af voldens kendte bredde uden for-
søg på at markere den ukendte højde. Målet er at lade 
ringborgen fremtræde helt analog, så den på 
afstand alene virker i kraft af sin monumentale place-
ring i landskabet, hvilket foregriber UNESCO’s krav. 

Oplevelsescentret placeres ved den nuværende 
parkeringsplads og kommer ud over formidlingen til 
at rumme Museum Sydøstdanmarks arkæologiske 
feltstation, der under udgravningen af Borgring har 
markeret sig som et centrum i den danske forskning i 
ringborgene. Et eventcenter giver virksomheder, for-
eninger og enkeltpersoner mulighed for at arrangere 
aktiviteter, der tematiserer vikingetiden og understøtter 
den gode oplevelse, mens et servicecenter rummer 
billetsalg, butik, cafe og toiletter. 

Det ny oplevelsescenter er estimeret til at koste 
60.-70. mio. kr. I december måned valgte AP Møller 
Fonden endnu en gang at støtte Borgring, denne 
gang med 15 mio. kr.

www.vikingeborgen.dk
Oversigt over arrangementer og events 
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Inspiration til Borgrings Oplevelses-
center ses f.eks. i Kalkriese, Tyskland 



Renæssancebygning ved siden af middelalderport og 
med potentiale.

Købmandsgård fra 1770 og kulturhistorisk museum 
for Vordingborg Kommune. Museet har de sidste par 
år udviklet sig til at blive et moderne kulturhistorisk 
museum, der bidrager til kommunens kulturelle liv 
med udstillinger, arrangementer samt by- og ø-ud-
viklingsprojekter. Møns Museum fik nye udstillinger i 
sommeren 2016. Udstillingerne er tæt forbundne med 
kulturlandskabet i Vordingborg Kommune og med 
Camønoen, kongerigets venligste vandrerute. 

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

Kongerigets venligste handicaprute
Camønoen havde i 2019 tre års fødselsdag. Det 
fejrede museet med udgivelsen af et Camønokort 
for Handicappede. Ruten er den første vandrerute 
for handicappede i Danmark, og følger den originale 
Camøno, men på visse strækninger er ruten ændret af 
hensyn til kørestolsbrugere og gangbesværede samt 
deres familie og venner. 

Kortet er ikke opdelt i etaper, men angiver 24 særlige 
naturoplevelser, som man også 
kan nå til i bil og, de fleste steder, 
også med motoriseret kørestol. 
Camønokort for Handicappede er 
foldet på en måde, der gør kortet 
mere overskueligt og nemt at 
håndtere.  Camønokort for Han-
dicappede er støttet af Danmarks 
Naturfredningsforening, Vanføre-
fonden, Vordingborg Kommune 
og Velux Fonden.

Tirsdagsmarkeder
Tirsdagsmarkederne på Møns Museum har i en årræk-
ke taget udgangspunkt i middelalderen. I 2019 prøve-
de museet i stedet at tage udgangspunkt i ”bonden” 
og hans marked. Tirsdagsmarkederne er målrettet 
børn og børnefamilier og i år kunne man bl.a. prøve at 
vaske tøj på vaskebræt, skære hyldefløjter, karte hør, 
støbe tinfigurer, væve brikvævning og meget mere.

Frivillige fra Museumsgården bidrog til markedsstem-
ningen med kniplerier. Møns Husflid viste gamle hånd-
værkstraditioner som trædrejning, knipling, strikning 
og børstebinding og Finn Oddermose og hans musi-
kere spillede op til en svingom.

Mølleporten
Mølleporten i Stege er en af landets sjældne, velbe-
varede bygninger fra middelalderen – en vigtig del af 
den nationale kulturarv. Et nyt restaureringsprojekt gi-
ver borgerne adgang til en bygning, der ikke har været 
tilgængelig i flere hundrede år. 

Museet har sammen med Vordingborg kommune og 
arkitektfirmaet Lykke-Nielsen i de sidste to år arbejdet 
på projektet. AP Møller Fonden og Realdania valgte i 
2019 at støtte projektet så det nu kan realiseres.

Mølleporten er den ene af landets kun to bevarede 
middelalderlige byporte, og så ligger den direkte på 
Steges Byvold, der regnes for det bedst bevarede 
middelalderlige voldanlæg i Danmark. Det er over 
hundrede år siden, at bygningen sidst blev renoveret, 
så en gennemgribende restaurering er det ene hoved-
mål med projektet. Det andet er at skabe offentlig ad-
gang til bygningen, som ikke har været i brug i 2-300 
år. Når projektet er gennemført, vil alle kunne mærke 
historiens vingesus i den ældgamle bygning. 
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Renæssancebygning ved siden af middelalderport
og med potentiale.

Købmandsgård fra 1619, et monument over Køges 
storhedstid som handelsby og kulturhistorisk museum 
for Køge Kommune. Bygningerne blev i 2015 reno-
veret og fyldt med ny fleksibel formidling og udstillin-
ger, som fortæller Køgeegnens historie i udstillingen: 
Gaver fra fortiden. Her ser vi på de gaver, som vi har 
fået skænket af vores forfædre. Om det er vores måde 
at klæde os på, vores måde at bo på eller den måde 
vores hjerne tænker på.

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

Køge Museum: 400-års fødselsdag
I september arbejdede Køge Museum sammen med 
Rapolitics Køge Museum og Køge Byhistoriske arkiv 
har til huse i Nørregade 4, som er et af Køges 
karakteristiske 1600-tals huse. Årstallet 1619 frem-
går af døroverliggeren, og henviser til det år, hvor den 
daværende købmandsgård blev færdigbygget. Så 
bygningen kunne i 2019 fejre 400 års jubilæum. Køge 
Museum flyttede ind i bygningen i 1910 og vi fejrede 
selvfølgelig jubilæet.

Det skete med et brag af en fest afholdt over tre dage. 
Her kunne man som besøgende opleve alt fra histo-
riske byvandringer, foredrag ved museets arkæologer 
og inspektører, kager gennem 400 år, børneunder-

KØGE MUSEUM

www.køgemuseum.dk
Oversigt over arrangementer og events
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Nat på museet
I anledning af Halloween eller på dansk Allehelgen 
valgte museet med stor succes at aktualisere Køge 
Museums mere okkulte, dystre og makabre historie. 
Det foregik over fire dage startende med en filmfrem-
visning og efterfølgende foredrag om den berømte og 
berygtede sataniske kult, der gennem 3 årtier husere-
de på blandt andet Køge Museum. Dagen efter blev 
det clairvoyante medium, Jeannie Solberg, inviteret ind 
i museets rammer til en aftenvandring efter lukketid for 

at undersøge, hvorvidt der var noget om snakken, at 
det spøgte på museet, det var der!. Dagen før dagen 
inviterede museet i samarbejde med Køge Biblioteker-
ne til gyserhistorie på museets idylliske og atmosfæ-
riske loft og på selve Halloweens / Allehelgens aften 
blev museet omdannet til et vaskeægte spøgelseshus 
med levende skuespillere samt diverse lyd- og ly-
seffekter. Her blev gamle fattiglemmer vagt til live og 
museets genstande gjort levende på uhyggeligste vis.

holdning, hekseomvisninger og historiske håndværk til 
skattejagt, fadøl, jazz og hygge i haven, børnelege og 
meget mere; alt sammen med det formål at gøre de 
besøgende opmærksomme på museumsbygningens 
mangeårige anvendelse og brug.

Arrangementet tog afsæt i museets 400-årige historie 
og formidlede den til børn og vokse på et væld af for-
skellige måder, varierende fra historiske omvisninger i 
byen og ”pop-up-foredrag” med museets arkæologer 
på egen grund til heksen Poxi, der fortalte om hekse-
processer på en børnevenlig måde – og meget mere. 
Således fungerede arrangementet som katalysator for 
viden om museets historie på forskellige formidlings-
mæssige plan, målrettet flere forskellige målgrupper.



Helligåndshuset
Helligåndshuset - middelalderbygning med optimal 
placering og potentiale.

Helligåndshuset er en fredet, middelalderlig forsorgs-
institution fra 1400-årene og kulturhistorisk museum 
for Næstved Kommune. Her fortæller vi historien om 
hvordan folk har levet fra istid til nutid i Næstved. 
Blandt andet huenakker, som kvinderne gik med for 
100 år siden, en massegrav, skattefund og keramik og 
fund fra vikingerne ved Vester Egesborg og fra mid-
delalderens Næstved. 

www.naestved-museum.dk 
Oversigt over arrangementer og events

Vinterferie på Næstved Museum
Alle dage i skolernes vinterferie kunne børn gå på 
skattejagt i museets udstilling. Her skulle de i hvert 
rum i udstillingen finde et gemt spørgsmål. Spørgs-
målet var relateret til udstillingen i netop dette rum, 
så børnene kunne finde svaret ved at kigge sig om-
kring. Ved aflevering af den udfyldte svarkupon deltog 
børnene i konkurrencen om en pose fyldt med spil 
og kreative aktiviteter. Formålet var, at få gjort museet 
levende for børnene, og aktivere udstillingen ved at 
børnene skulle tage stilling til de ting der var udstillet 
for at komme med de rigtige svar.

NÆVER ENDING STORIES 
Er en helt ny litteraturfestival for unges fortællinger. 
Næstved Museum var med Helligåndshuset som loca-
tion partner sammen med Næstved Bibliotek og Grøn-
negades Kaserne. Litteraturfestivalen løb af stablen 
lørdag 10/8 og afholdes samtidig med gadeteaterfe-
stivalen Street Cut og Næverland. Hele Næstved by 
blev denne dag fyldt med gratis forfattertalks, poetry 
slam, ordinstallationer, digtoplæsning og historien bag 
danske rap- og hiphoptekster.

Næstved Museum: I Kählers fodspor
Til byvandringen ”I Kählers fodspor” kunne de delta-
gende komme med på en vandring i Næstved by med 
fokus på Kähler. Her kunne de opleve den kunst, der 
var synligt efterladt men også de ting, som man ikke 
ser ligeså tydeligt, eksempelvis de huse, familien har 
boet i.

Arrangementet formidlede den kulturhistorie, der i høj 
grad er indbegrebet af Næstved by; nemlig Kähler. 
Dette blev gjort gennem en aktiv fortælling i det leven-
de – og moderne – bybillede der i dag præger byen. 
Således blev den historien nærværende for de delta-
gende, da de med egne øje kunne se, røre og mærke, 
hvordan Kählerfabrikken og –familien har sat deres 
præg på de brosten de brætræder i dette øjeblik.
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Vinterferie på Næstved Museum



Hans Hansens gård. Et fredet og bevaringsværdigt 
intakt kulturmiljø med landbrugshistorie.

Museumsgården i Keldbylille på Møn fungerer ved 
hjælp af frivillig arbejdskraft som en levende muse-
umsgård fra 1. maj til 30. august. På stedet formidles 
gårdens historie og landbrugsliv gennem udstillinger 
og omvisninger i samarbejde med Museumsgårdens 
venner. Derudover formidles gamle håndværkstradi-
tioner på aktivitetsdage om sommeren og omkring 
højtiderne.

www.museumsgaarden.dk
Oversigt over arrangementer og events

Ryberg/Køng Fabrik. Et fredet og bevaringsværdigt 
kulturmiljø med tidlig hørindustri.

På Køng Museum formidles Rybergs hørfabrik. Kul-
turhistorien, der knytter sig til bygningen og byen, 
er omdrejningspunkt for aktiviteter og udstillinger, 
som gennemføres af Køng Museums Støtteforening. 
Støtteforeningen gennemfører diverse aktiviteter samt 
producerer og opstiller tre særudstillinger i løbet af 
hvert år.

www.koengmuseum.dk
Oversigt over arrangementer og events

Året 2019 var præget af Køng Museums 20 års 
jubilæum den 8. oktober. Støtteforeningen havde lagt 

et program for dagen, startende med at præsente-
re Støtteforeningens gave til Køng Museum: Et nyt 
Dannebrogsflag, der blev hejst på en flot ny flagstang. 
Herefter blev Voelkers Mindestøtte indviet af Peter 
Oxholm Tillisch. Den var blevet flyttet fra Lunden bag 
Øbjerggaard Gods til museumshaven - dels for bedre 
at sikre dens bevarelse og dels for at flere kunne have 
glæde af at se den. Herefter var det tid til en række 
taler og udnævnelse af vores første æresmedlem 
af foreningen: Per Ole Schovsbo. Udnævnelsen var 
begrundet i Per Oles utrættelige indsats for Køng 
Museum.  Per Ole har været medvirkende til, at Spin-
deskolen fik fondsmidler til en total renovering i 2014, 
at Køng Museum har fået nyt tag i 2017 og flytningen 
af Mindestøtten for Christian Voelker samt udarbejdet 
et digert værk om Køng Fabrik. Dagen sluttede med 
præsentation af foreningens lille hæfte ”Køng Fabrik 
– kort fortalt” og med et fint musikalsk indslag med
blandt andet spindeviser.
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Museum Sydøstdanmark havde 195.949 besøgende i 
2019, mod 193.772 besøgende i 2018. 

Besøgsfremgangen er lille, men tilfredsstillende, især 
fordi udstillingerne Boderne i Næstved ikke længere 
tæller i statistikken. Museets udstillinger i Boderne 
tiltrak i 2018 ca. 5.000 besøgende!. I 2020 åbner 
Holmegaard Værk som afløser for Boderne med et 
forventet besøgstal på 60.000.  Danmarks Borgcen-

ter har haft et flot 2019 med en besøgsfremgang på 
over 12%. En vigtig årsag til dette skal ses i forbin-
delse med fejringen af 800-året for Dannebrog. Selve 
fejringen den 15. juni tiltrak mange besøgende og den 
megen omtale medførte efterfølgende flotte besøgstal 
i specielt juli. Vikingeborgen har til gengæld haft et 
markant fald, den direkte årsag kan kun ses i, at der 
ikke længere udgraves, det er ikke kun skeletter der 
sælger billetter, det gør arkæologer også. 

BESØGSTAL 
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ARRANGEMENTER
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Figurforklaring: Tabellen viser omvisninger, foredrag og øvrige aktiviteter afholdt fordelt på museumslokationer 
i internt og eksternt regi. Tabellen inkluderer ikke aktiviteter afholdt i museets skoletjeneste.

Note: Større arrangementer kan indeholde flere omvisninger, foredrag og/eller øvrige aktiviteter. Her er enkelt-
aktiviteterne til arrangementet talt op, mens arrangementet som samlet hele ikke er medtalt.

*  Inkluderer omvisninger på eget terræn, nærliggende terræn 
**    Inkluderer foredrag, talks, oplæg m.fl. 
***  Inkluderer markeder, teater, skattejagt, koncerter, børneaktiviteter, workshops m.fl. 

Danmarks
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2
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8
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29

194
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Museum Sydøstdanmark afholdt i 2019 674 arrange-
menter og events mod 656 arrangementer i 2018. 

Her bidrager særligt Vikingeborgen Borgring og Dan-
marks Borgcenter med størstedelen af disse i form af 
omvisningerne, der i særlig grad blev afholdt i respek-
tive museers højsæson. Yderligere ses en markant 
stigning i antallet af ”øvrige aktiviteter” som en generel 
tendens på tværs af museerne, hvilket bevidner om en 
forståelse for museets rolle som nye kulturhuse, dog 
uden at være kommet på bekostning af de fag-faglige 
arrangementer såsom eksempelvis foredrag – tværti-

mod er antallet af disse også stigende sammenlignet 
med år 2018. Således kan det siges, at museerne i 
højere grad omfavner flere forskellige typer af arran-
gementer, men stadig bibeholder den kerne af viden, 
som museet er funderet på.



KOMMUNIKATION, MARKETING OG EVENTS

På Museum Sydøstdanmark har kommunikationen to formål, at øge kendskabet til museet og interessen for 
museets aktiviteter samt at sikre positivt/meningsdannende omtale og omdømme. Interessen skal udmøntes i 
flere besøgende på museerne, både på stedet og virtuelt. 

Handlingsplan Kommunikation, marketing og events
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showet, Go’morgen Danmark, livestudiet fra Rådhus-
pladsen og Kulturen på P1. 
Resultater

Museum Sydøstdanmark indgik pr. 1/5 en aftale med 
Infomedia om daglig overvågning og analyse af vores 
tilstedeværelse i medierne. Infomedia dækker ca. 30 
% flere kilder end deres nærmeste konkurrent på 
markedet, og vi får derfor langt mere fyldestgørende 
rapporter i forhold til vores tidligere aftale om medie-
overvågning (kun online) med Meltwater. Tallene er 
derfor ikke direkte sammenlignelige i forhold til tidlige-
re år, og den ny effektmåling har således fået sin egen 
opgørelse i skemaet nedenfor. Vær opmærksom på, at 
følgende tal dækker perioden 1/5-31/12 og altså ikke 
et fuldt kalenderår.
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PR og marketing 
I 2019 koncentrerede Museum Sydøstdanmarks PR- 
og marketingindsats sig primært til Holmegaard Værk 
og Danmarks Borgcenter, herunder i særdeleshed 
Dannebrogsfejringen i Vordingborg midt på somme-
ren.
Den særlige kombination af national fejring, royal del-
tagelse og afsløringen af et helt nyt Dannebrogsflag 
havde en positivt afsmittende effekt på medieomtaler-
ne af Danmarks Borgcenter i perioden. I maj og juni 
havde Danmarks Borgcenter således 149 medieom-
taler, et reach på 16.99 mio. og estimerede annon-
ceomkostninger for i alt 4.2 mio. kr. ifølge Infomedias 
medieanalyse.  

Både DR og TV2 sendte live fra arrangementet i 
Vordingborg i flere af dagens nyhedsudsendelser, og 
i dagene før og efter arrangementet medvirkede vores 
eksperter og kommunikationsfolk i indslag i bl.a. Aften

Museum Sydøstdanmark

Danmarks Borgcenter

Nye besøgende

Genbesøg

Afvisningsprocent

Gennemsnitlig tid

Facebook:
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Presse:
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Reach (Infomedia)

AVE

EAC (Infomedia)
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• Omtale i danske medier målt i annoncekroner:
 27,59 mio. kr.

• Antal omtaler: 1.299
• Reach (summen af potentielle læsere, lyttere

og seere): 109 mio.
•  Dertil kommer TV-dækning i DR-programmer som

 ’Sommervejret’, ’Jim & Ghita’ og ’Prins Joachim
 fortæller’ samt en længere udsendelsesrække om
Holmegaard Værk på TV Øst, der ikke er omfattet
af Infomedias opgørelse, foruden omtale på sociale
medier.

Sociale/digitale medier 
• Samlet antal besøg på Museum Sydøstdanmarks

hjemmesider var 186.686 i 2019 – en stigning på
13,38 % i forhold til 2018.

• Museets Facebookprofiler havde sammenlagt
30.876 følgere ved udgangen af 2019. En stigning
på 7,49 % i forhold til 2018.

• Museum Sydøstdanmarks nyhedsbrev blev i 2019
 sendt ud til flere end 2.000 modtagere.

Næstved Museum Køge Museum VikingeBorgen Møns Museum
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1.922

F57/M43

-

3,9/5(11)

198

-

345.418.333

-

3.195.120

-

2018

13.922

2.521

0,18

2,21

3.463

F56/M43

4,7(112)

4,0(96)

130

-

38.346.301

-

354.703

-

2019

10.633

1.689

0,55

2,01

3.695

F56/M42

4,7(96)

4,1(144)

-

218

-

20.710.612

-

5.073.199

2017

5.225

659

55,6

1.39

785

F63/M36

-

4,5/5

16

-

2.736.878

-

25.313

-

2018

7.464

1003

57,71

1.51

884

F64/M35

-

4,3(52)

28

-

1.909.592

-

17.664

-

2019

8.489

1.122

61,86

1.31

1.068

F68/M31

-

4,2(94)

-

106

-

7.645.137

-

1.658.201

Holmegaard Værk

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.195.120

-

2018

-

-

-

-

2.356

F70/M29

5(9)

-

70

-

7.893.316

-

73,013

-

2019

-

-

-

-

32.581

F70/M29

5(9)

-

-

231

-

14.981.083

-

4.182.492



ATTRAKTIV LÆRING

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

Skoletjenesten arbejder med et grundprincip om, at 
alle aktiviteter skal være ’edutainment’. Det betyder, at 
her får børn, unge og voksne et afbræk fra hverdagen 
og møder kulturhistorien som en nærværende, rele-
vant, underholdende og tankevækkende oplevelse, der 
ofte indbefatter at man selv skal gøre noget, tænke 
efter og tage valg.
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188 skoleklasser og ungdomsuddannelser brugte mu-
seets undervisningstilbud i 2019 mod 253 i 2018. Det 
er et fald i forhold til året før. Der er en række faktorer, 
der forklarer dette:

I løbet af 2019 er der sket en væsentlig nyordning af 
skole- og formilingstjenesten. Personalemæssigt har 
vi sendt vores mangeårige formidler ”Ridder John” på 
velfortjent pension. Han havde den største del af 2019 
aldersreduktion, hvilket medførte, at knap så mange 
forløb i forhold til tidligere kunne gennemføres.

I forbindelse af nyansættelse af en formidler valgte vi 
at sætte undervisningstilbuddet på et minimum og i 
perioder lukke det helt ned. Vi valgte at ’udnytte’ den 
nye situation til at gentænke hele vores katalog og 
udvikle de gamle, men også helt nye forløb.

En række store samarbejdsprojekter, hvor uddannel-
sesinstitutioner køber mange forløb en bloc og der-
med sender mange klasser og elever igennem vores 
tilbud har ikke været gennemført i 2019. Eksempelvis 
samarbejdet med professionshøjskolen Absalon og 
10.-klasse-centret i Vordingborg kommune, hvor 350 
elever har været igennem projektet. Dette var (også 
oprindeligt tænkt som) en éngangforeteelse.
Også ”En dag på Borgen”, hvor 260 elever fra Vor-
dingborg kommune har nydt godt af aktiviteter på 
borgruinen, har ikke kunnet gennemføres. Vi håber, at 
genoptage traditionen i fremtiden.

Men til gengæld er gymnasiereformen stadig ved at 
udvikle sig til fuldt flor. De gode og frugtbare samar-
bejder med gymnasierne i Næstved og Vordingborg, 
vi igennem de sidste år har skabt, samt andre samar-
bejdsrelationen har medført, at disse aktiviteter i 2020 
bliver fordoblede. Der er her tale om skræddersyede 
pop up-forløb, som efterhånden er blevet en tradition, 
der gentages hvert år.

En del af afdelingens ressourcer har i tredje og fjerde 
kvartal 2019 også været anvendt til udviklingen af 
undervisningstilbud til Holmegaard Værk, der åbner 
foråret 2020. Et arbejde, der også fortsætter fremover 
med nye tiltag og tilbud, både på det kreative, design-
mæssige område, men også det kulturhistoriske. Vi 
forventer en hel del aktivitet i samarbejde med uddan-
nelsesinstitutioner på alle niveauer, lige fra førskolen til 
universiteter og kunstakademiet.

Også i 2019 har vi haft succes med vores skræd-
dersyede forløb, hvor vi tilrettelægger sammen med 
underviserne på skolen. Her ses elever fra Næstved 
Gymnasium i en af aktiviteterne i forbindelse med et 
forløb om reformationen - og hvor det kan ses i Næst-
ved. Endda pressen mente, at dette samarbejde var 
værd at fortælle om.

Museum Sydøstdanmark



2019 har været et overgangsår hvor vi i museets 
forskning har fokuseret på hvordan forskningen skal 
koordineres fremover, så vi strategisk får mere fokus 
på den største del af vores indsamlingsvirksomhed: 
udgravninger efter museumsloven og design og kunst-
håndværk. Vi er undervejs med at ændre vores rådgi-
vende struktur, så vi i stedet for et forskningsudvalg 
skal arbejde med et Scientific Board, hvor et bredere 
udvalg af eksterne rådgivere i højere grad skal hjælpe 
os med at kvalificere enkelte projekter. På den bag-
grund skal vi i højere grad selv stå for de overordnede 
strategiske linjer.
Vores ambition er, at vi på museet skal levere forsk-
ning, der kan sidestilles med universiteternes forsk-
ning. Derfor har vi i 2019 taget PURE i brug, der er 
Det kongelige biblioteks platform til at dokumentere 
og kvantificere forskning. På platformen kan man 
løbende følge forskernes aktiviteter. 

Handlingsplan forskning 2019-2025

Ældre stenalder
En række af de største klassiske europæiske lokali-
teter fra ældre stenalder findes i museets ansvars-
område. De første mennesker efter sidste istid er rigt 
repræsenteret og udgravet på f.eks. de senpalæoli-
tiske bopladser Trollesgave og Stoksbjerg i Holme-
gaards Mose. Storvildtjægerne fra den efterfølgende 
Maglemosekulturen findes i Danmark mest markant i 
de Sydsjællandske moser med velpublicerede kend-
te nøglelokaliteter i den europæiske forskning som 
Barmosen, Holmegaard, Lundby og Sværborg. Fra 
slutningen af ældre stenalder kendes talrige bopladser 
fra Ertebøllekulturen i hele museets område og ikke 
mindst Europas største massegrav fra Strøby Egede.

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

I marts måned 2019 blev den nyeste forskning om-
kring Elgene fra Lundby Mose, der stammer fra den 
første tid efter istidens afslutning, fremlagt ved en 
international konference i Kiel. Forskningen omkring 
forholdet mellem jæger og byttedyr var også udgangs-
punktet for skabelsen af udstillingen ’10.000 års krea-
tivitet’, der åbner på Holmegaard Værk i 2020.

I september 2019 undersøgte museet sammen med 
Københavns Universitet, Nationalmuseet og Museum 
Vestsjælland bopladsen Øresø Mølle, der er jævngam-
mel med Elgene fra Lundby Mose. Undersøgelsen er 
en del af forskningsprojekt: menneske og natur i ældre 
stenalder.
I museets område findes de tidligste spor efter 
mennesker og i 2019 blev indledt samarbejder som 
skal gøre det muligt at komme helt tæt på disse 
mennesker. To stykker tyggegummi fra Barmosen i 
Sydsjælland, 10.000 år gamle og dermed Danmarks 
ældste, blev fundet frem fra gemmerne og skal i 2020 
DNA-analyseres af Københavns Universitet og der 
blev indgået aftaler med Durham University omkring 
analyser af peptider i tænderne fra skeletterne i Strøby 
Egedegraven fra Køge. 

Eksternt deltager museet i projektet Ice Age reindeer 
hunters med NM og Zentrum für Baltische und Scan-
dinavische Archäologie omkring datering af rensdyr-
gevirer fra Danmark. 
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FORSKNING
Museet er forpligtet til at forske inden for sit ansvarsområde 
og stille sin viden til rådighed for omverdenen.  

Museum Sydøstdanmark
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Sporene efter 10.000 års gamle bidemærker undersøges i de kommende år for DNA.



Vikinger
Med udgangspunkt i Museum Sydøstdanmarks store 
forskningsprojekt Borgring vil museet i de næste år 
styrke indsatsen inden for vikingetid. Museet har ikke 
mindre end 5 forskere med specialer inden for vikin-
getid i den arkæologiske enhed. Det potentiale skal 
udnyttes og det er ambitionen, at museet om fire år 
har forøget sin viden, forskning og formidling af vikin-
ger markant, således at Museum Sydøstdanmark har 
en fremtrædende rolle inden for vikingeforskning og 
formidling.
Museets indsats vil for en stor dels vedkommende 
tage udgangspunkt i Borgring og forståelsen af vikin-
geborgens rolle.
Der er et stort potentiale for tilvækst af fund og op-
lysninger om vikingetiden på Køgeegnen og i resten 
af Sydsjælland og på Møn. Nogle områder er mere 
undersøgt og fundtunge end andre, hvilket hænger 
sammen med by- og erhvervsudvikling samt infrastruk-
turens udbygning, og at detektorfolket ikke nødven-
digvis har en mere overordnet tilgang til, hvor de går. 
Køgeegnens centrale position i vikingetiden er 

udgangspunktet for forskningen. Den hænger dels 
sammen med god landbrugsjord og adgang til græs-
ning og skovarealer, dels at kommunikationslinjer 
fra Vestsjælland (Korsør, Trelleborg) til Østsjælland 
(Køgeegnen, Stevns) har forløbet via Ringsted, syd for 
Køge Å og åsdannelsen på åens nordside. Ved Bor-
gring har den øst-vestgående rute mødt den vigtigste 
nord-sydgående rute i Østsjælland. Reminiscenser 
af rutenettet genfindes både i 1700-tallets chausséer 
(Rute 150 og Rute 151) og det moderne motorvejs-
forløb (E20 og E47).
Hertil kommer adgangen til Øresund og Østersøen, 
som (også) i VT har været vigtige farvande.
Detektorfundene strømmer ind fra især Møn, som i 
vikingetid havde en central rolle pga forbindelsen til 
Østersøen. Sydsjælland er forholdsvis uopdyrket, 

Næstved og Vordingborg har rødder i vikingetid og to 
enestående handels- og togtpladser viser her poten-
tialet. 
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Resultater 2019: Projektet ”Vikingeborgen Borgring” 
sluttede sin 3-årige periode med udgangen af 2018. 
2019 har derfor været et år med forskningsmæssig 
opfølgning, beretningsskrivning, analyser og publika-
tionsarbejde. Kulstof-14-dateringer viser entydigt, at 
Borgring er bygget i Harald Blåtands regeringstid (ca. 
958-986). Analyser af ressourceforbruget for opførel-
sen af borgen har vist, at der indenfor et forbløffende
lille areal på 407 ha (4.07 km2) kulturlandskab i prin-
cippet var tilstrækkeligt egetømmer til at konstruere
både portområder og voldfronten.

Dette svarer til en radius af 1.140 meter fra Borgring. 
For voldens vedkommende har 6,6 ha. græsland 
været tilstrækkeligt til en 3 m høj og 10,6 m bred kon-
struktion. Med udgangspunkt i Borgring er de øvrige 
ringborges placering i landskabet blevet analyseret 
sammen med andre af Harald Blåtands geometrisk 
udlagt bygværker, hvilket har resulteret i en teori om, 
at alle konstruktionerne har indgået i en samlet magt-
demonstration for kongen og hans nye magtbase, 
kristendommen.

Kunsthåndværk
Museet ejer en imponerende samling af kunsthånd-
værk og kunstindustriprodukter fra Næstved-virksom-
hederne Holmegaard og Kähler. 35.000 glas fra Hol-
megaard samt arkivalier, malerier, fotos og tegninger. 
Kähler-samlingen rummer 10-15.000 numre, hvoraf 
7.000 numre er keramik. Museet forsker i disse rige 
samlinger med et dobbelt formål. Det ene er at belyse 
de to virksomheders historie. Virksomhederne er vigti-
ge i landets håndværks- og industrihistorie. Det andet 
er at forske i glassets og keramikkens form, materiale, 
proces og æstetik. Den nye viden, museet producerer, 
vil blive stillet til rådighed på internationale platforme; 
både i forskningsmæssige fora samt i de kommer-
cielle og interessebårne fora, hvor mennesker fra hele 
verden dyrker og deler deres interesse for design.
Holmegaard-samlingen har også et internationalt 
potentiale forstået som en del af kunsthistorien. 
Samlingen belyser alle vigtige perioder i den nordiske 
stiludvikling, materialeforståelse og formgivning og 
rummer i sig historien om de sidste 200 års brugs-
kunst-historie.

Resultater 2019: Ressourcerne blev brugt på at le-
vere indhold til udstillinger på Holmegaard Værk, der 
åbner 2020. Derudover blev der i året f videnskabeli-
ge færdigskrevet to artikler, der udkommer i 2020 og 
2021 smat lavet fundraising til et post.doc. projekt. 

Link:
Forskningsudvalg 
Publikationer 

Projekter
RUCMUS: Samarbejde med RUC og Sjællandske 
Museer. 
Gefjon: Videnskabeligt tidsskrift. 
Holmegaard Mose: International kendt mose fra ældre 
stenalder. 
Strøby graven: DNA-analyser af Europas største 
massegrav.
Stenalderpladser med bevarede organiske aflejringer: 
Menneske og natur i ældste stenalder.
Borgring: Danmarks nye vikingeborg
Repetitionsarkæologi: vidensproduktion i kapitel 
8-udgravningerne
Dannebrog: Flaget fra himlen
Detektorpladser: Jagten på vikinger
Etnologisk undersøgelse af Holmegaard Glasværk: 
Glasbyen
Nordic Utility Glass Conference: Nordisk glas-
samarbejde



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

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

Museum Sydøstdanmarks samlinger omfatter ca. 
230.000 museumsgenstande.
Samlingerne er bragt sammen ved museets fusion i 
2013, der samlede de hidtil tre statsanerkendte muse-
ers separat indsamlede genstande. Museet har siden 
arbejdet med at gennemgå de tidligere museumsen-
heders samlinger og formuleret kriterier og retningslin-
jer for indsamlingen med henblik på at sikre ensartet 
praksis.

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

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

Handlingsplan indsamling 2019-2025

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

Museet råder over syv magasinlokaliteter – fem eks-
terne og to i forbindelse med museerne (loftsrum og 
kælderrum). Kvaliteten af disse magasiner er stærkt 
svingende - de fleste er uegnede eller mindre egnede 
til formålet. En opgørelse fra 2017 viser, at 70 % af 
samlingerne er i en nogenlunde stabil tilstand, mens 
30 % kræver behandling og flytning til bedre magas-
inforhold.

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

Med Det Ny Holmegaard fandt museet løsningen på 
sit magasinproblem. Ny Holmegaard Fonden har såle-
des istandsat næsten 2.000 m2 i ”tørvehallerne” til et 
nyt magasin, der lever op til Slots- og Kulturstyrelsens 
krav. 

I 2019 flyttede museet sit magasin fra Sukkerfabrikken 
i Stege til Holmegaard Værk.

Handlingsplan bevaring 2019-2025

. 

Museum Sydøstdanmark
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I 2019 har vi for alvor taget tørvehallerne ved Holmegaard Værk i brug til magasin. Vi har flyttet vores samling 
fra Sukkerfabrikken på Møn til Holmegaard Værk. Derudover har vi nedpakket store dele af glasmagasinet på 
tommerupvej og er påbegyndt nedpakningen af Boderne i Næstved, da begge dele skal placeres i åbent 
magasin på Holmegaard Værk.
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REGISTRERING
Museet registrerer og indberette sin samling til de 
centrale kulturarvsregistre: Museernes Samlinger og 
Kunstindeks Danmark (KiD). Registreringen sker efter 
fastlagte standarder, der muliggør udveksling af data 
nationalt og internationalt.

En meget stor del af Museum Sydøstdanmarks kultur- 
og kunsthistoriske genstande er registreret.
97 % af genstandene er registreret, mens 95 % er 
indberettet. Omkring 7.000 genstande mangler

registrering og godt 22.000 registreringer mangler at 
blive indberettet til Slots- og Kulturstyrelsen.

Den store registreringsopgave ses fortsat i den prøve-
glassamling, som Næstved Museum fik af Rosendahl i 
2011. Af de over 40.000 glas er nu registreret 35.000 
glas. I 2019 blev registret ca. 900 glas. 

Handlingsplan registrering 2019-2025



Museum Sydøstdanmark varetager opgaver i henhold 
til museumslovens kapitel 8 inden for arkæologi og 
nyere tids kulturhistorie i Næstved, Køge, Vordingborg 
og Solrød kommuner. Museet varetager tillige kapitel 
8 opgaver inden for arkæologi i Faxe, Stevns og Greve 
kommuner. Museet fører efter kontrakt med Slots- og 
Kulturstyrelsen tilsyn med de fredede fortidsminder.

Samarbejdet med hjemkommunerne er formaliseret, 
således at museets kulturarvsenhed deltager i rele-
vante råd og udvalg i de respektive kommuner. Museet 
arbejder på at sikre ensartet praksis i samarbejde 
med alle kommunerne og har en nedskrevet strategi 
for administration og varetagelse af den antikvariske 
virksomhed. 

Kapitel 8 arbejdet i 2018

Udviklingen i sager Museum Sydøstdanmark 
modtager til behandling fra de 7 kommuner. 

Det totale antal plansager som Museum Sydøstdan-
mark har behandlet i 2018 er 6020.
Det totale antal plansager som Museum Sydøstdan-
mark har behandlet i 2019 er 5966.
Dette tal er stort set identisk med 2018 hvor der blev 
behandlet lidt over 6000 plansager. Antallet af sager 
er resultatet af museets gode samarbejde med kom-
munerne, der skal sikre at alle relevante sager frem-
sendes til museet samt en stigende grad af anlægsak-
tivitet i kommunerne.

Kap. 8 i 2019

Diger
I 2019 indgik museet i et samarbejde med Køge Kom-
mune om konkret udpegning af diger i kommunen. 
Køge Kommune var blot en af få kommuner, der fik 
tilskud til at udføre dette arbejde fra Slots- og Kultur-
styrelsen. Resultatet blev, at der nu ligger et forslag 
til udpegning af diger, der vil gøre Køge kommune til 
den første, hvor dette arbejde er udført. Det vil i sidste 
ende betyde en hurtigere sagsbehandling fra kommu-
nens og museets side, og for borgerne vil det fremstå 
som en klar forbedring, da der nu ikke er nogen tvivls-
forhold i forbindelse med digers status og placering.

Diger 2019

Danefæ

Udviklingen i antallet af indleverede danefæ-
genstande til Museum Sydøstdanmark.

I 2019 har museet modtaget 1534 genstande til 
danefævurdering, en mindre stigning i forhold til 2018 
hvor museet modtog 1414 genstande. Vi er tilbage i 
et stabilt leje, der minder om tiden før 2017, og selvom 
det er tidligt, så kan vi nok godt konkludere, at interes-
sen for at gå med metaldetektor stadig er høj indenfor 
vores ansvarsområde.

Danefæ 2019

Museum Sydøstdanmark
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MUSEUMSLOVENS KAPITEL 8
De statsanerkendte kulturhistoriske museer skal gennem samarbejde med plan- og fredningsmyndighederne 
arbejde for, at væsentlige bevaringsværdier sikres for eftertiden.

Handlingsplan museumslovens kap. 8 2019-2020
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Vråby Guldbrakteat
I 4-500-tallet e. Kr. bar velstående folk i Norden rigt udsmykkede hængesmykker af guld – de såkaldte guldbrakteater. De var inspireret 
af romerske mønter, men har deres egen billedverden.

Guldbrakteaten fra Vråby supplerer de ca. 1000 eksemplarer af disse ensidigt prægede smykker, som kendes fra Danmark. Vråbybrak-
teaten er ganske vist bulet, men ellers intakt, selvom øskenet sidder lidt skævt. På billedet er motivet en smule på sned, men lige under 
øskenet ses Odins hoved med en fugl ud af panden i profil. derunder er et stort firbenet dyr med horn på et tobenet stativ. Det store 
hornede dyr og fuglen er hjælpedyr for Odin, når han skal rejse til den anden verden for at opnå mere viden. Motivet kendes fra mange 
guldbrakteater, men ikke desto mindre er eksemplaret fra Vråby det eneste kendte, hvor det store dyr har en krølle i panden. Enestående, 
med et andet ord.



Arkæologiske undersøgelser 2019
Udviklingen af infrastruktur og den generelt høje byg-
geaktivitet i museets ansvarsområde afspejler sig i an-
tallet af arkæologiske undersøgelser, som i forhold til 
de foregående år er øget ca. 25 %. Aktivitetsniveauets 
stigning ses også i antallet af arkæologer på Museum 
Sydøstdanmark, som ved årsskiftet 2019/2020 nåede 
op på 42 ansatte i mod et forholdsvis stabilt niveau på 
godt 30 de foregående år. 
Der blev i 2019 udført 61 arkæologiske undersøgelser 
og heraf var langt størsteparten (88 %) bygherrebe-
talte. En enkelt udgravning, Ågård, var finansieret af 
Slots- og Kulturstyrelsens pulje til dyrkningstruede lo-
kaliteter og 8 undersøgelser udførtes som egenbetalte 
mindre forundersøgelser og besigtigelser. 

Flere infrastrukturprojekter bidrager til travlheden på 
museet og især skal de igangværende arkæologiske 
undersøgelser i forbindelse med Baltic Pipe fremhæ-
ves. Forundersøgelsen strækker sig over 49 km i et 
30 m bredt tracé, der løber fra Saksenborg Huse i 
Næstved Kommune til Store Elmue i Faxe Kommune. 
Der var ved årsskiftet 2019 undersøgt 950.000 m2, 
svarende til 58 % af det samlede areal, og der var på 
12 områder afgrænset væsentlige fortidsminder, der 
indstilles til udgravning. 4 af disse udgravninger blev 
foretaget i 2019 – resten afvikles ligesom de resteren-
de forundersøgelser i 2020. 

Et andet større infrastrukturprojekt, som gemmer sig 
i statistikken er opgraderingen af jernbanen i Ring-
sted-Femern projektet. Forundersøgelserne på den 
godt 60 km lange strækning i Næstved og Vording-
borg kommuner startede i 2016 og er nu ved at være 
tilendebragt. I 2019 blev der foretaget forundersøgel-
ser på strækningen mellem Næstved og Glumsø og 
herved fremkom 4 områder med væsentlige fortids-
minder. 2 af disse blev udgravet mens to andre kunne 
friholdes fra anlægsarbejde. Projektets feltarbejdsfase 
forventes afsluttet i 2020. 

I Køge by og opland har museet i en årrække foreta-
get de mest omfattende udgravninger hvad gælder 
areal og kompleksitet. Det skyldes både udviklingen 
af Køge Nord, som er en helt ny bydel bestående af 
erhvervsgrunde, rekreative arealer og boligområder og 
Køge Kyst-projektet, hvor havnearealet byggemodnes. 
I 2019 er der kun foretaget enkelte forundersøgelser 
for Køge Kyst – til gengæld færdiggjordes et stort di-
gitalt opmålingsarbejde af det i 2018 udgravede skib. 
Opmålingen foregik med 3D-scanner – en lærerig 
proces, der har opkvalificeret museets arkæologer 
indenfor et nyt metodefelt.  Undersøgelserne i Køge 
Nord bidrog i 2019 med 3 udgravninger. Den mindste 
af de tre lå i den vestlige udkant af landsbyen Ølse-
magle og udgravningen påviste aktivitet på stedet i så-
vel forhistorisk tid som i middelalder og nyere tid. Der 
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I Ølsemagle nord for Køge bliver der 
i øjeblikket udstykket områder til ny-
byggeri. Museets arkæologer under-
søgte i 2019 et af disse områder, hvor 
vi fandt meget intensiv bebyggelse fra 
jernalder, vikingetid og middelalder.
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Der er udgravet gruber med bronzealderkeramik, 
treskibede huse fra jernalder, et-skibede huse 
fra middelalder foruden et større antal gruber 
fra fortrinsvis middelalder, hvorfra et større antal 
fund, bl.a. nøgler, mønter, knive, nåle og en en 
armbrystpil er hjemtaget. De øvrige udgravninger 
har afsløret jernalderbebyggelsen i området, ikke 
mindst er der fundet gårdsanlæg fra den under-
belyste periode yngre germansk jernalder og hele 
5 jordfæstegrave på lokaliteten Åhøjgård. 

De fleste arkæologiske undersøgelser foregår 
i felt men i 2019 har museet færdiggjort første 
del af en arkæologisk analyse for Vejdirektoratet. 
Analysen skal, udover at belyse hvor der er risiko 
for at støde på væsentlige fortidsminder, også 
resultere i estimater af tid og omkostninger for ar-
kæologiske undersøgelser forud for etableringen 
af en ny vejforbindelse mellem Vordingborgvej og 
Klippinge på Stevns.  

Arkæologiske undersøgelser 2018
Fredede fortidsminder 

I 2019 begyndte vi undersøgelserne i forbindelse med Baltic 
Pipe projektet. De lange søgegrøfter har trukket markante 
spor i landskabet, og har givet os ny viden om den forhistori-
ske og historiske bebyggelse inden for kommunens område.

Museet undersøgte mange områder i forbindelse med Ringsted-Femern projektet. Blandt andet ved Hammer, hvor der blev fundet be-
byggelse fra germansk jernalder. I en brønd på denne udgravning fandt museets arkæologer disse to sammenhængende kværnsten.
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