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FORORD

I årsberetningen kan læses det fulde billede af museets aktiviteter og  
prioriteringer i 2016, hvilket omfatter alt fra forvaltningsopgaver,  
samlinger, konservering, bygningsdrift til udvikling af nye undervis- 
ningsforløb og markedsføring, og giver et fyldigt billede af en muse- 
umskoncern med væsentlige aktiviteter inden for alle faglige områder. 
Enkelte indsatsområder vil nedenfor kort blive opsummeret for at kon-
kretisere nogle af de opmærksomhedspunkter, som har været i 2016. 

Overordnet har 2016 været præget af intens aktivitet, og den samlede 
stab og ledelse har løftet store opgaver i fællesskab. Det er derfor med 
årsberetningen i hånden også på sin plads, at se indad og påskønne 
indsatsen fra alle, ikke mindst da opgaverne fortsætter langt ind i 2017.

Den kontinuerlige opbakning fra bestyrelsen, kommuner, samarbejds-
partnere m.v. har muliggjort rammerne.
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LEDELSESBERETNING

De opgaver, som har sat deres største præg på 2016 har dels været de  
meget store arkæologiske projekter, som museets har udført i Frederikssund  
Kommune samt åbningen af RAGNAROCK - museet for pop, rock og 
ungdomskultur og genåbningen af Lejre Museum.

De arkæologiske projekter, som samlet er de største i museets histo-
rie, har deres årsag i den kommende bro over Roskilde Fjord og har af-
født en række store og intensive undersøgelser, som har strukket sig over  
hele året. Ligeledes i Frederikssund har forberedelserne til den nye bydel  
Vinge medført store undersøgelser. Udgravningerne har affødt en række  
interessante fund og nye indsigter, som både kan knyttes til den lokale 
kontekst og til den samlede oldtidsforståelse. 

I sensommeren startede udgravningen på Sortebrødre Plads i Roskilde op.  
En betydelig byudgravning, som forventelig kan bidrage med ny viden 
om Roskildes tidligste eksistens og samtidig en platform for løbende  
formidling til borgerne, idet den er placeret centralt i centrum.

Projekterne, som har krævet projektansættelse af 20-30 arkæologer, har 
fyldt meget i hverdagen, ikke blot i den arkæologiske enhed, men også af-
født væsentlige opgaver inden for regnskab, administration og formidling, 
herunder mindre udstillinger, undervisningsforløb og åbne udgravninger.

I kølvandet på udgravningerne kommer fundbearbejdelsen, rapport- 
skrivning og i 2017 et antal forskningsartikler.

I marts genåbnede Lejre Museum efter godt 14 måneders lukning. En helt  
ny udstilling Sagnkongernes Lejre, der fortæller historien om Gl. Lejres  
store betydning i jernalderens og vikingetidens Danmark omkring år  
500-1000. Udstillingen var den første i rækken af ROMUs nye udstillinger,  
som afsluttes med åbningen af Roskilde Museum medio 2017. De nye 
udstillinger sætter rammerne for skarpe, målrettede fortællinger, som løfter  
den lokale/regionale historie op på et (inter)nationalt plan og både 
konkluderer og udfordrer de besøgendes forståelse. Udstillingerne har 
som grundlæggende præmis bl.a. at skabe indbyrdes kommunikation  
under besøget og være sanse- og generationsrelateret. Ydermere har be- 
grebet tilgængelighed været bærende, og kommer bl.a. til udtryk i ind- 
retningen af gratisområder (bl.a. bogcafe) på alle udstillingsstederne. 
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Mest markant var dog åbningen af RAGNAROCK – museet for pop,  
rock og ungdomskultur d. 29. april 2016. Efter års projektarbejde, fra  
første ide, over konceptudvikling, fundraising, organisering, forsknings-  
og samlingsopgaver til udviklingen og skabelsen af de fysiske rammer  
og udstillinger, kunne ROMU endelig byde befolkningen indenfor i nok  
nær det ypperste inden for museer. RAGNAROCK har fra første færd 
modtaget gode anmeldelser, nomineringer og først og fremmest en meget  
positiv tilbagemelding fra brugerne og der vil i årene fremover blive  
prioriteret at skabe det liv i både huset og det omgivende miljø, som er 
grundlæggende for vores visioner for stedet.

Åbningen af et så markant besøgssted har også medført intern omorgani- 
sering, fordeling af ressourcer og nye arbejdsgange og ansvarsområder. 
Ganske som ved ROMUs øvrige besøgssteder trækkes der på faglige  
kompetencer fra alle afdelinger, hvilket giver mulighed for at løfte stort og 
hurtigt, men kræver også indsigt og smidighed, der kun kan fungere med 
et målrettet fokus. 

Overgangen fra projektfase til driftsfase har krævet (om)prioriteringer  
og justeringer, men potentialet i det nyeste skud på stammen, løfter den 
samlede institutions fokus og kompetencer inden for en bred vifte af  
fagligheder.

Frank Birkebæk  
& Iben Bækkelund Jagd
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www.romu.dk

Administration
Munkebro 2, 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
Ringstedgade 6-8, 4000 Roskilde, Tlf.: 46 35 00 61

Håndværksmuseet 
Tømmerhandler Børge Dahls Samling, Ringstedgade 6-8, 4000 Roskilde

Slagterbutikken 
Ringstedgade 8, 4000 Roskilde

Domkirkemuseet, Roskilde 
Roskilde Domkirke, 4000 Roskilde

Sankt Laurentius 
Stændertorvet, 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
Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris, Tlf.: 46 31 81 50

KONTAKTOPLYSNINGER
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MEDLEMSKAB AF FORENINGER & ORGANISATIONER

• Dansk ICOM

• Dansk Lokalhistorisk Forening

• Dansk Møllerforening

• Dansk Numismatisk Forening

• Det kongelige Nordiske  
Oldskriftsselskab

• Dragtpuljen under ODM

• Egnshistorisk Forening for  
Hvalsø Kommune

• Egnshistorisk Forening i Gundsø

• European Network of Rock  
and Pop Museums

• Foreningen af Historiske Værksteder

• Foreningen for By og Land

• Foreningen Museumsformidlere i 
Danmark

• Foreningen Musicon Valley

• Foreningen til Gamle Bygningers 
Bevaring

• Frederiksborg Amts Historiske Selskab

• Frederikssund Historiske Forening

• Gustav Wied Selskabet

• Grønt Råd, Lejre Kommune

• Historisk Forening for Skibby-egnen

• Historisk Samfund for Glostrup,  
Brøndby, Albertslund og Vallensbæk

• Historisk Samfund for Nordvestsjælland

• Historisk Samfund for Roskilde Amt

• Historisk Samfund for  
Midt– og Sydvestsjælland

• Høje-Taastrup Lokalhistoriske Forening

• Internationalt CIMCIM

• Jysk Arkæologisk Selskab

• Jægerspris Historiske Forening

• Landbrugspuljen under ODM

• Lejre Historiske Forening

• Lokalhistorisk Forening for  
Slangerupegnen

• Kredsen af danske og grønlandske  
verdensarvssteder

• Kultur-Erhverv Forum

• Museumsformidlere i Danmark

• Museumstjenesten

• Musikzonen

• Møllepuljen under ODM

• NEMO, Network of European Muse-
um Organizations

• ODM – Organisationen Danske 
Museer

• Selskabet til bevaring af industrimiljøer

• Societas Heraldica Scandinavica
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BESØGSTAL

Besøgstal 2015 2016

ROMU, i alt 104.866 168.689

Besøgende fordelte sig således:

Roskilde Museum1 47.12o 40.106

Lützhøfts Købmandsgård 15.021 16.009

Håndværksmuseet 7.460 8.886

Slagterbutikken 2450 2.450

Lejre Museum & Gl. Kongsgaard2 1.654 5.406

Tadre Mølle 7.251 7.693

Frederikssund Museum, Færgegården3 11.128 9.540

Sankt Laurentius 6.772 8.267

RAGNAROCK4 6.000 70.332

1 Roskilde Museums udstillinger lukkede 16.09.2016
2 Lejre Museum genåbnede 18.03.2016. Museet var lukket hele 2015
3 Frederikssund Museums udstillinger var lukket hele 2016
4 RAGNAROCK åbnede d. 30.04.2016
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Udstillingen fremvises  
for Hans Kongelige Højhed 
Kronprins Frederik m. fl. 

på indvielsesdagen  
den 29. april 2016.
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ØKONOMI OG ADMINISTRATION 

Driften af ROMU omfatter en lang række administrative og regnskabsmæs- 
sige opgaver, herunder kontraktlige forpligtigelser. Derudover varetager  
museet en række større og mindre administrative opgaver for eksterne  
kulturaktører. 

Desuden huser museet en række forvaltningsopgaver, primært for Slots-  
og Kulturstyrelsen. Blandt disse er tilsynet med fredede fortidsminder og  
rekvireret arkæologisk virksomhed i tilknytning til plan og anlæg.

Opgaverne knyttet til økonomi, regnskab, administration, herunder perso- 
naleadministration, er samlet i Enheden for økonomi og administration.

Administration og regnskab

Enhedens regnskabsmæssige opgaver har i 2016 været særligt målrettet den  
øgede omsætning afledt af de store arkæologiske udgravninger, særligt  
i Frederikssund og på Sortebrødre Plads i Roskilde, hvilket i forbindelse  
med den løbende økonomistyring og regnskabsudarbejdelse er en ressource- 
tung opgave.

Desuden har den øgede kommercielle aktivitet, særligt affødt af åbningen  
af RAGNAROCK, afledt mange nye opgaver og arbejdsgange. Enheden  
arbejder tæt sammen med Afdeling for Salg og booking vedr. fakturering  
af kunder og køb af ydelser hos Café RAGNAROCK.

I 2016 blev Cafe RAGNAROCK ApS stiftet med formål af drive Cafe  
RAGNAROCK. Regnskabsføringen og afledte opgaver varetages af ROMU  
gennem aftalt administrationsaftale.

I foråret 2016 blev museets regnskabssystem opgraderet til Navision 15.

På Lejre Museum og på RAGNAROCK er nye kasseapparater indkøbt og  
installeret, ligesom Mobilpay er taget i brug på alle besøgssteder, eksl. Tadre  
Mølle. De nye systemer giver mulighed for en tæt og løbende indsigt i omsæt- 
ning, indtjening og lagerstatus.

ROMU assisterer bogføring og administration for Roskilde Museumsforening. 
Museet er ligeledes repræsenteret i foreningens bestyrelse og varetager kasse-
rerfunktionen. Arbejdet omfatter desuden medvirken ved planlægning af og  
deltagelse i foredrag og udflugter.
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ROMU er hjemsted for administration og bogføring af Møller-Clausen  
Fonden. 

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

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

Forsikring

Museet har samlet sine afdelingers forsikringer i en fælles forsikring for hele 
museet.

HR

Roskilde Museum har ca. 80 årsværk ansat, fordelt på ca. 110 medarbejdere.  
Personaleadministration, stillingsindhold, arbejdsplaner, kurser og efterud- 
dannelse m.v. varetages inden for afdelingen.

Museet har en arbejdsmiljøorganisation med fire arbejdsmiljøgrupper.  
Medlemmerne deltager løbende i de lovpligtige kurser samt supplerende  
efteruddannelse. Arbejdsmiljøgrupper har alle arbejdet med gennemførelsen  
af den lovpligtige APV i 2016. Den fysiske del af arbejdsmiljøet blev under- 
søgt i sommeren 2016 og handleplan efterfølgende udarbejdet. Det psykiske  
arbejdsmiljø blev undersøgt gennem spørgeskema, opdelt på fastansatte og  
projektansatte, i efteråret 2016, efterfølgende er der tilrettelagt forløb med  
medarbejderworkshop, således at den kommende handleplan bliver så mål- 
rettet og konkret som muligt.

Museet er praktiksted for op til otte borgere ad gangen gennem aftale 
med Roskilde Jobcenter. I denne forbindelse varetages mentoropgaver og  
indberetning. Virksomhedspraktikantene modtages i de fleste af museets  
afdelinger og besøgssteder, og et målrettet praktikophold tilstræbes.
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SAMARBEJDER

ROMU indgår i en lang række samarbejder, hvoraf mange er formaliserede.  
Derudover samarbejder museet med en bred vifte af lokale, regionale og  
nationale aktører, både inden for museumsverdenen, kommuner og øvrige 
institutioner. Samarbejderne relaterer sig til alle museets afdelinger.

Internationale 
Museet har etableret et europæisk netværk for rock- og popmuseer og  
arkiver. Udover de nordiske museer, norske Rockheim, Swedish Music  
Hall of Fame/ABBA-museet og Icelandic Museum of Rock’n’Roll er blandt  
andet Cité de la Musique og Victoria & Albert Museum medlemmer. Som  
konkret udløber af samarbejdet er en EU-støttet udstilling, som åbnede på  
RAGNAROCK.

Nationale
Museet og Rytmisk Musikkonservatorium har indgået en aftale om sam- 
arbejde om forskning i og forskningsbaseret formidling af nyere, dansk pop- 
ulærmusik. Som et led i samarbe det er forskningsantologien ’Perspektiver 
på danskpopulærmusikkultur efter 2000’ udkommet ultimo 2016. 

Museet deltager i livlinegruppe nedsat af Kulturstyrelsen vedr. udvikling af  
registreringsdatabasen SARA.
Som led i museets samarbejde med Københavns Universitet, Saxo-Instituttet har 
museet gennem årene haft studerende i praktik, ligesom studerende kan vælge  
at bruge museets materiale som uddannelsesprojekter. 
Ligeledes er der med Saxo-Instituttet, Københavns Universitet, indgået af- 
tale om materialegennemgang og publicering af gravpladsen Stålmosegård,  
Vindinge, fra 300-tallet.

Museet samarbejder med Københavns Universitet og Kroppedal Museum om 
publicering af gravpladsen Stålmosegård, Vindinge. 

Historien om Danmark
Museet har deltaget i temamøder vedrørende DRs kommende serie Historien  
om Danmark med særlig fokus på arrangementer og undervisning. I tilknyt- 
ning til serien udarbejdes undervisningforløb, hvortil museet har leveret fotos 
af genstande til de enkelte tidsafsnit, til den kuraterede kildesamling. 
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Turisme 
ROMU samarbejder med en bred vifte af turismeorganisationer, herunder 
VisitRoskilde, VisitLejre og VisitFrederikssund, VisitDenmark, Wonderful 
Copenhagen og Vikingebuen.

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 vidensdeling. Derudover giver  
samarbejdet mulighed for øvrige samarbejder mellem museer og universitet,  
bl.a. praktikophold og studenterprojekter. I 2016 har der været seminar om 
brug af museets samlinger i formidling, hvilket har affødt udviklingen af  
et undervisningsforløb på RUC.

Nationalpark Skjoldungernes Land
Siden foråret 2015, hvor Nationalpark Skjoldungernes 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 Nationalparkråd samt udarbejdelsen af Nationalparkplanen, som skal  
sætte rammerne for de kommende års arbejde. ROMU har konkret leveret 
indholdet til planens kulturhistoriske afsnit.

University College Sjælland – samarbejde om praktikanter og udviklingsarbejde
I 2016 havde ROMU praktikanter fra læreruddannelsen på University  
College Sjælland, kulturformidleruddannelsen på Syddansk Universitet samt 
fra Natur- og kulturformidleruddannelsen på Skovskolen. I løbet af praktik-
perioden udvikledes en lang række undervisnings- og formidlingsaktiviteter 
på museets forskellige afdelinger, herunder udvikling af et undervisnings- 
forløb til indskolingen ”Dans og bevægelse” til Ragnarock, et kultursti- 
arrangement for forældre og børn på Frederikssund Museum, et forløb for 
daginstitutioner, en skattejagt og grafisk arbejde på Lejre Museum. 
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Cph Game Lab
Museet samarbejdede med Cph Game Lab om udviklingen af strategispillet 
Upcoming, som anvendes i udstillingerne på RAGNAROCK. Spillet sætter 
fokus på musikbranchen og de valg, et håbefuldt band må træffe på vejen 
mod at slå igennem med musikken. Spillet kan spilles af alle gæster på museet 
uden facilitering. Til spillet er der desuden udviklet et undervisningsmateriale, 
som henvender sig til specifikke mål for fag i udskolingen og på ungdoms-
uddannelserne. 

Integration af flygtninge 
ROMU har videreført sit integrationsprogram, hvor vi vil benytte museets 
ressourcer til at skabe et frirum og adspredelse for flygtninge og asylansøgere  
samt give en introduktion til deres nye omgivelser med udgangspunkt i  
kulturhistorien. Museet har etableret et samarbejde med dansklærere ved 
Røde Kors, som driver Roskilde Asyl og Avnstrup Asylcenter, samt med 
Dansk Flygtningehjælps lokale grupper i Roskilde, udflugtsgruppen og  
kvindegruppen. Til projektet har ROMU fået støtte fra Roskilde Kommune, 
som støtter aktiviteter til flygtninge med boligplacering i Roskilde Kommune.

Da Danmark blev til
Museet indgår i det regionale udviklingsprojekt ”Danmark bliver til”. Museet 
har deltaget i workshop og brainstormmøder med henblik på at udvikle  
specifikke undervisningsforløb. 

Gefjon 
Museet samarbejder med Museum Sydøstdanmark om at udgive det peer- 
reviewed videnskabelige tidsskrift Gefjon. Redaktionsgruppen består af to  
nyere tids – og to arkæologiske inspektører fra begge institutioner. Etable-
ringen af tidsskriftet tager afsæt i, at der i dag stilles større og større krav til, 
at museerne publicerer artikler af forskningshøjde, samtidig med at der ikke 
findes et tilstrækkeligt antal dansksprogede peer-reviewed tidsskrifter til at 
opfylde dette behov. Første nummer af Gefjon udkom i sensommeren 2016, 
og arbejdet med næste nummer er påbegyndt. 

Lokale
Museet yder generelt arbejde og konsulentbistand for offentlige myndig- 
heder. Museumsloven medfører undersøgelser i forbindelse med byggesager,  
lokalplaner, kommuneplaner, regionsplaner m.m. Der samarbejdes med  
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Reception ved 
udgivelsen af første 

nummer af Gefjon, der 
udkom i sensommeren 

2016.
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Plan- og Byggesagsafdelingerne for Roskilde, Lejre og Frederikssund Kom-
muner. Desuden samarbejdes med myndigheder om råstofplaner, skovrejs-
ning m.m., som også kan afstedkomme undersøgelser, primært indenfor det 
arkæologiske område. 
Museet samarbejder med menighedsrådene i Roskilde, Frederikssund og  
Lejre Kommuner om udpegning af bevaringsværdige gravminder. 
I Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommuner er nedsat museumsråd,  
som bl.a. har til opgave at rådgive museet og udtale sig i relation til  
museets arbejde. Museumsrådene nedsættes i fællesskab mellem museets  
støtteforeninger (de til museets bestyrelse valgberettigede) og de nævnte  
besøgssteder. Museumsrådene fastsætter selv deres mødefrekvens.

Roskilde
ROMU samarbejder gennem museumsrådet med Egnshistorisk Forening  
i Gundsø. Bestyrelsen og enkelte medlemmer af foreningen har desuden været 
inddraget som sparringspartnere i relevante emner i de nye udstillinger på 
Frederikssund Museum.
ROMU indgår i tætte samarbejder med kulturaktører og turistorganisationer 
i museets tre dækningskommuner, omhandlende udvikling af både kon- 
krete tiltag såsom fælles billetsamarbejde, udvikling af ”pakketilbud”  
samt tilbud målrettet erhvervslivet. I samarbejdet indgår også udvikling  
af fælles markedsføringstiltag med det formål at øge kendskabet til både  
de konkrete tiltag såvel som kulturaktørerne generelt.

Roskilde Domkirke
ROMU har en samarbejdsaftale med Roskilde Domsogn vedr. bl.a. varetagel- 
sen af antikvariske opgaver.

Samarbejdsaftalen betyder, at museet har det antikvariske ansvar for  
Domkirkemuseets samling, men også andre opgaver som forespørgsler  
fra både private, forskere og myndigheder. Museet har i en årrække haft  
plads i Kulturarvsudvalget, som ultimo 2016 blev nedlagt. Som en del  
af arbejdet indgår museet i kredsen af Danske og Grønlandske Verdens- 
arvssteder.

ROMU indgår desuden i drøftelserne og arbejdet om etablering af et under-
jordisk formidlingscenter for Roskilde Domkirke. Museets direktør har en 
plads i bestyrelsen i Fonden til formidling af kulturarven Roskilde Domkirke.  
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Samarbejder under Livslang læring

Lærende partnerskaber
Sammen med en række øvrige kulturinstitutioner og skoler i Roskilde  
Kommune indgår ROMU i projektet Lærende partnerskaber om udvikling af  
længerevarende undervisningsforløb til brug i Åben Skole. Projektet er 
igangsat af skoleforvaltningen og kulturforvaltningen i Roskilde Kommune. 
ROMU har sammen med Roskilde Bibliotekerne budt ind med undervis-
ningsforløbet ”…Vi er lige på trapperne” – et forløb om ordsprog og talemåder.  
I samarbejdet indgår desuden en lærer fra Himmelev Skole og to lærere fra 
modtageklasserne på Hedegårdenes Skole. Forløbet indeholder en række 
undervisningsaktiviteter, som finder sted på skolen. Herefter indgår et mu-
seumsbesøg, hvor eleverne får den historiske forklaring visualiseret med  
museumsgenstande og lege. Derefter arbejdes der videre på skolerne, og som 
afslutning arbejdes der med nye ordsprog som en del af sproget på Roskilde 
Bibliotekerne. 

Mix din kulturarv  
Som en del af samarbejdet BIMUS har ROMU deltaget i projektet ”Mix 
din kulturarv”, som Helsingør Bibliotekerne har fået tilskud til at udvikle. 
Projektet er et samarbejde mellem museer, skoler og biblioteker i Roskilde 
og Helsingør. I forløbet skal eleverne arbejde med kulturarv som begreb og 
med museumsgenstande som kulturarv. Museet har til projektet udvalgt fire 
genstande, som er blevet 3D skannet og som eleverne kan arbejde videre med 
og herigennem videregive deres egen kulturarv.  

Folkekirkens skoletjeneste – undervisningsforløb om kalkmalerier
ROMU indgår i et samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste ”Skibet” i 
Roskilde Kommune og Frederikssund Kommune. I 2016 er der blevet 
planlagt et undervisningsforløb om kalkmalerier ”skriften på væggen”, hvor  

”Skibet” har udviklet et skriftligt undervisningsmateriale om kalkmaleri-
er, som klasserne arbejder med, inden de besøger en lokal kirke. Til sidst i  
forløbet afvikler ROMU en workshop for klassen, hvor eleverne selv får  
mulighed for at producere kalkmalerier og arbejde med de materialer, som 
man fremstillede kalkmalerier med. 
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Udstillingerne på 
Ragnarock rammer 

også de mindste 
museumsgæster.
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Absalons Skole
I 2016 har der fortsat været et samarbejde med Absalons Skole i Roskilde 
om udvikling af nye undervisningsforløb på Roskilde Museum og på Hånd-
værksmuseet. På Håndværksmuseet har der været en række idémøder med  
tre lærere fra faget Håndværk og design. Derudover har der været et op-
startsmøde vedr. udvikling af et forløb, der inddrager middelalderen, kilder,  
byrummet, og som inddrager eleverne aktivt. 

Hedegårdens Skole
I 2016 indgik museet et samarbejde med Hedegårdenes Skole under Åben 
Skole, hvor museets undervisningsansvarlige i samarbejde med lærere i  
modtageklassen tilrettelagde og gennemførte særlige undervisningsforløb  
for børn, som har boet i Danmark i kortere tid. Formålet med undervis- 
ningsforløbene er at forberede eleverne på dansk historie og traditioner,  
som man kan møde i den danske folkeskole.

Østervangskolen
I 2016 har ROMU og RAGNAROCK påbegyndt samarbejdet med Øster-
vangskolen vedr. den nyetablerede musikklasse. 

Roskilde Gymnasium
Roskilde Gymnasium og ROMU indgik i 2016 en samarbejdsaftale om en 
udvidelse af det eksisterende samarbejde. 

Roskilde Museum samarbejdede allerede med Historiefaggruppen på  
Roskilde Gymnasium, men det fremtidige samarbejde vil forsøge at etablere 
en fælles platform for en række andre relevante fag i gymnasieskolen.   

Samarbejdet er baseret på et fælles ønske om at lade gymnasieelever opleve 
mødet med museet på nye og anderledes måder på andre og flere platforme, 
end det indtil videre har været muligt. 

Seniorhøjskole
Roskilde Kommune har taget initiativ til en seniorhøjskole, hvor museet 
bidrager med en række arrangementer for ældre på plejehjem, daghjem og 
plejecentre i dagtimerne. Samarbejdet er påbegyndt i 2016 med input til  
arrangementer og arrangementstyper, men igangsættes endeligt i 2017.
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Lejre
Museet har i 2016 samarbejdet med Egnshistorisk Forening for Hvalsø,  
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Hvalsø og Tadre Mølles 
Venner i forbindelse med afholdelse af særarrangementer. 

Støtteforeningen Tadre Mølles Venner har dog som tidligere, understøt-
tet af en samarbejdsaftale med museet, ydet en særlig arbejdsindsats med  
bemanding af møllegårdens café og vandmølle på alle årets åbningsdage og 
ved særarrangementer samt med pasning af gårdens kålhave og prydhaven 
ved stuehuset. Pasningen af møllegårdens øvrige, grønne arealer blev vare- 
taget af museet i henhold til en indgået vedligeholdelsesplan. 

Museet har en observatørpost i Den Selvejende Institution Hestebjerg-
gård. DSI Hestebjerggård står alene for driften af bygningerne. Museet har  
samarbejdet med Lejre Museumsforening om Gl. Kongsgård. Foreningen  
deltog i den årlige markedsdag, passet haverne og de grønne arealer og  
bemandet Gl. Kongsgård på åbningsdage i juli og august samt ved omvis-
ningsarrangementer. 

Museet har ligeledes samarbejdet med Lejre Historiske Forening og Lejre  
Museumsforening om  bl.a. gennemførelsen af de populære sommervandrin-
ger. Desuden samarbejdes med Den Selvejende Institution Hestebjerggård, 
Lejre Bibliotekerne og de lokalhistoriske foreninger i Lejre.

Frederikssund
Museet har et tæt samarbejde med de historiske foreninger i Frederikssund, 
Slangerup, Skibby og Jægerspris. Museet samarbejder desuden med Færge- 
gårdens Venner og foreningens frivillige, herunder ”havegruppen”. Have- 
gruppen har gennem et par år arbejdet med at forskønne og nyindrette  
museets have.  Medlemmer af havegruppen har i 2016 deltaget i udform- 
ningen af adgangsvejene til museet i forbindelse med de nye udstillinger.

Der er desuden et samarbejde med bådelaugene, der er knyttet til museets 
skibe Sommerflid samt Arne og Jørgen. I 2016 var ROMU og Arne og 
Jørgen-Lauget værter for det årlige Træf Fjordens Træbåde. Træffet blev  
afholdt i Østby med omkring 800 besøgende. Arbejdet omfattede 
fundraising, administration og formidlingsaktiviteter.

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

Et lærings- og under-
visningssamarbejde.
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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 Frederikssund Kommune om  
projektet Kulturstier. Foruden ROMU deltager J. F. Willumsens Museum, 
Naturværkstedet Fasangården, Frederikssund Bibliotekerne 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. I 2016 besluttede Frederikssund 
Kommune fremadrettet at gøre Kulturstier til et permanent tilbud til alle 
4 til 5-årige. I 2016 havde ROMU besøg af grupper fra 42 børnehuse i  
Frederikssund Kommune, der oplevede hvordan det var at leve, bo og  
arbejde ved Roskilde Fjord i oldtiden. I tilknytning til Kulturstier har der 
været afholdt flere udviklingsdage og workshops med deltagelse af kultur-  
og naturinstitutionerne samt af fagligt personale fra daginstitutionerne,  
således at der har været mange fagligheder i spil om udvikling og evalue-
ring af forløbene i Kulturstier. ROMU har i denne forbindelse taget initiativ  
til udvikling af en familieweekend, hvor de børn, der har været på Kultur- 
stier, har mulighed for at tage deres familier med på et Kulturstibesøg. 

ROMU samarbejder løbende med Frederikssund Kommunes andre kultur- 
institutioner gennem netværket af professionelle kulturaktører i Frederiks-
sund Kommune. Netværket afholder møder 4 gange om året, hvor kultur- 
aktørerne orienterer hinanden og diskuterer fælles tiltag. I 2016 har  
ROMU samarbejdet med J. F. Willumsens Museum, Jægerspris Slot og Selsø 
Slot om etablering af en fællesbillet.

I 2015 igangsatte ROMU sammen med J. F. Willumsens Museum, Frederiks-
sund Kommunes Udviklingscenter for Børn og Børnekultur (UBK), Kultur-  
og Fritidssekretariatet samt daginstitutioner og skoler i Frederikssund  
Kommune projektet Sans Sproget. Projektet løber over to år, er støttet med 
midler fra Kulturstyrelsen, og har til formål at arbejde med udvikling af  
nye undervisningsmetoder, samarbejdsformer og undervisningsmaterialer 
målrettet undervisningen af børn med sprogvanskeligheder i alderen 5–8 år. 
Samarbejdet er tilrettelagt som en samskabende proces imellem de deltagende 
parter og har til formål at undersøge, hvordan mødet med kunst og kultur 
kan understøtte elevernes sprogproduktion. I 2016 har Sans Sproget afholdt 
en række læringsdage for projektets deltagere. Desuden har projektet arbejdet 
med udvikling af undervisningsforløb og –materiale, herunder afprøvet  
forløb og materiale på børn i børnehuse og på skoler. 
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ROMU samarbejder med Frederikssund Kommune, Landsforeningen for 
Bygnings- og Landskabskultur samt Frederikssund Lokalhistoriske Arkiver  
om SAVE-registrering af bevaringsværdige bygninger i Hornsherred.  
SAVE-metoden anvendes til at kortlægge og vurdere byers og bygningers 
arkitektoniske, kulturhistoriske og landskabelige kvaliteter. I Frederikssund 
Kommune er der foretaget SAVE-registrering i Frederikssund og Slangerup, 
mens Hornsherred ikke er blevet gennemgået. Idet kommunen ønsker at  
give borgerne en lige sagsbehandling, er det blevet besluttet at foretage  
SAVE-registreringer i Hornsherred. SAVE-registreringen vil give forvaltning 
og kommunalbestyrelse overblik over kommunens bygningskultur og være  
en støtte, når der lægges strategier for den fremtidige byudvikling. 

ROMU samarbejder løbende med Frederikssund Bibliotekerne og Frede-
rikssund Lokalhistoriske Arkiver omkring fælles faglige initiativer. Museet 
samarbejder desuden med VisitFrederikssund, områdets kulturaktører samt 
lokale erhvervsdrivende om at udvikle Frederikssund Kommunes potentiale  
i forhold til turister og andre besøgende. 
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UDVIKLINGSSAMARBEJDER

BIMUS
Siden 2013 har ROMU haft et tæt samarbejde med Roskilde Bibliotekerne  
under betegnelsen BIMUS. Samarbejdet indgår nu som et primært sam- 
arbejde og en integreret del af begge virksomheders organisation og har  
meget høj prioritet. I 2016 har der været fokus på at understøtte projekterne  
inden for internationale tilflyttere, integration samt Kulturstrøget. Desuden  
har musikaktiviteterne fået mulighed for at udfolde sig rigtigt efter  
åbningen af RAGNAROCK.

Ledelsesgruppen har i efteråret været på seminar for at udvikle og kvalificere 
nuværende og kommende projekter, hvilket bl.a. har affødt projektbeskri- 
velsen ”kulturelle mellemrum på Kulturstøget”, som p.t. er i finansierings-
proces.

Desuden arbejdes der med aktiviteter i forbindelse med det kommende refor-
mationsår, litteratursaloner m.v.

BIMUS fungerer desuden som sekretariat for Kulturstrøget i Roskilde og 
er dermed også sekretariat for flere af aktiviteterne i dette regi, herunder  
Lys-festen og Reformationsåret 2017. 

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 Kulturstrøget. Styregruppen udgøres 
desuden af Roskilde Domkirke, Roskilde 
Kloster, Museet for Samtidskunst, Roskil-
de Kunstforening samt Byens Hus. Styre-
gruppen mødes 4-6 gange årligt. I 2016 
blev den nye, grafiske identitet udarbejdet, 
ligesom der er arbejdet med en ny, fælles 
hjemmeside, som skal drives af BIMUS. 
Hjemmesiden går i luften primo 2017. Primær logo for kulturstræget
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FORVALTNINGSOPGAVER

Museumslovens kapitel 8
Museumslovens kapitel 8, § 23-24, betyder, at tilladelser til nedrivninger og 
væsentlige ombygninger 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 undersøgelser, når det var relevant,  
og i nogle tilfælde 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 offent- 
lige og private bygherrer m.v. i forbindelse med museumslovens §§ 25-27,  
foretages en lang række prøvegravninger og større udgravninger i forbindelse  
med anlægsarbejder, offentlige og private. Opgaverne medfører projekt- 
ansættelser, sagsbehandling, beretningsskrivning, fundbearbejdning m.v.  
Ligeledes udarbejdes budgetter og regnskab (godkendes af Kulturstyrelsen).

Gennem hele 2016 udførte museet væsentlige, administrative opgaver i relation 
til de kommende arkæologiske undersøgelser i Frederikssund i forbindel-
se med etableringen af en ny broforbindelse over Roskilde Fjord. Arbejdet  
udføres for Vejdirektoratet. Ligeledes har den arkæologiske udgravning  
i Roskilde på Sortebrødre Plads, i forbindelse med Roskilde Kommunes 
anlæggelse af et parkeringshus, medført store opgaver.
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Frederikssund Lejre Roskilde i alt

Gennemgåede byggesager,  
lokalplaner m.m. 950 871 1052 2873

Høringssvar: lokal- og kommuneplaner 6 2 20 28

Høringssvar: nedrivninger, ombygninger 
m.m. 39 43 94 176

Høringssvar: råstofindvindingstilladelser 1 - 2 3

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

Dispensationer fra naturfredningsloven  
og landzone 91 16 23 130

§ 25 udtalelser, arkivalske kontroller m.m. 3 3 8 14

Arkæologiske forundersøgelser  
og overvågninger 6 2 9 17

heraf betalt af privat bygherre - 2 3 5

heraf betalt af offentlig bygherre 6 - 6 12

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

Arkæologiske udgravninger  
og undersøgelser 11 1 5 17

heraf betalt af privat bygherre - 1 3 4

heraf betalt af offentlig bygherre 11 - 2 13

heraf forskningsundersøgelser 
betalt af museet - - - -

TALLENE:
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SAMLET OVERSIGT
med arkæologiske undersøgelser, som er gennemført i 2016:

J.nr. Navn Art Betalt Kommune         

2729 Allehelgensgade 11b (Moskéen) Over Privat RK

3382 Provstestræde Over Off. RK

3362 Støden Over Off. RK

3386 Himmelev Over Off. RK

3204 Roskilde Fjord broforbindelse Udv. PG Off. FK

3363 Trekroner St. SØ II PG Off. RK

2908 Vindinge Østergård Syd II PG Privat RK

2908 Vindinge Østergård Syd III PG Privat RK

3247 Højby Kærvej III PG Privat LK

3422 Toftekærstræde PG Off. FK

3375 Tollerup PG Off. FK

3317 Gulddyssestien PG Off. RK

3232 Tjæreby Omfartsvej PG Off. RK

480-11 Jægerspris skydeterræn PG Off. FK

3319 Kratmølle Bro Over Off. FK

3361 Kirke Hyllinge Kirke Over Privat LK

3433 Havholmgård PG Off. FK
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UDGRAVNINGER

J.nr. Navn Art Betalt Kommune         

2882 Sortebrødre Pl. UG Off. RK

3316 Torøgelgårdsvej I-II UG Off. FK

3377 Torøgelgårdsvej III UG Off. FK

3247 Højby Kærvej I-II UG Privat LK

3356 Maglehøjgård UG Off. FK

3292 Elmegård UG Privat RK

2908 Vindinge Østergård Syd II UG Privat RK

2908 Vindinge Østergård Syd III UG Privat RK

3351 Toftegård UG Off. FK

3336 Vinge, Damgård UG Off. FK

3388 Mærkebækgård Vest UG Off. FK

3389 Mærkebækgård Øst UG Off. FK

3412 Vangevej Syd UG Off. FK

3423 Dysseholm I UG Off. FK

3424 St. Hesteholme UG Off. FK

3425 Ølkoneholm UG Off. FK

3258 Langebjerg UG Off. RK
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En lille bronze-kniv 
med skibsbillede 
og guldomvundet 

antennegreb. Fundet på 
Orehøjgaards marker.
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Indleverede jordfund og danefæ

Museet har en årelang tradition for frugtbare samarbejder med de detektor- 
folk, som søger i ansvarsområdet. Denne tradition, sammenholdt med den  
voldsomme 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 National- 
museet for danefæbedømmelse. Museet deltager i Nationalmuseets dialoggruppe 
vedr. danefæ. 

Tilsynet med de fredede fortidsminder
Museet har på vegne af Kulturstyrelsen siden 2008 foretaget tilsyn med  
ca. 2.400 fredede fortidsminder på Midt- og Vestsjælland. Tilsynets primære  
mål er at sikre, at lovgivningen vedrørende fortidsminderne er overholdt således,  
at bl.a. gravhøje og stendysser fra oldtiden, middelalderens voldsteder  
og skanseanlæg fra ”englænderkrigene” i begyndelsen af 1800-tallet fortsat ligger 
 i landskabet i den tilstand, som fredningsteksten foreskriver.

Museet indgik i 2013 en ny femårig kontrakt med Kulturstyrelsen om  
tilsyn af de fredede fortidsminder på Midt- og Vestsjælland. 

For tilsynet drejer det sig om 178 periodiske tilsyn og 25 bestilte ad hoc-tilsyn. 
Derudover har museet haft en mindre opgave for Odsherred Kommune vedr. 
plejedata på ”deres” fredede fortidsminder.

Fund indberettet til Nationalmuseet for danefævurdering 807
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UDVALGTE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER

Den nye bro over Roskilde Fjord
Museets absolut største arkæologiske projekt i 2016 er de igangværende under- 
søgelser forud for Vejdirektoratets anlæggelse af den nye bro over Roskilde Fjord. 
I tilknytning til broen skal der bygges omfattende vejanlæg på begge sider af fjor-
den. I alt bliver 180 hektar berørt. Museet har foretaget prøvegravninger siden 
februar 2015, som blev afsluttet op mod jul 2016. Hermed er hele arealet arkæo-
logisk kortlagt. I 2016 har arbejdet især foregået i Hornsherred, vest for fjorden. 
Den arkæologiske kortlægning har betydet, at der flere steder måtte iværksæt-
tes egentlige udgravninger, og der er blevet gjort flere spændende fund (se efter- 
følgende). De egentlige udgravninger afsluttes i løbet af første halvår 2017, og 
broen er planlagt til at stå færdig i 2019.

Broprojektet: Jernalderbebyggelse ved Maglehøjgård, Gerlev
Syd for Tørslev blev der i forsommeren 2016 to steder udgravet gårdsenheder 
med treskibede langhuse og affaldsgruber. Det ene langhus er velbevaret med væg- 
forløb og er foreløbigt dateret til romersk jernalder (1-375 e.v.t.). Med metal- 
detektor er der også fundet et dragtspænde fra samme periode.

Broprojektet: Jernalderbebyggelse ved Mærkebækgård, Gerlev
På markerne mellem Tørslev og Lyngerup viste prøvegravningen omfattende  
spor efter oldtidsbebyggelse, koncentreret i flere områder. Museet har derfor  
udført undersøgelser her siden sommerferien 2016. En betydelig del af bebyggel-
sen er fra romersk eller ældre, germansk jernalder (1-550 e.v.t.), men der er også 
fundet spor som er ældre, fra slutningen af bronzealderen eller keltisk jernalder 
(700-1 f.v.t.). Undersøgelserne er stadig i gang og afsluttes i løbet af foråret 2017.

Broprojektet: Indhegnede gårde ved Vangevej Syd, Skuldelev
På markerne nord for Onsved blev der fundet flere gårde fra romersk eller ældre, 
germansk jernalder (1-550 e.v.t.). Gårdene var kendetegnet af et omkransende 
hegn mod nord med port, der også har fungeret som driftsbygninger. Det er en 
gårdtype, som museet kender fra flere lokaliteter omkring Roskilde Fjord.

Broprojektet: En brønd ved Onsvedgård, Skuldelev
På marken vest for Onsvedgård blev der i løbet af sommeren udgravet en brønd 
og flere gruber, som har været anvendt til tekstilproduktion. Brønden havde dele 
af trækonstruktionen bevaret og også fragmenter af en brøndstige. Dateringen  
af denne ligger endnu ikke fast, men der er muligvis tale om jernalder. 
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Gruberne, som er fra en tidligere periode, var karakteristiske nedgravninger,  
som har været anvendt til tørring af hørstængler over et tørvebål. Hørstæng-
lerne skulle efterfølgende brydes i stykker, spindes og til sidst væves til tekstil.  
Gruberne er blevet kulstof 14-dateret til 1600- eller 1700-tallet.

Broprojektet:  
Et palisadeanlæg ved Torøgelgårdsvej, Oppe Sundby
Afledt af det forestående anlægsarbejde i forbindelse med en ny bro over Roskil-
de Fjord blev der fra efteråret 2015 til foråret 2016 ved Torøgelgårdsvej, syd for  
Frederikssund, udgravet et palisadeanlæg dateret til begyndelsen af perioden 
MNB i den mellemste del af bondestenalderen (2800-2600 f.v.t.). Anlægget,  
der tolkes som en såkaldt samlingsplads anvendt til udførelse af rituelle aktivi- 
teter, fremstår som en tilnærmet oval konstruktion udgjort af 4-5 kraftige  
palisadehegn placeret uden på hinanden. Palisaderne anslås at have indhegnet  
et areal på mellem 2-3 ha. Undersøgelsen, der strækker sig ind i første halv-
del af 2016, forventes at kunne bidrage væsentligt til forståelsen af en periode  
af oldtiden, der i Østdanmark fremstår underbelyst i den arkæologiske forsk-
ning. Palisadeanlægget blev optaget på Slots- & Kulturstyrelsens top 10-liste over  
arkæologiske fund i 2016.

Sortebrødre Plads, Roskilde
Fra august 2016 til maj 2017 udgraver museet knap 3000 m² på Sortebrødre 
Plads i Roskilde forud for opførelsen af et parkeringshus. Arealet er den største 
sammenhængende flade, der hidtil er udgravet arkæologisk i Roskilde. Udgrav-
ningsfeltet er beliggende umiddelbart uden for byens middelalderlige befæst- 
ning langs indfaldsvejen fra øst. Der er foreløbig udgravet middelalderlige  
kulturlag og anlæg i form af brønde, affaldsgruber, en ovn og flere brolagte vej- 
forløb samt skel- eller drængrøfter, foreløbig primært dateret til 1100-1200-tallet.  
Selvom der endnu ikke er påvist egentlige hustomter, indikerer fundene  
tilstedeværelsen af en hidtil ukendt, men relativt omfattende og velreguleret  
forstadsbebyggelse øst for den befæstede by allerede i 1100-tallet. Fund af bl.a. 
importeret tysk glas fra 1200-tallet peger på, at forstaden ikke kun har været  
befolket af folk fra lavere, sociale klasser – som man typisk ville forvente i peri- 
ferien af byen - men også velstående borgere. På baggrund af de foreløbige  
resultater kan der således føjes væsentligt nyt til byens middelalderhistorie.



40    Årsberetning ROMU 2016

Grafisk produktion 
omfatter også 

merchandise for de  
enkelte besøgssteder.
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KOMMUNIKATION OG MARKEDSFØRING

Afdelingen varetager, med udgangspunkt i virksomhedens strategiplan, formåls-
paragraf og brandstrategi, kommunikation og markedsføring af museumskon- 
cernen ROMU samt koncernens besøgssteder. 

Afdelingen udarbejder museets strategier og manualer for kommunikation og 
markedsføring samt forestår praktisk arbejde i forbindelse hermed. Herunder  
tilrettelæggelse og eksekvering af markedsføringskampagner, produktion og  
udsendelse af pressemeddelelser, nyhedsbreve, opdatering af hjemmesider og  
databaser, layout og produktion af aktivitetsfoldere, annoncering, løbende  
pressekontakt samt drift og udvikling af museets digitale medier.

Afdelingen varetager ligeledes grafisk arbejde relateret til ROMU´s virke,  
herunder opsætning af årsskrifter og årbøger, annoncer, plakater, flyers,  
udstillingsarbejder, grafisk arbejde i forbindelse med eksterne samarbejder m.m. 

Kommunikationsafdelingens mål er at: 
• Øge kendskabet til ROMUs brand 

• Øge kendskabet til ROMUs besøgssteder, aktiviteter og faglige virke

• Sikre positiv omtale og omdømme

• Fastholde eksisterende bruger og tiltrække nye

• Genere valid brugerstatistik til brug for kvalificerede beslutninger

• Indgå i relevante markedsføringssamarbejder

• Opbygge en stærk digital profil via hjemmeside og sociale medier

Markedsføringskampagner:
I 2016 planlagde og gennemførte kommunikationsafdelingen to store markeds- 
føringskampagner i forbindelse med genåbningen af Lejre Museum i marts  
samt indvielse og åbningen af RAGNAROCK - museet for pop, rock og  
ungdomskultur i april.  

Lejre Museum – Sagnkongernes Lejre
Lejre Museum genåbnede i marts 2016 med den nye permanente udstilling 

”Sagnkongernes Lejre”. Kommunikationsafdelingen gennemførte i forbindelse 
med dette en åbningskampagne med det formål at skabe opmærksomhed om 
den nye udstilling. 
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RAGNAROCK – et helt nyt museum
Markedsføringskampagnen i forbindelse med åbningen af RAGNAROCK var  
en omfangsrig og tidskrævende arbejdsopgave for afdelingen i 2016, idetkam- 
pagnen, udover markedsføring, også indebar praktisk planlægning af den  
formelle åbningsdag d. 29. april samt den offentlige åbningsweekend d. 30. april 
og 1. maj.  

Det grundlæggende formål med kampagnen var at udbrede nationalt kendskabet 
til RAGNAROCK - Danmarks nye nationale museum for pop, rock og ung-
domskultur samt skabe begejstring og nysgerrighed om museet, udstillingerne  
og museets forskellige events og tilbud.  

Planlægning af ovenstående tog sin begyndelse allerede i sensommeren 2015. 
Som eksterne kampagnepartnere hyredes mediebureauet ”Citrusmedia”, til  
hjælp med tilrettelæggelse og praktisk udrulning af åbningskampagnen. Kam-
pagnen gik i luften fra januar 2016 med stadig stigende intensitet/tryk hen  
mod åbningen. Kampagnen blev eksekveret gennem en lang række forskellige 
indsatser bl.a. annoncering og omtaler i nationale og internationale trykmedier, 
annoncering i uderum samt stor social medie kampagne.

Brugeranalyser
Kommunikationsafdelingen udarbejder og eksekverer brugeranalyser i forbin-
delse med ROMUs virke. Formålet er, gennem afdækning af museets brugeres 
profiler, ønsker og adfærd, at kvalificere organisationens og kommunikations- 
afdelingens muligheder for at træffe relevante prioriteringer og målretning af  
markedsføringsindsatsen. 

Afdelingen samarbejder med Slots- og Kulturstyrelsen (den nationale bruger- 
undersøgelse) samt RAMBØLL (leverandør af analyseværktøj) om ovenstående. 

BIMUS og Kulturstrøget
Kommunikationsafdelingen varetager i samarbejde med ”Team Rum og Kom-
munikation” på Roskilde Bibliotekerne den fælles markedsføring af samarbejds- 
projektet BIMUS samt kulturaktørsamarbejdet ”Kulturstrøget”. 

BIMUS
Et af de mest populære BIMUS projekter i 2016 tog udgangspunkt i musikken 
og foregik på RAGNAROCK, hvor borgerne strømmede til VinylBingo-aftener 
og guitarworkshops.
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Kulturstrøget
Med udgangspunkt i kommunikationsstrategi for Kulturstrøget, er der i 2016 
udviklet nyt grafisk design og identitet for Kulturstrøget samt ny hjemmeside  
der lanceres marts 2017. Målet er gennem optimeret markedsføringen at øge 
kendskabsgraden til Kulturstrøgets fysiske placering/forløb, kulturinstitution- 
erne på ”Kulturstrøget samt arrangementer og events på Kulturstrøget.   

Sociale Medier, hjemmeside og databaser
Brugen af sociale medier er ”important shit og need to have” i et moderne  
kommunikationsbillede. Derfor har kommunikationsafdelingen gennem de  
seneste år intensiveret og udviklet vores sociale medieindsats, så den modsvarer 
omverdenens krav og behov. Formålet er at understøtte ROMUs virke og mål- 
sætning samt skabe kendskab og forståelse for ROMU - hvem vi er, hvad vi står 
for, hvad laver vi og hvad tilbyder vi omverdenen.

Grundværdierne i ROMUs tilstedeværelse på de sociale medier er åbenhed  
og dialog og bygger på sammenhæng og professionalisme - og altid med mod- 
tageren for øje! Særligt Facebook har vist sig meget nyttigt både indenfor  
kommunikation og markedsføring. Herigennem opnås også en løbende dialog 
med brugerne indenfor de rammer og betingelser, som mediet nu engang giver. 

Med udgangen af 2016 administrere og benytter kommunikationsafdelingen  
følgende sociale medier: 

Facebook profiler for: 
• ROMU 
• Roskilde Museum 
• Frederikssund Museum 
• Lejre Museum 
• RAGNAROCK
•  Tadre Mølle 
• Kulturstrøget 
• Fjordlandet

Instagram profiler for:
• Roskilde Museum
• RAGNAROCK
• Frederikssund Museum. 
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Google+ profiler for: 
• Roskilde Museum
• Lejre Museum
• Frederikssund Museum
• RAGNAROCK
• Skt. Laurentius
• Lützhøfts Købmandsgård
• Håndværksmuseet
• Tadre Mølle.  

Tripadvisor profiler for: 
• Roskilde Museum
• Lejre Museum
• Frederikssund Museum
• RAGNAROCK
• Skt. Laurentius
• Lützhøfts Købmandsgård
• Håndværksmuseet
• Tadre Mølle.  

Hjemmesider og databaser 
Kommunikationsafdelingen varetager drift og udvikling af ROMU´s koncern-
hjemmeside samt hjemmesider for ROMUs besøgssteder. Endvidere varetager 
afdelingen også opdateringer af eksterne arrangementshjemmeside eksempelvis;  
Kulturnaut, OplevLejre, Kulturbasen, RoskildeLive, Boernibyen.dk, pol.dk  
og museets billetsamarbejdsopratør billetto.dk. 

SAMARBEJDER
Kommunikationsafdelingen repræsenterer ROMU i en bred vifte af formali- 
serede kommunikations- og markedsføringssamarbejder herunder bl.a.: 

• Visitroskilde, VisitLejre og VisitFrederikssund 
• VisitDenmark 
• Wonderful Copenhagen 
• Vikingebuen 
• Nationalpark Skjoldungelandet
• DanmarkBlevTil 
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Kommunikationsafdelingen varetager og indgår aftaler vedr. markedsføring med 
eksterne udbydere herunder løbende annonceringsaftaler med aviser og medie-
partnere, rabatordninger og. lign. 

Udpluk fra de forskellige sociale platforme. Hver med deres formål, brugergruppe og 
kommunikationsmuligheder
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SAMLINGER OG BEVARING

Samlingernes ordning

Registrering
Den fællesmuseale registreringsdatabase, Regin, blev taget i brug i 2004 og 
stillet til rådighed af Kulturstyrelsen for de statslige og statsanerkendte museer. 
Databasen har været rygraden i hele museets sagsstyring og genstandsadministra- 
tion. Herfra er den lovpligtige indberetning foretaget til de to nationale registre,  
Museernes Samlinger (www.kulturarv.dk/mussam) for kulturhistoriske genstan-
de og Kunstindex Danmark (www.kulturarv.dk/kid) for kunstværker. Forøgede  
krav og ønsker til dokumentation i forbindelse med arkæologernes udgrav- 
ningsarbejde betød for nogle år siden, at de arkæologisk arbejdende museer  
udarbejdede en sideløbende database MUD, Museernes Udgravningsdata, som 
ROMU også anvender. 

Samtidig registrerede flere af hovedmuseerne, både de kulturhistoriske og kunst-
historiske, i egne udviklede systemer. For at finde fælles fodslag og ensartet  
registreringsprocedurer besluttede Slots- og Kulturstyrelsen i 2013 med opbakning 
fra museumsverdenen at udvikle et nyt fælles ”up-to-data”-system, der ikke  
længere vil være et tilbud til museerne, men som museerne fremover forplig-
tes til at anvende. Det nye system har fået navnet SARA.  ROMU har deltaget  
som medlem af en af styrelsen nedsat livlinegruppe, der følger arbejdet som  
rådgivende referencegruppe. I efteråret 2016 deltog museet således i en større 
testkørsel af systemet. Ibrugtagningen af SARA har trukket ud, og tidsplanen  
er justeret et par gange, men forventes nu klar i foråret 2017.

ROMUs samlinger består af ca. 184.000 museumsnumre/genstande, og ROMU 
har for nærværende indberettet ca. 94 % til Museernes Samlinger. Museet har ad 
flere omgange modtaget støtte til at få overført de ældre, analoge registreringer  
til Regin og Museernes Samlinger. 

Ved hjælp af ekstern hjælp er registreringen af Domkirkemuseets store, fine  
tegningsarkiv påbegyndt og registreringsdata og -fotos indtastet i Regin. De regi-
strerede tegninger daterer sig primært til midten og sidste halvdel af 1800-tallet. 

Afdelingen har nedpakket og magasineret fund fra flere af de store, arkæologiske 
udgravninger, der i disse år pågår i Frederikssund Kommune, bl.a. i forbindelse 
med den planlagte bro over Roskilde Fjord. 

Den 28. oktober foretog museets økonomiske revisorer den årlige lovpligtige  
samlingsrevision på ROMU, hvor der stikprøvevis blev udvalgt 25 genstande,  



Årsberetning ROMU 2016    47 

der blev fremfundet og registreringen forevist. Revisionen gav ikke anledning til 
bemærkninger. 

Museets samlinger – også den del, der befinder sig på magasin – er tilgængelige 
for offentligheden efter aftale og besøges jævnligt af forskere, studerende og andre 
interesserede. 

Indlån
De senere års intense brug af metaldetektorer blandt amatørarkæologer har  
betydet en stor stigning i arkæologiske genstande, der via museet indsendes  
til danefævurdering. Museet har efterfølgende fået en stor del af disse fund  
udlånt af Nationalmuseet. Den 6.-7. oktober 2016 foretog Nationalmuseet  
en revision, hvor de udlånte genstande til ROMU (Roskilde Museum) blev besig-
tiget. Det drejer sig om ca. 650 indlån. Samtidig blev også de udlånte genstande  
til Domkirkemuseet revideret. Her drejede det sig om 15 genstande. I 2015  
blev den tilsvarende revision foretaget på Frederikssund Museum.

ROMU sørger for løbende at opdatere sine databaser og sager, for hele tiden at 
kunne holder styr på disse ganske mange deponeringer.

Fugleskydning
I 2003 indgik museet en aftale med Roskilde og Omegns Fugleskydnings- 
selskab om deponering af selskabets skiver på museet. 89 skiver har været vist  
i udstillingen på Roskilde Museum, mens resten i 2015 blev ophængt på Roskil-
de Rådhus. Skiverne er i de forløbne år takket være selskabets ihærdige indsats  
med at skaffe økonomiske midler blevet restaureret. I 2016 blev 32 skiver  
restaureret. Fugleskydningsselskabet erhvervede i årets løb en betydelig skive fra 
1847. Det år blev en af byens store købmænd, Søren Borch, fuglekonge, og han 
lod sin stedsøn, den senere kunstmaler Jacob Kornerup, male sin skive. Skiven 
har indtil nu været i slægtens eje. Fugleskydningsselskabet deponerede straks  
den nye skive på museet.

Udskillelse
Museet gennemgår løbende sine samlinger med henblik på en opkvalificering, 
hvor genstandenes kulturhistoriske og formidlingsmæssige værdi sammen- 
holdes med deres bevaringsstand. Med de sammenlægninger, landets museer  
har været igennem, sker der ligeledes en sammenlægning af samlinger, hvil-
ket ofte betyder, at genstandstyper findes i flere eksemplarer. Dette er også til- 
fældet for ROMU. Et ønske om udskillelse/evt. kassation af genstande skal  
godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen efter nedskrevne retningslinjer. ROMU 
udskilte i 2016 45 genstande, hvoraf en del er overgået til andre museer, andet  
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til museets studiesamling, der bruges i formidlingsøjemed. Museet har ikke samme 
bevaringsforpligtelser over for denne samling som over for de egentlige museums-
samlinger.

På tilsvarende vis har museet modtaget udvalgte genstande til sin studiesamling 
i forbindelse med nedlæggelsen af Dansk Skolemuseum, hvis samlinger i flere år 
har været opmagasineret i containere. På lignende vis har museet lagt billet ind 
på genstande fra det ligeledes lukkede Told- og Skat Museet, og afventer p.t. en 
endelig overdragelse.  

Udlån
Ligesom museet også i år har haft glæde af indlån fra andre museer og privat-
personer til museets udstillinger, bidrager museet gerne med genstande til andre 
museers og institutioners udstillinger.

Middelaldermønter til udstillingen ”iwillmedievalfutureyou4” på Museet for 
Samtidskunst. 

Munkesten med aftryk af pote blev udlånt til arkitekturbiennalen i Venedig i 
perioden 25.5.16-1.7.2017.

Til den årlige danefæudstilling på Nationalmuseet har ROMU bidraget med et 
udvalg af genstande fra den såkaldte Ll. Karleby-skat, som i efteråret og julen 
2015 blev udstillet på Roskilde Museum.

Udlånet af ornamenterede benplader fra et skrin, fundet ved udgravninger i  
Margrethehåb, Roskilde, er blevet forlænget, men hjemtages i 2017 til de  
permanente udstillinger på Roskilde Museum. 

Indsamling 
Ifølge museets indsamlingsstrategi sker indsamling af genstande primært i til- 
knytning til den forskning, der udøves på museet. 

For arkæologien betyder det, at tilvæksten, som hidtil, først og fremmest stam- 
mer fra de mange udgravninger, der foretages i disse år. Desuden ses en  
stadig større tilvækst af detektorfund gjort af privatpersoner. Nogle erklæres  
af Nationalmuseet for danefæ og er dermed Nationalmuseets ejendom. Det 
har hidtil været praksis, at disse deponeres på ROMU, men nye retningslinjer  
udsendt af Nationalmuseet i 2016 betyder, at danefæ fremover alene deponeres  
i forbindelse med udstillinger eller som led i forskningsprojekt. Fælles for  
disse fund er, at fundstederne indmåles, så de vigtige oplysninger om præcist  
findested bevares, og – skønt ikke fundet ved udgravning – kan give fingerpeg 
om f.eks. bebyggelse. Arbejdet med administration af danefæ, både indsendelsen 
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til Nationalmuseet og den efterfølgende returnering, har i de senere år udgjort en 
stadig stigende arbejdsmængde.

Nyere tid er langt mere afhængig end arkæologien af, at privatpersoner og in-
stitutioner ønsker at donere genstande til museet. Denne positive holdning er 
museet taknemmelig for, men de stadig voksende samlinger og anderledes krav til  
de kulturhistoriske oplysninger om genstandene betyder, at museet er restriktiv  
i sine beslutninger om at lade nye genstande indgå i museumssamlingerne. 

I forbindelse med åbningen af Ragnarock er dansk rockmusik og ungdomskultur 
en vigtig del af museets forskningsstrategi. I 2016 har museet holdt flere møder 
med Roskilde Festival, der har ønsket at overdrage festivalens store samling af  
genstande, billeder, lydoptagelser og arkivalier. Møderne er desuden holdt med 
Roskilde Lokalarkiver. Opgaven er stor og kan kun løses i samarbejde med  
festivalen og med udefrakommende ressourcer såvel økonomiske som mand-
skabsmæssige.      

Udstillinger
I forbindelse med planlægningen af nye, permanente udstillinger blev de eksi- 
sterende udstillinger på Færgegården nedtaget i januar-februar måned og  
genstandsmaterialet nedpakket. På tilsvarende vis blev udstillingerne på Roskil-
de Museum nedpakket i oktober-november måned. Alle nyere tids-genstande 
blev i den forbindelse fotograferet og billeder lagt i registreringsdatabasen Regin.  
På forhånd var genstande, der skulle anvendes i de nye udstillinger, blevet udvalgt, 
men resten blev nedpakket og sat på magasin. Den endelige magasinering vil 
foregå i 2017.  

I forbindelse med de nye udstillinger har afdelingen været behjælpelig med  
udtagning af genstande og i Frederikssund at lave lister over de udtagne genstande.

Afdelingen har løbende opgaver i forbindelse med sær- og spotudstillinger. I 2016 
har det bl.a. affødt opgaver i forbindelse med Guiar On/Off samt markeringen af 
10-året for nedlæggelsen af Gundsø Kommune.

Bibliotek
Museet modtager hvert år mange publikationer især ved bytteforbindelser  
med andre museer i Danmark og i udlandet. Elektronisk katalogisering af nyind-
komne bøger varetages af frivillig arbejdskraft.

Siden museets administration flyttede til Munkebro 2, har hovedparten af  
museets bibliotek været nedpakket. Kun tidsskrifter og dele af den arkæologiske 
litteratur er blevet genopstillet. Det forventes, at øvrige monografier kan genop-
stilles i 2017.
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Konservering og bevaring 

Bevaringsarbejdet på ROMU i 2016 har især koncentreret sig om følgende:

• Præventiv bevaringsindsats:  
Samlingstilsyn og klimamonitorering. Nye museumsmagasiner. Opsætning 
af fjernaflæste dataloggere. Tilretning og etablering afarkæologiske klimaskabe. 

• Aktiv bevaringsindsats:  
Opbygning af konservering og laboratorium. Klargøring og konservering  
af museumsgenstande til udstilling på RAGNAROCK og Lejre Museum. 
Montering af museumsgenstande i udstilling. Bygherrebetalte arkæologiske 
tilbud. Analyser og metodeudvikling. 

• Sankt Laurentii Kirkeruin:  
Tilsyn og klimamonitorering.

• Samlingsforvaltning:  
Ekstern og intern rådgivning, vidensdeling og formidling. 

Præventiv bevaringsindsats
Samlingstilsyn: Der er ført samlingstilsyn på museets magasiner, i udstillinger, 
Sankt Laurentii Kirkeruin og Domkirkens udstilling. Der er udført sektionsvis 
måling af relativ luftfugtighed og overfladetemperatur i museets magasiner 
med henblik på at identificere og forebygge kuldebroer, zoner med mikroklima  
og risiko for skimmel. På baggrund heraf iværksættes præventive tiltag.

Nye magasiner på ROMUs strategiplan: Der er taget indledende kontakt til  
ledere af passivt, klimatiserede museumsmagasiner i Danmark mhp. erfarings- 
deling af viden herom. Arbejdet med nye magasinforhold til ROMUs samlinger 
er i øvrigt sat i bro i 2016 til fordel for opbygning af udstillinger i Lejre, på  
RAGNAROCK og i Frederikssund. 

Fjernaflæste dataloggere: I 2015 var der to nedbrud af klimaanlæg på museets  
magasiner. Ved udgangen af 2015 blev det besluttet at indkøbe og etablere  
fjernaflæste dataloggere, så monitorering kan ske med tættere intervaller.  
Et system fra Profort blev udvalgt og opsat på magasinerne i Roskilde og i  
Frederikssund i januar 2016. Systemet finjusteres og er fuldt funktionsdygtigt 
i marts 2016. I marts 2017 kan aflæses en årsvariation, og klimaanlæggene  
på magasinerne kan finjusteres herefter. 

Arkæologisk jern: Arkæologisk metal skal opbevares ved lav relativ fugtighed  
for at undgå nedbrydning, hvilket også sparer timer i konserveringsprocessen.  
Der blev i 2015 indkøbt tre klimaskabe til arkæologisk metal. Disse er klargjort 
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med silikagel i ROMU.s arkæologiske fundkælder. Der er ligeledes indkøbt  
klimakasser til opbevaring af arkæologisk jern i felten.

Aktiv bevaringsindsats
Konservering: Konserveringsværkstedet står for den løbende behandling af  
nyindkomne genstande, arkæologiske og recente, vurderer konserveringsbehov, 
udarbejder tilbud på rekvirerede sager og er ansvarlig for, at udførelsen sker.  
Målet er at styrke konserveringsindsatsen i eget hus. Der er fokus på at opbyg-
ge og videreudvikle de grundlæggende laboratorieforhold, strategier og proces- 
ser, så ROMUs mange behov tilgodeses bedst muligt. Regler omkring proces- 
ventilation er undersøgt, og der er afsat midler til etablering. 

Udstillinger: I forbindelse med opbygning af de permanente udstillinger på  
Lejre Museum og RAGNAROCK, museets i foråret 2016 forestået klargøring 
og konservering af museumsgenstande, rådgivet om materialer, lysniveauer  
og klima. Montering af udstillingerne er sket i et samarbejde med konservator  
og smed Henrik Dinesen samt med assistance fra to projektansatte konservatorer. 
 I efteråret 2016 er der arbejdet med klargøring af museumsgenstande til den  
nye permanente udstilling på Frederikssund Museum.

Arkæologisk genstandsmateriale: Det tilstræbes, at de fleste arkæologiske materi-
alegrupper behandles og konserveres på eget værksted. I 2016 blev kun et enkelt 
fund sendt til konservering i eget hus. Det drejer sig om genstande fra romertids-
bebyggelsen Stålmosegård, etape III.

Sankt Laurentii Kirkeruin
Museet fører tilsyn med kirkeruinen under Sankt Laurentii Kirke og forestår  
klimamonitorering i ruinen. Uregelmæssigheder indrapporteres til Slots- og Kul-
turstyrelsen. 
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FORSKNING OG UNDERSØGELSER 

Der forskes på museet inden for områderne forhistorisk- og middelalderarkæologi, 
nyere tid i Frederikssund, Lejre og Roskilde. Desuden forskes der i rockens kultur- 
historie i Danmark.

Undersøgelser og forskning i 2016 har desuden været præget af de igangværende 
udstillingsopgaver.

Nyere tid
Statsbegravelser i Roskilde Domkirke
I forbindelse med begravelsen af en dræbt politimand d. 16. december 2016,  
har museet på begyndt en undersøgelse om statsbegravelser i Roskilde 
Domkirke. Projektet ligger i forlængelse af forskningsstrategien 2016-2018,  
hvor Domkirkens centrale rolle for byens udvikling og identitet ønskes udfoldet. 

BP Motellet
I forbindelse med research til de kommende udstillinger har museet påbegyndt  
en mindre undersøgelse af BP Motellet, der lå på Hovedvej 1 og var det før-
ste motel i Danmark. Der blev foretaget interview samt en mindre indsamling  
af genstande fra motellet. 

Kropsudsmykninger og påklædning
ROMU foretog d. 23.-25. juni en omfattende fotodokumentarisk indsam-
ling under heavy metal festivalen Copenhell. Formålet med indsamlingen var, 
at dokumentere kropsudsmykninger, påklædning og andre visuelle udtryks- 
former blandt heavy metal fans. Billeder fra indsamlingen indgår i en større  
undersøgelse om kropskultur og påklædning som kommunikations- og udtryks-
middel i heavy metal-kulturen. Undersøgelsens resultater vil blandt andet indgå 
i en kommende opdatering af udstillingen på Ragnarock, der vil sætte fokus på 
sammenhængen mellem mode og populærmusik. 

Arkæologi
Hustomter fra bondestenalder og tidlig bronzealder
Museet er repræsenteret i styregruppen for et projekt om de særlige toskibede 
huse fra bondestenalderen og tidlig bronzealder. Projektets hovedformål er en 
omfattende publikation med arkæologisk kildemateriale fra hele Danmark: 

”Houses for the living. Two-aisled long-houses from the Neolithic and Early  
Bronze Age in Denmark”. Bogen, som har internationalt sigte, redigeres af 
ROMU i samarbejde med Kroppedal Museum og Nationalmuseet. I 2016 er 
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der arbejdet med redaktion af artikler, katalog, finansieringsplan samt påbegyndt 
oversættelse. Bogen forventes udgivet i 2017 eller 2018.

Jernalderens genom
Museet har i 2016 samarbejdet med Center for Geogenetik ved Københavns  
Universitet. Vi har stillet en række humane knogleprøver fra gravpladser til  
rådighed for et forskningsprojekt, som skal kortlægge jernaldermenneskenes  
genetiske sammensætning. Hvis resultaterne er brugbare, forventes det, at museet 
indgår samarbejde om publicering af materialet sammen med centret.

Konservering
Skimmelsvampe i Danmarks Kulturarv
Som en del af museets forskningsstrategi er der udarbejdet en ph.d.  
projektbeskrivelse ”Skimmelsvampe i Danmarks Kulturarv”, der blev  
prækvalificeret ved KADK, det Kongelige Danske Kunstakademis skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering til indsendelse til det Det Fri  
Forskningsråd i april 2016. I forlængelse heraf er udarbejdet fondsansøg-
ninger til at løfte projektet som en erhvervs-ph.d. tilknyttet ROMU mhp.  
alternativ finansiering. 

Konstatering af skimmel i museumssamlinger er et tiltagende problem og  
forekommer nærmest uoverstigeligt for de ramte museer at løse. Skimmelvækst 
er et bevaringsproblem, der nedbryder kulturarv og et arbejdsmiljøproblem,  
der kan give helbredsgener for museumsansatte. Forskning på området mangler  
og museer handler derfor i blinde, når skimmel bekæmpes. Erhvervs-ph.d.  
projektet adresserer netop denne problemstilling ved at generere ny viden om 
identifikation og rensning af skimmel i museumssamlinger og kvalitetskontrol  
af samme. En viden, der kvalificerer handlegrundlaget, så omkostningstung  
rensning kan iværksættes på et fagligt kvalificeret grundlag. Projektet har derfor 
stor nytteværdi for museer med skimmelinficerede samlinger.

Projektet har fået en meget fin opbakning af de ansøgte fonde. Kulturministe- 
riets forskningspulje har bidraget med 568.000 kr., Danmarks Innovations- 
fond har bidraget med 1.072.000 kr. og STARK/Silvan fonden har bidraget  
med 1.200.000 kr. Ph.d. projektet er således fuldt finansieret og igangsættes 
i september 2017.

Ph.d.-projektet udføres i et interdisciplinært forskningsmiljø mellem ROMU, 
KADK Institut for Konservering og DTU Institut for Bioteknologi og Biomedicin. 
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Formidling

Sanselig Sprogstimulering
I 2015 igangsatte Frederikssund Museum, i tæt samarbejde med J. F. Willumsens 
Museum, Frederikssund Kommunes Udviklingscenter for Børn og Børnekultur  
(UBK) samt Frederikssund Bibliotekerne, det to-årige projekt Sans Sproget.  
Projektet har til formål at udvikle nye undervisningsmetoder, undervisnings- 
materialer samt samarbejdsformer målrettet undervisningen af børn med sprog-
vanskeligheder i alderen 5–8 år. Projektet har særligt fokus på, hvorledes visuelle 
og sanselige processer kan styrke den sprogstimulerende undervisning. 

Sans Sproget er et aktionsforskningsprojekt, hvor deltagerne i projektgruppen 
betragtes som projektets forskere. Tilgangen er baseret på et synergisk forsk-
ningsdesign med følgende elementer: Planlægning, aktioner, observationer  
og refleksioner over undervisningsmetoder, der stimulerer sprogudviklingen. 
Personale fra museerne, UBK samt bibliotekerne udfolder deres forskning,  
baseret på  output fra fælles læringsdage, gennem publicering af faglige artikler  
samt afholdelse af seminarer mv. Projektet støttes med midler fra Kulturstyrelsen. 

Vores Museum/ROCKSPOR
Museet indgik i 2016 som partnermuseum i forskningsprojektet Vores  
Museum, som med en stor bevilling fra Velux Fonden og Nordea Fonden 
skal undersøge forholdet mellem oplysning og oplevelse i innovativ og digital  
museumsformidling. Projektet kører over tre år, og museet deltager med det  
digitale indsamlings- og formidlingsprojekt Rockspor (tidl. Rockens Danmarks-
kort), ligesom det er repræsenteret i Vores Museums styregruppe. Forsknings- 
dimensionen består i at Rikke Haller Baggesen, adjunkt på RUC, skal følge  
Rockspor og undersøge interaktionen mellem brugere og museum, bl.a. ved  
at lave interventioner på sitet og afholde workshops med udvalgte brugere.  
Dette sker i tæt samarbejde med museets inspektører, hvilket også sikrer, at den 
viden, der genereres, bliver integreret i museet.
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FORMIDLING

ROMU er en aktiv og deltagende facilitator for social interaktion. ROMU er  
et museum, hvor både ”det nye” og aktuelle tilbydes på lige fod med det  

”historiske og traditionelle”. Hvor udstillinger og aktiviteter byder indenfor i rum, 
hvor kreativ tænkning kan udfolde sig, og hvor publikum kan se og interagere 
med kulturhistorien og hinanden. 

Udstillinger

Sankt Laurentius
VR-kikkert
Til efterårsferien åbnede ROMU åbner en helt ny VR-kikkert i Sankt Laurentius 
kirketårn. Gennem VR-kikkeren (virtual reality) kan den besøgende se, hvordan 
udsigten fra kirken muligvis har set ud i henholdsvis år 1150, år 1500 og år 1930. 

År 1150 - Kirken blev bygget i frådsten, som er en form for kalk, der kunne bry-
des i lokale kalkbrud flere steder i Roskilde. Almindelige huse blev stadig bygget 
af træ og med lerklinede vægge. Torvet var allerede et centrum i byen med kirke, 
kirkegård og handel.

Udsigten fra  
kirken gennem  
VR-kikkerten i  
Skt. Laurentius
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1500-tallet - Teglsten havde man selv kunnet fremstille, siden domkirkebyggeriet 
begyndte sidst i 1100-tallet. Det gav muligheder for at bygge større og højere. Sct. 
Laurentii kirke var endnu en af få bygninger ved torvet af tegl. Resten var stadig 
mere ydmyge huse i bindingsværk.

År 1931 - Det er kun resterne, der er tilbage af kirken. Det skyldes at man allerede 
i begyndelsen af 1530’erne begyndte at rive kirken ned. Årsagen var indvarslingen 
af reformationen.   

Frederikssund Museum
Historieviften
I juni åbnede museet således Historieviften i haven til Frederikssund Museum. 
Historieviften er blevet til i et samarbejde med MUSERUM og støtte med en 
anlægsbevilling fra Frederikssund Kommune.

Historieviften er en historisk sanselegeplads, hvor børn og voksne sammen  
kan lege sig igennem de historiske perioder: Oldtid, Vikingetid, Middelalder 
og Nyere tid. Legepladsen er bygget op om en række elementer, som referer til  
perioderne og bringer alle sanser i brug. I oldtiden kan man blandt andet gå 
på sansestien, smage urter og plukke bær. I vikingetiden kan man sejle med  
vikingeskib, mens middelalderen blandt andet byder på en flyvetur på ryggen af 
den venlige drage. I nyere tid kan man eksperimentere med potter og pander i  
mudderkøkkenet. Museets publikum har været hurtige til at tage legepladsen til 
sig, og den besøges dagligt af flere grupper af børn fra Frederikssund Kommunes 
institutioner. 

RAGNAROCK
COVER ART
Da RAGNAROCK åbnede var der, udover basisudstillingen, en galleriudstilling 
i foyeren om sammenhængen mellem billedkunst og pladecovers: COVER ART. 
Udstillingen viste en række ikoniske pladecovers, udvalgt i temaer, samt en række 
kunstværker, som har dannet forlæg for pladecovers – eller omvendt har ladet sig 
inspirere af pladecovers.

OnStage BackStage og PICTURE THE MUSIC (2015)
Hal 7 lagde i forbindelse med åbningen rum til to fotoudstillinger: Den ene med 
reproduktioner af Bent Rejs billeder fra serien OnStage BackStage, hvis originaler 
er en del af museets samling og hænger udvalgte steder på museet. Den anden 
var Copenhagen Photo Festivals 2015 udstilling PICTURE THE MUSIC, som 
havde RAGNAROCK som sidste stop efter en landsdækkende turné.
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Havde børn i 
oldtiden mon deres 

eget værelse? Børn på 
Kulturstiforløb besøger 

stenalderbopladsen. 
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Spotudstillingen 
Guitar On/Off.  

Et samarbejde med  
musikmuseerne i Paris 

og Barcelona
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RAGNAROCK on tour
I maj søsatte RAGNAROCK i samarbejde med Tuborg Musik rejseudstillingen 
’RAGNAROCK on tour’, som med start på Jelling Musikfestival rejste rundt på 
sommerens musikfestivaler og præsenterede highlights fra museets basisudstilling.

PICTURE THE MUSIC (2016)
I august blev RAGNAROCKs gang bag patioen indviet som galleri for spotud-
stillinger. Det skete med udstillingen PICTURE THE MUSIC, produceret af 
Copenhagen Photo Festival, med hvem museet også samarbejdede om bogud- 
givelsen af samme navn.

BEATshirt - idolet på trøjen
I oktober blev udstillingen erstattet af udstillingen BEATshirt - idolet på trøjen, 
en udstilling om fankultur og band t-shirts, produceret af P6 BEAT.

Guitar On/Off
I december åbnede spotudstillingen Guitar On/Off, produceret i samarbejde  
med musikmuseerne i Paris og Barcelona, i RAGNAROCKs foyer. Museet  
producerede yderligere et lokalt modul som supplement til hovedudstillingen, i 
form af 13 udstillede guitarer fra prominente, danske guitarister. Udstillingens tema  
blev udgangspunkt for en række arrangementer i løbet af udstillingsperioden.

Permanente udstillinger
I 2016 åbnede ROMU både RAGNAROCK – museet for pop, rock og ung-
domskultur, samt en nyopsætning af Lejre Museum. 2016 er der desuden ble-
vet arbejdet på nyopsætning af basisudstillingerne på Frederikssund Museum og  
Roskilde Museum.

I alle nyopstillinger har vi søgt, at tænke det moderne og fremtidiges museums- 
publikum ind - både i bygningsindretning og udstillingsdesign. På hvert museum 
har vi indrettet dele af bygningerne til områder med fri adgang. Det skal således 
være muligt at komme på museet uden at ”gå på museum”. I gratisområderne  
er der indrettet et gratisområde med butik og bogcafé/flexrum. 

Der er indrettet Børnehjørne med aktuelle aktiviteter klar, og der er læsestof  
til både børn og voksne. 

Udstillingsrummene er også indrettet som sociale rum, hvor publikum mødes. 
Stopper op. Sætter sig ned. Fordyber sig. Taler sammen og føler sig godt tilpas. 



60    Årsberetning ROMU 2016

RAGNAROCK

Den 29. april åbnede H.K.H. Kronprins Frederik RAGNAROCK – museet 
for pop, rock og ungdomskultur, et nyt nationalt, kulturhistorisk samtidsmu-
seum med fokus på musik og ungdomskultur. Museet formidler ungdomskul-
turens udvikling – fortalt gennem rockens og poppens lyd, billeder og symboler. 
Det handler om, hvordan unge med musikken har flyttet grænser og påvirket  
samfundet gennem fx nye danseformer, forbrug, politiske holdninger, stiludtryk, 
brug af musikafspillere og nye teknologier – og meget mere. Det handler om os, 
når vi lytter til musik, danser, kæmper, skaber og dyrker idoler.

Udstillingen
Ungdommen har siden 1950’erne udtrykt sig gennem rock- og popmusikken  
i dens mange afskygninger. Musikken er en af de stærkeste, kulturelle bevægelser  
i det 20. og 21. århundrede, og det er den bevægelse, RAGNAROCK formid-
ler og dokumenterer. Museet er en kalejdoskopisk rejse gennem temaer, som  
engagerer, aktiverer og giver sved på panden.

Udstillingstemaerne er en afspejling af museets undersøgelsesområder. De bliver 
udfoldet i den 1200 m2 store udstilling: 

• Da musikken så lyset 
Musik er lyd, men det er også en visuel oplevelse. Lys er i dag en integreret 
del af det musikalske udtryk ved koncerter og festivaler, men sådan har det 
ikke altid været.

• Musik og dans 
Flere musikkulturer er opstået på baggrund af dansekulturer, og dans har 
ofte været det kropslige element, der har populariseret ungdoms- og sub- 
kulturer – fra rock’n’roll til clubbing.

• Kan musikken ændre verden? 
Musik og ungdomskultur har gået hånd i hånd gennem tiden, og pop- og 
rockkulturen har ageret talerør for ungdommen. For nogle ungdomskulturer 
har musikken fungeret som egentlig modstandsform og mobilisator.

• Musikalske strømme 
Fra jazzens indtog i 1920’erne over introduktionen af rock’n’roll og frem  
til i dag: Udviklingen i dansk pop- og rockkultur har vist sig i genrer og 
strømninger, som har lånt fra hinanden og fra udlandet og blevet til i en  
stor, musikalsk strøm.

• Plakattrappen 
Plakaten er uomgængelig i rock- og popkulturen, og museet har en stor  
samling af netop koncertplakater m.m. Som et visuelt blikfang er den med 
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til at fange forbrugernes opmærksomhed, og samtidig giver hver enkelt 
plakats unikke stil en visuel identitet til den kunstner eller det spillested,  
den reklamerer for.

• Fandrenge og fanpiger 
Idolfotos og plakater giver fankulturen et boost, og omkring 1960 raser 
Otto Brandenburg-feberen, efter han at blev lanceret som det første danske 
teenageidol. Skrig, tatoveringer, autografer, fankreationer og meget mere følger 
i kølvandet i en historie, som forener dagens unge med 1950’ernes unge.

• Den røde tråd 
Pop-, rock- og ungdomskulturen har altid haft en dobbelt rolle i forhold til 
det omkringliggende samfund: Både som en afspejling af tiden og som en 
kultur, der påvirkede samfundet i nye retninger.

• Elektrisk intimitet 
DRs radioprogram Det Elektriske Barometer har i mere end 30 år sat unges 
dagligdag, drømme og kærlighed i fokus – med musikken som omdrejnings-
punkt og pejlemærke.

• Rotation 
Musikoplevelser hænger tæt sammen med teknologi. Musikforbrugere har 
op gennem tiden mødt musikken via forskellige medier og afspillere som 
radioen, pladespilleren, mp3-afspilleren og streamingtjenester.

• Demoteket 
Musik er en dynamisk proces; forud for de kendte numre, man hører på 
officielle indspilninger, ligger timers slid i øvelokalet og studiet. Museets 
samling af demooptagelser m.m. giver mulighed for at dykke ned i gamle 
demoer, live- og alternative udgaver af numre med kendte, danske kunstnere.

• Jagten på den fede lyd 
Musikere har til alle tider dyrket og jagtet den fede lyd, men der har været 
forskellige tekniske forudsætninger for jagten: Fra akustikken i kirkekrypter 
og badeværelser, over milliondyre professionelle studier til DIY-musikeren 
med laptoppen i soveværelset.

• Verdens største kor 
Som afslutning på udstillingsoplevelsen bliver museets gæster inviteret til 
at deltage i verdens største kor ved at indspille en vokalbid i et studie. Alle 
bidrag samles, og koret vokser hver dag som et dynamisk video- og lydværk.

Kunsten
Udover basisudstillingens temaer er der en række andre faste, om end dynami-
ske, udstillingselementer. Som en integreret del af basisudstillingen er en række 
kunstværker af samtidskunstnere og musikere. De fungerer som kommentarer 
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til udstillingens temaer og kan samtidig opleves på egen hånd i form af en række 
lydfortællinger lavet specifikt til udstillingen. Kunstværkerne er en donation fra 
Ny Carlsberg Fondet. De suppleres af den danske fotograf Bent Rejs billeder fra 
OnStage/BackStage-udstillingen, som kan opleves i museets øvrige rum, fx foyer, 
galleritrappe og VIP-rum.

Dilemmaspil Upcoming
Et andet element er dilemmaspillet Upcoming, som sætter fokus på musikbran-
chen, og hvad der skal til for at opnå succes som ungt, håbefuldt band. Spillet ud-
foldes på spilstationer placeret langs basisudstillingens temaer og kan både spilles 
på egen hånd, som del af en gruppe og som del af museets undervisningstilbud.

Museet som mødested
Hele stueetagen på RAGNAROCK har lige fra åbningen været tænkt som et 
socialt rum, hvor man som gæst kan komme uden nødvendigvis at løse billet til 
udstillingerne. Her er indrettet café og butik i foyeren, og bagved caféen findes 
patio, formidlingsværksted og galleri. Caféscenen giver endvidere mulighed for 
at afholde gratis arrangementer, ligesom BIMUS-samarbejdet har resulteret i en 
dynamisk bogsamling, som løbende skifter med de temaer, der præger museets 
formidlingsaktiviteter.

Lejre Museums nye udstilling ”Sagnkongernes Lejre”

Med kulturminister Bertel Haarder genåbnede ROMU marts 2016 en ny, mo-
derne udstilling “Sagnkongernes Lejre” på Lejre Museum. I den nye udstilling på 
Lejre Museum har museet valgt at fokusere på den periode, som er helt unik for 
område: Historien om Gl. Lejres store betydning i jernalderens og vikingetidens 
Danmark - perioden år 500-1000. 

Moderniseringen af Lejre Museum har mødt bred opbakning. Lejre Kommune, 
Knud Højgaards Fond, Lejre Museumsforening og Camilla og Lars Vedsmand 
har ydet økonomisk støtte. Lejre Museums nye udstilling er skabt i samarbejde 
med designbureauet Dearbrand. 

Sagnkongernes Lejre
I årene fra 1980’erne og frem til i dag har ROMUs undersøgelser i Gl. Lejre 
afdækket enestående arkæologiske fund, bl.a. nogle af oldtidens største, kendte 
bygninger. Udgravningerne i Lejre fortæller historien om et af jernalderens og vi-
kingetidens største magtcentre – med store haller og opsigtsvækkende fund. Den 
nye udstilling Sagnkongernes Lejre tager udgangspunkt i både de overleverede 
sagnomspundne fortællinger og de arkæologiske fund i kulturlandskabet udenfor 
museet. 
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Kunsten
ROMU har gennem flere år samarbejdet med kunstnerne Maja Lisa Engelhardt 
og Peter Brandes. På Lejre Museum har Maja Lisa Engelhardt stået for den nye 
farvesætning af udstillingsrummene samt cafe og butik. Peter Brandes skulptur 
Hov Hjelm Hest efter Skjold er blevet flyttet fra museets indergård til nyindret-
tet forplads, og derudover har kunstnerne bidraget med værker inde på museet  
inspireret af områdets kulturhistorie. 

Udstillingen
Udstillingen er delt op i tre overordnede temaer. I det første præsenteres publi-
kum for kilderne - de skriftlige sagn og krøniker samt de arkæologiske vidnesbyrd. 
Det er her, man får en introduktion til Lejreområdets historie.

Det andet hovedforløb er udformet som et stort digitalt vægkort, hvor man aktivt 
kan søge oplysninger om monumenterne og udgravninger i landskabet rundt om 
museet. 

I det tredje hovedafsnit præsenteres museumsgæsten for Lejreområdets arkæolo-
giske skattefund, bl.a. Danmarks største sølvskat, Mannerupskatten, Gevninge-
fundet samt den verdensberømte Odinfigur, der i udstillingen bliver formidlet 
gennem interaktiv video og lyd.

Udstillingen benytter sig af både sanse- og generationsrelaterede formidlingsspor. 
Det betyder f.eks., at der er formidlingstilbud til brugere, der tilegner sig viden 
gennem f.eks. billede, lyd og berøring, ligesom der er et ”formidlingssprog” til før-
skolebørn. Hvilket også fremmer den indbyrdes kommunikation under besøget.

Museet i lommen
ROMU har til udstillingen udviklet en app – Lejrekonger, der tager de besøgende 
med rundt til Gl. Lejre-områdets fredede fortidsminder og til området vest for Gl. 
Lejre, hvor de store vikingehaller engang lå. I butikken er det muligt at låne en 
Ipad. Appen kan også downloades til mobiltelefoner, og derfor det er også muligt 
at gå på opdagelse i Lejrekongernes fodspor udenfor museets åbningstid. 

Skoleundervisning
Til de nye udstillinger er der blevet udviklet en række nye undervisningsforløb.  
Med bevægelse og varieret undervisning sikres en forståelse af Lejres betydning i 
jernalderen og vikingetiden. Undervisningsforløbene tager afsæt i de fantastiske 
fortællinger, kildekritik og arkæologi. Det er vigtigt, at eleverne i forløbene mø-
der forskellige eksperter og på den baggrund stifter bekendtskab med museale 
arbejdsmetoder.
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Sidste del af udstillingen er 
udformet som en moderne 
abstraktion over en lejrehal.  
Her udstilles genstande, som  

er knyttet til livet i hallen. 
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arbejdet intensivt 

på renoveringen af 
bygningerne. Afholdte 

museet også mange 
arrangementer.
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Frederikssund Museum "Menneske og Fjord"

I marts 2017 åbner ROMU den nye basisudstilling ”Menneske og Fjord” på Fre-
derikssund Museum. Udstillingen formidler Roskilde Fjords kulturhistorie fra 
oldtid til nutid med eksemplificering af Frederikssund Kommunes kulturhistorie. 
Udstillingen tilbyder alle besøgende en vedkommende, levende og aktiv muse-
umsoplevelse, hvor hovedpræmissen er den besøgendes mulighed for personlig 
identifikation med udstillingens fortællinger. 

Fokus for udstillingen er samspillet mellem mennesket og fjorden og omfatter 
temaer indenfor både arkæologi og nyere tid. 

Udstillingen
Udstillingen er opbygget omkring en række temaer: 

• Velkomstområde  
Introducerer stedet, hvor Frederikssund Museum har til huse. Temaet for-
midler forskellige tiders fjordforbindelser, fra 1500-tallets færgested til den 
moderne tids broer. 

• Fjordlab  
Fokus på fjordens skiftende vandstand samt fjordens skiftende dyreliv fra 
oldtid til nutid. 

• Fjord til bord 
Fokus på den ressourcemæssige udnyttelse af fjorden fra oldtid til nutid, 
herunder jagt, fiskeri og skallegravning.

• Fjorden på liv og død 
Fokus på den åndelige brug af fjorden i forbindelse med f.eks. ofringer. 

• Fjordens veje 
Fokus på handel og bosætning i oldtiden.

• Den rekreative fjord 
Fokus på den rekreative udnyttelse af Roskilde Fjord i forbindelse med turis-
me, sommerhusbyggeri og efterkrigstidens udflytning fra by til land. 

• Torvet 
Fokus på fortællingen om Frederikssund bys udvikling fra ladeplads ved 
Roskilde Fjord til mulighedernes by. 

Hvert af temaerne har en central hovedhistorie, et ”nedslag”, suppleret af under-
temaer, der uddyber temaet. Nedslaget i Fjord til bord er således jagt og fiskeri i 
Roskilde Fjord, fordi netop denne historie illustrerer, hvordan fjorden har udgjort 
livsgrundlaget for en artsrigdom og dermed tiltrukket mennesker, der har slået 
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sig ned ved fjordens bredder for at leve af fisk og vildt. Nedslaget i Fjorden på  
liv og død handler om oldtidens rituelle brug af fjorden. Nedslaget suppleres af 
et moderne undertema, der handler om nutidens brug af fjorden i forbindelse 
med begravelser. Fjordens veje omhandler oldtidens handel ved Roskilde Fjord. 
Handelen på fjorden var tæt forbundet med kontrol af fjordens sejlruter, og ned-
slaget suppleres således af et undertema, der handler om spærringer af fjorden, 
herunder Skuldelevspærringen. Nedslaget i Den rekreative fjord har udflytningen 
til Jyllinge i 1950’erne og 60’erne som tema. I denne periode ændrede fjorden 
status fra at være en kilde til føde og andre naturressourcer til at blive en rekreativ 
ressource for mennesker, der søgte lys og luft. Nedslaget i temaet Torvet handler 
om købstaden Frederikssund, fordi netop denne historie illustrerer, hvordan man 
bevidst har flyttet handelen ud til fjorden for på den måde at kunne udnytte den 
gode adgang, fjorden gav til omverdenen. 

Disse hovedhistorier vil hver især blive sat i perspektiv af udstillingens øvrige  
aspekter, som både peger frem og tilbage i historien. De enkelte udstillings- 
elementer er valgt ud fra et væsentlighedskriterium og ikke ud fra et hensyn til at 
afdække en historisk kronologi. 

I tilknytning til temaerne inviteres publikum til at tage aktivt del i udforskning  
af fjordens natur og geologi i Fjordlab, hvor man vil kunne udforske fjordens 
geologi samt skiftende tiders vandstand og dyreliv.  Publikum kommer helt tæt 
på fjordens mennesker i Ordstrømme, hvor udvalgte personer på tværs af tid 
fortæller deres særlige historie fra Roskilde Fjord. Publikum kan selv indgå i  
Ordstrømme med deres egen beretning om, hvordan fjorden bruges i dag. 

Børnesporet er gennemgående i udstillingen og består af seks skibskister, som 
skal opleves med alle sanser. Her kan børn og voksne på egen krop blandt andet 
opleve vikingetidens varer, fiskeri i 1800-tallet og en sommerudflugt ved Roskilde 
Fjord anno 1960. 

Moderniseringen af Frederikssund Museum er støttet af Frederikssund Kommune.

Roskilde Museum

I 2016 er der blevet arbejdet med en genopsætning af hele den permanente udstilling 
på Roskilde Museum, som åbner sommer 2017. 

Historien om det danske riges sagnbelyste begyndelse og den historiske samling 
af et dansk rige kan stedfæstes til Roskilde-egnen. Roskilde Museums omfattende 
undersøgelser i Roskilde gennem de seneste årtier har tilvejebragt et arkæologisk 
kildemateriale, som understøtter og udbygger de historiske efterretninger, og gør 
det muligt at placere Roskilde centralt i den nationale historie. 



Årsberetning ROMU 2016    69 

Udstillingen vil perspektivere begyndelsen på den udvikling, der stadig, som 
grundtræk, karakteriserer Danmark: Et samlet dansk kongerige som en del af  
en kristen, europæisk kulturkreds. Den vil samtidig perspektivere Roskildes  
nationale og internationale betydning op gennem historien. 
Roskilde Museum udstiller i to bygninger: Sukkerhuset og Liebes Gård.

SUKKERHUSET
I Sukkerhuset formidles Roskildes historie kronologisk. Udstillingens hovedfor-
tælling bliver at placere Roskilde i en national udvikling, bygget op over følgende 
fokusområder:

Oldtiden
• Begyndelse
• Verdensorden
• Offer
• Død

Middelalderen
• Danmark samles
• Nye tider
• Kirke og kongemagt
• En moderne by
• Nordisk metropol
• Reformation

Nyere tid
• Trusselsbillede 
• Handel og håndværk
• Frihed og folkestyre
• Industrisamfundet
• Sundhed og sygdom
• Alle veje fører til…

LIEBES GÅRD
I Liebes Gård bliver stueetagen tilegnet børn. Her kommer en ”skolestue”, et 

”værksted”, en ”legetøjsudstilling” og et rum til førskolebørn med fokus på byens 
bygninger. 
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Legetøjsudstilling: ”PARVAMUNDI” (lille verden på latin)
Målet er at lave en legetøjsudstilling, der er til børn (ikke voksne). Dette har stor 
betydning for opbygningen af denne del af udstillingen, herunder både de fysiske 
rammer og de formidlingsgreb, der anvendes: Narrativ, stemninger, montering. 
Legetøjsudstillingen skal gennem fantasi og leg formidle centrale, kulturhistoriske 
pointer.

Skolestue
En skolestue er genkendelig for de fleste mennesker uanset alder. Selv små børn, 
som endnu ikke er begyndt i skole, ved hvad det er, når de træder ind. Der-
for kan en skolestue også bruges til mange forskellige formål: Til undervisning 
for skoleklasser, som arbejder med barndom og skolegang før og nu: Til erin-
dringsformidling for ældre borgere, som kan mindes og erindre deres skolegang;  
Til integrationsformidling, da nye borgere i hjemlandet ofte har stiftet bekendt-
skab med et klasseværelse og dermed også kan genfinde genkendelige træk.

Sanserum for førskolebørn
I udstillingen kan børnene lege sig igennem nye og gamle bygninger og opleve, 
hvad arkitektur betyder for den omgivende verden. Med afsæt i lokale bygninger 
i Roskilde skal udstillingen give de besøgende børn (og deres voksne) en forståelse 
for bymiljøet. I udstillingen kan børn sanse og lege sig ind i kulturhistorien. 

På 1. etage vil museets specialesamlinger blive udstillet. Her vil fulgeskydnings-
skiverne og skilderier fra byen blive udstillet samt en stor Aluminiasamling, som 
museet er i besiddelse af.

Aluminia
Fajancefabrikken Aluminia blev grundlagt i 1863 i København. Dens begyndel-
se falder sammen med industrialismens gennembrud, med massefremstilling af  
forbrugsvarer, der gjorde dem lettilgængelige for menigmand. Mens den dyre 
ofte håndmalede porcelæn havde været forbeholdt de velhavende familier, satsede  
Aluminia på dagligdagsstel i en tid, hvor den borgerlige kultur bredte sig. 

Fabrikken bestod i godt 100 år. I 1969 ophørte navnet Aluminia, og produktionen  
blev lagt ind under Royal Copenhagen. 

Fugleskydningsskiverne 
Fugleskydningsskiverne strækker sig fra 1797, der regnes for Roskilde og Omegns 
Fugleskydningsselskabets stiftelsesår, og frem til i dag. De kan ses som en billed-
bog, der fortæller ikke blot selskabets, men også byens historie. 
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Tidsbilleder - udstilling af skilderier 
Med de nationalliberale strømninger i 1800-tallet opstod en dyrkelse af det  
danske landskab, folkeliv og fædrelandshistorie – ikke mindst for at styrke den 
nationale selvrespekt efter Napoleonskrigene. Roskilde appellerede med sin  
monumentale Domkirke og nærheden til København bl.a. Jørgen Roed,  
Wilhelm Marstrand og Heinrich Hansen. Derudover har Roskilde sine egne  
lokale kunstnere, som Jacob Kornerup og fritidsmaleren J.C. Gottschalck.  
Udstillingen skal vise den kronologiske spændvidde i samlingen, ældste malerier/
tegninger fra o. 1800 op til i dag. 

Aktiviteter og arrangementer
Museets arrangementer og aktiviteter har overordnet den hensigt at placere  
kulturarven i et nutidigt perspektiv, som gerne må give stof til eftertanke.  
Museumsoplevelsen skal huskes som noget positivt, socialt, lærerigt og ind- 
dragende. ROMU skal altid være et levende sted, med rum, hvor alle føler  
sig tilpas og med en bred vifte af aktiviteter for både voksne og børn. 

Lejre Museum
Sideløbende med opbygning af udstillingen Sagnkongernes Lejre er der blevet 
udviklet en række nye arrangementer til både børn og voksne, særligt med fokus 
på jernalder- og vikingetidens Lejre samt det tilknyttede sagnstof. 

Lejre Museum har budt på en bred vifte af arrangementer, der tilgodeså alle  
målgrupper. Her var børneteater om kong Skjold, sagnfortællingsdage om  
både de gamle sagnkonger Skjoldungerne og de nordiske guder, håndværks- 
demonstrationer af vikingehåndværk, arkæologisk værksted, børneforedrag  
om bl.a. zoologens og arkæologens arbejdsmark og arbejdsmetoder. Lejre  
Museum har haft fast aftenåbent første onsdag i måneden, hvor der blev tilbudt 
en række voksenforedrag med fokus på jernalder- og vikingetiden og løben-
de, hen over sommeren, guidede ture i det kulturhistoriske landskab omkring  
Gl. Lejre og i den nye udstilling. Torsdage i juli og august tilbød museet igen,  
i samarbejde med Lejre Museumsforening og Lejre Historiske Forening, de  
traditionsrige sommervandringer i området omkring Gl. Lejre, langs åerne  
og til Ledreborg Slot. På Gl. Kongsgård havde frivillige fra Lejre Museums- 
forening åbent for publikum på torsdage og søndage i sommermånederne, og  
her blev der afholdt, traditionen tro, påskeværksted og markedsdag.

Tadre Mølle
På møllegården gennemførtes, i samarbejde med Tadre Mølles Venner, Egns- 
historisk Forening for Hvalsø og Danmarks Naturfredningsforening, en lang 
række arrangementer i planåret. De største, Valborg Aften, Kildemarkedet,  
Plantemarkedet og Jul på møllegården, tiltrak sædvanen tro rigtig mange gæster, 
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men også møllevennernes forholdsvis nye fejring af Mølle-Maries fødselsdag  
i august med musisk indslag og fortælling om stedet historie er ved at blive  
et tilløbsstykke. Danmarks Naturfredningsforening´s populære krible-krable- 
arrangementer forår og eftersommer er stadig populære, ligesom påskeværkstedet 
og håndværksaktiviteterne i sommer- og efterårsferien var velbesøgte. 

RAGNAROCK
Allerede i åbningsweekenden 30. april - 1. maj gik RAGNAROCK i gang med 
særarrangementer, der henvendte sig bredt til den sammensatte skare af gæster, 
der var med til at åbne museet. Der var koncerter med nye og for længst etablere-
de bands, foredrag ved museets inspektører, lytteklub i samarbejde med Roskilde 
Bibliotekerne samt værkstedsktiviteter.

På RAGNAROCK er det hensigten at etablere et arrangementsprogram, som 
både kan have enkeltstående arrangementer og indeholde en række tilbage- 
vendende formater, som har en identitet og genkendelighed, som får udvalgte 
målgrupper til at komme tilbage pga. arrangementstypen. Det drejer sig fx om 
fast tilbagevendende, månedlige filmaftener, månedlige fyraftensforedrag om 
udstillingens temaer, månedlige fredags-jams med upcoming artister, kvartalsvise 
vinylbingo-aftener (i samarbejde med Roskilde Bibliotekerne), gratis omvisninger 
hver onsdag aften og familieværksted hver søndag.

Lützhøfts Købmandsgård og Håndværksmuseum
I Lützhøfts Købmandsgård og Håndværksmuseum gennemførtes igen en ræk-
ke arrangementer med afsæt i 1920´erne, håndværk, leg og gamle traditioner.  
Både årets store arrangementer, Håndværksmarkedet, Store Tærskedag og 
Julemarkedet, var velbesøgte, men også Gustav Wieds Sommerteaterforestilling  

”Døden” og ferieaktiviteterne i vinter- og sommerferierne var populære. Især Den  
Store Æblefest i efterårsferien, hvor man kunne presse sine egne æbler til saft  
og deltage i forskellige aktiviteter om æbler er blevet et tilbagevendende tilløbs-
stykke.

Sankt Laurentius
I 2016 er formidlingen i Sankt Laurentius blevet videreudviklet og digitaliseret.  
I forbindelse med den midlertidige lukning af Roskilde Museum har museet 
søgt at øge antallet af arrangementer i Skt. Laurentius med henblik på fortsat at  
kunne tilbyde anderledes og inddragende formidling i lukkeperioden. 

F.eks. blev der i vinterferien opsat en nyudviklet skattejagt, mens sommeren  
bød på et udendørsarrangement på torvet foran tårnet om middelalderens  
sygdomme og lægeplanter. I oktober 2016 fik museet udviklet og opsat en digital 
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kikkert i kirketårnet, der formidler byens topografi samt hverdagsliv på Stæn-
dertorvet helt tilbage til 1150. Ligeledes blev den årligt tilbagevendende efterårs- 
ferie-mordgåde for hele familien rykket til Sankt Laurentii kirkeruin og -tårn.  
Der har yderligere været fokus på at formidle historie med tilknytning til kirke- 
ruinen og dennes historie i forbindelse med formidling uden for museets  
fysiske rammer. Således var skeletfund fra ruinen samt middelalderens sygdomme  
og lægeplanter en central del af formidlingen under ROMUs deltagelse i  

”Kongens togt 2016”.    

Det er forventningen at arbejde videre med disse former for stemningsbaserede 
og sanselige formidlingsaktiviteter samt fortsat at videreudvikle og øge antallet  
af formidlingsarrangementer i tilknytning til Sankt Laurentii kirke. 

Roskilde Museum
I 2016 har der fortsat været fokus på at udvikle arrangementer og aktiviteter 
for både børn og voksne, så det bliver helhedsoplevelser, der taler til flere sanser,  
lægger vægt på stemningsskabende elementer i formidlingen, inddrager rum, sted 
og genstande samt inviterer brugerne til at deltage aktivt. Flere af formidlings- 
aktiviteterne lægger op til dialog, både mellem museet og dets brugere - men  
også brugerne imellem - og derved er formidlingen med til at løfte målsætningen 
om museet som et socialt mødested. 

De månedlige foredragsaftener, ferieaktiviteter og sæsonaktuelle arrangementer 
har alle gennemgået en udvikling i denne retning. 

Museet har ligeledes søgt at skabe formidlingsarrangementer med udgangspunkt 
i konkrete og aktuelle trends, tendenser og populærkulturelle interesser i ønsket 
om at nå nye målgrupper. Således har formidlingsprogrammet for eksempel både 
budt på en middelalderhistorisk Game of Thrones tema-aften og afprøvning  
af kure mod tømmermænd efter historiske opskrifter i anledning af Roskilde  
Festivalen.

Koncepter har også været et vigtigt element i udviklingen af Roskilde Muse-
ums formidling. Her er salon-aftener, filmaftener, børneforedrag samt udvalgte 
ferieaktiviteter blevet etableret som tilbagevendende formidlingsarrangementer,  
bygget op omkring et koncept, der udstikker arrangementets form og formid-
lingsgreb, mens indholdet varieres. Disse vil fortsat være en del af museets aktivi-
teter i 2017. Eksempler på et udvalg af disse er:

Mordgåde i efterårsferien
Et mord er blevet begået for længe siden. Politiet står magtesløse, og de har 
brug for hjælp. Ved at løse en hårrejsende mordgåde skal børn og deres familie 
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blive klogere på en udvalgt historisk periode. Gennem det opklarende arbejde,  
gerningsstedet, mødet med de mistænkte og politirapporten stifter de bekendt-
skab med tidligere tiders hverdagsliv og samfundsopbygning. Familierne skal  
bruge alle deres sanser, fantasi, nysgerrighed og snusfornuft. Således søger  
mordgåden gennem leg, spil, sanser, fantasi og aktiv deltagelse at formidle for- 
tiden. Til hver efterårsferie udvikles en ny mordgåde med et nyt mysterium, nye 
mistænkte og en ny historisk periode som fokus. 

Filmaftener
Den fjerde onsdag i hver måned dæmper museet lyset og tænder filmfremvi-
seren med en historisk film. Det kan være alt fra gamle stumfilm til moderne  
Hollywood-produktioner. De historiske filmaftener er endnu et nyt formid-
lingskoncept, der skal være med til at fortælle historie på en anderledes og  
stemningsbaseret måde. I filmens verden udlægges den historiske virkelighed  
gennem filmens fortolkning af den historie, som museet beskæftiger sig med. 
Film kan således give os nye og anderledes vinkler på kulturhistorien. Inden  
fremviseren startes, kan der købes nostalgiske godter hos museets ”cigaretpige”, 
og herefter introduceres filmen gennem et kort oplæg med fokus på et, for filmen 
relevant, historisk tema.

Vinterferieskole
Roskilde Museum inviterer hver vinterferie familier til at dygtiggøre sig indenfor 
et historisk, relevant fag, emne eller erhverv. I 2016 kunne ”troldmandsinteres-
serede” indskrive sig på Roskilde Museums Alkymistskole. Museets udstillinger 
blev omdannet til klasselokaler, hvor eleverne, gennem kyndig vejledning fra  
skolens professorer, skulle prøve kræfter med alkymifaget og blive klogere på  
livet i middelalderen og renæssancen. Konceptet består i fortællingen om en  
særlig skole, hvor eleverne modtager optagelsesbrev, skema og karakterbog og  
senere eksamensbevis. Gennem tre fag kreative, inddragende og sanselige fag 
skal eleverne stifte bekendtskab med et historisk emne. Dette iscenesatte narra-
tiv skaber engagement og søger gennem leg og fantasi at gøre fortiden relevant  
og tilgængelig for børnefamilier. 

Efter lukketid – oplev museet som aldrig før
Efter mørkets frembrud sker der ting og sager på museet – gør der ikke? Hvor 
kommer de mærkelige lyde fra? Og hvad sker der egentlig, når lyset slukket,  
og museets personale går hjem? ”Nattevagten” byder indenfor til særlige aften-
omvisninger i museets udstillinger og mørke kringelkroge mellem oldtidslevn 
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og gamle skeletter. I mørket får fantasien frit spil og skaber en meget stemnings- 
og effektfuld fortælleramme for nogle af de mange, gode historier, som museets 
udstillinger rummer. Efter lukketid er en arrangementsrække, der aktivt inddra-
ger gæsternes sanser og bruger disse som indgangsvinkel til at formidle historien.

Lysfest på Kulturstrøget
Roskilde Museum har i 2016 været en aktiv medspiller i Kulturstrøget og arbejdet 
konkret med, at samarbejdet kulturinstitutionerne imellem og events på Kultur-
strøget fortsat skal vokse og sammentænkes, således at Kulturstrøget styrkes og  
i højere grad bliver en aktiv medspiller i Roskilde bymidte.

Siden 2013 har Kulturstrøget arrangeret lysfest i forbindelse med Allehelgens 
aften, den sidste fredag i oktober. Roskilde bymidte mørklægges, og et stort  
allehelgensoptog går gennem byen. Kulturstrøgets institutioner har aftenåbent 
og afholder særarrangementer. Museet udgør sammen med Roskilde Bibliote-
kerne sekretariatet for styregruppen for Kulturstrøget. Styregruppen samarbejder  
med RUC/performance-design om lysfesten, hvor grupper af studerende får  
mulighed for bl.a. at sætte lys i byen og på Kulturstrøgets institutioner. Lysfesten 
danner udgangspunkt for en lang række samarbejder på tværs af byens forretninger,  
foreninger, uddannelses- og kulturinstitutioner.

Frederikssund Museum
I forlængelse af ROMUs kulturstitilbud til kommunens 4 – 5 årige børn, afholdt 
museet i 2016 en familieweekend for de børn, der havde deltaget i Kulturstier.  
Tanken med Kulturstiweekenden var at skabe forældreinvolvering omkring  
Kulturstier. Arrangementet var bygget op om at familierne selv kunne tage  
på kulturstivandring ved hjælp af en række poster. Ved hjælp af QR koder og  
YouTube videoer, blev deltagerne sat i gang med de aktiviteter, der knytter sig til 
forløbet. Deltagerne skulle således gå på jagt, finde urter, gå på oldtidsvejen og 
besøge stenalderbopladsen. I forlængelse af kultursti-vandringen tilbød museet 
en række aktiviteter.

Der har været afholdt en række foredrag på Frederikssund Museum.
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ROMU ARRANGEMENTER I 2016

JANUAR

Roskilde Museum:
• Foredrag: Kaffe og te – nydelsesmidlernes Danmarkshistorie, v. seniorforsker 

Annette Hoff, Den Gamle By

• Salonaften: Sladdertaskerne – sludder og sladder gennem tiden

• Børnehjørnet: Kyndelmisselys af bivoks

FEBRUAR

Roskilde Museum:
• Foredrag: Tyven – Den utrolige historie om manden, der stjal guldhornene 

v. Ulrik Langen

• Vinterferie: Alkymistskole – kom i lære som troldmand

• Salonaften: Emma Gad….gider vi?

• Børnehjørnet: Lav din egen fastelavnsmaske 

• Børnehjørnet: Lav dit eget snefnug af kaffefiltre, Ska’ vi hønse

• Børnehjørnet: Ska’ vi hønse

Frederikssund Museum:
• Legedag. Dansk Flygtnigehjælps Frivillignet,  

Tal dansk caféen i Frederikssund

Sankt Laurentius:
• Vinterferie: Absalons Roskilde – skattejagt for hele familien

Gl. Kongsgård:
• Vinterferie: Vintersysler

Lützhøfts Købmandsgård og Håndværksmuseum:
• Vinterferie: Kom og gi´ den GÅS. 
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MARTS

Roskilde Museum:
• Foredrag: Matador bag kulisserne  

v. Ulla Houmann, tidl. chef for Nordisk Films kostumeafdeling

• Aftenarrangement for børn: Efter lukketid – Kom med museets nattevagt  
på en nervepirrende tur bag kulisserne

• Salonaften: Curlere og kødbudding – en historisk aften i husmoderforeningen 

• Påskeaktiviteter: Påskerejsen – på rejse gennem påskens historie

• Børneforedrag: En magisk påske for børn

• Børnehjørnet: Klip dit eget gækkebrev

• Børnehjørnet: Mal Lützhøft

• Børnehjørnet: Lav en påske-kogebog

Lejre Museum:
• Åbning af udstillingen ”Sagnkongernes Lejre”

• Landskabsvandringer omkring Gl. Lejre

• Omvisninger i udstillingen

• Børneteaterforestillingen ”Kong Skjolds bælte”

• Børneforedrag om Skjoldungerne

• Arkæologisk værksted for børn

• Påskeværksted om runer og ornamentik

• Påskeværksted på Gl. Kongsgård

• Børneforedrag om de nordiske guder

• Foredrag om Kongernes Jelling

Tadre Mølle:
• Påskeværksted

Frederikssund Museum:
• 50’er husmor søges! Blå Nat i Jægerspris

• Historisk legetøjsværksted og spejdernes loppemarked  
v. Grevinde Danner Gruppe
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Frederikssund Museum (fortsat): 
• Helleristninger. Foredrag v. Flemming Kaul og Gerhard Milstreu 

• Heksene flyver! Sankt Hans på Frederikssund Museum

APRIL

Roskilde Museum:
• Foredrag: Just Juel – den ukendte søhelt der forsvarede det danske flag  

v. museumsinspektør Jakob Seerup, Orlogsmuseet

• Integration: International håndarbejdscafé

• Salonaften: Krop former idealer – mode- og kropsidealer gennem tiden 

• Børnehjørnet: Puste fjer

• Børnehjørnet: Mal Lützhøft

Lejre Museum:
• Børneforedrag om zoologens arbejde

• Omvisning i udstillingen og landskabsvandring

Tadre Mølle:
• Krible-krablearrangement

• Valdborg Aften

MAJ

RAGNAROCK
• Åbningsweekend: koncerter, foredrag og værkstedsaktiviteter

• Foredrag: Bag om RAGNAROCK 

• Foredrag: Ny kulturarv 

Roskilde Museum:
• Foredrag: De danske varulve – en politimands efterforskning i et stykke 

ukendt besættelseshistorie

• Temaaften: Game of Thrones og virkeligheden – de er tættere end du tror
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• Salonaften: Fra kongehaller til socialt boligbyggeri – når byen fortæller

• Børnehjørnet: Kunst i oldtiden

• Børnehjørnet: Klip dit eget tog

Lejre Museum:
• Børneforedrag om arkæologens arbejde

• Arkæologisk værksted for børn

• Foredrag om de første nordiske kongesæder

• Omvisning i udstilling og landskabet omkring Gl. Lejre

Lützhøfts Købmandsgård og Håndværksmuseum:
• Håndværksmarked 

JUNI

RAGNAROCK
• Foredrag: Mød bookerne fra Roskilde Festival

• Koncert med Simon Kvamm

• Foredrag: Rockfotografen 

• Indsamlings- og formidlingsstand på Copenhell

• 4x musikfilm i anledning af Roskilde Festival 

Roskilde Museum:
• Foredrag: Ludere, lommetyve og lirekassemænd  

– om underdanmark fra guldalder til velfærdsstat

• Sommerferie: Jagten på de forsvundne urter – skattejagt for hele familien

• Børnehjørnet: Klip dit eget tog

• Lejre Museum:

• Markedsdag på Gl. Kongsgård

Sankt Laurentius:
• Sommerferie: Absalons Roskilde – skattejagt for hele familien

• Sommerferie: Urter og prutter mod planter og orm  
– Sankt Laurentius rykker ud på torvet
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Tadre Mølle:
• Dansk Mølledag

• Kildemarked

JULI

RAGNAROCK:
• Familieværksted

Roskilde Museum:
• Jagten på de forsvundne urter – skattejagt for hele familien

• Go orange: Historiske tømmermænd Go Orange på Roskilde Museum  
– få kureret dine tømmermænd efter gammel opskrift

• Alletiders sommerferie – på med tropehjelmen og tag på feltarbejde i historien

• Gratis sommervandringer med Roskilde Museum

• ROMU på ”Kongens TOGT 2016”: Urter og prutter mod planter og orm  
– om sygdomme og behandling på Knud den Stores tid

• Børnehjørnet: Lav dit eget vikingeskjold

Frederikssund Museum
• Riddere, troldmænd og fæle orker.  

Rollespil for begyndere på Frederikssund Museum

Lejre Museum:
• Runeværksted for børn

• Demonstration af vikingetidens sølvsmedearbejder

• Demonstration af vikingetidens smedearbejder

• Arkæologisk værksted for børn

• Sommervandringer

Sankt Laurentius:
• Sommerferie: Absalons Roskilde – skattejagt for hele familie
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Tadre Mølle:
• Store bagedag

• Smededag

• Hørberedning

Lützhøfts Købmandsgård og Håndværksmuseum:
• Hestevognskørsel og gamle lege

AUGUST

RAGNAROCK:
• Familieværksted

• Café-koncert: The Victim

• Rabalder 2016

• Vinylbingo (i samarbejde med Roskilde Bibliotekerne)

• Rabalder 2015

Roskilde Museum:
• Jagten på de forsvundne urter

• Schubertiade 2016: Sød musik, kaffe og kage i museumsgården

• Sommervandring: Gratis sommervandringer med Roskilde Museum

• Børnehjørnet: Lav dit eget vikingeskjold

Lejre Museum:
• Børneforedrag ”Vikingerne kommer”

• Foredrag om vikingeskibet

• Sommervandringer

Sankt Laurentius:
• Absalons Roskilde – skattejagt for hele familien

Tadre Mølle:
• Mølle-Marie´s fødselsdagsarrangement
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Lützhøfts Købmandsgård og Håndværksmuseum:
• Gustav Wied sommerteaterscene ”Døden”

SEPTEMBER

RAGNAROCK
• Fredags-jam

Roskilde Museum:
• Foredrag: Hunden er rask – fortællinger fra mit liv i Sovjet

• Onsdagsfilmen: Historiske filmaftener på Roskilde Museum

• Salonaften: Ryatæpper, fondue og skub-op – i s – om hverdagslivet i 70’erne

• Byparken 100 år: Miniforedrag om leg i gamle dage og byparkens historie 

• Børnehjørnet: Lav din egen hvæsegase

• Børnehjørnet: Lav din egen Allehelgensmaske

Lejre Museum:
• Omvisning i udstillingen og landskabsvandring omkring Gl. Lejre

• Foredrag om vikingesølv

• Børneforedrag om guder og helte

Tadre Mølle:
• Krible-krablearrangement

• Plantemarked 

Lützhøfts Købmandsgård og Håndværksmuseum:
• Store tærskedag

OKTOBER

RAGNAROCK
• Fyraftensforedrag: Musik og lys

• Månedens musikfilm
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• Guitar-Lab (i samarbejde med Roskilde Bibliotekerne)

• Efterårsferie: Familieværksted + rapskole

• Wombattles freestyle rap-turnering 

Roskilde Museum:
• Børneforedrag: Arkæolog for en dag – et børneforedrag for pilfingre

• Foredrag: Indførelsen af de indoeuropæiske sprog 

• Salonaften: En gastronomisk tidsrejse – om mad og mennesker

• Foredrag: De rådgivende stænderforsamlinger, v. Gorm Bruun Hansen

• Onsdagsfilmen: En nostalgisk tidsrejse til 1920’erne

• Lysfest på Kulturstrøget

• Børnehjørnet: Lav din egen Allehelgensmaske

Frederikssund Museum:
• Rejs med på Kulturstier! Kulturstiweekend 

• Chappers Rumrejse. Børneteater

• Rejs med på Kulturstier! Efterårsferie på Frederikssund Museum

• Allehelgensaften 

Lejre Museum:
• Foredrag om Lejres udgravningshistorie

• Arkæologisk værksted i efterårsferien

Sankt Laurentius:
• Fortidsmindedag: Byvandring i Roskildes middelalderkirker

• Efterårsferie: Mord i kirkeruinen

• Lysfest på Kulturstrøget

Tadre Mølle:
• Håndværksdage i efterårsferien

Lützhøfts Købmandsgård og Håndværksmuseum:
• Den store æblefest i efterårsferien
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NOVEMBER

RAGNAROCK
• Fyraftensforedrag: Musik og dans

• Månedens musikfilm

• Fredags-jam

• Café-koncert: Komplx

• Vinylbingo (i samarbejde med Roskilde Bibliotekerne)

Roskilde Museum:
• Foredrag: De forenede Hvide Vare Forretninger ‐ historien om Magasin du Nord 

• Onsdagsfilmen: Bogie & Bacall

• Foredrag: Roskilde under besættelsen, v. Henning Bjørn Larsen

• Salonaften: Historien om en by bliver til – om at lave en ny udstilling

• Juleaktiviteter: Halmværksted

• Salonaften julespecial: Den gode gamle middelalderjul

• Børnehjørnet: Lav din egen Allehelgensmaske

• Børnehjørnet: Lav dit eget juletræspynt

Frederikssund Museum:
• Tid og tårnure. Foredrag v. ingeniør Hans-Jørgen Mølstrand

• Vikingerollespil for SFO og klub. Frederikssund Kommunes teaterfestival

Sankt Laurentius:
• Børneforedrag: På udflugt under jorden – børneforedrag for de modige

• Juleaktiviteter: Rotter på loftet hos vægternissen Severin 
‐ nissesjov for hele familien
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DECEMBER

RAGNAROCK
• Fyraftensforedrag: ’Musik og politik’  

v. museumsinspektør Rasmus Rosenørn

• Månedens musikfilm

• Guitar-Lab (i samarbejde med Roskilde Bibliotekerne)

• Åbning af Guitar On/Off

Roskilde Museum:
• Foredrag: Jo Jacobsen – Carlsbergfruen, der gik sine egne veje,  

v. historiker Dorthe Chakravarty

• Juleaktiviteter: Halmværksted

• Børnehjørnet: Lav dit eget juletræspynt

Frederikssund Museum:
• Salg af juletræer v. Grevinde Danner Gruppe

• Julerier på Frederikssund Museum

Sankt Laurentius:
• Find vægternissen Severin

Tadre Mølle:
• Julemarked

Lützhøfts Købmandsgård:
• Julemarked

• Børneforedrag: På loftet sidder nissen…eller gør han?
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LIVSLANG LÆRING

Frederikssund Museum

Sans Sproget
ROMU var i 2015, i tæt samarbejde med J. F. Willumsens Museum, initiativ-
tager til det toårige forsknings- og formidlingsprojekt Sans Sproget. Projektet 
har til formål at undersøge, hvordan museumsrummet og museernes samlinger  
kan være med til at styrke sprogudviklingen hos sprogsvage børn i alderen 5 til  
8 år. Foruden fagpersonale fra museerne deltager tale-hørelærere, sprogpædagoger 
og lærere fra Frederikssund Kommunes skoler og børnehuse i projektet. I 2016  
har projektets deltagere arbejdet med at udvikle undervisningsforløb og – mate- 
riale, som løbende er blevet afprøvet på børn fra Frederikssund Kommunes  
børnehuse og skoler. 

Kulturstier
I 2016 besluttede Frederikssund Kommune fremadrettet at gøre Kulturstier til  
et permanent tilbud til alle 4 til 5-årige i kommunens daginstitutioner. På  
Kulturstier kommer børnene på en rejse tilbage i tiden og prøver, hvordan det  
er at bo, spise og arbejde i oldtiden. Kroppen og alle sanser kommer i brug,  
når børnene vandrer ad oldtidsvejen, ”tænder bål” og laver mad på stenalder- 
bopladsen, graver efter oldtidsfund eller danser og synger i den store danse- 
labyrint. Forløbet varede halvanden time, og der er tid til at spise madpakker 
før eller efter forløbet. Forløbet afvikles af to studerende og følges af museets 
skoletjenestemedarbejder.

I samarbejde med de øvrige kulturaktører i Kulturstier, udsendte ROMU en  
Kulturstikuffert til samtlige 44 børnehuset i Frederikssund Kommune. Kultur- 
stikufferten indeholder konkreter, som knytter an til Kulturstiforløbene og 
danner bindeled mellem børnehusene og kulturinstitutionerne i børnehusenes 
før- forberedelse og efter-bearbejdningen af Kulturstiforløbet. 

Lejre Museum 

Kulturstier
Forløbet tager afsæt i Lejre Museums rolle som arkæologisk og kulturhistorisk 
museum med fokus på jernalder og vikingetid. For at skabe et fast associations-
punkt for børnene italesættes vikingerne. Børn og voksne skal igennem en op- 
bygget narrativ gå på jagt efter fortidens spor og forholde sig til disse. Undervejs 
skal børnene lege, sanse og opleve sig selv til en forståelse af historie som for- 
tællinger og spor.
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Roskilde Museum

Integration
ROMU påbegyndte i 2016 et integrationsprogram. Igennem en række for- 
midlingstilbud introduceres nye borgere til deres nye omgivelser med ud-
gangspunkt i kulturhistorien, hvilket er medvirkende til at ruste dem til et liv  
i Danmark. Formidlingstilbuddene målrettes den brede målgruppe, som asyl- 
ansøgere og flygtninge består af. Arrangementerne er gennemført i samarbejde 
med udflugtsgruppen og kvindecaféen under Dansk Flygtningehjælp (Roskilde)  
og Nadia Skayki, som har deltaget i planlægningen af enkelte arrangementer,  
og som har fungeret som tolk ved arrangementerne.

I 2016 har der været følgende arrangementer: 

• Fastelavnstraditioner med tøndeslagning, fastelavnsris, masker og udklædning. 

• Påsketraditioner med dekorering af æg, påskeklip, gækkebreve og trille  
æg konkurrence.

• Kvindecafé med dans som tema. Fastelavnstraditioner med tøndeslagning, 
fastelavnsris, masker og udklædning. 

• Håndarbejdscafé med forskellige håndarbejdstraditioner både kulturhistoriske  
og på tværs af kulturer. Arrangementet gennemførtes som et BIMUS-projekt 
i samarbejde med Roskilde Bibliotekerne og den internationale gruppe.

• Kvindecafé

• Kvindecafé. Sommerglæder med jordbær og en gåtur i byens parker.

• Leg dig glad. Et familiearrangement med fokus på lege på kryds og tværs.

• Eidfest. To måneder efter ramadanens afslutning afholdes en Eidfest. Her bidrog  
deltagerne med kager og madretter og viste og fortalte, hvilke traditioner de 
hver især har, når der inviteres til og afholdes Eidfest. 

• Efterårsferie på arabisk. Til en række af museets efterårsferiearrangementer 
blev der tilknyttet en arabisk talende tolk, så flygtninge med arabisk baggrund 
havde mulighed for at deltage i museets efterårsferiearrangementer. Især 
æblefesten i Lützhøfts Købmandsgård var velbesøgt.

• Kvindecafé med fødselsdag som tema. Arrangementet gav deltagerne et godt 
indblik i fødselsdagstraditioner med både mad og drikke, gavetraditioner og 
underholdning i form af lege og sange.

• Kvindecafé med juletraditioner som tema. Deltagerne fik et indblik i danske 
juletraditioner med fokus på juledekorationer og småkager, men der blev også 
tid til et spil julelotteri. 
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Derudover tilbydes specifikke undervisningstilbud, som målrettes sproghold på 
forskellige niveauer. Her bliver kursisterne introduceret til det danske samfund 
og bliver præsenteret for dansk historie, kultur, demokrati, kongehus og arbejds-
markedets udvikling. 

Mindbook (Museumsundervisning)

Under begrebet Mindbook ønsker museet at optimere, udvikle og forbedre til-
buddene indenfor museumsundervisning, så de tilpasses museets nye udstillinger 
og forenklede fælles mål samt klare læringsmål. Derudover vil vi under mindbook 
inddrage digitale og sociale medier, så mødet mellem museet og dets brugere 
intensiveres og foregår på medier, som især unge er fortrolige med. I 2016 har 
museet fortsat arbejdet med mindbook under flere projekter. 

Skoletjenesten – gratis undervisning for kommunale skoleklasser i Roskilde  
Kommune, Lejre Kommune og Frederikssund Kommune

Skoleforvaltningerne i Roskilde Kommune, Lejre Kommune og Frederikssund 
Kommune støtter ROMU, således at der kan tilbydes gratis undervisning på 
museets besøgssteder i Roskilde, Lejre, Frederikssund og på RAGNAROCK.  
De kommunale skoler i Roskilde og Lejre Kommuner tilbydes fortsat gratis  
undervisning tre dage ugentligt samt juleundervisning alle hverdage i ugerne op 
til jul. De kommunale skoler i Frederikssund tilbydes undervisning mandage og 
torsdage samt alle hverdage i ugerne op til jul. 

I 2016 benyttede 155 klasser fra Roskilde, 97 klasser fra Lejre og 40 klasser fra 
Frederikssund det gratis tilbud. 

Museet havde i 2016 i alt 412 skolebesøg på alle museets besøgssteder.

RAGNAROCK
Tværfagligt forløb om Ungdomskultur i 1950’erne.

RAGNAROCK havde til almen studieforberedelse på STX (også kaldet AT)  
udviklet et tværfagligt forløb, som kunne bruges af så mange STX-fag som mu-
ligt. Forløbet består af et digitalt ressourcerum med en varieret kildesamling i 
forskellige formater. Da en ny gymnasiereform blev vedtaget, blev Almen Studie-
forberedelse på STX afskaffet. Museet har derfor valgt at bruge ressourcerummet  
og kilderne her til en række nye undervisningsforløb på RAGNAROCK med 
fortsat fokus på ungdomskultur i 1950’erne. I forløbene er der fokus på kilderne, 
hvorimod det vægtes mindre at alle fag er repræsenteret på samme niveau.  
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Roskilde Museum
#Mit Roskilde – et instagramprojekt.
I 2016 afprøvede museet pilotprojektet #minroskildehistorie i samarbejde med 
Roskilde Gymnasium, hvor to klasser fra Roskilde Gymnasium overtog museets 
instagramprofil. Klasserne skulle i tre moduler fordelt på to uger være museets  
ansigt udadtil. Hensigten med pilotprojektet var at drage nogle erfaringer i  
museets arbejde med sociale medier, herunder brug af instagram i museets  
undervisningsforløb. Formålet var desuden, at eleverne får mulighed for at  
udtrykke, hvordan de oplever og bruger Roskilde by i deres hverdag, samt  
hvordan byens historie og materielle kulturarv indgår i disse oplevelser. Derud-
over blev eleverne også bevidste om historieforståelse og historiebrug, museets 
rolle i samfundet samt eleverne selv og museet som historieskabere.

Udeskole, bevægelse og urbane læringsmiljøer
I forbindelse med et valgmodul på læreruddannelsen vedrørende Udeskole,  
bevægelse og urbane læringsmiljøer var museet casested for de studerendes  
undervisningsforløb, som også med museet som mellemmand blev afprøvet af 
fem klasser fra Roskilde Kommune.  

Nye Undervisningsforløb

I 2016 har museet udviklet en lang række nye undervisningsforløb primært til 
museets nye udstillinger på Lejre Museum og RAGNAROCK.  Museet har i  
foråret 2016 ansat fem nye omvisere på RAGNAROCK og tre nye på Lejre  
Museum, der bl.a. skal varetage omvisninger for skoleklasser samt deltage i andre 
af museets formidlingsaktiviteter. 

Roskilde Museum
• Oplev en arkæologisk udgravning ved Sortebrødre Plads, 3.-6. klasse
• Allehelgen – Gys og gru, 1.-4. klasse. (Sankt Laurentii Kirkeruin)
• Sikken voldsom trængsel og alarm - juleforløb, 0.-4. klasse.  

(Lützhøft Købmandsgård)

Lejre Museum
• Skjalden fortæller, 0.-3. klasse.
• Sagn om helte og guder, workshop om mundtlige fortællinger, 1.-2. klasse.
• Helte, Guder og sagn, workshop om historiske fortællinger, 3.-4. klasse.
• Arkæologi og sagn. En historisk detektivskattejagt, 6.-8. klasse.
• Geometri og måling med røde kinder, 1.-3. klasse.
• Geometri og målinger i det fri, 4.-6. klasse. 
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RAGNAROCK
• Mig og mit idol, 4.-7. klasse.

• Dansk ungdomskultur i 1950’erne, 7.-9. klasse.

• Dansk ungdomskultur i en ideologisk kamptid, Ungdomsuddannelserne.

• Upcoming, 7.-9. klasse og ungdomsuddannelserne.

Frederikssund Museum
• Stormflod, 7.-10. klasse.

• Fjordmad, 4.-6. klasse.

Salg og booking

Afdelingen Salg og booking så dagens lys på ROMU i første halvdel af året –  
i første omgang som Afdelingen for udvikling og kommercielle aktiviteter.  
I afdelingen blev flere af museets allerede eksisterende funktioner samlet,  
med henblik på at skabe øget fokus på de kommercielle og indtægtsgivende  
aktiviteter.  De kommercielle forretningsområder og tiltag skal i afdelingen  
optimeres og udvikles, i tæt samarbejde med andre afdelinger på museet. Denne 
koordinerede indsats skal sikre øget omsætning og indtjening, så museet, også  
på dette område, udnytter dets fulde potentiale.

Booking
Afdelingen arbejdede i 2016 først og fremmest med at få udviklet og etableret  
en samlet, fælles struktur og arbejdsgang for alle ROMUs bookinger, hvad enten 
det drejer sig om undervisningsforløb, lokaleudlejning, omvisninger eller møde- 
pakker. Afdelingen modtager dagligt mange forespørgsler, og det er igennem  
disse kundehenvendelser, vi skaber krydssalget mellem udstilling, butikker, caféer 
og faciliteter, og det har derfor været et fokusområde for Salg og booking at sik-
re en prioriteret, professionel og aktiv håndtering af alle henvendelser. ROMU  
ansatte en bookingmedarbejder dedikeret til at arbejde bl.a. med disse ting.

Bookingen har arbejdet målrettet med at afsøge området indenfor facilitering  
af møder, konferencer, seminarer, kurser og events. På den baggrund har vi  
gennemført en afdækning af de egnede lokaler og faciliteter, ROMU råder over 
på de 10 besøgssteder, og påbegyndt arbejdet med at skabe et udbud – ikke bare 
optimeret erhvervsvirksomhederne, men f.eks. også organisationer, foreninger, 
kommuner såvel som private.
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Dette arbejde har medført at vi hele tiden har udviklet på indholdet, booking- 
procedure, markedsføring, priser, afvikling og arbejdsgange. I 2016 har vi  
primært haft rettet indsatsen mod RAGNAROCK, og indledningsvis taget hul  
på mulighederne på de andre besøgssteder.

Afdelingen har haft succes med, at implementere det nye bookingsystem fuldt 
ud på det nyåbnede RAGNAROCK. Der bookes og afvikles i dag et anseeligt  
antal undervisningsforløb, omvisninger i udstillingen, mødepakker og udlejning af  
lokaler, ligesom afdelingen også er tovholder på både arrangementer i café og foyer.

I tæt samarbejde med bl.a. formidlingsafdelingen og caféen på RAGNAROCK 
har museet arbejdet på at udvikle de kommercielle forretningsområder, der kom-
binerer flotte rammer, med en fantastisk kulturel oplevelse og fremragende mad. 

I slutningen af året har vi vendt blikket udad, og skabt nye netværk – hvad enten 
det er erfaringsudveksling med andre, større kulturinstitutioners kommercielle  
afdelinger, deltagelse i lokale initiativer indenfor vort arbejdsområde eller etable-
ring af kommercielle samarbejdsaftaler.

Museumsbutikker

Roskilde Museum
Da Roskilde Museum lukkede udstillingen ned for ombygning, fortsatte mu-
seumsbutikken med at have fuld åbningstid. Butikken har tilbagevendende og  
trofaste kunder, der også i anden halvdel af 2016 betød at der fortsat, trods en 
lukket udstilling, var liv i Skt. Ols Stræde. Synergien mellem Spisehuset ROMUS 
og Roskilde Museum butik har vist sig at være god. 

Der er i butikken løbende blevet optimeret på vareudvalget og opsætningen, så 
den fortsat kan være en attraktiv butik, der i sig selv har en vægtig plads blandt 
Roskilde bymidtes øvrige, store udbud af forretninger. Butikken og Spisehuset 
ROMUS inddrager det udendørsrum ved at kunne tilbyde et levende gårdmiljø 
på den ene side, såvel som at være aktive og synlige mod Skt. Olai Plads. 

Lejre Museum
I marts åbnede den nye udstilling i Lejre, og dermed også den nye museumsbutik. 
Museumsbutikken i Lejre sætter tonen og blev indrettet med henblik på at være 
en imødekommende introduktion til Sagnkongernes Lejre. Butikken opfylder på 
de få m2 en række funktioner udover at fungere som billetsalg og butik. Butik-
kens udendørscafémøbler viste sig sommeren igennem at være et attraktivt og 
brugbart opholds- og samlingssted. Enten man var på vandretur i Nationalparken, 
familie på museumsudflugt eller gruppe med omvisning, var det et populært sted 
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at slå sig ned. Butikkens caféudsalg af økologisk kaffe, kolde drikkevarer og lækker  
is blev hjulpet godt på vej af Hestebjerggårds smukke beliggenhed og solens  
stråler. Omvendt gik salget af den varme kakao bedre og tæpperne kom i brug, 
når vejret viste sig fra en anden side. Med den nyanlagte forplads, der blev ind-
viet i september 2016, fik vi endnu bedre mulighed for at indrette cafémiljøet 
indbydende.

RAGNAROCK
Forud for åbningen af RAGNAROCK var intense og travle måneder gået med 
at planlægge, opbygge og indrette butikken. Den særlige arkitektur og interiøret, 
som er et af RAGNAROCKs kendetegn, satte store krav og forventninger til 
butikken. Centralt placeret i den store foyer med gratis adgang er butikken noget 
af det første der byder besøgende velkommen. Der blev arbejdet med at sikre at 
butiksindretningen var både kulturformidlende, indbydende og salgsfremmende 

- men hele tiden respektfuld i forholdet til rammerne. En stor del af varesorti- 
mentet er specialproduceret til RAGNAROCK, og hele udviklingen og designet 
af alt fra T-shirts til magneter, postkort og USB stik har krævet et tæt samarbej-
de mellem flere af museets afdelinger og eksterne samarbejdspartnere. Butikken 
fik som det eneste salgssted retten til at sælge plakater fra Roskilde Festivalen;  
dyrebare originaler helt tilbage fra begyndelsen af 70’erne til genoptryk af de  
mest populære årgange.

Frederikssund Museum
I museets lukkeperiode har der løbende været arbejdet med at udvikle den 
nye butik. Vi har kunnet gøre god brug af de nyhøstede erfaringer fra opbyg-
ningen af den nye butik på Lejre Museum. Også her er der taget udgangspunkt i  
varer, der understøtter udstillingens temaer, ligesom der også lægges vægt på, at 
museumsbutikken imødekommer de behov, som museets besøgende måtte have.  
Vi vil sælge kvalitetskaffe og den lokale Hansen Is – men også en lang række varer, 
der henvender sig til både vort kernepublikum, børnefamilierne, de lokale og 
turisterne. ROMUs koncept med ’Varer med fortælling’ har også spillet en rolle 
i udvælgelsen af varer. 

Museumsbutikken er i lighed med museumsbutikkerne de andre steder en del  
af museets område med fri adgang og gratis. Vi har også i Frederikssund et 
caféområde, der dels kan benyttes til at nyde en kop kaffe, men desuden til for- 
midlingens aktiviteter. Disse ting skal sammen med Færgegårdens smukke  
omgivelser og have, den udstrakte åbningstid året rundt og butikkens udvalg  
sikre butikkens plads i Frederikssunds kultur- såvel som handelsliv.
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Den hyggelige cafe  
på Lejre Museum 
fungerer både som 
billetsalg og butik.
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FOREDRAG, INDLÆG I RADIO, AVISER, TV M.M.

Udvalgte præsentationer fra museets personale (eks. egne annoncerede arrangementer)

Frank Birkebæk
13. januar:  Forelæggelse af arbejdsplan og udstilling på Roskilde Museum 
 for Roskilde Kommunes kulturudvalg.

Januar:  Breaking news. Synspunkt, Roskilde Dagblad.

9. marts:  Oplæg om RAGNAROCK for Tuborgfondet.  
 RAGNAROCK, Roskilde.

12. april:  Interview. Kulturindstik, Roskilde Avis, RAGNAROCK, Roskilde.

19. april:  VIP-omvisning / Ambassadør-møde. RAGNAROCK, Roskilde.

29. maj:  Oplæg for Viborg Kommunes kulturudvalg. Kulturstrøget, Roskilde.

30. maj:  Introduktion til RAGNAROCK for Roskilde Kommunes  
 Kulturforvaltning. RAGNAROCK, Roskilde.

Maj:  Ordlogik. Synspunkt, Roskilde Dagblad.

10. juni:  Rundvisning for Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling.  
 RAGNAROCK, Roskilde.

11.+17. august: Præsentation af RAGNAROCK for Roskilde Byråd.  
 RAGNAROCK, Roskilde.

19. august:  Præsentation af Roskilde for Kommunaldirektørforeningen.  
 Roskilde Domkirke, RAGNAROCK, Roskilde.

25. august:  Præsentation af RAGNAROCK for European Museum of the  
 Year Award. RAGNAROCK, Roskilde.

August:  Hvor stort. Synspunkt. Roskilde Dagblad.

13. september:  Forelæsning, museologi. IVA, Københavns Universitet, København.

13. september: Præsentation af RAGNAROCK for Frederikssund Byråd.  
 RAGNAROCK, Roskilde.

14. september: Præsentation af RAGNAROCK for Lejre Kommunalbestyrelse.  
 RAGNAROCK, Roskilde.
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18. september:  Museer kan sagtens sælge ud. Kronik i Berlingske Tidende.

September:  Roskilde Lokal TV. RAGNAROCK, Roskilde.

24. september:  78’er Ønskekoncert. Roskilde Dampradio.

1. november:  Indlæg ”Kan museerne sælge ud af samlingerne?”. Museumsmøde 
 for direktører og bestyrelsesformænd, Slots- og Kulturstyrelsen,  
 København.

17. november: Introduktion til RAGNAROCK for Erhvervsforum.  
 RAGNAROCK, Roskilde.

19. november: Keynote speech: Developing museums. AEJM konference  
 (Association of European Jewish Museums), København.

27. november:  Indlæg om arbejdsforhold for arkæologer. DM kongres,  
 København.

28. november:  Indlæg om BIMUS på Slots- og Kulturstyrelsens konference om  
 den nationale musikindsats på folkebiblioteksområdet.  
 RAGNAROCK, Roskilde.

30. november:  Rundvisning for politikere fra Halsnæs Kommune.  
 RAGNAROCK, Roskilde.

November:  Interview. Paperboy. Kulturstrøget, Roskilde.

December:  Det er en ren tilståelsessag. Synspunkt, Dagbladet.

2016:  Erindringer om Peter Seeberg. I årbogen: Fra Viborg-egnen 2016, 
 Historisk Samfund for Viborg-egnen.

Iben Bækkelund Jagd
7. september:  Rundvisning, Musicon og RAGNAROCK for Lokale- og  
 Anlægsfonden, Roskilde.

14. september: Forelæsning for hold på Anvendt Historie, RUC, Roskilde.

7.december:  Lysevent på Rabalderstræde, præsentation. RAGNAROCK, 
 Roskilde.

21. december: Kulturarven i nationalparken. Vintersolhvervarrangement i  
 Roskilde Domkirke. Nationalparken Skjoldungernes Land, Roskilde.
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Camilla Jul Bastholm
14. november: Skimmelsanering i praksis. Indlæg til ODMs årsmøde. 

15. november: Ny kulturarv på Ragnarock: Indsamling, bevaring, etik og æstetik.  
 Indlæg til ODMs årsmøde. 

15. november:  Nordisk Konservatorforbunds fokusområder i 2016.  
 Indlæg til ODMs årsmøde.  

15. november:  Bevaringspolitisk netværk – kan vi sammen gøre en forskel?  
 Indlæg til ODMs årsmøde.  

Mette Høj
10. august:  Oplæg om Folkeparken i forbindelse med renovering af parken.

Palle Østergaard Sørensen
13. oktober:  Gudme, foredrag for Gundsø lokalhistoriske forening. 

Jesper Langkilde
7. april:  The introduction of medieval glazed redware in the western Baltic 
 – dating and provenance, indlæg på forskningsseminar, Baltic and  
 North Atlantic Pottery Research Group, Historiska Museet,  
 Stockholm 7.-8. april.

27. april:  Da middelalderen var ny - en revolutionerende tid. Foredrag,  
 Roskilde Museumsforenings generalforsamling.

26. juni:  Interview om udgravningen Sortebrødre Plads, Roskilde Avis.

10. august:  Interview om udgravningen Sortebrødre Plads, Roskilde Avis.

1. september:  Keramik fra middelalderen – hvordan ser det ud og hvad skal vi  
 med det? Foredrag, Detektorklubben Sjælland.

6. september: Interview om udgravningen Sortebrødre Plads, Roskilde Avis.

12. september: Interview om udgravningen Sortebrødre Plads, Dagbladet.

12. september: Interview om udgravningen Sortebrødre Plads, TV2 Lorry.

13. oktober:  Hanseatic culture before the Hanse? Indlæg på konferencen Towns 
  as meeting places, 13.-14. oktober, UrbNet Århus Universitet.
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3. november:  Omvisning på udgravningen Sortebrødre Plads for medarbejdere  
 fra Tscherning og Roskilde Kommune.

9. december:  Interview om Provstevænget, Roskildes Pompeji, Paperboy.

Mia Ramsing Jensen
24. juni:  Interview og indslag om arrangementet ”Historiske Tømmermænd” 
 i P1 eftermiddag.

6. september:  A walk in the park – overgangen fra barokhave til landskabelig park.  
 Foredrag i forbindelse med markeringen af Byparkens 100 års  
 jubilæum. 

19. september:  Allehelgens historie.  
 Oplæg for RUC-studerende fra Performance-design.

Ole T. Kastholm
20. januar:  Uncovering the Culture of Bronze Age Logboats. Interview,  
 Hakai Magazine – Coastal Science and Societies. Canada.

26. februar:  Afvigende normaler i vikingetidens gravskik. Foredrag, seminaret  
 ”Død og begravet – i vikingetiden”, Københavns Universitet.

26. august:  Ancient ships of death: Were they on a mission of politics or plunder?  
 Interview, USA Today, om Salme bådgravene.

Naomi Pinholt
4. februar:  Inderst inde – krop og undertøj i 300 år,  
 foredrag for Hedeboegnens Slægtsforskerforening.

10. marts:  Særke og skjorter. Foredrag for Jægerspris Historiske Forening.

27. april:  Frederikssund Museums nye permanente udstilling.  
 Roskilde Museums generalforsamling.

Julie Nielsen
27. april. Detektorarkæologi i fremgang – om danefæ ved ROMU.  
 Roskilde Museumsforenings generalforsamling 2016. 

14. november. Ll. Karlebyskatten. Det Kultur-, Naturhistorisk og Kunstfaglige 
 orienteringsmøde i Vejle.  
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Jacob Westergaard Madsen
26. januar:  Oplæg om RAGNAROCK for Roskilde Festivals frivillige,  
 RAGNAROCK.

9. februar:  Rockens Danmarkskort – når dokumentation, indsamling og  
 formidling bliver én og samme sag, keynote speech på seminaret  
 Digitale samlinger – för et öppnara Norden,  
 Finlands Nationalmuseum.

14. april:  Medvirket i indslag om RAGNAROCKs udstillinger  
 i P1 Eftermiddag (12 minutter).

21. april:  Interview i artiklen ’Rockens nye guldklump’  
 (med Frank Birkebæk), Børsen.

25. april:  Interview med Kulturnytt i P4, Sveriges Radio (3 minutter).

28. april:  Interview med Musiktjenesten om RAGNAROCKs åbning,  
 P6 BEAT (20 minutter).

29. april:  Interview i artiklen ’Ungdom sat i glas og ramme’,  
 Berlingske Tidende.

29. april:  Interview i artiklen ’Rock som erindring’  
 (med Frank Birkebæk), Weekendavisen.

29. april:  Interview med P1 Morgen om RAGNAROCKs åbning (7 min.).

30. april:  Interview i artiklen ’”Vi har virkelig måttet kæmpe for at museet  
 blev til noget”’ (med Frank Birkebæk), Jyllands-Posten.

8. maj:  Medvirket i indslag om RAGNAROCK i Søndagsmagasinet  
 (med Uffe ’Guf ’ Lorentzen), TV Lorry (12 minutter).

17. maj:  ’Rockhistorien udstillet’, foredrag på Folkeuniversitetet Emdrup,  
 RAGNAROCK.

26. maj:  Interview med TV Syd om ’RAGNAROCK on Tour’ på Jelling  
 Musikfestival (5 minutter).

17. juni:  Paneldeltager i Turning Tables’ debatarrangement ’Hvad blev der 
  af den politiske musik i Danmark?’, Folkemødet på Bornholm.

20. september:Interview med P6 Formiddag om fankultur og band shirts 
 (20 minutter).
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Louise Dahl Christensen
10. februar.  Oplæg om ROMU. Netværksaften for praktikværter på Kultur-  
 og Naturformidleruddannelsen.

18. april.  Oplæg om ROMU og skoletjenesten. Udeskole, bevægelse og  
 urbane læringsmiljøer. Læreruddannelsen. UCSJ.

30. maj.  Oplæg om ROMU og undervisning på Lejre Museum og  
 RAGNAROCK. Læringskonsulenter i Lejre Kommune.

9. august.  Oplæg om ROMU og undervisning på RAGNAROCK.  
 Udskolingsteam på Sct. Jørgens Skole. Roskilde Kommune.

10. september. Oplæg om undervisning på ROMU og fortidsminder i under- 
 visningen. Åben Skole-dag, Baunehøjskolen. Roskilde Kommune.

22. september. Introduktion om ROMU og undervisning for nyansatte lærere  
 i Roskilde Kommune.

6. oktober.  Velfærdsfortællinger. Røde Kors.

1. december.  Lærende partnerskaber, gruppeinterview, EVA.

19. december. Lærende partnerskaber, Interview til Åben Skole,  
 Roskilde Kommune.

Rasmus Rosenørn
31. marts:  Om RAGNAROCK, Familie-Journalen.

13. april:  Om RAGNAROCK, Fyens Stiftstidende.

13. april:  Om RAGNAROCK, AK-24/7, Radio 24/7.

14. april:  Om RAGNAROCK, Hit House, DR P4.

15. april: Om RAGNAROCK, Roskilde dagblad.

18. april:  Om RAGNAROCK, Ritzau.

19. april:  Om RAGNAROCK, Paperboy.

27. april:  Om RAGNAROCK, TV2 News.

27. april:  Om RAGNAROCK, Kanal Roskilde.
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28. april:  Om RAGNAROCK, Kristeligt Dagblad.

29. april:  Om RAGNAROCK,Go’ morgen Danmark, TV2.

8. juni:  Om RAGNAROCK, TV-Glad.

14.+15. nov.: Oplæg om identitetsforhandlinger, samt om indsamlings og  
 bevaringsmæssige udfordringer med kulturarv i Ragnarocks  
 samling, ODM, Vejle.

Nikolaj Lindegaard Helms
21. april:  Dialogforum, Vikingeskibsmuseet, Roskilde.

15. juni:   Oplæg VisitDenmark, Ragnarock, Roskilde.

30. august:  Konference - DIG.IN, Mikado House, København S.

15. september: Wonderful Copenhagen Strategiseminar, WOCO, København K. 
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PUBLIKATIONER

Museet har gennem året publiceret en lang række, mindre tryksager og foldere i 
tilknytning til museets arrangementer. Herunder Det sker, museets aktivitetsover-
sigt. På Roskilde Museums Forlag (fra 2017 navngivet Museumsforlaget ROMU) 
er i det forløbne år udgivet:

ROMU 2015:
Amanda Stevne Jørgensen
Bomærkerne i Roskilde Domkirke.

Claus Rohden Olsen
I skyggen af Sankt Laurentii Kirke.

Jens Winther Johannesen
Et mellemneolitisk flintdepot fra Fredtoft ved Vinge.

Mette Høj
Tre milesten og deres historie. 

Ole T. Kastholm
Spydkvinden og den myrdede. Gerdrupgraven 35 år efter.

Julie Nielsen og Tom Christensen
Mannerupskatten – en præsentation.

Hans Michelsen
Ord holder længere end gerninger.

Anne Sofie Jørgensen
Kulturhistorisk rapport: Bebyggelsespor fra førromersk og romersk jernalder ved 
Spraglehøj Idrætsanlæg.

På eget forlag
Thomas Gjurup & Jørgen Billing: ’Slagelse-Rock og Høng-Tråd’ (forord og  
redaktion v. museumsinspektører Mette Kærgaard Hansen og Jacob Westergaard 
Madsen).

Thomas Gjurup & Jørgen Billing: ’Sorø-Rock’ (forord og redaktion v. museums-
inspektører Mette Kærgaard Hansen og Jacob Westergaard Madsen).
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Gefjon 
I november 2016 udkom første nummer af det nyetablerede, videnskabelige  
tidsskrift Gefjon – arkæologi og nyere tid. Det er et helt nyt landsdækkende  
tidsskrift for kulturhistoriske emner fra de ældste tider til vor tid. Gefjon sigter 
på at præsentere teoretisk og metodisk velfunderede artikler, der indeholder den 
mest opdaterede viden og viser de seneste tilgange til det videnskabelige felt på 
de kulturhistoriske museer.

Tidsskriftet udgives af Aarhus Universitets Forlag og udkommer en gang årligt  
i november. Initiativet kommer fra ROMU og Museum Sydøstdanmark. Museet 
bidrog med en artikel i første nummer:

Ole T. Kastholm
14C-daterede hustomter ved Roskilde Fjord. En kronologisk fremlæggelse af 
grundplaner. Gefjon 1. [fagfællebedømt]

Øvrige publikationer
Ole T. Kastholm
Afvigende normaler i vikingetidens gravskik? Dobbeltgraven fra Gerdrup 35 år 
efter. I: H. Lyngstrøm & J. Ulriksen (red.): Død og begravet – i vikingetiden. 
København. [fagfællebedømt]

A Viking Ship Graffito from Kilclief, County Down, Ireland m. McCormick, 
Finbar, i The International Journal of Nautical Archaeology 0.0 s. 1-9 (2016). 
[fagfællebedømt]

Naomi Pinholt
Sans sproget – om tværinstitutionel og tværfagligt samskabelse, i: MiD nr. 35, 
oktober 2016, s. 4 – 7 (m. L. B. Jacobsen)

Jacob Westergaard Madsen
Forord og tekstredaktion af PICTURE THE MUSIC, i samarbejde med Copen-
hagen Photo Festival (udgivet juni 2016).

Camilla Jul Bastholm
En formand takker af – en ny træder til. Leder i Bulletin - Nordisk Konservator-
forbund Danmark #2, 2016.  

Høringssvar til loven om begrænsning af dobbeltuddannelse. Artikel i Bulletin - 
Nordisk Konservatorforbund Danmark #2, 2016. 

Mette Høj 
Marmormilesten langs landevejene til Roskilde, 1778-1793, tekst til QR-kode.
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Bygninger og bygningsdrift

Bygninger
I samarbejde med Roskilde Kommune og Frederikssund Kommune udføres der 
jævnligt tilsyn med de af kommunernes ejendomme, som ROMU disponerer 
over. I de kommunalt ejede eller kommunalt lejede bygninger bliver der hvert 
efterår foretaget et bygningssyn, som danner udgangspunkt for en efterfølgende 
prioritering af udførelse af de udvendige vedligeholdelsesopgaver.

Foruden disse ejendomme består ROMUs bygningsmasse også af et antal ikke 
kommunale bygninger beliggende i Roskilde Kommune og Lejre Kommu-
ne: Museet Ragnarock ejes af ”Anlægsfonden Danmarks Rockmuseum”. Lejre  
Museum og Tadre Mølle ejes af henholdsvis ”Den selvejende institution Heste-
bjerggård” og ”Den selvejende institution Tadre Mølle”, der hver især foretager 
den udvendige vedligeholdelse.  

Den indvendige vedligeholdelse af samtlige museets disponible bygninger vare- 
tages af ROMUs tekniske afdeling.

I løbet af 2016 blev der i museets bygninger foretaget lovpligtige eftersyn af  
elevatorer og personlifte. Ligeledes blev der udført kontrol af samtlige, installerede 
brandalarmanlæg, ABDL-anlæg, flugtvejsskilte, nødbelysning samt brandsluk-
ningsmateriel m.v.

Roskilde Museum, Sankt Ols Stræde 3
I begyndelsen af 2016 blev der taget initiativ til at påbegynde en endelig færdig-
gørelse af den samlede museumskarre beliggende i Sankt Ols Stræde, Munkebro 
og Sankt Ols Gade.

De foregående år er der blevet arbejdet målrettet med at få museets hovedindgang, 
café, handikapadgang mv. på plads. Tilbage i en fuldstændig renovering af hele 
karréen var udnyttelse af de to sidste etager i Sankt Ols Stræde nr. 3. På anden 
sal er lokalerne, efter endt istandsættelse og etablering af ca. 8 nye arbejdspladser, 
taget i brug af museets formidlingsafdeling. Et langt større og mere omfattende 
projekt med istandsættelse af 3. sal har stået på det meste af 2016. Dette projekt  
er nu færdiggjort, og etagen fremstår i en meget fin og nyrenoveret stand. Areal- 
erne er nu parate til at rumme museets særudstillinger fremover.

Roskilde Kommune har i samarbejde med Teknisk Afdelings personale foretaget 
udvendig restaurering og vedligeholdelse af karréens bygninger. I denne forbind- 
else skal særligt to, store projekter nævnes. Det ene er facaden på Sukkerhuset  
mod gården, der er blevet restaureret med anvendelse af gamle håndværks- 



Årsberetning ROMU 2016    105 

principper og brug af traditionelle materialer såsom bakkemørtel, kalkprodukter 
og linolie og maling mv.  Det andet er gavlen på Munkebro nr. 2, der er blevet 
sandblæst og pudset med indfarvet kalkmørtel.

Istandsættelsen har resulteret i, at de besøgende nu kan opleve det oprindeli-
ge udtryk, som museumsgården havde i 1756 - med umbrafarvede vinduer og  
gulkalket facade ind mod gården.

I efteråret indgik Teknisk Afdeling i det store arbejde med at pakke hele Roskilde 
Museums nuværende, permanente udstillinger ned. Herefter fortsatte afdelingen 
arbejdet med at bidrage til opsætning af en ny permanent udstilling, der er plan-
lagt til at stå færdig medio 2017.

Ragnarock, museet for pop, rock og ungdomskultur
Bygningerne til Ragnarock, der er tegnet af arkitektfirmaerne COBE og MVRDV, 
blev færdigbygget, åbnet og taget i brug i foråret 2016. Forud for åbningen lå det 
omfattende arbejde med indretning af bygningens udstillingsarealer, kontorer,  
café- og restaurant samt diverse rum til forskellige andre funktioner. Efter  
åbningen blev det store arbejde med at få driften til at fungere til alles tilfredshed 
påbegyndt, og her fik Teknisk Afdeling flere, store udfordringer. At få teknikken 
til at fungere i et stort og teknisk kompliceret hus er en stor opgave - bl.a. har 
arbejdet med at indregulere indeklimaet været og er stadigvæk en vigtig opga-
ve for afdelingen at udføre. Det samme gælder for vedligehold og sikring af, at  
alarm- og sikkerhedsanlæggene samt de øvrige, elektroniske og digitale formid-
lingstiltag fungerer optimalt.

I Café Ragnarock, der er forsynet med et stort produktionskøkken, er der fore- 
taget adskillige justeringer i forhold til Levnedsmiddelkontrollens krav. Der er  
eksempelvis blevet indrettet et regulært kølerum efter åbningen af museet.  
Caféens lagerrum er ligeledes ændret, så de til fulde opfylder kravene.

I efteråret bidrog Teknisk Afdeling sammen med Formidlings- og Grafisk  
afdeling til at opstille Ragnarocks første særudstilling – ”Guitarudstillingen  
ON/OFF”.  Denne udstilling er blevet til i samarbejde med musikmuseerne i 
Paris og Barcelona.

Lützhøfts Købmandsgård, Slagterbutikken og Håndværksmuseet
I Nordlængen, der bl.a. huser Håndværksmuseet, blev arbejdet med at tilveje- 
bringe nye toiletter færdiggjort I 2016. Behovet for dette er opstået, efter at den 
nye ejer af ejendommen Ringstedgade nr. 6 ikke længere ønskede at stille toilet-
terne i kælderen til rådighed for Købmandsgårdens øvrige brugere. 
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I Slagterbutikken fortsatte Museumsforeningen for Slagtermuseets Venner det 
store arbejde med at færdiggøre bagbutikken og loftarealerne, der bl.a. skulle  
indeholde remtrukne maskiner, røgeovn og et køkken til brug i forbindelse med 
Sydlængen.

Sidst på året anlagde Roskilde Kommune en sti gennem gården for på denne 
måde at binde bymidten bedre sammen med Kildegården og Absalons Skole.

Sankt Laurentii Kirkeruin og tårn
I forbindelse med, at Stændertovet er blevet renoveret og omlagt, har der været  
forskellige udfordringer i Sankt Laurentii Kirkeruin, der ligger placeret  
under belægningerne. Der har bl.a. været en del vandindtrængning, der i flere 
tilfælde resulterede i stor fare for skader på ruinen. 

Samtidig med omlægning af torvet er ovenlysvinduet blevet sløjfet. På denne 
måde er det muligt at undgå indtrængning af det skadelige UV-lys i ruinen. Tilsy-
neladende fungerer alt nu efter hensigten.

Tadre Mølle
På Tadre Mølle gennemgår Mølle Maries hus i øjeblikket en større restaurering. 
Dette arbejde udføres udelukkende af frivillige håndværkere i samarbejde med 
”Den selvejende institution Tadre Mølle”, der også varetager bygningsvedlige- 
holdet af huset. Dette arbejde er nu så fremskredent, at det har været muligt,  
at flytte Møllecaféen fra møllebygningen over i de nyrestaurerede lokaler i Mølle 
Maries hus.

Med økonomisk støtte fra Marie Hansens Fond er det lykkedes at forbedre  
demonstrationsmøllen med nye, tætte vandslisker af egetræ. Samtidig er brugen  
af møllen forbedret ved at ombygge på rør og ventiler, der forsyner demonstra- 
tionsanlægget. Dette er sket i tæt samarbejde med Jørgen Binzer, der bl.a. har 
bidraget med teknisk support. Der er ligeledes udarbejdet nye informationsplan-
cher til glæde for de besøgende. Der resterer stadigvæk arbejdet med at forsyne 
anlægget med et bedre hegn.

Lejre Museum
I forbindelse med nyindretningen af hele museet, valgte ROMU at flytte hoved-
indgang, butik og café om til forsiden af bygningen. Flytningen af hovedind- 
gangen har både givet et bedre forløb i udstillingen, og samtidig er museet udefra 
set blevet mere synligt både for forbipasserende og museumsgæsterne
Gårdspladsens belægning er ligeledes blevet omlagt og erstattet med slotsgrus. 
Fremover kan gårdrummet således bedre benyttes til arrangementer og til museets 
kaffeglade gæster. 
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I forbindelse med ombygningen og flytningen af hovedindgangen anlagde Lejre  
Kommune en ny forplads, og Billedkunstrådet i Lejre flyttede Peter Brandes 
skulptur ”Hov Hjelm Hest efter Skjold” fra den indre gårdsplads, til pladsen  
foran hovedindgangen. Forplads og skulptur fremstår i dag nu særdeles flot og 
byder museets gæster velkommen.

Den selvejende institution Hestebjerggård har i løbet af 2016 foranlediget, at der 
er blevet lagt nyt stråtag på den østlige tagflade

Frederikssund Museum, Færgegården.
I hele 2016 har Færgegården været under ombygning og renovering. Der er bl.a. 
foretaget en fuldstændig renovering af hovedbygningens udstillingsarealer samt  
af adgangsvejene omkring bygningen.

Da bygningen er fredet, er der derfor en række bygningsmæssige forhold, der skal 
tages hensyn til. Det er således ikke muligt bare at bygge til eller på anden måde 
ændre bygningens udseende – og alle bygningsændringer skal således godkendes 
af Slots- og Kulturstyrelsen.

ROMU valgte derfor at renovere bygningen således, at bygningens indre udtryk  
fremstår, som det oprindeligt var tænkt af Færgegårdens bygherre Frederik  
Ferdinand Friis i 1839.

I forbindelse med den indre renovering indledte ROMU et tæt samarbejde med 
kunstneren Maja Lisa Engelhardt, der i de sidste, mange år har farvesat alle  
ROMUs indre overflader, dvs. vægge, lofter, døre, paneler m.m. inklusive alle 
udstillingsrum. Hun forholder sig til bygningernes karakter og med sin farve-
sans og – sammensætning skaber hun smukke rum til deres funktion og formål. 
Dette koncept har givet alle museets bygninger en særlig kvalitet og således også  
Færgegården i forbindelse med dette museums renovering. I processen har Maja 
Lisa Engelhardt i en god og konstruktiv dialog samarbejdet med museet og  
museets eksterne maler Thomas Roe om farvesætningen af vægge, paneler m.m. 
Hun har taget udgangspunkt i fjordens farver, og der er løbende foretaget juste-
ringer i forhold til det endelige farvevalg. 

I forbindelse med renoveringen og nyindretningen af udstillingerne er museets  
hovedindgang blevet flyttet fra facaden mod fjorden til facaden mod haven.  
Hovedindgangen er således nu blevet en integreret del af det flotte haveanlæg, 
der er tegnet af havearkitekten Mette Rønne. Havegruppen med Mette Rønne 
deltog i løsning af problematikken om handicapadgang gennem haven, og fle-
re gode forslag blev udarbejdet. Forslagene blev viderebearbejdet af museet og 
dettes arkitekt. Slutresultatet er på alle måder blevet en fin og naturlig adgang til 
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den gamle Færgegård. Ved at flytte hovedindgangen er det blevet muligt at opnå  
niveaufri adgang til museet, således at ROMUs fuldt imødekommer gældende 
krav vedrørende handicapadgang – og dermed lige adgang for alle.

Udendørsarealer
Roskilde Museum, Sankt Ols Gade 18
Vedligeholdelsen af den smukke museumsgård er blevet udført af afdelingens 
medarbejdere i samarbejde med Roskilde Kommunes gartnerafdeling.

Ragnarock, museet for pop, rock og ungdomskultur
Teknisk Afdeling har i hele året stået for den udvendige vedligeholdelse af arealerne 
 i umiddelbar tilknytning til Ragnarock. 

Lejre Museum
ROMU har i samarbejde med to eksterne firmaer stået for arealvedligeholdelsen 
omkring Hestebjerggård, mens haveholdet fra Lejre Museumsforening har udført 
plejen af udearealerne på Gl. Kongsgård på forbilledlig vis.

Tadre Mølle ∙ Museum ∙ Naturcenter
Haveanlæggene er blevet passet med stor ildhu af Tadre Mølles Venner. I samar-
bejde med Tadre Mølles Venner foretog ROMU den øvrige arealvedligeholdelse. 

Frederikssund Museum, Færgegården
De meget store udendørsarealer er blevet vedligeholdt af Teknisk Afdeling på 
ROMU i samarbejde med Haveholdet på Færgegården. Ligeledes har Haveholdet 
vedligeholdt det smukt anlagt haveanlæg, der skal danne ramme om hovedind-
gangen i det nyrenoverede museum, der planlægges åbnet i marts 2017.

Inventar og materiel
ROMUs Tekniske Afdeling har i forbindelse med årets særudstillinger og øvrige 
arrangementer i 2016 bl.a. fremstillet diverse montrer, podier og plancher samt 
stået for den omfattende, fysiske indretning af udstillingsområderne på afdelin-
gerne i Roskilde, Lejre og på Færgegården i Frederikssund.
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Bestyrelser og råd

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 Mette Touborg (næstformand) (til 28.09.2016) 
Lyndby Gade 19, Lyndby 
4070 Kirke Hyllinge

Borgmester Carsten Rasmussen (næstformand) (fra 28.09.2016) 
Stationsvej 9 
4070 Kirke Hyllinge

Lena Holm Jensen (til 12.09.2016) 
Vibevænget 13 A 
4320 Lejre

Flemming Damgaard Larsen (fra 12.09.2016) 
Hyllingeparken 15 A 
4070 Kirke Hyllinge
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Martin Stokholm 
Bøgevej 16 
4330 Hvalsø

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

Kim Rochhill (orlov 1/11-2015 til 31/1-2016) 
Skovvejen 8 
4050 Skibby

Jens Ross Andersen 
Vænget 3 
3630 Jægerspris

Kenneth Jensen (1/11-2015 til 31/1-2016) 
Fyrrehaven 18 
3630 Jægerspris

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

Udpeget af museumsforeningerne i Roskilde Kommune
Esben Andersen (til 10.04.2016) 
Møllevej 20 
4040 Jyllinge

C.C. Hansen (fra 11.04.2016) 
Lokesvej 5 
4000 Roskilde

Udpeget af museumsforeningerne i Lejre og Frederikssund Kommuner 
Michael Reich (til 05.09.2016) 
Tørslevvej 39 B 
3630 Jægerspris
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Philippe de Bourbon Parme (fra 06.09.2016) 
Kisserupvej 5 
4320 Lejre

Museumsråd
I museets tre dækningskommuner er der nedsat museumsråd. Medlemmerne  
af museumsrådene udgøres af de stedlige støtteforeninger og/eller relevante  
samarbejdspartnere. Museumsrådene arbejder ud fra et kommissorium og  kan 
udtale sig om museets strategi og arbejdsplan og ligeledes understøtte museets 
placering i lokalområdet. Museet stiller sekretærbistand til rådighed. Museums- 
rådene konstituerer sig selv og fastsætter selv møderække og dagsorden.

Museumsrådet for Roskilde Kommune
• C.C. Hansen, Roskilde Museumsforening (formand)
• Vagn Jensen, Roskilde Museumsforening
• Birgitte Fink, Roskilde Museumsforening
• Jette Petersen, Egnshistorisk Forening i Gundsø 
• Jørgen Jensen, Egnshistorisk Forening i Gundsø 
• Esben Andersen, Egnshistorisk Forening i Gundsø 
• Laura Marie Schütze, ROMU, sekretær

Museumsrådet for Lejre Kommune
• Philippe Bourbon, Lejre Museumsforening (formand) 
• Karl Frandsen, Lejre Historiske Forening (næstformand)
• Bent Gottfredsen, Egnshistorisk Forening for Hvalsø
• Bendt Olsen, Danmarks Naturfredningsforening
• Bjarne Holm, Bramsnæs Lokalhistoriske Forening
• Tom Christensen, ROMU, sekretær

Museumsrådet for Frederikssund Kommune
• Knud Christoffersen, Færgegårdens Venner (formand)
• Anne-Mette Aarøe, Historisk Forening i Jægerspris 
• Jens Lindgreen, Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen 
• Jørgen Husmer, Skibslauget Sommerflid
• Orla Hansen, Historisk Forening for Skibbyegnen
• Peter Thinghøj Christiansen, Frederikssund Historiske Forening 
• Naomi Pinholt, ROMU, sekretær
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Museumsforeninger

En række museumsforeninger/lokalhistoriske foreninger er støtteforeninger til 
ROMU. Det drejer sig om Roskilde Museumsforening, Egnshistorisk Forening 
i Gundsø, Færgegårdens Venner, Lejre Museumsforening, Tadre Mølles Venner, 
Skibby lokalhistoriske Forening, Frederikssund Historiske Forening, Lokalhisto-
risk Forening for Slangerupegnen samt Jægerspris Historiske Fforening. Museet 
samarbejder med alle foreningerne, både gennem aktiviteter og arrangementer, og 
museumsrådene, som foreningerne er repræsenteret i. 

I løbet af 2016 er der blevet ført drøftelser med foreningerne om de fremtidige 
samarbejdsområder og aftaler, herunder gratis adgang til besøgsstederne. Endelig 
aftale falder på plads primo 2017.

Roskilde Museumsforening har desuden indgået en aftale med museet om løsning 
af administrative opgaver m.v.
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Medlemmer af nævn, råd, bestyrelser m.m.

Frank Birkebæk
• 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.

Iben Bækkelund Jagd 
• Medlem af 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.
• Kontaktperson i Kulturarvsudvalget under  

Roskilde Domsogns Menighedsråd.
• Medlem af RUCMUS-styregruppen.
• Medlem af styregruppen for BIMUS.
• Medlem af nyere tids netværk, ODM.
• Medlem af forskningsnetværket, ODM.
• Suppleant i bestyrelsen for L.A. Rings Venner.

Søren Moses
• Sekretær i bestyrelsen for Den Selvejende Institution Hestebjerggård.
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Louise Dahl Christensen
• Medlem af bestyrelsen for Roskilde Museumsforening.
• Medlem af børnekulturnetværk. Roskilde Kommune.
• Medlem af netværk for museumsundervisning for børn med særlige behov.
• Medlem af skoletjenestenetværk, København.
• Medlem af netværk til formidling af verdensarv til børn og unge.

Tom Christensen
• Sekretær for Museumsrådet for Lejre Kommune.

Ole T. Kastholm
• Medlem af bestyrelsen i 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.
• Medlem af det museumsfaglige netværk for Cistercienserklostre.

Camilla Jul Bastholm
• Formand for Nordisk Konservatorforbund, Danmark.
• Ansvarlig for Nordisk Konservatorforbunds netværk:  

Biologisk nedbrydning i museumssamlinger.
• Medlem af koordineringsudvalget for Kulturhistorisk Orienteringsmøde, 

Bevaring.
• Medlem af Nordisk Konservatorforbunds netværk: Bevaringspolitisk netværk.
• Medlem af Nordisk Konservatorforbunds netværk: Arkæologisk Metal.
• Medlem af Dragt- og Tekstilpuljen.
• Medlem af livlinegruppe under digitaliseringsprojektet SARA.

Mette Høj
• Medlem af bestyrelsen for Bevaringscenter Øst.
• Medlem af livlinegruppe under digitaliseringsprojektet SARA.
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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.

Lena Bruun Jensen
• Medlem af Byggeudvalget, RAGNAROCK.
• Medlem af Chefnetværket, ODM.
• Medlem af Anlægsfonden for RAGNAROCK.
• Medlem af Museumsrådet for RAGNAROCK.
• Formand for European Network of Rock and Pop Museums.
• Medlem af advisory board Cultural Leadership uddannelse i Norden.

Nikolaj Lindegaard Helms
• Medlem af bestyrelsen for Turistforeningen VisitRoskilde.

Jacob Westergaard Madsen
• Medlem af Vores Museums styregruppe.
• Medlem af forskningsnetværket Research Network for Studies in  

the Curatorial.

Laura Maria Schütze
• Medlem af nyere tids netværk, ODM.
• Koordinator for nyere tids netværk, ODM.
• Koordinator for ODMs faglige orienteringsmøde for nyere tid.

Rasmus Rosenørn
• Medlem af nyere tids netværk, ODM.
• Medlem af forskningsnetværket, ODM.
• Medlem af det videnskabelige råd for TEMP - tidsskrift for historie. 
• Medlem af forskningsnetværket Shop, Consumer, City 

Naomi Pinholt
• Sekretær for Museumsrådet for Frederikssund Kommune
• Medlem af Dragtpuljen. ODM.
• Medlem af Netværket af Professionelle Kulturaktører. Frederikssund Kommune.
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Et af årets store 
udgravninger, 
var Vinge ved 

Frederikssund.
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PERSONALE

Fast personale
• John Ali,  

multimedie-tekniker.  
Tiltrådt 1. september.

• Frank Birkebæk,  
direktør.

• Jørgen Birkholm,  
museumsassistent.

• Lars Buhl,  
forretningsfører.

• Christian Carlsen, 
museumsvært,  
Tiltrådt 1. april.

• Louise Dahl Christensen,  
museumsinspektør, formidling.

• Tom Christensen,  
museumsinspektør, arkæologi. 
Fratrådt 31. december.

• Anders Drewsen,  
håndværker. 

• Lene Fredtoft,  
administrativ medhjælp.

• Joan Halling,  
kontorassistent.

• Astrid Osleff Hansen,  
formidlingsinspektør.  
Orlov fra 15. oktober.

• Majbritt Hansen,  
regnskabsmedarbejder.  
Tiltrådt 1. marts.

• Ole T. Kastholm Hansen,  
museumsinspektør, arkæologi.

• Nikolaj Lindegaard Helms,  
kommunikationschef. 

• Rasmus Hylleberg,  
kommunikationsmedarbejder. 
Tiltrådt 18. januar.

• Mette Høj,  
Afdelingsleder for Samlings-, beva-
rings- og konserveringsafdelingen.

• Iben Bækkelund Jagd,  
vicedirektør. 

• Anders Jensen,  
museumshåndværker.

• Lena Bruun Jensen,  
Udviklingschef.  
Fratrådt 30. november.

• Malene Knudsen  
Butiks- og administations- 
ansvarlig, Ragnarock

• Brian Lund Knyberg,  
museumshåndværker.

• Cille Krause,  
museumsinspektør, arkæologi.

• Anette Gade Kristensen, 
afdelingsleder for salg og booking. 
Tiltrådt 1. december.

• Benny Kusk,  
regnskabsfører MSO.

• Jesper Langkilde,  
museumsinspektør, arkæologi. 

• Hanne Larsen,  
kontorassistent.

• Annemette Birk Lund,  
Formidlingschef.

• Rikke Franch Lorentzen,  
museumsassistent, samlinger.
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• Jacob Westergaard Madsen,  
museumsinspektør, formidling.

• Jesper Mortensen, 
museumshåndværker.

•  Søren Moses,  
museumsinspektør for formidling.

• Hans-Henrik Møller-Andersen, 
kommis. 

• Jeanette Møller Nielsen,  
museumsassistent.

• Morten Nielsen,  
forvalter, afdelingsleder for  
Bygnings- og Teknikafdelingen. 

• Svend Bjarne Nielsen,  
museumsassistent.

• Kristina Nordin,  
grafiker.  
Fratrådt 31. august.

• Camilla Bastholm Pedersen, 
konservator. 

• Naomi Pinholt,  
museumsinspektør, formidling  
og nyere tid.

• Rasmus Rosenørn,  
inspektør for samlinger og nyere tid. 

• Laura Maria Schütze,  
museumsinspektør for nyere tid. 

• Trine Sejthen, 
grafiker.  
Tiltrådt 1. november.

• Tina Sundling,  
museumsvært.

• Kirstine Sørensen,  
bookingmedarbejder.  
Tiltrådt 1. april.

• Lotte Lai Sørensen,  
skoletjenestemedarbejder.

• Palle Sørensen,  
museumsinspektør, arkæologi.

• Steffen Juncker Sørensen,  
museumsvært.  
Tiltrådt 1. april.

• Kirstine Tonnesen, 
administrativ medhjælp. 

• Kurt Willumsen,  
skoletjenestemedarbejder.

Projektansatte
• Hans Andersen,  

projektmedarbejder.
• Alexander Beyer Banck,  

projektmedarbejder, arkæologi.
• Maria Lund Broholm,  

projektmedarbejder, arkæologi.
• Gunvor Christiansen,  

projektmedarbejder, arkæologi.
• Christian Dedenroth-Schou,  

projektmedarbejder, arkæologi.
• Niels Fischer,  

projektmedarbejder, arkæologi.
• Unn Gelting,  

projektmedarbejder, konservering.
• Anders Hagesen,  

projektansættelse, arkæologi. 
• Marie Abel Hesse,  

museumsformidler,  
Børnemuseet Muserum.

• Carola Skov Hilby,  
projektmedarbejder.
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Projektansatte (fortsat) 
• Frida Hjaltested,  

projektmedarbejder,  
kommunikation.

• John Paul Howorth,  
projektmedarbejder, arkæologi.

• Henrik Høier,  
projektmedarbejder.

• Anders Wermuth Jensen,  
projektmedarbejder.

• Bo Berggreen Jensen,  
projektmedarbejder, arkæologi.

• Mia Ramsing Jensen,  
projektmedarbejder,  
formidlingsinspektør. 

• Tobias Mark Jensen,  
projektmedarbejder.

• Veronika Liv Johansen,  
projektmedarbejder, arkæologi.

• Jens Winther Johannesen,  
projektmedarbejder, arkæologi.

• Anne Sofie Jørgensen,  
projektmedarbejder, arkæologi.

• Katrine Lykke Ipsen Kjær,  
projektansættelse, arkæologi.

• Pernille Kokfelt,  
projektansættelse, konservator. 

• Nikolaj Wiuff Kristensen,  
projektmedarbejder, arkæologi.

• Gry Jannice Kristiansen,  
projektmedarbejder, arkæologi.

• Eva Elise Ligaard,  
praktikant, udstilling.

• Line Aaberg Lund,  
projektmedarbejder, arkæologi.

• Edmond Lyne,  
projektmedarbejder, arkæologi.

• Philip Kristian Dons Madsen,  
projektmedarbejder, arkæologi.

• Kamilla Ramsøe Majland,  
projektmedarbejder, arkæologi. 

• Ulrik Tarp Merrildgaard,  
projektmedarbejder.

• Ditte Nedergaard Mikkelsen,  
projektmedarbejder. 

• Signe Fog Mogensen,  
projektmedarbejder, arkæologi.

• Nadja M.K. Mortensen,  
projektmedarbejder, arkæologi.

• Mikkel Falk Møller,  
projektansat, kommunikation.

• Olga Sjøstrand Nakling,  
projektmedarbejder, arkæologi.

• Julie Nielsen,  
projektmedarbejder, arkæologi.

• Helle Nielsen,  
projektmedarbejder. Udstilling.

• Niels K.V. Nielsen,  
udgravningsmedhjælp, arkæologi.

• Michael Asger Olesen,  
projektmedarbejder, arkæologi.

• Claus Rohden Olsen,  
projektmedarbejder, arkæologi.

• Mette Christina Olsen,  
projektmedarbejder, arkæologi.

• Kirsti Pedersen,  
projektmedarbejder, arkæologi.

• Marion Ree,  
projektmedarbejder, arkæologi.

• Louise Rich,  
projektmedarbejder, samlinger.

• Lizette Lysholt Salge,  
projektmedarbejder, arkæologi.
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Projektansatte (fortsat) 
• Nicolai Sichlau,  

projektmedarbejder, arkæologi.
• Amanda Sjöbeck,  

projektmedarbejder.
• Terje Stafseth,  

projektmedarbejder, arkæologi.
• Emil Winther Struve,  

projektmedarbejder, arkæologi.
• Andreas Fredslund Sørensen,  

projektmedarbejder.
• Ingeborg Sæhle,  

projektmedarbejder, arkæologi.
• Lene Diana Tranekjær,  

projektmedarbejder, arkæologi.
• Anna Zieler,  

museumsformidler.
• Louise Alsing Vesth,  

projektmedarbejder.
• Anne Kirstine Vestergaard,  

projektansættelse, arkæologi.
• Rolf Warming,  

projektmedarbejder, arkæologi.
• Astrid Wolff-Jensen,  

projektmedarbejder.
• Amalie Wulff,  

projektansættelse, grafikerassistent.
• Camilla Zaulich,  

praktikant.
• Mette Kærgaard Hansen,  

museumsinspektør, formidling.

Andet lønnet personale
• Lisa Brandt Andersen,  

museumsvært.
• David Just Bertelsen,  

omviser.

• Thit Melanie Berthou,  
omviser.

• Lasse Bohn,  
museumsvært.

• Phillippe Bourbon,  
omviser.

• Anne Broberg,  
omviser.

• Nikolaj Burup,  
omviser.

• Christian Burial Comiossy,  
museumsvært.

• Lone Fasmer,  
museumsmedhjælp.

• Lasse Heide Fjordbo,  
museumsvært.

• Isabella Fuglø,  
omviser.

• Karin Theil Gregersen,  
omviser.

• Asge René Hansen,  
omviser.

• Katja Leander Hansen,  
museumsvært.

• Nina Mari Hansen,  
museumsvært.

• Simon Brammer Hansen,  
formidler.

• Henriette Horvart,  
omviser. 

• Rasmus Keinicke Hovgaard,  
museumsvært.

• Charlotte Serup Kærgaard Jensen, 
museumsvært.

• Signe Sylvester Jensen,  
museumsvært.
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• Søren Stegger Søndergaard Jensen, 
museumsvært.

• Tone Baagøe Jensen,  
museumsvært.

• Frida Julie Jessen,  
omviser.

• Jonas Jæger,  
museumsvært.

• Lennart Hovgaard Kock,  
museumsvært.

• Anna Krog,  
omviser.

• Phie Lambert,  
museumsvært.

• Marianne Lambrecht,  
museumsassistent, Lützhøft.

• Hans Jørgen Larsen,  
museumsvært.

• Heino Larsen,  
museumsmedhjælp.

• Nicklas Krarup Larsen,  
museumsvært.

• Caroline Marie Leth-Petersen, 
museumsvært.

• Tobias Midtgaard,  
omviser. 

• Bonnie Stigaard Mikkelsen,  
museumsvært.

• Cecilie Nielsen,  
omrviser.

• Frederik Laurent Nielsen,  
museumsvært.

• Katrine Nielsen,  
underviser og museumsvært.

• Lizette Ingemann Skou Olsen,   
museumsvært.

• Lisbeth Pedersen,  
museumsmedhjælp.

• Ida Ralkov,  
museumsvært.

• Kirsten Ramkær,  
omviser.

• Signe Boe Rasmussen,  
omviser.

• Ole Ring,  
konserveringstekniker. 

• Anne-Grethe Judith Rødvig,  
museumsvært.

• Signe Rønsov,  
omviser og museumsvært.

• Jørgen Ulriksen,  
omviser.

• Frederiks Voss,  
museumsvært.

• Nina Zieler,  
museumsvært.
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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 uvurderlig hjælp  
til at løfte museets forskellige arbejdsopgaver – såsom: Håndværk og husflid, 
vedligeholdelse af museets både og haver, kaffebrygning og kagebagning samt 
hjælp til diverse arrangementer og undervisning. 

• Arne og Jørgen Bådelauget:
• Erik Jensen
• Egon Christensen
• Martin Thomasen
• Jacob Hansen
• Jens Hansen
• Keld Hansen

• Niels Løth Hansen
• Poul Hansen
• John Larsen
• Kim Rockhill
• Karsten Munkvad
• Lars Ulrich
• Bill Østergaard
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Frederikssund Museum:
• Annalise Thygesen
• Bodil Hare
• H. C. Jensen
• Else Marie Faber
• Esther Jensen
• Gurli Christensen
• Jens Pilegaard
• Jørgen Rasmussen
• Jørgen Kongsvig
• Karen Clemmensen
• Karen Fuhr
• Keld Fuhr
• Kirsten Darger
• Linda Sofia Moseberg Scheutz
• Lise Davidsen
• Mette Rønne
• Ove Hansen
• Solveig Knudsen
• Alex Pedersen
• Hans-Jørgen Mølstrand

Frivillige fra Lejre Museumsforening:
• Karen Andersen
• Allis Bergh
• Hans Jørgen Lych Larsen
• Solveig Bruun
• Karl Frandsen
• Vagn B. Hansenw 
• Else Kristiansen
• Vivian Møller
• Ilse Kaas
• René Kaas
• Irene Nielsen
• Anna K. Pedersen

• Annelise Rahbek Poulsen
• Ole Sivertsen
• Tove Sivertsen
• Grethe Lyndby-Jensen
• Karin Fisker
• Karen Moeberg
• Birgit Jensen

Frivillige fra Tadre Mølle:
• Lone Fasmer

Roskilde Museum:
• Helle Gellett
• Helle S. Larsen
• Lisbeth Hansen
• Anne M. Jensen
• Birthe Marie Renvald
• Jørgen Ulriksen
• Keld Holm
• Birte Kirstine Poulsen
• Bente C. Sandvik
• Mia Bjørnson
• Lone Fasmer

Lützhøfts Købmandsgård:
• Heino Larsen

Håndværksmuseet:
• Villy Olsen
• Kaj Hansen
• Hans Chr. Ertmann
• Olav Nielsen
• Kjeld Klarskov Jensen 
• Ole Vang Pedersen 
• Ernst Christensen
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• Steen Olsen
• Per Schäffer
• Gerhard Hansen 
• Peter Hansen
• Niels Hansen
• Knud Nielsen
• Mogens Nielsen
• Arne Bent Jacobsen
• Pauli Olesen

Arkæologigruppen:
• Knud Sørensen
• Steen Nielsen
• Hans Herman Jensen
• Bent Thyge Johansen
• Bodil Hansen
• Birgit Hougaard
• Børge Rask Larsen

Skibslauget Sommerflid:
• Hans-Ole Bergstrøm
• Aage Christensen
• Bente og Lars Feilberg
• Linda og Poul Henriksen
• Ruud Hermansen
• Ragnhild Kalleshave
• Kurt og Leni Kryger
• Bente og Per Madsen
• Grethe Nielsen
• Niels Nielsen
• Svend Aage Berdin Nielsen
• Ellen Nørskov
• Jannik Palmvig
• Aggi og Ejnar Pedersen 

• Ragnhild Kofoed Riis
• Karsten Skousbøll
• Lilly Lund
• Bente Thomsen
• Kaj Madsen
• Niels Vinther
• Lisbeth Kirkebjerg
• Bent Aabin
• Bo Frandsen
• Birthe og Bjarne Nielsen
• Peter Hansen
• Birthe Cesaretii
• Thomas K. Kristensen
• John Sarup Würfel

RAGNAROCK

• Erling Schliemann
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UDDANNELSE, SEMINARER, 
KONFERENCER
Udvalgte aktiviteter for museets personale.

Frank Birkebæk
26. januar:  
Chefnetværksmøde. ODM, Korsør.

10. februar:  
Fortidsmindedag.  
Workshop, København.

21. april:  
IQ-medlemsmøde.  
Roskilde Kommune, UCSJ, Roskilde.

17.-19. maj:  
Studietur. Barcelona.

16.-17. juni:  
Studietur for besigtigelse af Guitar 
ON/OFF. Paris.

1. juli:  
Seminar. Dansk Røde Kors klub 100. 
RAGNAROCK, Roskilde.

22. september:  
Lederseminar. BIMUS, Køge.

26.-29. september:  
Studietur. Fonden til formidling af 
kulturarven Roskilde Domkirke, York 
og Leicester, England.

1. november:  
Museumsmøde for direktører og 
bestyrelsesformænd.  
Slots- og Kulturstyrelsen, København.

2.-3. november:  
Årsmøde for tilsynet med Fredede 
Fortidsminder,  
Slots- og Kulturstyrelsen, Roskilde.

Iben Bækkelund Jagd
1. marts:  
Forskningens vilkår på museer.  
ODM, Odense.

10. marts:  
Arkæologisk årsmøde.  
Slots- og Kulturstyrelsen, Herning.

18. april:  
Temadag om arkæologiske  
samarbejder, ODM, Odense.

28. april:  
Generalforsamling,  
ODM, København.

15.-18. juni: 
Folkemødet, Bornholm.

28.juni:  
Seminar, Nationalparkens bestyrelse 
og nationalparkrådet, Roskilde.

27. juni:  
Danefæmøde, Nationalmuseet,  
Jelling.

19.-21.september:  
Studietur for besigtigelse af  
Guitar ON/OFF, Barcelona.
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22.-23. september:  
BIMUS-Lederseminar,  
Comwell, Køge.

29. september:  
Object meaning making.  
RUCMUS, RUC.

6.-7. oktober:  
ODM strategiseminar. Korsør.

13. oktober:  
Museernes samlingsvaretagelse, 
Workshop, Slots- og Kulturstyrelsen

1. november:  
Dialogmøde om Åben Skole, KL 
(deltagelse på vegne af ODM).

1. november:  
Detail- og bymidteworkshop,  
Roskilde kommune, Roskilde.

3. november:  
Årsmøde for tilsynet med Fredede 
Fortidsminder,  
Slots- og Kulturstyrelsen, Roskilde.

10.-13. november: 
Årsmøde, NEMO (pva. ODM), 
Karlsruhe.

14.-15. november:  
Kultur- og naturhistorisk  
Orienteringsmøde ODM,  
Munkebjerg.

29. november:  
Studietur, detail- og bymidteudvik-
ling, Roskilde. Vejre og Flensburg.

Kirstine Sørensen
10. oktober:  
Mødeindustriens Dag 2016.  
Seminar, Vejle.

Mia Ramsing Jensen
14. januar:  
Nationalt Kapitel 8 netværk for  
nyere tid. Odense Bys Museer.

7. – 8. marts:  
ODM formidlingsseminar, Århus.

13. april:  
Kultur i kog. Seminar, Moesgaard. 

Nikolaj Lindegaard Helms
21. april:  
Dialogforum, Vikingeskibsmuseet, 
Roskilde.

30. august:  
Konference - DIG.IN,  
Mikado House, København S.

15. september:  
Wonderful Copenhagen  
Strategiseminar,  
WOCO, København K. 

22.-23. september:  
BIMUS-Lederseminar,  
Comwell, Køge.

3. november:  
Place Branding, Workshop,  
Advice, København K. 

24.-25. november,  
Udstilling, inspiration, London, 
England.

Rasmus Hylleberg
30. august: Konference - DIG.IN, 
Mikado House, København S.

Kristina Nordin
2. marts  
Fotokursus, ODM, København K. 
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Christian M. Carlsen
17.-18. november:  
Museumsbutikken - kundefokus  
og business i museets ånd, ODM.

Jesper Langkilde
10. februar:  
At være i centrum: Magt og minde - 
højstatusbegravelser i udvalgte centre 
950-1450. Forskningscentret  
CENTRUM, Odense Bys Museer.

24. februar:  
Fund & Fortidsminder. Kursus,  
Slots- og Kulturstyrelsen, København.

7.-8. april:  
Baltic and North Atlantic Pottery 
Research Group, forskningsseminar  
på Historiska museet, Stockholm.

18. april:  
Temadag om arkæologiske samarbejder,  
Odense Bys Museer.

2.-3. maj:  
Byarkæologisk møde. Seminar, Ribe.

31. august:  
Supplerende arbejdsmiljøkursus – 
Forebyggelse af arbejdsskader målrettet 
arkæologer, ODM.

13.-14. oktober:  
Towns as meeting places,  
Århus Universitet.

14.-15. november:  
Kultur- og naturhistorisk  
Orienteringsmøde ODM, Munkebjerg.

Ole T. Kastholm
26. februar:  
Død og begravet – i vikingetiden. 
Seminar, Københavns Universitet.

10. marts:  
Arkæologisk årsmøde.  
Slots- og Kulturstyrelsen, Herning.

16. marts:  
Arkæologers ansættelses- og arbejds- 
vilkår. Seminar,  
Dansk Magisterforening, Odense.

20. maj:  
3. årlige netværksmøde om ældre  
stenalder. SAXO-Instituttet,  
Københavns Universitet.

31. august.  
Supplerende AMU-kursus  
– forebyggelse af arbejdsskader 
målrettet arkæologer.  
Org. Danske Museer, København.

29. september:  
Object and meaning making.  
RUCMUS, RUC.

14.-15. november:  
Kultur- og naturhistorisk  
Orienteringsmøde ODM,  
Munkebjerg.

Lene Fredtoft
6.oktober:  
Multiløn Erhverv kursus – videregående.

10. - 11.oktober:  
Kursus Excel for økonomi- og regn-
skabsmedarbejdere,  
Teknologisk Institut.

6. december:  
Årstema-møde Multiløn Erhverv.
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Jacob Westergaard Madsen
24.-25. november:  
Studietur til V&A, London.

1.-2. december:  
Projektgruppe-seminar, Vores 
Museum: Oplysning og oplevelse i 
et nutidigt og historisk perspektiv, 
Hindsgavl.

Naomi Pinholt
1. februar:  
Årsmøde i Nyere Tids Netværk. 
ODM, Århus.

10. februar:  
Forskningsseminar om bydannelse. 
Odense Bys Museer, Odense.

23. februar:  
Erhvervs- og Vækstkonference.  
Konference, Frederikssund Kommune  
og Rådet for Viden og Erhverv,  
Frederikssund.

25. februar:  
Sans Sproget. Seminar, 
 J. F. Willumsens Museum,  
ROMU, Frederikssund Kommune.

26. april:  
Det gode værtskab. Konference,  
VisitFrederikssund, Frederikssund.

3. maj:  
Fremtidens Landsby.  
Ekspertworkshop, Østby.

10. maj:  
Sans Sproget. Seminar,  
J. F. Willumsens Museum,  
ROMU, Frederikssund Kommune.

13. juni:  
Workshop om Kulturstier.  
Frederikssund Kommune,  
Skibby Bibliotek, Skibby.

5. september:  
Historiens år. Arbejdsmøde  
om Historier om Danmark,  
Holbæk Museum, Holbæk.

10. maj:  
Sans Sproget. Seminar,  
J. F. Willumsens Museum,  
ROMU, Frederikssund Kommune.

28. – 29. september:  
Museer og sundhed.  
MUSUND konference,  
Danmarks Tekniske Museum, Hel-
singør.

13. oktober:  
Fremtidens Landsby.  
Borgermøde, Østby.

1. november:  
Sans Sproget. Seminar,  
J. F. Willumsens Museum,  
ROMU, Frederikssund Kommune.

Laura Maria Schütze
14.-15. november:  
Kultur- og naturhistorisk  
Orienteringsmøde ODM,  
Munkebjerg.
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Louise Dahl Christensen
1. marts:  
Introdag om kulturstier. Udrulning  
af Kulturstier. Kultur og Fritid. 
Frederikssund Kommune.

19. april:  
Dialogmøde.  
Samarbejde om Åben Skole.  
Roskilde Kommune.

17. maj:  
Workshop. Samarbejde om nye under-
visningstilbud. Danmark bliver til. 
Lejre.

7. juni:  
Temamøde om sprogskoler på museer. 
SMK. Skoletjenesten København.

8. juni, 7. september, 5. oktober, 7. 
november og 1. december:  
Lærende partnerskaber. Workshop. 
Åben Skole. Roskilde Kommune og 
Autens.

22. juni:  
Mix din kulturarv. Workshop.  
Helsingør Bibliotekerne. 

5. september:  
Inspirationsmøde, Historier om 
Danmark. Slots- og Kulturstyrelsen. 
Holbæk Museum.

19. september:  
Netværksmøde om undervisning  
og formidling af Verdensarv.  
Christiansfeld.

30. september:  
Mix din kulturarv. Workshop. Helsin-
gør Bibliotekerne.

27. oktober:  
Temadag. Historier om Danmark.  
Nationalmuseet og Slot- og 
Kulturstyrelsen. 

2. november:  
Konference. Børn, kulturarv og museer. 
HistorieLab. Jelling.

14.-15. november:  
Kultur- og naturhistorisk  
Orienteringsmøde ODM,  
Munkebjerg.

Camilla Jul Bastholm
13. oktober:  
Museernes samlingsvaretagelse, 
Workshop, Slots- og Kulturstyrelsen.

14.-15. november:  
Kultur- og naturhistorisk  
Orienteringsmøde ODM,  
Munkebjerg.

Mette Høj
13. oktober:  
Museernes samlingsvaretagelse, 
Workshop,  
Slots- og Kulturstyrelsen.

Julie Nielsen
27. juni:  
Danefæmøde, Nationalmuseet, Jelling.

14.-15. november:  
Kultur- og naturhistorisk  
Orienteringsmøde ODM,  
Munkebjerg.

Annemette Birk Lund
1.marts:  
Forskningens vilkår på museer.  
ODM, Odense.
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Rasmus Rosenørn
26.-27. februar:  
Shop, Consumer City:  
konferencedeltagelse m. paper,  
Dansk Center for Byhistorie/AU.

1.marts:  
Forskningens vilkår på museer.  
ODM, Odense.

29. September:  
Objects and meaning making:  
Rucmus conference,  
RUC.

4. oktober:  
Key koncerns: seminar m. Micheal 
Shanks,  
RUC.

11. oktober:  
On the Existense of objects:  
Seminar Yuk Hui,  
RUC.

13. oktober:  
Museernes samlingsvaretagelse, 
Workshop,  
Slots- og Kulturstyrelsen/ODM.

8. november:  
Adgang for museumsforskere  
til e-ressourcer,  
Slots- og Kulturstyrelsen/Nationalmuseet.

14.-15. november:  
Kultur- og naturhistorisk  
Orienteringsmøde ODM,  
Munkebjerg.

5. december:  
Shop, Consumer, City,  
forfatterseminar,  
Dansk Center for Byhistorie/AU.

Rikke Lorentzen
14.-15. november:  
Kultur- og naturhistorisk  
Orienteringsmøde ODM,  
Munkebjerg.
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