
Å R S 
B E R 
E T N 
I N G
ÅRSBERETNING·ROMU·2017





ÅRSBERETNING 2017

© Museumsforlaget ROMU

Redaktion: Iben Bækkelund Jagd 
Omslag og layout: Trine Sejthen

Foto: ROMU

Tryk: Dystan & Rosenberg ApS

Papir: Omslag: Munken Lynx, Indhold: Perigord Matt 
Skrifttyper: Gotham | Adobe Garamond Pro

ÅRSBERETNING 2017
Museumskoncernen ROMU



4 5

Skibssætning ved Gl. Lejre med 
 Lejre Museum i baggrunden.



7

INDHOLD 08 LEDELSESBERETNING

10 MUSEETS BRUGERE

14  UDVIKLINGSPROJEKTER  
 OG AKTUELLE SAMARBEJDER

20 KULTURARVSOPGAVER 
  20 Samlingsvaretagelse 
  23 Forskning og undersøgelser 
  26 Publikationer

30 FORVALTNING EFTER MUSEUMSLOVEN

38 FORMIDLING, UDSTILLINGER  
 OG AKTIVITETER 
  39 Udstillinger 
  39 Formidlingsaktiviteter

46 LÆRING

50 KOMMERCIELLE AKTIVITETER  
 OG INDSATSOMRÅDER 

52 REGNSKAB M.V. OG ADMINISTRATION 
  52 Økonomi  
  52 Administration 
  53 HR og personale 
  53 Bestyrelse og organisering

56 MEDLEMMER AF NÆVN,  
 RÅD, BESTYRELSER M.M.

60 KONTAKTOPLYSNINGER 

Lerkar til opbevaring af afgrøder.  
Roskilde Museum



8 9

Ofte handler museumsarbejde om myriader af 
bittesmå detaljer, men for Museumskoncernen 
ROMU vil 2017 først og fremmest blive husket for  
store og væsentlige begivenheder og projekter.  
Året har været præget af omfattende arkæo-
logiske udgravninger i både Frederikssund og 
Roskilde kommuner, og også i Lejre Kommune  
har museumsarkæologernes gule jakker glimtet 
i landskabet. Indendøre er såvel Frederikssund 
Museum som Roskilde Museum genåbnet med  
helt nye udstillinger, og 2017 var tillige skiftedag 
i museets direktion.

Arkæologiske projekter fortsætter med at fylde  
i hele museumskoncernens dækningsområde. 
Mens forberedelserne til indvielsesceremonien 
af kronprinsesse Marys bro over Roskilde fjord i  
2019 så småt er i gang, er de store arkæologiske 
undersøgelser i broens anlægsområde ved at 
være ved vejs ende. Der er tilføjet betydelig 
viden om bosætningen i området, og projektet 
har været en stor, spændende og udfordrende 
opgave for museet. Det gælder også i området  
omkring den nye bydel i Vinge og en række 
større arkæologiske undersøgelser ved Tollerup 
fra både middelalder og vikingetid. Museet ud- 
gravede i efteråret flere middelalderkældre netop 
ved Tollerup. Fundene vakte både indenlandsk 
og international opmærksomhed, og blev af 
Slots- og Kulturstyrelsen i december måned 
indplaceret på årets top ti liste over danske 
arkæologiske fund.

I Roskilde er den første fase af udgravningerne 
på Sortebrødre Plads afsluttet, og både små og 
store udgravninger flere steder i Roskilde og Lejre 
kommuner har betydet mange ekstra projekt- 
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ansættelser på museet. Det er lykkedes at ud-
vikle og fastholde ikke bare en høj arkæologisk 
standard, men også et effektivt administrations- 
apparat, der kan sikre både bygherrer og museum 
en effektiv afvikling af de mange byggesager, 
der præger museets arbejdsplaner.

I marts genåbnede Frederikssund Museum, 
Færgegården – med den helt nye udstilling 
”Menneske og Fjord”. ROMU har lagt vægt på 
at etablere en udstilling, der stiller skarpt på 
historien om livet omkring fjorden for sikre et 
entydigt fokus med relevans både for gæster 
fra lokalområdet og oplandet omkring hele 
Roskilde Fjord – samt for andre gæster. Den 
gamle færgegård fremstår nu med et moderne 
kvalitetsbud på museumsformidling med et 
stærkt fagligt afsæt i udstillingen. 

I juni genåbnede første etape af Roskilde Museum 
med en række nedslag i Roskildes historie og 
med hele stueetagen i Liebes gård dedikeret til 
børnene. Her blandes leg og læring for både små  
og store børn, og der er også skabt plads til børn- 
enes egen kreativitet. Samtidigt afsluttedes en 
omfattende bygningsrenovering i hele museums- 
karreen, der nu i al væsentlighed fremstår 
nyrenoveret. 

I oktober blev det tid til åbningen af den sidste 
etape af museumsrenoveringen i Roskilde. Ud- 
stillingen ”Magt og Mennesker” udfolder Roskildes 
turbulente historie fra nordeuropæisk middel- 
alderligt magtcentrum over stilstand og nedgang 
til genfødslen og opblomstingen i tiden efter 
ca. 1850. Med en række nye fortællemæssige 
greb går udstillingen i dialog med sine beskuere  
og giver i årene fremover store muligheder for at  

sikre en nærværende formidling af Roskildes 
helt særlige placering i danmarkshistorien.

Selvom udstillingsåbningerne i Frederikssund og 
Roskilde har fyldt meget i 2017, har aktivitets- 
niveauet været højt også på ROMUs øvrige ud- 
stillingssteder. Der er danset, råbt og spillet på  
RAGNAROCK, holdt julemarked på Tadre Mølle, 
fejret sangens dag i Roskilde, gyst med forpinte 
helgener i kirkeruinen, handlet varer i den gamle 
købmandsgård, spist kager og beundret have på  
Gl. Kongsgård, sejlet i museumsjoller på fjorden  
og mange andre aktiviteter i ROMUs mangefa-
cetterede virkeområde.

I august fratrådte ROMUs mangeårige direktør,  
Frank Birkebæk, efter et usædvanlig langt og  
meget virksomt forløb som museumsleder. ROMU 
har i Birkebæks 40 år lange regeringstid udviklet  
sig fra et lille, lokalt museum til et af landets 
væsentligste regionale museumssamarbejder, 
med et omfattende dækningsområde og både 
nationale og lokale opgaver. ROMUs bestyrelse 
valgte at ansætte Henrik Bo Nielsen som ROMUs  
nye museumsdirektør, og fremover udgør han  
sammen med museets vicedirektør Iben Bække- 
lund Jagd museets direktion.

Antallet af gæster på ROMUs museer og besøgs- 
steder udviste en svag vækst fra 2016 til 2017, 
og tager man højde for, at Roskilde Museum i  
store dele af året havde lukkede udstillinger, må  
det betegnes som nogenlunde tilfredsstillende.  
Forventningen er, at 2018 fortsat vil være præget 
af et højt aktivitetsniveau på det arkæologiske  
felt, men også af en konsolideringsfase for muse- 
erne under et, hvor der arbejdes med potentialet 
i de mange nye udstillinger. På den kulturpolitiske  

scene forventes der i årets løb en afklaring af 
det igangværende arbejde med reform af den 
statslige museumsstøtte, der i både positiv og  
negativ retning kan få stor betydning for ROMUs  
økonomiske grundlag. Der er ligeledes udsigt 
til en afklaring af Arbejdsmarkedets Feriefonds 
engagement i RAGNAROCK. I lighed med 
andre museer og kulturinstitutioner udfordres 
RAGNAROCK af, at der er skabt usikkerhed om,  
hvorvidt de oprindelige donationer fra AFF kan 
ende med at blive tilbagebetalingspligtige. 

Årets driftsmæssige resultat for ROMU, et over- 
skud på Tkr. 10.095,70 er samlet set tilfredsstil-
lende.

Henrik Bo Nielsen &  
Iben Bækkelund Jagd

”Året har været præget af  
arkæologiske udgravninger, 

nye udstillinger og tillige  
skiftedag i direktion”
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ROMU er året igennem i kontakt med en bred 
vifte af borgere. Mange møder vi som besøg- 
ende i vores udstillinger, på besøgsstederne 
eller i byrummet, eller som brugere af vores 
arrangementer og aktiviteter. Endnu andre 
møder vi gennem vores digitale kommunika- 
tion på hjemmesider og sociale medier.

Disse interaktioner er resultater af museets til- 
rettelagte publikumsrettede aktiviteter, som en  
række af museets afdelinger har et primært 
fokus på. De besøgendes afsæt for at møde 
museet fysisk eller digitalt er båret af en række  
motivationsfaktorer; et ønske om læring, nys- 
gerrighed efter bestemt viden, et behov for at 
træde ind i en social oplevelse – eller ganske  
enkelt et ønske om at prøve noget nyt, eller 
noget velkendt. Motivationsfaktorerne er mange,  
ligesom målgrupperne er meget forskellige. 
Dette stiller krav til museets evne til hele tiden 
at udvikle og tilpasse vores tilbud og produk- 
tioner, så vi på bedst mulig vis kan gøre kultur- 
arven vedkommende og relevant, uanset hvem  
det er, som kommer os i møde. Museets evne til  
at kommunikere med nuværende og kommende  
bruger er et afgørende parameter for, om vi  
evner at indfri vores mål. Det betyder, at museet,  
både de medarbejdere som udelukkende arbej- 
der med og er ansvarlig for kommunikationen, 
men også alle andre, forstår de formater, som 
der skal kommunikeres igennem og evner at 
omsætte deres viden til de forskellige brugere.

Ud over disse brugere har museet gennem 
året en kontinuerlig kontakt med borgere og 
institutioner, som kontakter os i forskellige 
henseender. Det kan dreje sig om kulturhisto-

MUSEETS BRUGERE

riske forespørgsler, hvor der er et ønske om at 
få uddybet den viden, som museet ligger inde 
med, eller et ønske om at se nogle af museets 
opmagasinerede genstande. Mellem museets 
arkæologer og frivillige detektorfolk er der lige- 
ledes en tæt kontakt, bl.a. i forbindelse med  
aflevering af danefæ.

Derudover har museet en løbende kontakt med  
de i alt ni museumsforeninger/lokalhistoriske 
foreninger i museets dækningsområde.

BRUGERUNDERSØGELSER:

Museet udarbejder og eksekvere brugeranalyser 
i forbindelse med ROMUs virke. Formålet er,  
gennem afdækning af museets brugeres profiler,  
ønsker og adfærd, at kvalificere organisationens 
muligheder for at træffe relevante prioriteringer  
og målretning af markedsføringsindsatsen. 

Desuden samarbejder ROMU med Slots- og 
Kulturstyrelsen om gennemførelse af ”Den 
Nationale Brugerundersøgelse” på Roskilde 
Museum og RAGNAROCK.  

Følgende tabel viser besøgstal for 2017. Tallene  
dækker over samlede antal registrerede brugere 
af museernes tilbud herunder; deltagere i ak-
tiviteter og arrangementer, brugere af muse-
ernes gratis områder (butikker, caféer, foyer), 
deltagere i arrangementer afholdt uden for 
museernes område, besøgende i udstillinger, 
besøgende i forbindelse med undervisnings-
forløb, besøgende i udstilling, betalende 
gæster, gratister, gæster med medlemskort / 
rabatordninger m.m.

BESØGSTAL

*Roskilde Museums udstillinger var lukket pga. ombygning frem til hhv. 1. juli og 7. oktober
** Frederikssund Museum genåbnede 3. marts.

2016 2017

ROMU, i alt 166.239 169.567

Besøgende fordelte sig således:

Roskilde Museum* 40.106 35.264

Lützhøfts Købmandsgård 16.009 15.432

Håndværksmuseet 8.886 4.832

Lejre Museum & Gl. Kongsgaard 5.406 7.451

Tadre Mølle 7.693 8.390

Frederikssund Museum, Færgegården** 9.540 10.419

Sankt Laurentius 8.267 6.590

RAGNAROCK 70.332 81.189
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WEBSTATISTIK

Website Unikke hits Besøgende HIts

romu.dk 51.237 67.769 2.440.264

roskildemuseum.dk 54.711 93.665 1.963.674

frederikssundmuseum.dk 33.029 47.976 754.953

lejremuseum.dk 36.104 49.812 1.014.887

museumragnarock.dk 124.354 169.391 4.652.092

lützhøftskøbmandsgård.dk 46.190 55.359 760.055

håndværkermuseet.dk 16.458 18.981 293.530

tadremølle.dk 32.115 37.908 656.345

sanktlaurentius.dk 22.314 33.172 389.333

domkirkemuseet.dk 20.181 28.896 398.922

SoMe OG WEB
Museet prioriterer en tydelig tilstedevæ-
relse på de sociale medier (SoMe), og 
vurderer, at dette er en afgørende faktor 
i arbejdet med at sikre en bevidsthed om 
museets tilstedeværelse og relevans for 
borgerne. På de sociale medier handler 
det ikke kun om at orientere om kommen-
de begivenheder, men i højere grad om at 
demonstrere en klar synlighed, som i ord 
og billeder viser de forskellige besøgsste-

ders profil og aktiviteter, samt museets 
uformelle virke. De sociale medier er et 
format, hvor museet kan vise sider at sig 
selv, som kan give borgerne et indtryk at 
vores dagligdag og alsidigheden i vores 
opgaver og funktioner. Det er også et sted, 
hvor kulturhistorisk viden kan formidles på 
en lettere måde for de forudsætningsløse, 
samt fungere som en appetitvækker for de 
nysgerrige.

FACEBOOK

Med udgangen af 2017 administrerer og benytter museet sig af følgende sociale medier:  
Facebook, Instagram, Google+, Tripadvisor, LinkedIn.
Webstatistik – hjemmesider, facebook og nyhedsbrev:
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UDVIKLINGSPROJEKTER 
OG AKTUELLE  
SAMARBEJDER

ROMU indgår i en lang række samarbejder, hvor- 
af mange er formaliserede. Derudover samarbej- 
der museet med en bred vifte af lokale, regionale 
og nationale aktører, både inden for museums- 
verdenen, kommuner og øvrige institutioner. 
Samarbejderne relaterer sig til alle museets 
afdelinger. Nedenfor præsenteres en række af 
museets samarbejder, som i særlig grad har 
været en del af museets virkefelt.

Hertil kommer en række samarbejder, som er 
blevet etableret i 2017, med endnu ikke er fuldt 
udfoldet. Blandt disse er Erhvervsakademiet 
Sjælland, hvis studerende inden for en lang ræk- 
ke uddannelser vil kunne inddrages i museets 
opgaveløsning. Dette vil der blive fokuseret på 
i de kommende år.

INTERNATIONALE 

Museet har etableret et Europæisk netværk for  
rock- og popmuseer. Udover de nordiske museer, 
norske Rockheim, Swedish Music Hall of Fame 
og Icelandic Museum of Rock’n’Roll er blandt 
andet Cité de la Musique og Victoria & Albert 
Museum medlemmer.  I 2017 mødtes netværket 
to gange, henholdsvis i Roskilde og i London. 
Netværket mødes som min. to gange årligt, på 
skift hos hinanden. På indeværende tidspunkt 
fokuserer netværket på løbende vidensdeling  
samt tilrettelæggelsen af en europæisk konfe- 
rence, som skal afvikles i Roskilde i 2019. I løbet 
af året har ROMU også haft kontakt med musik- 
museer, herunder kommende museer, fra hhv. 
Færøerne, Finland og Polen.

Forskningsnetværket Baltic and North Atlantic 
Pottery Research Group. BNPRG er et interna-

tionalt forskningsnetværk dannet i 2015, med 
det formål at skabe kontakt, vidensdeling og 
samarbejde mellem arkæologer, der arbejder 
med keramik fra 900-1800 AD fra Skandinavien 
og Østersøområdet. Der afholdes konferencer 
hvert 2. år for ca. 30-35 deltagere.

NATIONALE

Turisme 

ROMU samarbejder med en bred vifte af turisme- 
organisationer, herunder VisitRoskilde, VisitLejre  
og VisitFrederikssund, VisitDenmark, Wonderful  
Copenhagen og Vikingebuen.  Dette arbejde  
omfatter udvikling af destinationspakker, samt  
et tæt samarbejde med områdets øvrige attrak- 
tioner.

Københavns universitet

Museet har en årelang tradition for samarbejde  
med Københavns universitet gennem bl.a. studie- 
praktikforløb for den arkæologiske uddannelse. 
Også i 2017 husede museet et hold studerende,  
som deltog i udgravning og fik løbende sparring  
på indsatsen.

REGIONALE

RUCMUS - Kulturhistorisk Videnscenter

Museet fortsætter sit engagement i RUCMUS – 
et formelt samarbejde indgået mellem Roskilde  
Universitet, Vikingeskibsmuseet, Museum Sydøst- 
danmark, Museum Vestsjælland, Greve Museum  
og ROMU. Samarbejdet har til formål at fremme 
fælles forskning, kvalificere forskningen på alle 
institutioner, etablere nye samarbejder og videns- 
deling. Derudover giver samarbejdet mulighed

”Museet samarbejder med en 
bred vifte af lokale, regionale  

og nationale aktører...”
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for øvrige samarbejder mellem museer og univer- 
sitet, bl.a. praktikophold og studenterprojekter. 

Nationalpark Skjoldungernes Land

Siden foråret 2015, hvor Nationalpark Skjold- 
ungernes Land blev udpeget, har ROMU, på 
mandat fra Slots- og Kulturstyrelsen, haft plads  
i den nye bestyrelse. Arbejdet har i 2016 været  
særligt fokuseret på nedsættelsen af et National- 
parkråd samt udarbejdelsen af Nationalpark-
planen, som skal sætte rammerne for de kom-
mende års arbejde. ROMU har konkret leveret 
indholdet til planens kulturhistoriske afsnit.

LOKALE

BIMUS

Siden 2013 har ROMU haft et tæt samarbejde 
med Roskilde Bibliotekerne under betegnelsen 
BIMUS. Samarbejdet indgår nu som et primært 
samarbejde og er en integreret del af begge 
virksomheders organisation og har meget høj 
prioritet. I 2017 har de investerede ressourcer 
været præget af dels de store udstillingsprojek- 
ter, dels direktørskiftet. Styregruppen har dog 
fået etableret et Advisory Board, som i andet 
halvår af 2017 har afholdt to møder, for heri-
gennem at kvalificere samarbejdet yderligere. 

Ledelsesgruppen har i ligeledes været på seminar  
for at udvikle og kvalificere nuværende og kom- 
mende projekter. Blandt årets projekter har været  
aktiviteter i forbindelse med det kommende 
reformationsår.

BIMUS fungerer desuden som sekretariat for 
Kulturstrøget i Roskilde og er dermed også 

sekretariat for flere af aktiviteterne i dette regi, 
herunder Lysfesten. 

BIMUS deler en medarbejder, som dels fungerer 
som sekretær for BIMUS-styregruppen, dels som  
koordinator for Kulturstrøget og dermed sørger 
for den nødvendige opsamling og koordinering.

Kulturstrøget

BIMUS er sekretariat for styregruppen for Kultur- 
strøget. Styregruppen udgøres desuden af 
Roskilde Domkirke, Roskilde Kloster, Museet for  
Samtidskunst, Roskilde Kunstforening samt Byens  
Hus. Styregruppen mødes 4-6 gange årligt. I 
2017 blev den nye, grafiske identitet samt hjem-
mesiden implementeret.

Roskilde Domkirke

ROMU har en samarbejdsaftale med Roskilde 
Domsogn vedr. bl.a. varetagelsen af antikvariske  
opgaver. Samarbejdsaftalen betyder, at museet 
har det antikvariske ansvar for Domkirkemuseets  
samling, men også andre opgaver som forespørg- 
sler fra både private, forskere og myndigheder. 
Museet har desuden plads i Verdensarvrådet. 

ROMU indgår desuden i drøftelserne og arbejdet  
om etablering af et underjordisk formidlings-
center for Roskilde Domkirke. Museets fhv. 
direktør har en plads i bestyrelsen i Fonden til 
formidling af kulturarven Roskilde Domkirke.  

ROMU samarbejder gennem museumsrådet 
med Egnshistorisk Forening i Gundsø. Bestyrel-
sen og enkelte medlemmer af foreningen har 
desuden været inddraget som sparringspart-
nere i relevante emner i de nye udstillinger på 
Frederikssund Museum.

Nationalparken Skjoldungernes Land, en af 
ROMUs væsentligste samrbejdspartnere.
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Museet samarbejder med Tadre Mølles Venner 
om driften af og formidlingen på Tadre Mølle.  

Museet har en observatørpost i Den Selvejende 
Institution Hestebjerggård. DSI Hestebjerggård 
står alene for driften af bygningerne. Museet har  
samarbejdet med Lejre Museumsforening om 
Gl. Kongsgård. 

Museet har ligeledes samarbejdet med Lejre 
Historiske Forening og Lejre Museumsforening  
om bl.a. gennemførelsen af de populære sommer- 
vandringer. Desuden samarbejdes med Lejre 
Bibliotekerne og de lokalhistoriske foreninger 
i Lejre.

Museet har et tæt samarbejde med de historiske 
foreninger i Frederikssund, Slangerup, Skibby 
og Jægerspris. Museet samarbejder desuden 
med Færgegårdens Venner og foreningens 
frivillige, herunder ”havegruppen”. 

Der er desuden et samarbejde med bådelaugene,  
der er knyttet til museets skibe Sommerflid samt  
Arne og Jørgen. 

Der samarbejdes med amatørarkæologerne i  
Frederikssund Kommune, der i vinterhalvåret 
arbejder på museet med at vaske flint og andre  
arkæologiske genstande.

Museet er en del af Frederikssund Kommunes 
Kulturpas-ordning, hvorunder børn og unge 
gratis kan besøge en række af kommunens 
kulturinstitutioner.

Museet har siden 2014 samarbejdet med Frederiks- 
sund Kommune om projektet Kulturstier. Foruden  
ROMU deltager J.F. Willumsens Museum, Natur- 
værkstedet Fasangården, Frederikssund Biblio-

tekerne og Frederikssund Musikskole. Projektet 
har til formål at undersøge, hvordan kultur- og 
naturinstitutioner i Frederikssund Kommune kan  
bidrage med læring og inspiration til kommunens  
børnehuse. 

ROMU har i 2017 haft et væsentligt samarbejde 
med Frederikssund Kommune, Landsforeningen  
for Bygnings- og Landskabskultur samt Frede-
rikssund Lokalhistoriske Arkiver om SAVE- 
registrering af bevaringsværdige bygninger i 
Hornsherred. SAVE-metoden anvendes til at 
kortlægge og vurdere byers og bygningers ar-
kitektoniske, kulturhistoriske og landskabelige  
kvaliteter. 

Som en del af museets internationale  
samarbejde med europæiske pop- og  
rockmuseer, besøgte ROMU Pink Floyd 
udstillingen i London.

”Museet samarbejder med en 
bred vifte af lokale, regionale  

og nationale aktører...”
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KULTURARVSOPGAVER

ROMU varetager en lang række opgaveområder,  
som har sin direkte tilknytning til museums-
lovens definering af kulturhistoriske museers 
grundlæggende opgaver. Dette omfatter ind- 
samling, registrering, bevaring, forskning og 
formidling. Dertil kommer forvaltningsopgaver, 
som knytter til at bevaring og undersøgelsen 
af den faste kulturarv, dvs. bygningsmasser 
og arkæologi. Denne del af museets arbejde 
følger i omfang det omgivende samfunds 
anlægsaktiviteter, hvilket ikke gør det muligt 
at langtidsplanlægge omfanget af opgaver, 
og samtidig betyder det, at museets egne, 
planlagte undersøgelser etc. i perioder med 
høj aktivitet inden for de forvaltningsrelatere-
de opgaver, nødvendigvis må udskydes.

Museumslovens bærende princip er museernes  
forpligtigelse til at gøre kulturarven vedkom- 

mende og relevant, hvilket fordrer at de forud- 
gående opgaver – fra indsamling til under-
søgelse – varetages konsekvent og efter 
standardiserede rammer. 

SAMLINGSVARETAGELSE

Samlingsvaretagelse omfatter daglige admini- 
strative og forvaltningsmæssige opgaver som 
henvendelser, forespørgsler og ind- og udlån, 
samt det overordnede ansvar for samlingerne,  
deres registrering og bevaring. I 2017 blev der  
prioriteret et fokus på samlingsopgaver i 
tilknytning til:

• Udstillinger  
(nye udstillinger på Frederikssund  
Museum og Roskilde Museum)

• Registrering (Sara og Regin)

• Samlingsgennemgang

Udstillingerne

Udstillingsarbejdet har koncentreret sig om 
klargøring og konservering af genstande, råd- 
givning om bl.a. valg af montrer, materialer, lys  
og klima samt stået for indlån af genstande fra  
især Nationalmuseet. Sammen med et eksternt  
firma, Smededesign ApS v/ konservator Henrik  
Dinesen, har museet stået for det store arbejde  
med at montere og præsentere genstandene 
i udstillingerne. 

Museet har hyret en ekstra konservatormed-
hjælp ind i hele perioden for at kunne løse og 
færdiggøre opgaven. 

”ROMU varetager en lang 
række opgaveområder, som 

omfatter indsamling,  
registrering, bevaring,  

forskning og formidling.”

Anskuelsestavle  
Roskilde Museum
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I forbindelse med opstilling af nye udstillinger 
er de tidligere udstillinger nedtaget, og foto-
grafering, magasinering og pladsregistrering 
af de genstande, der ikke længere vises, er 
påbegyndt. 

Efter udstillingsåbningerne tilbagestår arbej-
det med udarbejdelse af udstillingslister og 
pladsregistrering af genstandene i museets 
registreringsdatabase. Dette er påbegyndt 
og færdiggøres i 2018.

Samlinger, registrering

Siden 2004 har ROMU anvendt registrerings-
databasen Regin, der er stillet til rådighed for  
landets museer af Slots- og Kulturstyrelsen. Den 
har siden været rygraden i museets sagstyring 
og genstandsadministration. I de seneste år  
har ROMU været engageret i udviklingen af et 
nyt, mere tidssvarende registreringssystem, 
SARA. ROMU har deltaget som medlem af en 
af Slots- og Kulturstyrelsen nedsat livline-grup-
pe, der har fulgt arbejdet som rådgivende 
organ og foretaget flere større tests i løbet af 
året. Ibrugtagningen af SARA har trukket ud, 
og en endelig tidsplan kendes endnu ikke, men 
overgangen til det nye registreringssystem vil 
formodentlig ske medio 2018. 

2017 har som de foregående været et travlt år  
for arkæologien med mange udgravninger som  
følge af anlægsarbejde. Efter afslutning af selve  
den arkæologiske undersøgelse, udarbejdes  
rapporter samt foretages registrering og maga- 
sinering af det indsamlede materiale. Konser- 
vering af de arkæologiske genstande sker dels  
eksternt på bl.a. konserveringsværkstedet 

Bevaring Sjælland, dels internt på museets 
konserveringsværksted, men som rekvireret 
arbejde.

I november 2015 hjemtog ROMU væsentlige 
dele og effekter fra moskeen i Allehelgensgade 
i forbindelse med dens lukning. Museet har i 
2017 gennemgået materialet og på baggrund 
af uddybende interviews med nøglepersoner 
ordnet og registreret det.

Der er gennem de senere år ophobet sig et 
registreringsefterslæb på RAGNAROCK efter 
flere, store indsamlingskampagner i forbindelse  
med og efter RAGNAROCKs åbning i 2016. 
At få denne samling kvalificeret og registreret 
har været højt prioriteret i 2017 og vil fortsat 
være det i de kommende år.

ROMU har indgået en aftale med Roskilde 
Festival om overtagelse af dele af den store 
samling, der i tidens løb er indsamlet af festi-
valen. Arbejdet med at sortere, udvælge og 
registrere er en stor arbejdsmæssig udfordring, 
og ROMU søgte og fik i 2017 bevilget eksterne 
midler fra Foreningen Roskilde Festival til op- 
gaven, der primært vil blive løst i 2018.

Til registrering af museets digitale fotos anven- 
des database-systemet Cumulus. På sigt er det  
hensigten med billeddatabasen, at også denne  
del af museets samlinger gøres offentlig til- 
gængelig på linje med genstandssamlingen. 
En væsentlig del af museets dias er scannet og  
overført til databasen, mens meta-data endnu  
mangler for en stor del. Med ekstern hjælp i en  
4 mdrs. periode er billedoplysninger fra en 
række museumssager blevet overført.

Samlingsgennemgang

Museets indsamlingspolitik er i dag langt mere 
restriktiv end tidligere og primært begrundet  
i museets forskningsprojekter. Med den centrali- 
sering og sammenlægning af museumsvæsenet,  
der er sket de senere år, er det en naturlig følge  
at vurdere og opkvalificere de tilvejebragte 
samlinger både i forhold til dubletter, men også  
i forhold til bevaringsstand, manglende op-
lysninger om proveniens og museets indsam-
lingsstrategi i øvrigt. Det betyder, at ROMU til  
stadighed foretager udskillelse til andre museer,  
men også en kassation af genstande. En udskil- 
lelse sker altid efter godkendelse fra Slots- og 
Kulturstyrelsen. Det er et arbejde, der i de kom- 
mende år vil blive højt prioriteret. I slutningen 
af 2017 fik ROMU tilsagn fra Slots- og Kultur-
styrelsen om delvis tilskud til projektet ”Flere 
samlinger, ét museum”. Første trin i projektet, 
der er i 2018 er berammet til ¾ årsværk, er en 
kritisk gennemgang af samlingen i Frederiks- 
sund, så den opkvalificeres og er i tråd med 
museets ansvarsområde samt faglige og for- 
midlingsmæssige profil. Museet konservator 
påbegyndte i 2017 en Ph.d. om skimmelsvamp  
i kulturarven, som i 2018 på forskellig vis vil 
samarbejde med ”Flere samlinger, ét museum”.

I 2017 fik ROMU godkendt en udskillelse af en 
større samling keramiske værker, som blev 
overdraget museet i 2006 i forbindelse med 
en samarbejdsaftale med Sjællands Keramik- 
museum. Denne aftale ophørte i 2016, og efter  
forhandlinger med CLAY - Keramikmuseum  
Danmark vil samlingen blive overdraget dertil.

Museets konservator indgår desuden i arbejdet  
med de bygherrefinansierede arkæologiske 
udgravninger, idet konservatoren udarbejder  
tilbud på genstandskonservering, der, ganske  
som de øvrige opgaver, godkendes af Slots- og  
Kulturstyrelsen, hvorefter arbejdet igangsættes. 

FORSKNING OG UNDERSØGELSER 

Der forskes og undersøges på museet inden for  
områderne forhistorisk- og middelalderarkæ-
ologi, samt nyere tid i museets ansvarsområde;  
Frederikssund, Lejre og Roskilde kommuner.  
Desuden er der en vidensproduktionen inden- 
for dansk pop, rock og ungdomskultur. Under- 
søgelser og forskning i 2017 har været præget af,  
at museet i høj grad har prioriteret ressourcerne  
til store udstillingsopgaver. En række under-
søgelser, mindre forskningsprojekter samt 

Der forskes og undersøges 
på museet inden for  

områderne forhistorisk- og 
middelalderarkæologi, samt 

nyere tid i museets  
ansvarsområde.
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publikationsforberedelser har dog været gen-
nemført i 2017, både af museets fastansatte 
medarbejdere samt projektansatte.

Arkæologi

Stålmosegård

Museet fik i 2017 færdiggjort en artikel og kata- 
log om gravpladsen Stålmosegård i Vindinge, 
et område, hvor museet gennem flere årtier har 
haft store arkæologiske undersøgelser. Pladsen  
har sin primære brugsperiode i 300-tallet, sen  
yngre romersk jernalder/ældre germansk jern- 
alder. Artiklerne vil være museets bidrag i en 
kommende publikation, der sker i samarbejde 
med Kroppedal Museum, Nationalmuseet og 
Københavns Universitet.

Der er desuden blevet arbejdet med en artikel  
om den arkæologiske udgravning på Sorte-
brødre Plads i Roskilde, en udgravning, som 
viste, at Roskilde i middelalderen havde en reel  
bebyggelsen uden for bymuren og der dermed 
var tale om et nyt kapital af Roskildes middel-
alderhistorie.

Palisadeanlæg i Frederikssund. I forbindelse 
med de arkæologiske undersøgelser i Frede-
rikssund, blev der udgravet et palisadeanlæg 
dateret til i den mellemste del af bondesten- 
alderen (2800-2600 f.v.t.). Anlægget, der tolkes  
som en såkaldt samlingsplads anvendt til ud- 
førelse af rituelle aktiviteter, fremstår som en  
tilnærmet oval konstruktion udgjort af 4-5 kraf- 
tige palisadehegn placeret uden på hinanden. 
Undersøgelsens resultater danner afsæt for en  
artikel, som vil indgå i det fagfællebedømte 
tidsskrift Gefjon 3.

Nyere tid

Beatlesmania: Museet har gennemført under- 
søgelser i museets samlinger vedrørende The  
Beatles koncert i Danmark i 1964 og de kultu- 
relle vekselvirkninger mellem populærmusik og  
ungdomskultur, der medførte et større ung-
domskulturelt nybrud i 1960’erne. Resultater-
ne publiceres i en bogudgivelse på Aarhus 
Universitetsforlag, som udgives 17. maj 2018.

Rock’n’roll i Danmark: Undersøgelsen omhandler  
reception og forhandlinger af rock’n’roll og 
amerikansk-vestlig populærmusik i Danmark 
i primært 1950’erne og er et samarbejde med 
Aarhus Universitet. Foreløbige resultater er 
fremlagt på to internationale konferencer:  
New Perspectives on Elvis, University of Memphis 
august 2017 og Cold War Celebrities, Aarhus 
Universitet december 2017. Der forventes også  
publicering i en international forskningspubli-
kation i 2018 og deltagelse i Dansk historiker-
møde 2018. 

Ayasofia Moskeen i Roskilde: Siden Roskildes 
grundlæggelse har kirken haft en central rolle  
for byens økonomi, vidensproduktion, beskæf- 
tigelse, relation til omverdenen og identitet. 
Det er en rolle, som også er relevant at udfolde  
i moderne tid og perspektivere til andre reli-
giøse samfund. I anledning af at den tyrkiske 
moske Ayasofya skulle rives ned og bygges ny, 
igangsatte ROMU i 2011 en undersøgelse af 
moskeen. Der kom til at gå fem år før bygge- 
riet blev til virkelighed og museet kunne ind- 
samle genstande og interiør fra den gamle 
moske. I 2017 foretog museet en række inter-

Genstande fra Ayasofia  
Moskeen i Roskilde. 



26 27

views, der kunne belyse moskeens relation til  
byen og folkekirken. Der blev desuden regi- 
streret en række indsamlede genstande, som  
f.eks. en bedenich, tre koraner og en lille model  
af Ka’baen. En del af genstandene indgik des-
uden i museets nye udstilling: ”Roskilde. Magt 
og Mennesker”.

Konservering

Det er tidligere beskrevet, at der er konstateret 
skimmelsvamp på magasinet i Frederikssund. 
Det er et ressourcekrævende arbejde at få  
renset de inficerede genstande. Museets kon-
servator påbegyndte medio 2017 en 3-årig 
erhvervs-ph.d., der bl.a. undersøger renseme-
toder og deres effekt. 

Sans Sproget

ROMU har siden 2015 haft et tæt samarbejde 
med J. F. Willumsens Museum og Frederiks-
sund Kommunes Udviklingscenter for Børn og 
Børnekultur (UBK) omkring aktionsforsknings- 
projektet Sans Sproget. Projektet blev afsluttet  
i 2017 og har resulteret i et læringsforløb, en  
læringsmetode og et læringsmateriale, som kan 
understøtte børn med sproglige udfordringer 
i alderen 5 – 8 år. Sans Sproget lægger sig i  
forlængelse af Frederikssund Kommunes 
Sprog- og læsestrategi, og tilbydes fra 2018 
børn i dagtilbud og indskoling. 

PUBLIKATIONER

Museet har en løbende vidensproduktion, som  
bl.a. præsenteres i en række publikationer, på  
eget eller eksterne forlag. Publikationerne for- 
deler sig på fagfællebedømte artikler, som bl.a.  
indfrier den af Slots- og Kulturstyrelsen fast- 
satte normering for arkæologisk videnskabelig  
produktion, samt mere formidlingsorienteret 
vidensformidling, bl.a. gennem museet årbog 
ROMU, som præsenterer nyt fra museets 
arbejdsmark.

Artikler m.v. produceres i videst muligt omfang  
af museets fastansatte medarbejdere for der- 
igennem at sikre en forankring af viden, og 
suppleres af projektansatte medarbejdere, 
primært indenfor det arkæologiske område.

I 2017 har museet ansatte publiceret følgende: 

ROMU, Museumsforlaget ROMU

Johannsen, Jens Winter:  
Arkæologisk undersøgelse af  
VINGE STATION, ETP II 104.

Kastholm, O.T.:  
Et skib på en bronzekniv. 

Kjær, Katrine Ipsen:  
Arkæologisk undersøgelse af  
KÆRVEJ HØJBY, ETP. 3 124.

Nielsen, Julie:  
Arkæologisk undersøgelse af  
RINGSTEDGADE 17 82.

Rosenørn, Rasmus:  
RAGNAROCK: Popkultur på museum.

Gefjon 

Sammen med Museum Sydøstdanmark produ- 
cerer ROMU det landsdækkende, fagfælle-
bedømte tidsskrift for kulturhistoriske emner 
fra de ældste tider til vores tid. 

Tidsskriftet udgives af Aarhus Universitets for- 
lag og udkommer en gang årligt i november. 

I årets udgave bidrog museet med:

Johannsen, Jens Winter:  
Vinge, et monumentalt, senneolitisk hus på 
Sjælland.

Øvrige publikationer

Kastholm, O. T.: (m. F. McCormick):  
A Viking Ship Graffito from Kilclief,  
County Down, Ireland.  
International Journal of Nautical Archaeo-
logy, vol. 46:1, 83-91. [fagfællebedømt, niv. 2].

Kastholm, O. T.: (m. J. Nielsen & B. Jensen): 
Lille Karlebyskatten.  
Skalk 2017:6, 10-16.

Kastholm, O. T.:  
Gerdrupgraven – køn i vikingetiden. I: S.-M. 
Ekstrøm Jakobsen (red.):  
Turen går til Vikingetiden.  
Politikens Rejsebøger, p. 64. København.

Rosenørn, Rasmus:  
Jazzklubber, i Danmark i Europa 1950-2000, 
Aarhus Universitetsforlag, 2017.

Rosenørn, Rasmus:  
Beatlesmania, i Danmark i Europa 1950-2000, 
Aarhus Universitetsforlag, 2017.

Rosenørn, Rasmus:  
Festival, i Danmark i Europa 1950-2000,  
Aarhus Universitetsforlag, 2017.

”Artikler m.v. produceres i 
videst muligt omfang af  

museets fastansatte  
medarbejdere for at sikre  
en forankring af viden...”
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En tidlig forårsdag på  
arkæologisk udgravning
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FORVALTNING  
EFTER MUSEUMSLOVEN

Museumslovens kapitel 8, § 23-24, betyder, at 
tilladelser til nedrivninger og væsentlige om- 
bygninger skal meddeles til museet. Desuden 
modtager museet til udtalelse alle lokalplaner  
og kommunale planer samt planer om råstof-
udvinding, meddelelser om dispensationer fra 
naturbeskyttelsesloven, anlægsarbejder som 
vindmøller, jordvarme, skovrejsningsplaner m.m.  
I den forbindelse har museet gennemført under- 
søgelser, når det var relevant, og i nogle til-
fælde foretaget fotodokumentation.

Opgaverne vedrører både arkæologi og nyere  
tid. Museet indgår i denne forbindelse både i  
generelt arbejde og konsulentbistand vedr. den  
fysiske planlægning.

I tilknytning til museets arkæologiske ansvar, 
hvor museet rådgiver offentlige og private 
bygherrere m.v. i forbindelse med museums- 
lovens §§ 25-27, foretages en lang række prøve- 
gravninger og større udgravninger i forbindelse 
med anlægsarbejder, offentlige og private. 
Opgaverne medfører projektansættelser, sags- 
behandling, beretningsskrivning, fundbearbejd- 
ning m.v. Ligeledes udarbejdes budgetter og 
regnskab, som forhåndsgodkendes af Slots- 
og Kulturstyrelsen.

De væsentligste arkæologiske udgravninger, i  
relation til areal og ressourceforbrug var udgrav- 
ningerne i Frederikssund Kommune, i relation til  
den nye bydel Vinge (Frederikssund kommune  
som bygherre) samt den kommende brofor- 
bindelse (Vejdirektoratet som bygherre). Begge  
undersøgelser har været en del af museets 
portefølje de seneste år.

Som en naturlig konsekvens af prøvegravninger  
af ovenstående størrelsen sker der en opgra- 
dering af museets regnskabsstyring samt 
afledte administration. 

Se oversigt modsatte side.

Indleverede jordfund og danefæ

Museet har en årelang tradition for frugtbare 
samarbejder med de detektorfolk, som søger i  
ansvarsområdet. Denne tradition, sammenholdt  
med den fortsatte store stigning i antallet af 
detektorfolk, som Danmark oplever i disse år,  
afføder en stadig voksende arbejdsopgave med  
indleverede metalfund, som skal vurderes for 
deres museale værdi og eventuelt videresendes 
til Nationalmuseet for danefæbedømmelse. 
Som en del af museets opgave, inden dane-
fæet afleveres til Nationalmuseet, er fyldest-
gørende registrering i databaser og fotogra- 
fering. Hvis museet på et senere tidspunkt 
ønsker at bruge det indleverede danefæ til 
forskning eller udstilling kan dette ske gennem 
en udlånsaftale med Nationalmuseet. 

Se oversigt over indberettede fund modsatte 
side.

GENNEMGÅEDE BYGGESAGER,  
LOKALPLANER M.M. 1185 816 873 2874

Høringssvar: lokal- og kommuneplaner 4 5 17 26

Høringssvar: nedrivninger, ombygninger m.m. 20 23 99 142

Høringssvar: råstofindvindingstilladelser 1 - 3 4

Høringssvar: rejsning af skov- og læhegn 3 3 3 9

Dispensationer fra naturfredningsloven  
og landzone 107 21 33 161

§ 25 udtalelser, arkivalske kontroller m.m. 3 1 13 17

ARKÆOLOGISKE FORUNDERSØGELSER  
OG OVERVÅGNINGER 3 2 9 14

heraf betalt af privat bygherre - 2 3 5

heraf betalt af offentlig bygherre 3 - 4 7

heraf betalt af museet i medfør af museumsloven - - 2 2

ARKÆOLOGISKE UDGRAVNINGER  
OG UNDERSØGELSER 9 1 5 15

heraf betalt af privat bygherre - - 1 1

heraf betalt af offentlig bygherre 9 - 3 12

heraf forskningsundersøgelser  
betalt af museum eller eksternt - 1 1 2
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J.NR. NAVN ART BETALT ANSVARLIG KOMMUNE

2115 Hyrdehøj V Pg Off. JN RK

2999 Muningård II Pg Privat OTK LK

3204 Roskilde Fjordforbindelse U-pg Off. OTK/PØS FK

3385 Vindinge Vest Pg Privat OTK RK

3418 Øde Hastrupvej 130 Pg Privat JN RK

3444 Sagnlandet Pg Privat JN LK

3455 Risø Pg Off. JN RK

3468 Roskilde Dyrskueplads kloakering Overv. Off. JN RK

3469 Lundbjerggård Pg Privat JN RK

3492 Skiftesten Syd pg Off. PØS FK

3494 Klintevang Overv. Off. PØS FK

3496 Lykkegård Pg Off. JL RK

3500 Roskilde Kloster Overv. Mus. JL RK

3517 Roskilde Havn – stormflodssikring Overv. Mus. JL RK

OVERBLIK OVER  
SAMLEDE UNDERSØGELSER
PRØVEGRAVNINGER (Pg) /OVERVÅGNINGER (Overv)

J.NR. NAVN ART BETALT ANSVARLIG KOMMUNE

641 Gammel Lejre  
(forskningsundersøgelse) UG Fond OTK LK

2882 Sortebrødre Plads I UG Off. JL RK

3232 Tjæreby Omfartsvej UG Off. JN RK

3363 Trekroner Station Sydøst II UG Off. OTK RK

3375 Tollerup I UG Off. PØS FK

3375 Tollerup II UG Off. PØS FK

3385 Vindinge Vest I UG Privat OTK RK

3387 Mærkebækgård Syd UG Off. OTK FK

3388 Mærkebækgård Vest UG Off. OTK FK

3423 Dysseholm I UG Off. OTK FK

3423 Dysseholm II UG Off. OTK FK

3424 Ølkoneholm UG Off. OTK FK

3453 Lille Erterøgel (Vinge) I UG Off. PØS FK

3453 Lille Erterøgel (Vinge) II UG Off. PØS FK

3504 Gråbrødre Kirkegård  
(forskningsundersøgelse) Georadar Fond JL RK

OVERBLIK OVER  
SAMLEDE UNDERSØGELSER
UDGRAVNINGER (UG) OG UNDERSØGELSER
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Tilsyn med de fredede fortidsminder

Museet har på vegne af Slots- og Kulturstyrel- 
sen siden 2008 foretaget tilsyn med ca. 2.400 
fredede fortidsminder på Midt- og Vestsjælland. 
Tilsynets primære mål er at sikre, at lovgivnin-
gen vedrørende fortidsminderne er overholdt 
således, at bl.a. gravhøje og stendysser fra 
oldtiden, middelalderens voldsteder og skan-
seanlæg fra ”englænderkrigene” i begyndel-
sen af 1800-tallet fortsat ligger i landskabet i 
den tilstand, som fredningsteksten foreskriver.

Museet indgik i 2013 en ny femårig kontrakt med  
styrelsen om tilsyn af de fredede fortidsminder  
på Midt- og Vestsjælland. I 2017 er kontrakten  
mellem styrelsen og de 10 museer, som vare-
tager tilsynet, blevet genforhandlet. Resultatet  
blev, at museerne i 2018 og 2019 skal gennem- 
føre væsentlig færre periodiske tilsyn, til en 
tilsvarende lavere honorering, mens ressour-
cerne bruges på de afledte administrative 
opgaver i Slots- og Kulturstyrelsen.

Periodiske tilsyn       178

Fredningsbeskrivelser 4

Erosionstruede lokaliteter 13

Ad hoc tilsyn 26

Tilsynets primære mål er  
at sikre, at lovgivningen  

vedrørende fortidsminderne 
er overholdt

I 2017 har opgaven omfattet:

Registrering af arkæologiske fund  
indgår i efter bearbejdningen af  
arkæologiske udgravninger
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TV2 - Kongelige Øjeblikke 
Optaget på Ragnarock
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FORMIDLING, 
UDSTILLINGER  
OG AKTIVITETER

ROMU har en central rolle for kulturel og 
demokratisk dannelse. Museet er et rum, som 
giver mulighed for at forholde os til vores tid, 
samfund og historie på nye måder. På basis af  
en faglig viden har ROMU skabt nysgerrige, 
kreative og relevante kulturtilbud, som skal 
åbne op for nye måder at se og agere i verden 
på. Formidlingsformen spænder fra det tradi- 
tionelle til det eksperimenterende på alle 
besøgssteder. 

UDSTILLINGER

I 2017 åbnede ROMU to nye basisudstillinger 
på henholdsvis Frederikssund Museum og 
Roskilde Museum. 

Menneske og fjord 

Marts 2017 åbnede ROMU en ny basisudstilling  
på Frederikssund Museum, ”Menneske og fjord”.  
Udstillingen formidler Roskilde Fjords kultur- 
historie fra oldtid til nutid med eksemplificering  
af Frederikssund Kommunes kulturhistorie. Ud- 
stillingen tilbyder alle besøgende en vedkom-
mende, levende og aktiv museumsoplevelse,  
hvor hovedpræmissen er den besøgendes 
mulighed for personlig identifikation med ud- 
stillingens fortællinger. Fokus for udstillingen 
er derfor samspillet mellem mennesket og 
Roskilde Fjord fra oldtid til nutid, og udstillingen  
omfatter temaer indenfor både arkæologi og 
nyere tid. Hovedtemaerne er Færgegården, 
Saltvand og ferskvand, Fjord til bord, Fjordens  
veje, Kultpladser, Den rekreative fjord og Torvet. 

Som led i ROMUs indsatsområde med at tilbyde  
sansebaserede oplevelser til børn og voksne,  

tilbyder ”menneske og fjord” et særligt børne- 
spor til museets mindste besøgende, som tager  
udgangspunkt i temaer fra hovedudstillingen. 

ROSKILDE –  MAGT OG MENNESKER

Den 6. oktober klippede kulturministeren snoren 
til Roskildes nye permanente udstilling ”Roskilde  
– magt og mennesker” og dermed blev der sat 
punktum for flere års udstillingsarbejde i Roskilde.  
Udstillingen fortæller om Roskilde historie fra 
oldtiden og frem til i dag.

I udstillingen foldes Roskildes dramatiske for- 
tælling ud i en sanselig oplevelse, hvor lys, lyd og  
rum understøtter fortællingen og slår skiftende 
stemninger an hele vejen gennem udstillingen.  
Som gæst suges du ind i oplevelsen af fortidens  
stemninger og fortællinger, hvor du fysisk mær- 
ker kirkens magt og fornemmer byens forløb 
af snævre gader på egen krop. 

Sammen med åbningen af den nye udstilling 
lancerede museet en app med fire forskellige 
aldersdifferentierede tilbud: Museumsmysteriet  
på museet (under 12), ”Museumsmysteriet i 
byen” (under 12), Astralrejsen (12+) og Middel-
aldertur i byen (15 +). 

FORMIDLINGSAKTIVITETER

Året igennem tilbyder museet, på alle besøgs- 
steder, forskellige arrangementer. Samlet be- 
stræber museet sig på at imødekomme så 
mange målgrupper som muligt, dog med en 
primær vægtning af børnefamilier i skole-
ferierne. På RAGNAROCK er den primære 
målgruppe dog et voksent publikum, hvilket 
medfører en anden type aktiviteter.

”På basis af en faglig viden 
har ROMU skabt nysgerrige, 

kreative og relevante  
kulturtilbud”
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Den store æblefest i 
Lützhøfts Købmandsgård. 

MUSEUM
ANTAL 

ARRANGEMENTER
ANTAL 

ARRANGEMENTSDAGE

Roskilde Museum 68 98

Frederikssund Museum 40 69

Lejre Museum / Gl. Kongsgård 36 57

RAGNAROCK 72 223

Tadre Mølle 15 24

Lützhøfts Købmandsgård / Håndværksmuseet 23 34

Skt. Laurentius 5 20

ANDET (Åben udgravning m.m) 7 10

Samlet 266 535

ANTAL AFHOLDTE  
ARRANGEMENTER:

Tabellen viser antal af arrangementer samt antal samlede arrangementsdage  
(arrangementer løbende over flere dage).  
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Frederikssund: Fjordens fartøjer

Et af ROMUs indsats- og udviklingsområder er 
formidling af fiskeri og bådebyggertradition 
langs Roskilde Fjord (udnyttelse af naturres-
sourcer). I den forbindelse søgte museet i 2017  
Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orients Fond,  
Farumgaard-Fonden og Møller-Clausens Fonden  
om midler til at igangsætte en restaurering af et 
udvalg af museets 25 joller fra Roskilde Fjord, 
hvoraf de ældste er over 100 år gamle. Restau-
reringen foregår i et åbent værksted, så publi-
kum har mulighed for at følge processen og gå 
i dialog med bådebygger Lasse Vestergaard, 
der er ansat til at foretage restaureringen. 

ROMU har et tæt samarbejde med Frederikssund  
Kommunes øvrige kulturaktører, og deltager i 
fælles kulturbegivenheder og arrangementer.  
Museet deltog således i ”Fjordfestival”, midde-
aldermarked på Jægerspris Slot og i forbindelse  
med sommerferien med Frederikssund Vikinge- 
boplads om at afholde ”Vikingedage”. 

I løbet af året har Frederikssund Museum des- 
uden afholdt en række tilbagevendende og 
populære arrangementer så som Påske, Sankt 
Hansaften, Allehelgen og Julerier.

Roskilde Museum 

Igen i år har museet været et attraktivt mål for 
børnefamilier i skolernes ferie. Året har budt på 
bl.a. ”Arkæoversitetet” i vinterferien og ”Mord i 
teatertruppen” i efterårsferien. 

Hen over året har der været løbende børnear-
rangementer med bl.a. det populære ”Madam 
Romses Magiske legetøjsværksted” i anledningen  

af åbningen af museets nye permanente ud-
stillinger ”SPOT på børnenes museum”, hvor 
børnene kunne høre historien om Danmarks 
første jernbanestrækning. 

For de voksne har året bl.a. budt på historiske 
filmaftener, salonaftener, foredrag, og inspektør- 
omvisninger. Særligt omvisningerne har i 2017  
været populære, da der har været stor interesse  
for den nye udstilling. 

Skt. Laurentius

I Skt. Laurentius fik 500 året for reformationen et 
særlig fokus med aktiviteter for børn og voksne.  
I efterårsferien havde familier med børn f. eks. 
muligheden for at tage på jagt efter katolske  
helgener i kirkeruinen. I december havde vægter- 
nissen igen gemt sig i byens gamle tårn.

I forbindelse med genåbningen af den renove- 
rede rådhussal i Byens hus udviklede museet 
en mindre udstilling til rådhussalen om stedet 
historie og konservering samt en skattejagt, 
”Jagten på sandheden”, hvor børn fik sat deres 
viden på prøve om 1000 års roskildehistorie.

RAGNAROCK

I 2017 har RAGNAROCK haft flere større sats-
ninger, der bl.a. har haft til hensigt at afprøve nye  
formater og samle erfaringer om formidling til 
nye målgrupper i ønsket om, i 2018 at kunne 
implementere et nyt arrangementsprogram. 

I 2017 har der været fokus på at begynde at gøre  
RAGNAROCK til et attraktivt sted for børne- 
familier særligt ifm. ferier og højtider. Dette har 
bl.a. resulteret i en styrket indsats til Musicon- 

festivalen Rabalder, og til øget fokus på børne- 
venlige ferieaktiviteter i form af skattejagter, 
værksteder og danse-workshops.

2017 blev også året hvor RAGNAROCK for alvor  
fik afprøvet et nyt ”mega-events” formidlings- 
format. I maj markeredes 50 året for udgivelsen  
af Steppeulvenes album HIP, hvor hele huset 
summede af koncerter, omvisninger, interviews, 
talks mm. og 400 gæster. På samme måde, blev  
også hele huset sat i spil ifm. visningen af sidste  
afsnit af Historien om Danmark 1945-2000 - et 
samarbejde med DR - hvor husets over 300 
gæster ikke alene kunne komme til forpremiere,  
men også opleve 50’er modeshow, mælkepop- 
bar, talks, workshops mm. 

Lejre Museum

Lejre Museum afholdt i planåret en lang række 
aktiviteter og kulturelle tilbud med særlig fokus  
på jernalder- og vikingetidens Lejre.  Bl.a. aften- 
åbninger med foredrag for voksne, dialogskab- 
ende fortællerarrangementer om sagnkonger 
og guder for børn, håndværksdemonstrationer,  
arkæologisk værksted og de populære sommer- 
vandringer på torsdage i juli og august med 
efterfølgende besøg og kaffe og kage på Gl. 
Kongsgård.  På Gl. Kongsgård blev der afholdt 
markedsdag og frivillige fra Lejre Museumsfor-
ening holdt igen åbent på torsdage og søndage  
i sommerperioden.  

Tadre Mølle

På møllegården gennemførtes, i samarbejde med 
Tadre Mølles Venner, Egnshistorisk Forening for 
Hvalsø og Danmarks Naturfredningsforening en  
lang række arrangementer i planåret. De største,  
Valborg Aften, Kildemarkedet, Plantemarkedet og  
Jul på møllegården tiltrak rigtig mange gæster.  
DN´s populære krible-krablearrangementer forår  
og eftersommer var stadig populære, ligesom 
påskeværkstedet og håndværksaktiviteterne i 
sommer- og efterårsferien var velbesøgte. Det 
nyrenoverede vandkraftanlæg blev ved flere 
lejligheder åbnet og inddraget i forskellige 
arrangementer, bl.a. i forbindelse med Dansk 
Mølledag.

Lützhøfts Købmandsgård | Håndværksmuseum

I Lützøfts Købmandsgård og Håndværksmuseum  
gennemførtes igen en række arrangementer 
med afsæt i 1920´erne, håndværk, leg og gamle  
traditioner. Både årets store arrangementer, 
Håndværksmarkedet, Store Tærskedag og Jule- 
markedet var velbesøgte, men også Gustav 
Wieds Sommerteaterforestilling ”Erotik” og ferie- 
aktiviteterne i vinter- og sommerferierne var 
populære. Især Den Store Æblefest i efterårsfe-
rien, hvor man kunne presse sine egne æbler til 
saft og deltage i forskellige aktiviteter omkring 
æbler er et tilbagevendende tilløbsstykke. 

Særligt omvisningerne  
har i 2017 været populære,  

da der har været stor  
interesse for de nye  

udstillinger. 
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Frederikssund Museum  
åbnede i marts den nye udstilling 

”Fjord og Menneske”.



46 47

Undervisning

I 2017 indgik museet en tillægsaftale til den 
eksisterende aftale om skoletjenesten med Fre-
derikssund Kommune, der bevirker, at skolerne i 
Frederikssund kan benytte undervisningstilbud 
på alle museets besøgssteder. Dermed kan alle 
kommunale grundskoler i museets dæknings-
område inddrage museets tilbud og forløb på 
tværs af de kommunale grænser.

I forbindelse med de nye permanente udstillin-
ger er der udviklet fire nye undervisningsforløb 
til Roskilde Museum og to nye til Frederikssund 
Museum. 

ROMU har siden 2015 haft et tæt samarbejde 
med J.F. Willumsens Museum og Frederiks-
sund Kommunes Udviklingscenter for Børn 
og Børnekultur (UBK) omkring aktionsforsk-
ningsprojektet Sans Sproget. Projektet blev 
afsluttet i 2017 og har resulteret i udviklingen af 
et læringsforløb, en læringsmetode og et læ-
ringsmateriale, som kan understøtte børn med 
sproglige udfordringer. 

ROMU har i 2017 afprøvet ”her og nu” un-
dervisningstilbud, dvs. forløb som udbydes i 
kortere perioder.  I ” Mord i teatertruppen” som 
handlede om reformationen, skulle eleverne 
bruge deres samarbejdsevner til at arbejde med 
kildearbejde og spørgeteknik i deres jagt på at 
finde morderen. I september fik 20 klasser en 
unik oplevelse på RAGNAROCK, hvor 3 dansere 
fra Uppercut Danseteater i samarbejde med 
museets undervisere formidlede udstillingen. 
Eleverne blev inddraget aktivt i fortolkningen af 
ungdomskulturens historie i en danseworkshop, 
hvor de selv satte trin til den historiske udvik-
ling.

RAGNAROCK har igangsat et samarbejde med 

Østervangsskolen og Roskilde Musikskoles 
talentklasse i musik, hvor RAGNAROCK skal 
være en aktiv og tilbagevendende ressource 
i klassens undervisning. Eleverne har arbejdet 
med museets temaer og formidlet disse i musi-
kalske indslag i udstillingen og afholdt koncert 
på cafescenen.

Museets Åben skole samarbejde med Absa-
lon Skole har i år resulteret i et forløb om spor 
i landskabet, hvor eleverne har undersøgt 
byens spor og den historie, som knytter sig til 
disse spor. Eleverne har udviklet en folder og 
formidlet deres nye viden i en byvandring for 
naboklassen.   

Museet har et aktivt samarbejde med Folkekir-
kens Skoletjeneste og deltog i udviklingen af 
forløbet ”Hvis væggene kunne tale” (Kalkma-
lerier), hvor museet dels stod for kirkebesøg i 
Roskilde Domkirke samt kreative workshops 
på skolerne, hvor eleverne selv arbejdede med 
fremstilling af kalkmalerier. Derudover deltog 
museet i Helgenløbet, som blev tilbudt klasser, 
der fulgte forløbet ”Drager, riddere og ristede 
rumper”.

Livslang læring

I årets løb har museet tilbudt en række formid-
lingsaktiviteter for brugere af seniorhøjskolen 
i Roskilde, for dermed at bidrage til at ældre 
også kan deltage i kulturelle aktiviteter på lige 
fod med andre borgere. 

Med ønsket om at inddrage nye brugergrupper 
i museets formidling har der i årets løb været 
en række aktiviteter for flygtninge bosiddende 
i Roskilde Kommune, ligesom der har været 
gjort en indsats for også at inddrage gruppen i 
museets aktiviteter fx i ferierne.   

LÆRING Selv de mindste bliver opslugt  
af fortællingerne i udstilingerne.  

Her Roskilde Museum.
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Museumsbutikken på 
Frederikssund Museum
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Et væsentligt virke for museet er de kommer-
cielle aktiviteter. Det er et område, som endnu 
er i sin vorden, men som vil blive prioriteret de 
kommende år for dermed at sikre museet en 
betydelig økonomisk aktivitet og reel indtje-
ning. Området udgøres af de kommercielle og 
indtægtsgivende aktiviteter; museumsbutikker, 
salg af billetter til både udstillinger, foredrag og 
arrangementer, salg af omvisninger, udlejning 
af lokaler til både events og mødepakker, samt 
caféer. 

Frederikssund Museum – ny butik

I marts 2017 åbnede den nye udstilling på 
Frederikssund Museum ”Menneske og fjord”, 
og dermed slog man også dørene op for 
den nye museumsbutik, der udover at sælge 
billetter også tilbyder de besøgende at kunne 
købe kolde og varme drikkevarer, konfekture 
og is der kan nydes i det lille caféafsnit eller i 
museets have. Museumsbutikken åbnede med 
et attraktivt sortiment, der afspejlede museets 
udstilling – med vægt på det maritime, fiskeri, 
jagt og natur. Der er blevet arbejdet med, for 
små midler, at skabe en indbydende butik, der 
i udtryk og indretning matcher resten af den 
nyistandsatte Færgegård.

Museumsbutikken på Frederikssund Museum 
var således den sidste i rækken af nyindrettede 
museumsbutikker, i forbindelse med de nye 
udstillinger.

Driften af de øvrige 5 museumsbutikker på 
ROMU er søgt fortsat optimeret. Hver muse-
umsbutik har eget team af front desk medarbej-
dere, der sørger for at museerne åbner til tiden 

KOMMERCIELLE 
AKTIVITETER OG 
INDSATSOMRÅDER

og der tages imod museumsgæsterne, på en 
informativ og imødekommende facon.

Lützhøfts Købmandsgård

I slutningen af året arbejdede vi med en ny-
tænkning af Købmandsgården, der i flere år var 
drevet efter principper, der tog udgangspunkt 
i butiksdrift. På tværs af afdelingerne har der 
været stor enighed om, at vi gerne ville kunne 
fokusere mere på formidlingen; et skarpere 
varesortiment, der i højere grad støttede op 
om fortællingen og flere ressourcer indenfor 
formidlingsområdet. Arbejdet peger ind i første 
og andet kvartal af 2018.

Booking – en samlet enhed

I slutningen af 2017 blev arbejdet med at 
samle al booking på ROMU i en central enhed 
afsluttet. Booking af både skoleforløb, lokaler, 
omvisninger på tværs af alle besøgssteder 
foretages nu samme sted fra, og der er sikret en 
professionel tilgang til kundekontakt såvel som 
smidige arbejdsgange. 

Etableringen af en database der skal danne 
grundlag for det kommercielle nyhedsbrev, er 
under fortsat udbygning, mhp. i 2018 at kunne 
udsende de første udgaver af nyhedsbrevet.

I 2017 blev der knyttet en tættere kontakt til de 
firmaer, institutioner og organisationer der er 
loyale kunder, der booker vores mødelokaler 
ofte. Mødelokalerne på RAGNAROCK kan tilby-
de en række faciliteter, som har vist sig at være 
eftertragtede for kunderne. Den begrænsede 
kapacitet i lokaleantal og størrelse, betyder at 

vi har skullet finde en niche, hvor netop vores 
tilbud er både brugbart og attraktivt. 

Et andet fokusområder er et tæt samarbejde 
mellem museets formidling og de kommerciel-
le aktiviteter, bl.a. i forbindelse med arbejdet 
med at udvikle en introduktion til udstillingen 
på RAGNAROCK, der kan imødekomme de 
særlige behov der optræder ved større grup-
per over 50 personer.  Museet har i årets løb 
arbejdet med aktivt med at indsamle erfaringer 
fra forskellige typer events og arrangementer, 
der har afsøgt grænserne for de muligheder 
der findes på Rabalderstræde 16 i museets 2. 
åbningsår; større firmaarrangementer, produkt-
præsentationer, pop-op koncerter, debatter og 
tv-optagelser er blot nogle af de events der har 
været afviklet. 

Gennem hele året har museet haft fokus på at 
afstemme ressourceforbruget på de kommer-
cielle aktiviteter.

Caféer – en in-house café og et spisehus 

I sommeren 2017 blev Café RAGNAROCK 
virksomhedsoverdraget til ROMU. Det betød, 
at museet stod overfor en række arbejdsopga-
ver, der uforudset trak mange ressourcer ud. 
I slutningen af året, blev det besluttet at Café 
RAGNAROCK skal finde en ny ekstern forpag-
ter, der kan løfte opgaven med at servere for 
vores museumsgæster, levere forplejning til mø-
depakkerne og være en aktiv samarbejdspart-
ner i udviklingen af tilbud til arrangementer og 
events. Denne udfordring faldt på plads i marts 
2018 med ”Freunde” som forpagter.

Spisehuset ROMUS i Skt. Ols Stræde har fortsat 
samme forpagter, der servere frokost for mu-
seumsgæster og et trofast stampublikum, såvel 
som et Folkekøkken koncept onsdag aften. 

Åbningstider

En del af områdets ansvar er, at analysere be-
søgsstatistik og sikre at åbningstiderne matcher 
de ønsker og behov vores museumsgæster har. 
Det medførte, at museet i 2017 lagde endnu 
en time til den daglige åbningstid på Roskilde 
Museum, så vi nu kan tilbyde et åbent muse-
um i Skt. Ols Stræde allerede fra kl. 10. Denne 
åbningstime tager udgangspunkt i ønsker fra 
særligt daginstitutioner og skoler, der besøger 
museet på egen hånd. 

Samarbejder 

Museet har i årets løb intensiveret samarbejdet 
med bl.a. fordelsklubber omkring rabatordnin-
ger på billetter til entre og arrangementer. Det-
te har vist sig at have et stort potentiale, særligt 
på RAGNAROCK. 

I butikkerne laver de enkelte butiksansvarli-
ge selv aftaler med lokale leverandørere; alt 
fra kunsthåndværk til mikrobryg. Det er med 
til at understøtte forankringen i lokalmiljøet, 
såvel som give vores kunder en oplevelse af 
det særegne ved netop dette besøgssted og 
museumsbutik.

I en anden boldgade samarbejder vi med lokale 
skoler, virksomheder og organisationer, for at 
kunne tilbyde vores lokationer til bydelsmøder, 
afslutningskoncerter og møder i anderledes 
rammer.

”De kommercielle aktiviteter 
er et område, som endnu er  

i sin vorden, men som vil  
blive prioriteret de  
kommende år...”
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REGNSKAB M.V.  
OG ADMINISTRATION 

ØKONOMI

Museet hovedtal

Museet havde i 2017 en samlet omsætning på 
67.732.704,58 kr. Omsætningens størrelse var 
i høj grad præget af årets store arkæologiske 
aktivitet, samt afslutningen på nyopsætningen 
af udstillinger i Frederikssund og Roskilde.

Museets økonomi er sammensat af offentlige 
tilskud fra Roskilde, Frederikssund og Lejre 
kommuner, statstilskud, herunder tidligere 
amtstilskud, samt en række mindre tilskud fra 
offentlige instanser. Dertil kommer tilskud fra 
private aktører, f.eks. fonde, som i regnskabs-
året bl.a. har bidraget i væsentligt omfang til 
realiseringen af udstillingerne i Roskilde. 

Museet har desuden en egenindtjening gennem  
en række kommercielle aktiviteter, så som salg 
af entrebilletter, omvisninger, lokaleudlejning 
m.v.. Den sidste væsentlige part af museets 
indtægtsgrundlag er bygherrefinansieret  
arkæologisk aktivitet, som i 2017 udgjorde 
19.771.795 kr.  

Museet har gennem hele 2017 haft fokus på den  
kommercielle indtjening, som i årene fremover 
vil være et indsatsområde. Opgaverne har ikke  
blot omfattet produktudvikling, salg og mar- 
kedsføring, men også en væsentlig indsats i 
forbindelse med optimering af arbejdsgange, 
tilpasning af prissætning m.v. 

Museets økonomistyring har også omfattet op- 
gaver relateret til cafedriften på RAGNAROCK.

ADMINISTRATION 

ROMU assisterer bogføring og administration 
for Roskilde Museumsforening. Museet er lige-
ledes repræsenteret i foreningens bestyrelse 
og varetager kassererfunktionen. Arbejdet om- 
fatter desuden medvirken ved planlægning af 
og deltagelse i foredrag og udflugter.

ROMU er hjemsted for administration og bog-
føring af Møller-Clausen Fonden. 

Museet har en observatør i Den Selvejende In-
stitution Hestebjerggård. DSI Hestebjerggård 
står alene for driften af bygningerne. 

ROMU varetager regnskabsføringen for 
Anlægsfonden for Danmarks Rockmuseum 
(RAGNAROCK).

HR OG PERSONALE

ROMU har i 2017 haft ca. 78 årsværk ansat, 
fordelt på ca. 180 medarbejdere. 

Frivillige

Museet har en nedskrevet frivilligpolitik, der 
tager sigte på at opfylde formelle krav og sikre  
en gensidighed i forholdet mellem museum 
og frivillig. 

Museets store gruppe af frivillige koncentrerer 
sig om specifikke emner på museets forskellige  
besøgssteder. De frivillige har været en uvur-
derlig hjælp til at løfte museets forskellige ar-
bejdsopgaver – såsom: Håndværk og husflid, 
vedligeholdelse af museets både og haver, 
kaffebrygning og kagebagning samt hjælp til 
diverse arrangementer og undervisning. 

I alt har museet ca. 115 frivillige tilknyttet mu- 
seets forskellige besøgssteder, hvor de som  
udgangspunkt er organiseret i forskellige 
arbejds- og ansvarsgrupper, der hver især er 
tilknyttet en af museets faste medarbedere. I 
alt udgjorde deres arbejdsindsats i 2017 knapt 
2 årsværk.

Museet har en arbejdsmiljøorganisation med 
fire arbejdsmiljøgrupper. Medlemmerne del- 
tager løbende i de lovpligtige kurser samt 
supplerende efteruddannelse.  I 2017 blev der 
i samarbejde med det øvrige personale og 
ekstern konsulent udarbejdet en handleplan 
for det psykiske arbejdsmiljø, som supplement  
til handleplanen for det fysiske arbejdsmiljø, 
som blev udarbejdet i 2016. i 2017 påbegyndtes  
arbejdet med nedsættelse af et samarbejds-
udvalg.

Museet har i 2017 været praktiksted for op til  
otte borgere ad gangen gennem aftale med 
Roskilde Jobcenter. I denne forbindelse vare- 
tages mentoropgaver og indberetning. Virk-
somhedspraktikanterne modtages i de fleste 
af museets afdelinger og besøgssteder, og et 
målrettet praktikophold tilstræbes.

BESTYRELSE OG ORGANISERING 

Museets øverste ledelse er museets bestyrelse.  
Museet daglige ledelses varetages af museets 
direktør, som sammen med museets vicedirek- 
tør udgør direktionen. Museet er funktions-
inddelt, hvilket betyder, at medarbejdere og 
ansvarsområder er organiseret efter funktion  
og ikke efter geografi. I januar 2018 blev 
museets organisation justeret og er i dag som 
vist i modellen:

BESTYRELSE

FORMIDLINGS- 
AFDELING

Formidlingschef 
Annemette  
Birk Lund

KOMMUNIKATIONS-
AFDELING

Kommunikationschef
Nikolaj  

Lindegaard Helms

SALG- OG
BOOKINGAFDELING

Kommerciel Chef
Anette  

Gade Kristensen

TEKNISK  
AFDELING

Teknisk Chef
Morten  
Nielsen

REGNSKABSFØRER 
DIREKTIONS- 
SEKRETARIAT

Udstillinger,  
undervisning,  

arrangementer,  
aktiviteter,  

frivillige mv.

Kommunkation,  
turisme,  

grafiske opgaver,  
markedsføring

Butikker,  
front,  

booking,  
B2B, B2C,  

kommercielle  
events

Bygninger,  
udearealer,  
magasiner,  
teknisk drift  

og vedligehold
PROJEKTANSATTE
STUDENTER MV.

Arkæologi
Forskning

Forvaltning
Historie
Samling

OVERINSPEKTØR 
SAMLING

Mette Høj

OVERINSPEKTØR 
REKVI. ARKÆOLOGI

Ole Thirup Kastholm

ENHED FOR  
ADMINISTRATION  

OG ØKONOMI

VICEDIREKTØR

Iben Bækkelund Jagd

DIREKTØR

Henrik Bo Nielsen

AFDELING FOR  
KULTURARV
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INDTÆGTER
2017 

REALISERET

Tilskud fra kommuner 17.940.664

Ikke-offentlige tilskud 10.646.804

Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd 79.200

Drifttilskud fra staten 5.726.601

Projekttilskud fra staten 1.000.110

Betaling for undersøgelser kapitel 8 Museumslov 19.771.795

Entréindtægter mv. 2.874.983

Øvrige indtægter 1.759.475

Butikker, Caféer og forlag 3.907.439

Hensættelser 4.025.630

67.732.704

RESULTATOPGØRELSE 
1. JAN TIL 31. DEC 2017

OMKOSTNINGER

Personale 23.401.523

Lokaler 2.855.096

Samlinger 941.384

Undersøgelsesvirksomheder 14.414.955

Konservering 238.805

Udstillingsvirksomhed 13.982.140

Anden oplysningsvirksomhed 1.923.110

Administration 799.575

Ikke-tilskudsberettigede lokaleudgifter 3.056.516

Renter 7.296

Butikker, Caféer og forlag 4.003.512

Hensættelser 2.098.690

67.722.608

OVERSKUD 10.095
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Museets ledelse og medarbejdere er i vidt om- 
fang repræsentation i råd, nævn, bestyrelser 
m.v., hvori museet varetager kulturhistoriske 
interesser i museets ansvarsområde.

Frank Birkebæk t.o.m. 31.07.2017

Direktør for Anlægsfonden Danmarks  
Rockmuseum.

Formand for bestyrelsen for  
Dansk Jødisk Museum.

Formand for bestyrelsen for  
Museet for Samtidskunst.

Formand for Møller-Clausen Fonden.

Medlem af bestyrelsen for Fonden til 
formidling af kulturarven Roskilde Domkirke.

Medlem af Byggeudvalg og Følgegruppe  
for Danmarks Rockmuseum.

Medlem af Komitéen for De Kulturhistoriske 
Bogsamlinger i Roskilde.

Medlem af Komitéen for Folkeuniversitetet  
i Roskilde.

Medlem af Folkeuniversitetsnævnet.

Medlem af Network of European Museum 
Organizations (NEMO), de europæiske  
museumsorganisationers samarbejdsorgan.

Medlem af styregruppen for BIMUS.

Præsident for Franz Schubert Selskabet 
Danmark.

Tilforordnet i Den Selvejende Institution  
Hestebjerggård.

Medlem af Kultur-Erhvervs Forum.

Henrik Bo Nielsen, f.o.m. 1.09.2017

Direktør for Anlægsfonden Danmarks  
Rockmuseum.

Formand for Møller-Clausen Fonden.

Medlem af styregruppen for BIMUS.

Tilforordnet i Den Selvejende Institution 
Hestebjerggård.

Næstformand styregruppen for Futureland

Medlem af bestyrelsen for Poesiens Hus

Medlem af bestyrelsen for  
Fonden Biografklub Danmark

Iben Bækkelund Jagd 

Næstformand i bestyrelsen for ODM  
Organisationen af Danske museer.

Medlem af bestyrelsen for  
Nationalparken Skjoldungernes Land.

Medlem af bestyrelsen for Farumgaard-Fonden.

Medlem af og koordinator for  
Chefnetværket, ODM.

Medlem af Verdensarvsrådet,  
Roskilde Domkirke

Medlem af RUCMUS-styregruppen.

Medlem af styregruppen for BIMUS.

Suppleant i bestyrelsen for L.A. Rings Venner.

Søren Moses

Medlem af Grønt Råd, Lejre kommune

Sekretær for Museumsrådet for Lejre Kommune

Sekretær for Den Selvejende Institution  
Hestebjerggård

MEDLEMMER AF NÆVN, 
RÅD, BESTYRELSER M.M.

Louise Dahl Christensen

Medlem af bestyrelsen for  
Roskilde Museumsforening.

Medlem af Forretningsudvalget for Kultur- og 
Skoletjenesten – valgt for kulturinstitutionerne

Medlem af netværk til formidling af  
verdensarv til børn og unge.

Ole T. Kastholm

Medlem af bestyrelsen for Historisk Samfund 
for Roskilde Amt.

Medlem af netværket  
”Østdanske arkæologikoordinatorer”.

Medlem af styregruppen ”Toskibede huse  
fra neolitikum og ældre bronzealder”.

Jesper Langkilde

Medlem af bestyrelsen for foreningen  
Land og By i middelalderen.

Medlem af bestyrelsen for  
forskningsnetværket Baltic and North  
Atlantic Pottery Research Group.

Medlem af referencegruppen for 
netværket Sjællands Middelalder.

Camilla Jul Bastholm

Formand for Nordisk Konservatorforbund, 
Danmark.

Ansvarlig for Nordisk Konservatorforbunds 
netværk: Biologisk nedbrydning i museums-
samlinger.

Medlem af livlinegruppe under digitaliserings-
projektet SARA.

Mette Høj

Medlem af livlinegruppe under digitaliserings-
projektet SARA.

Palle Ø. Sørensen

Medlem af følgegruppen for  
Gudmeprojektet. Slots- og Kulturstyrelsen.

Medlem af dialoggruppen for  
danefæadministration. Nationalmuseet.

Medlem af Hørup Skovråd. Naturstyrelsen.

Medlem af styregruppen for projekt  
Lærkefryd. Roskilde og Kroppedal Museer.

Nikolaj Lindegaard Helms

Medlem af bestyrelsen for  
Turistforeningen VisitRoskilde.

Laura Maria Schütze

Koordinator for nyere tids netværk, ODM.

Koordinator for ODMs faglige  
orienteringsmøde for nyere tid.

Rasmus Rosenørn

Medlem af det videnskabelige råd for  
TEMP - tidsskrift for historie. 

Naomi Pinholt

Sekretær for Museumsrådet for Frederikssund 
Kommune.

Sekretær for Færgegårdens Venners bestyrelse.

Medlem af Netværket af Professionelle  
Kulturaktører. Frederikssund Kommune.
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ROSKILDE MUSEUMS 
BESTYRELSE

Udpeget af Roskilde Byråd

Borgmester Joy Mogensen  
(formand)
Roskilde Kommune 
Rådhuset 1, Postboks 100 
4000 Roskilde

Birgit Pedersen
Sankt Laurentii Vej 3, 1. th. 
4000 Roskilde

Poul Andersen
Vibesøvej 7 
4000 Roskilde

Peter Madsen
Nordvej 10 B 
4000 Roskilde

Henrik Stougaard
Asylgade 37, 1.th. 
4000 Roskilde

Udpeget af Lejre Kommunalbestyrelse

Borgmester Carsten Rasmussen  
(næstformand) 
Stationsvej 9 
4070 Kirke Hyllinge

Flemming Damgaard Larsen 
Hyllingeparken 15 A 
4070 Kirke Hyllinge

Martin Stokholm
Bøgevej 16
4330 Hvalsø

Udpeget af Frederikssund Kommunalbestyrelse

Borgmester John Schmidt Andersen  
(næstformand)
Frederikssund Kommune
Torvet 2 
3600 Frederikssund

Kim Rochhill
Skovvejen 8
4050 Skibby

Jens Ross Andersen
Vænget 3
3630 Jægerspris

Udpeget af rektoratet, RUC
Dr.phil. Ib Poulsen 
Roskilde Universitet 
Hus 04.21, Universitetsvej 1, postboks 260
4000 Roskilde 

Udpeget af museumsrådet i Roskilde Kommune

C.C. Hansen
Lokesvej 5
4000 Roskilde

Udpeget af museumsrådene i Frederikssund og 
Lejre kommuner

Philippe de Bourbon Parme
Kisserupvej 5
4320 Lejre

Trefligede bronzespænde 
- en del af vikingetidsskatten,  
fundet i Lille Karleby
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WWW.ROMU.DK

Administration

Sankt Ols Stæde 3,  
4000 Roskilde

Tlf.: 46 31 65 00

E-mail: romu@romu.dk

Roskilde Museum

Sankt Ols Stræde 3,  
4000 Roskilde

RAGNAROCK,  
museet for pop, rock og ungdomskultur

Rabalderstræde 16,  
4000 Roskilde

Tlf.: 46 31 68 54

Lützhøfts Købmandsgård  
og Håndværksmuseet

Ringstedgade 6-8,  
4000 Roskilde

Tlf.: 46 35 00 61

KONTAKT- 
OPLYSNINGER

Domkirkemuseet, Roskilde 

Roskilde Domkirke,  
4000 Roskilde

Lejre Museum 

Orehøjvej 4,  
4320 Lejre

Tlf.: 46 31 65 30

Gl. Kongsgård

Orehøjvej 12,  
4320 Lejre

Tadre Mølle 

Tadre Møllevej 23,  
4330 Hvalsø

Tlf.: 46 31 65 30

Frederikssund Museum,  
Færgegården

Færgelundsvej 1,  
3630 Jægerspris

46 31 81 50

Majstang på 
Tadre Mølle.







ROMU ER

ROSKILDE MUSEUM | FREDERIKSSUND MUSEUM | LEJRE MUSEUM  
RAGNAROCK | SANKT LAURENTIUS | TADRE MØLLE | LÜTZHØFTS KØBMANDSGÅRD  

HÅNDVÆRKSMUSEET | DOMKIRKEMUSEET | GL. KONGSGÅRD

WWW.ROMU.DK


