Østsjællands Museum
Årsberetning 2007

Forord
At bygge to nye museer på én gang er en stor opgave. Denne opgave har Østsjællands Museum påtaget sig, og det har præget året 2007.
Tidligt på året besluttede Faxe Kommune at igangsætte byggeriet af det spændende hus Kanten, som skal rumme det nye Geomuseum Faxe. Det var med nogen bæven, at museet så byggeriet igangsat, da det skete, mens der endnu ikke var midler øremærket til udstillingsarbejdet.
Sideløbende med at deltage i rådgivning omkring byggeriet udførte museet derfor et intensivt
ansøgningsarbejde specifikt rettet mod at samle midler til udstillingen og ikke som tidligere til
det samlede projekt. Til stor glæde og lettelse fulgte en række generøse tilsagn om støtte til
udstillingen og skabte den økonomiske basis for en udstilling, der kan matche såvel huset som
museets og lokalområdets ambitioner og forventninger. Udstillingsarbejdet er nu i fuld gang.
Ifølge museets tidsplan skulle udstillingen åbne vinteren 2008-2009, men da huset allerede
ventes klar til sommeren 2008, har museet valgt at fremskynde åbningen ved at faseopdele
udstillingsarbejdet således, at den geologiske udstilling følger den oprindelige tidsplan, mens
resten af museet klargøres tidligere. Det vil således allerede fra sommeren 2008 blive muligt
at tage på fossiljagt i kalkbruddet, bearbejde egne fund i museets nye værksted, se den nye
kulturhistoriske udstilling om 800 års kalkbrydning og nyde den fantastiske udsigt fra museets
svævende udstillingsrum.
Det økonomiske fundament for etablering af Koldkrigsmuseum Stevnsfort var faldet på plads
kort inden årets start, så året startede med præcisering og igangsættelse af anlægsarbejderne
under jorden, mens igangsættelsen af anlægsopgaver over jorden afventede godkendelse af
Stevns Kommunes nye lokalplan for området. Det var derfor et stort slag, da lokalplanen for
området på grund af en manglende miljøscreening blev underkendt af Naturklagenævnet. Den
efterfølgende miljøscreening og undersøgelse af påvirkningen af trafikbelastningen førte heldigvis til, at det blev fastslået, at museumsprojektet er miljømæssigt sundt, og lokalplansprocessen kunne med denne konklusion genoptages. Ved årets udgang afventes stadig den endelige godkendelse, hvilket forsinker anlægsarbejderne over jorden. Sidst på året indkom tilsagn
om støtte til en stærkt forbedret velkomstbygning, og det betyder, at der er lagt op til et spændende og travlt forår 2008. På grund af lokalplanens forsinkelse har museet besluttet at udskyde den officielle åbning og festligholdelse af projektet til sensommeren 2008. Men museet
åbner for besøgende allerede 1. juli, og vi kæmper for, at de planlagte anlægsarbejder til den
tid vil være afsluttede.
At bygge to museer er en stor opgave, særligt når den udføres af en lille organisation, der med
under 9 faste årsværk samtidig skal løfte de daglige opgaver med at tage vare på den lokale
natur- og kulturarv. Også denne opgave er vokset i 2007, hvor museets ansvarsområde for nyere tid blev kraftigt udvidet med etableringen af de nye kommuner, idet museets geografiske
ansvarsområde blev udvidet fra at dække de tidligere Stevns, Fakse og Rønnede kommuner til
også at dække de tidligere Haslev og Vallø kommuner. Naturvejlederen ved Præstø Fjord blev
i 2007 en del af Østsjællands Museum, da museet i samarbejde med museerne.dk etablerede
naturvejlederprojektet ”Naturen i historien” finansieret af Friluftsrådet samt Vordingborg og
Faxe kommuner. Projektet er et naturligt led i museets ambition om at formidle den lokale
natur- og kulturarv og er med til at sikre naturvejledningen i Faxe Kommune.
Den helt grundlæggende forudsætning for, at museet kan løfte de mange opgaver, er den lokale støtte fra Stevns og Faxe kommuner. Derfor er det blandt årets vigtigste begivenheder, at de
to kommuner i forbindelse med kulturaftalerne valgte at stå sammen omkring museet, og at de
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d. 18. december 2007 underskrev en samdriftsaftale, hvori kommunerne forpligtiger sig til i
årene fremover at støtte op og samarbejde omkring Østsjællands Museum.
Når så meget er lykkedes i 2007 skyldes det ikke alene en usædvanlig indsats fra hele museets
personale, men også i meget høj grad den store støtte, museet har modtaget. Her tænkes helt
naturligt på de mange generøse tilsagn om økonomisk støtte, som gør det muligt at realisere
museets visioner. Her tænkes naturligvis også på den meget store arbejdsindsats fra en lang
række frivillige - ved Stevnsfort, hvor de frivillige er organiseret i Luftforsvarets Veteraner og
i Støtteforeningen til Koldkrigsmuseum Stevnsfort, ved Geomuseum Faxe, hvor de frivillige
tæller ukuelige enkeltpersoner, og ved Stevns Museum, hvor Trællene fortsat virker.
I Faxe og Stevns kommuner findes en natur- og kulturarv af usædvanligt format. Museets ambition om at værne om og formidle denne rige lokale natur- og kulturarv er stor og kan ikke
løftes af Østsjællands Museum alene. Som man kan læse af denne årsrapport opfyldes ambitionen ikke alene ved den store indsats fra museets personale, frivillige og bestyrelse, men i høj
grad også med støtte udefra og via et godt samarbejde med kommuner, stat, andre museer og
institutioner.
Alle, der har været engageret i realiseringen af museets ambitioner og virke, takkes varmt.
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1.0 Arbejdsgrundlag og formål
Samdriftsaftale
Samdriftsaftale mellem Stevns Kommune og Faxe Kommune er i december underskrevet af
borgmestre og kommunaldirektører og indsendt til Kulturarvsstyrelsen. Af samdriftsaftalen
fremgår, at Stevns Kommune bidrager til driften af Østsjællands Museum med 49 kr. pr. indbygger, og at Faxe Kommune bidrager med 23 kr. pr. indbygger i 2008 og 27 kr. pr. indbygger i 2009 og følgende år.
Ordinære og ekstraordinære tilskud
Østsjællands Museum modtog i 2007 statstilskud direkte fra Staten, overførte amtstilskud fra
Kulturaftale Storstrøm samt kommunale tilskud fra Stevns og Faxe Kommuner. De kommunale tilskud fulgte beløb fra samarbejdsaftalen mellem de gamle Stevns, Faxe og Rønnede
kommuner.
Udover de ordinære tilskud har Østsjællands Museum i 2007 modtaget en lang række ekstraordinære tilskud.
Fra Kulturarvsstyrelsens tipspulje er modtaget støtte til særlige formidlingstemaer til etablering af et digitalt kort med beskrivelse geologiske lokaliteter til brug for børn, unge og formidlere.
Fra Kulturarvsstyrelsens rådighedssum er opnået tilsagn om støtte på kr. 427.000 til undersøgelse af fauna i koralbanke i Faxe Kalkbrud. Geolog Bodil Wesenberg Lauridsen er ansat på
projektet.
En testamentarisk gave på kr. 20.000 er modtaget fra tidligere undervisningsinspektør Aage Gjevnøe Svendstorp og Erna Ranghild Svendstorp. Erna Ranghild Svendstorp er søster til Niels Hansen,
medstifter af Stevns Museum i Store Heddinge. Den testamentariske gave blev overrakt af datteren
Marianne Svendstorp.
Kunststyrelsens har ydet Østsjællands Museum bidrag til udstillingsvederlag på kr. 32.220 til Lars
Waldemar i forbindelse med særudstillingen Kalk som Kunst.
Østsjællands Museumsforening har ydet støtte til museets almindelige drift og til trykning og udsendelse af museets nyhedsbreve. Museumsforeningens Niels Larsen Stevns- og Forlags Fond har
ydet støtte til konservering.
Herudover har museet modtaget et tilskud fra Ole Henrik Nielsens og søstrene Johanne Marie
Nielsens Mindelegat.
Til Koldkrigsmuseum Stevnsfort er der i 2007 modtaget en række tilsagn om støtte:
•
•
•

Lokale- og Anlægsfonden har bevilget kr. 1.500.000 til renovering og etablering af
Velkomstbygningen.
Nordea Danmark Fonden har givet tilsagn om støtte på kr. 650.000 til at sikre elevatoradgang for kørestolsbrugere og gangbesværede.
Kulturarvsstyrelsen har tildelt udviklingsmidler kr. 216.000 i 2007 og i 2008.
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•
•

Stevns Landboforenings Fond har ydet tilskud på kr. 25.000 kr.
Trygfonden har meddelt tilskud på kr. 11.000 til førstehjælpskursus for personale og
frivillige samt bevilget hjertestarter og kurser i hjertestarterens anvendelse for personale og frivillige.

Til Geomuseum Faxe er der i 2007 modtaget en række tilsagn om støtte:
•
•
•
•

•
•
•

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond har ydet tilskud på kr. 25.000.
Friluftsrådets har ydet tilskud på kr. 350.000 med støtte fra tips- og lottomidler til friluftslivet.
Arbejdsmarkedets Feriefond har givet tilsagn om støtte på kr. 2.824.500 til indretning
af en museumsudstilling.
Kulturarvsstyrelsen har givet tilsagn om bevilling af tilskud på kr. 667.000 fra formidlingspulje 1 for 2007. Begrundelsen for tilsagnet er, at det ansøgte projekt vurderes at
indeholde nyskabende formidlingsmæssige dimensioner, særligt i forhold til brugerinddragelse.
Østsjællands Andelsvaskeris Fond har givet tilsagn om yderligere kr. 150.000 til udstillingen.
Vemmetofte Kloster har bevilget et rammebeløb på kr. 100.000 til udstillingen.
Geologisk Museums Støttefond har ydet støtte på kr. 25.000.

Samarbejde
På initiativ af Faxe Kommune blev nedsat en arbejdsgruppe, som udarbejdede et forslag til
etablering af én museumsorganisation i Faxe Kommune. Arbejdsgruppen bestod af kulturchef
i Faxe Kommune, museumsforeningsformand for Haslev Museum, bestyrelsesformand for
Østsjællands Museum og museumslederne for begge museer. Et notat er udarbejdet.
Naturvejlederen ved Præstø Fjord blev i 2007 en del af Østsjællands Museums samarbejde
med museerne.dk. Naturvejlederprojektet ”Naturen i historien” administreres af Østsjællands
Museum og finansieres af midler fra Vordingborg og Faxe kommuner samt Friluftsrådet. Projektet løber i perioden 2007-2009.
Museets tilskudskommuner er begge indgået i kulturaftaler, og Østsjællands Museum har i det
indledende og afsøgende arbejde deltaget aktivt i arbejdet med udformningen af resultatmål
for kulturarv i kulturaftale Storstrøm og desuden i det indledende arbejde med at finde museale samarbejdsområder i kulturaftale København Syd. Et fortsat samarbejde omkring driften af
Østsjællands Museum er sikret, ved at museet er samlet under én kulturaftale, idet Stevns
Kommune indgået i kulturaftale Storstrøm med museumsområdet, og Faxe Kommune er indgået i kulturaftale Storstrøm.
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2.0 Indsamlinger, erhvervelser, registrering, undersøgelser, forskning, fagudvalgsarbejde
Indsamling
Museets kulturhistoriske indsamlingspolitik med fokus på kalklandets kulturhistorie og specifikt for Koldkrigsmuseum Stevnsfort er nu formuleret og nedskrevet. Det tilstræbes, at museets indsamling primært foregår i forbindelse med forskning og undersøgelser.
Indsamling af kulturhistoriske genstande er sket i forbindelse med undersøgelser foretaget i
tilknytning til udviklingen af den nye udstilling i Faxe.
Til Koldkrigsmuseum Stevnsfort er indsamlet enkelte originale genstande fra COM-centeret.
Østsjællands Museum indsamler fossiler fra kridt og kalk i museets geografiske ansvarsområde og har indsamlet prøveserier fra den største koralbanke i Faxe Kalkbrud i forbindelse med
faunaundersøgelser.
Museet har videreformidlet en række genstande, der ikke er indeholdt i indsamlingspolitikken,
til andre museer og arkiver, herunder diverse tekstiler og arkivmaterialer.
Registrering
Registreringen på Østsjællands Museum er væsentligt forbedret i 2007, hvor digitaliseringen
af gamle registreringskort er fuldført. Digitaliseringen er finansieret af bevilling fra Kulturarvsstyrelsen. Også den naturhistoriske registrering er optimeret, idet hele museets samling af
fossiler fra Faxe er elektronisk registreret af Alice Rasmussen og Bodil W. Lauridsen.
Undersøgelser og forskning
Museets forskning og undersøgelsesaktiviteter koncentreres omkring kalkens natur- og kulturhistorie.
Tove Damholt deltager i forskningsprojekt om Stevns Klint i samarbejde med professor Finn
Surlyk og ph.d. Morten Bjerager, Kridtcentret, Geocenter København. Projektet omfatter en
komplet og detaljeret kortlægning af Stevns Klint, og blev publiceret i 2007.
Et projekt er opstartet for at undersøge om byggesten af bryozokalk, også kaldet limsten, fra
middelalderbyggerier på Sjælland stammer fra Faxe Kalkbrud eller Stevns Klint. I den forbindelse er der indsamlet materiale i Faxe Kalkbrud og Stevns Klint til brug ved sammenligningen. Ruinerne af Absalons Borg under Christiansborg Slot er udvalgt som pilotprojekt. Projektdeltagere er geologerne Tove Damholt og Bodil W. Lauridsen i samarbejde med lektor
Jan Audun Rasmussen, Geologisk Museum, Københavns Universitet.
Kalk- og kridtstens kulturhistorie undersøges med særlig vægt på kalken fra Faxe Kalkbrud.
En interviewundersøgelse om arbejdet i Faxe Kalkbrud omkring 1960 er opstartet med foreløbig tre interviews. Det første vedr. det at arbejde i Faxe Kalkbrud 1960-90, det næste vedr.

6 6

det at arbejde på Faxe Kalkovn og remise omkring 1950, og sidst vedrørende arbejdet på Faxe Bryggeri. Projektet gennemføres af etnolog Helle Ålsbøl.
Et projekt er opstartet om kortlægning af palæoøkologiske variationer i koralkalken med særlig fokus på den sydligste koralbanke i Faxe Kalkbrud. Projektet udføres af geologerne Bodil
W. Lauridsen og Tove Damholt i samarbejde med professor Finn Surlyk og ph.d. Morten Bjerager, Kridtcentret, Geocenter København.
Bodil Lauridsen deltager i forskningsprojekt Faxe Kalkbrud i samarbejde med professor Finn
Surlyk og ph.d. Morten Bjerager, Kridtcentret, Geocenter København. Projektet omfatter en
kortlægning af koralkalkens udbredelse i Faxe Kalkbrud.
Samarbejdet om kalkforskning har betydet deltagelse i studietur til kalklokaliteter i Nordjylland (Bodil W. Lauridsen) og Rhodos (Bodil W. Lauridsen og Tove Damholt).
Et forprojekt til udvikling af historiefagligt baggrundsmateriale for Koldkrigsmuseum
Stevnsfort er igangsat i samarbejde med professor Paul Villaume, SAXO-instituttet,
Københavns Universitet. Projektet gennemføres af BA Margit Bech Larsen.
Museet bidrager med oplysninger til andre museers undersøgelser. Oplysninger om fiskeredskaber i Østsjællands Museums samling er givet til Fiskeripuljen (et fagligt samarbejdsforum
under Organisationen Danske Museer). Kommentarer vedr. Faxe Ladeplads er indsendt til
Kulturarvsstyrelsens temagennemgang af industrihavne. Fotos er sendt til Den Gamle By
vedr. interiør og eksteriør af Stevns Museum frem til 1927.
Hakon Mielche’s billeder på Korsnæbsgård og Højstrup Hovedgård er besigtiget og affotograferet.
Kultur- og naturforvaltning
Østsjællands Museum har opstartet samarbejde omkring fysisk planlægning med de to nye
kommuner Stevns og Faxe, og lokalplaner gennemses.
I Faxe Kommune er der indgået aftale om ”stjernehøring”, hvor museet bliver inddraget tidligt i lokalplansarbejdet. Lokalplansforslag 100-57 er kommenteret. Kommunegården i Hovby
er blevet besigtiget/fotodokumenteret sammen med Faxe Kommune. Et frysehus i Vivede er
besigtiget udvendig og fotodokumenteret.
I Stevns Kommune er der besigtiget lokaliteter og indgivet kommentarer vedr. lokalplan 106
og lokalplan 107. Der er sendt svar til Stevns Kommune, Teknik og Miljø til den bevarende
lokalplan for Lille Heddinge vedr. ombygning af et hus samt helhedsplan for Rødvig vedr.
sikring af lokal byggeskik. En ejendom i Frøslev er blevet besigtiget vedr. nedrivning af en
bevaringsværdig driftsbygning. En ejendom på Barupvej, er besigtiget og svar er afgivet til
Stevns Kommune vedr. nedrivning. En ejendom i St. Heddinge er besigtiget og kommentar er
afgivet til Stevns Kommune vedr. ombygning.
Helle Ålsbøl og Sara Gelskov har deltaget i en række dialogmøder omkring Faxe Kommunes
planstrategi.
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Helle Ålsbøl har deltaget i borgermøde omkring Stevns Kommunes kommuneplanstrategi og
har afgivet kommentarer til Forslag til Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune
Fagudvalgsarbejde
Kulturaftale Storstrøm har oprettet et tværfagligt råd, hvortil Tove Damholt er udpeget som en
af to kulturarvsrepræsentanter.
3.0 Samlinger, arkiv, bibliotek
Samlinger
Samlingsrevision blev foretaget 25.oktober af Stevns Revision A/S.
Indlån til samlingerne
I forbindelse med etableringen af udstillingen i Koldkrigsmuseum Stevnsfort forhandles udlånskontrakter med Søværnets Museumskommission og Flyvevåbnets Historiske Samlinger.
Fra Gardehusarregimentet er indlånt en Centurion Kampvogn til formidlingen af invasionsforsvaret af Faxe- og Køgebugt området.
Udlån fra samlingerne
Museet har udlånt ca. 70 flaskeskibe til Nordisk Film, Super16 til brug for elev kortfilm, der
blev vist i Dagmar Teatret, København
31 genstande med blå registreringskort (nakkehuer, bånd og hårkamme mm.) er returneret efter mange års opbevaring i kælder efter udstilling på Fakse Bibliotek. Genstandene er udlånt
fra det tidligere Faxe Museum.
Bibliotek
Museets bibliotek er registreret elektronisk med bogtitel, forfatter, udgivelsesår og systematik
nummer. Der er ca. 2000 titler, hvoraf 30 titler udgivet af Stevns, Fakse og Østsjællands Museer er samlet særskilt. Titler er opstillet i Dansk Biblioteks Centers Decimalklassedeling.
4.0 Konservering og bevaring
Østsjællands Museum tegnede i 2007 fem andele af ca. kr. 10.000 kr. i Bevaringscenter
Næstved. For andelene er følgende blevet konserveret på Bevaringscenter Næstved: Museets
søkort over havet omkring Stevns, pengepose/lønningspose fra Faxe Kalkbrud, mandsdragter
og diverse tekstiler fra dragtudstillingen samt frysekonservering af væverammer og diverse
genstande til vævning. Langbord fra Stevnsstuen er blevet frysekonserveret på Køge Konserveringsafdeling.
Efter konstateret udbrud af skimmelsvamp er samtlige genstande af organisk materiale i hele
udstillingen på Stevns Museum rengjort efter vejledning fra Bevaringscenter Næstved.
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På Stevnsfort har frivilliggrupper fra Støtteforeningen til Koldkrigsmuseum Stevnsfort har
gennem hele 2007 arbejdet med konserverende behandling af materiel. Arbejdet udføres af en
fast gruppe på 4-6 mand, som mødes hver mandag og suppleres med arbejdsweekender, i
2007 tre weekender, hvor der møder 10-15 personer op. Herudover mødes to O-rumsgaster og
tjekker op på O-rummets genstande. Gruppen har afsluttet en gennemgang og konserverende
behandling af små løsdele, reservedele og værktøjer til Pjece 1, den nordligste af de to store
kanoner ved Stevnsfort. Frivilliggruppen har igangsat renovering af lyspjecen og artillericentralen. Frivilliggruppen er påbegyndt konserverende behandling af kanonelevator i grønt ammunitionsmagasin til Pjece 1.
På luftværnsmissilbasen arbejder frivillige fra Luftforsvarets Veteraner med bevaring og vedligehold af materiellet opstillet på flyversiten. Det store arbejde med at slibe, male og nedpakke i forbindelse med vinterklargøringen blev udført på arbejdsweekenden d. 24. og 25. november.
5.0 Formidling
Besøgstal

Stevns Museum
Fakse Geologiske Museum
Lille Heddinge Rytterskole
Stevnsfort
Geologivognen
Naturvejlederen ved
Præstø Fjord
Andre Steder

2007
7.086
5.953

2006
7.231
6.013

2005
7.805
6.318

2004
10.129
6.085

2003
9.627
3.918

474

523

574

322

486

2.248
561
2.392

0
983

1.365
20.079

1.973
16.723

2.659
17.619

798
17.449

600
15.017

Takket være museets nye aktiviteter opnås i 2007 et rekordhøjt besøgstal. Dette skyldes sommerens mandage med rundvisninger på Stevnsfort, og det skyldes, at museet nu også har flere
tilbud via Naturvejlederen ved Præstø Fjord med projektet ”Naturen i historien”. Stevns Museum har igen i år haft en lille tilbagegang. På Fakse Geologiske Museum kompenserede det
nye tilbud om ture i de to første uger i august for at besøgstallet i juli på grund af vejrforholdene var lavere en tidligere år.
Åbningstider
Stevns Museum
Påske: alle dage 11–17
1. maj - 30. september: tirsdag - søndag 11–17 (1. juli-15. august: alle dage)
Efterårsferie: alle dage 11–17
Fakse Geologiske Museum
Påske: alle dage 14–16
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1. maj - 30. september: tirsdag–søndag 14–16 (1. juli-10. august: alle dage 14–17)
Efterårsferie: alle dage 14–16
Lille Heddinge Rytterskole
Åbent efter aftale
Rasmus Svendsens Skole
Åbent efter aftale

Udstillinger
Stevns Museum
Årets særudstilling ”Fragmenter af en tid” på Stevns Museum er en kunstudstilling med
kunstgruppen Rambuk, som efter tur i Faxe Kalkbrud har arbejdet med at tegne fossiler med
udgangspunkt i sætningen ”at finde et fossil er som at få en hilsen fra fortiden”.
Aktivitetstilbudet: ”Skattejagt med Peder Syv” er udarbejdet af Helle Ålsbøl. Med udgangspunkt i Peder Syvs ordsprogsskat kan børn og voksne lede efter genstande på museet og lære
mere om både genstande og ordsprog.
I legetøjsudstillingen er opsat en købmandsdisk med indhold og klædeskab. Damefrisørsalon
fra Johanne Petersen, Munkegade 12, Store Heddinge er opsat dels for at fremvise den for
publikum og dels for at lette registreringsarbejdet.
Geomuseum Faxe - udstillingsarbejdet
Grundkoncept for den kommende udstilling Geomuseum Faxe er udarbejdet og præsenteret i
et begejstringshæfte. Dette omfattende arbejde er sket i samarbejde med udstillingsfolk fra
konsortiet Exhibition Company, som rummer Blekksprut, Setting og Gramstrup. Fra Østsjællands Museum er Tove Damholt, Bodil W. Lauridsen og Helle Ålsbøl indgået i arbejdet. Arbejdet med grundkoncept og præsentationshæftet er udført for midler fra Østsjællands Museumsforenings byggefond.
Grundkonceptet beskriver museet som tre rum: kalkbruddet, formidlingsrummet og den permanente udstilling. Netop samspillet mellem disse tre rum er det unikke ved Geomuseum Faxe. Museets umiddelbare nærhed til det store kalkbrud gør det muligt at trække egne oplevelser fra kalkbruddets fossilmarker ind i udstillingen og bruge egne fund som udgangspunkt for
museumsoplevelsen.
Præsentationshæftet er tilgængeligt på museets hjemmeside.
Projekthæftet blev udsendt med individuelle ansøgninger til 23 fonde og blev præsenteret på
en pressekonference d. 13. april på kanten af Faxe Kalkbrud. Præsentationen fik god omtale i
de lokale dagblade. Herudover blev en række puljer søgt som støtte til dele af det samlede udstillingsprojekt.
Listen over samlede generøse tilsagn om støtte til Geomuseum Faxe kan ses på Østsjællands
Museums hjemmeside.
De positive tilsagn om støtte til udstillingen gjorde det muligt at igangsætte det store arbejde
med etablering af udstillingen. For at sikre, at museet kan åbne i sommeren 2008, er det plan-
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lagt at færdiggøre museets stueplan med kulturhistorisk udstilling og aktivitetsrum i 2008.
Den geologiske udstilling på museets førstesal etableres herefter med planlagt åbning i 2009.
Det faglige arbejde udføres af museets personale, etnolog Helle Ålsbøl samt geologerne Bodil
W. Lauridsen og Tove Damholt. Østsjællands Museum rummer ikke faglighed indenfor museumsdesign, og denne del af udstillingsarbejdet udføres i tæt samarbejde med Exhibition
Company.
Koldkrigsmuseum Stevnsfort – udstillingsarbejdet
Udstillingsarbejdet med Koldkrigsmuseum Stevnsfort er fastlagt og faseopdelt i samarbejde
med Kvorning kommunikation & design. Fra Østsjællands Museum deltager Anders Bertelsen og Tove Damholt. Målet med udstillingen er at skabe en vedkommende formidling af den
kolde krig og undergrundens geologi med udgangspunkt i områdets autencitet. Fase 1 betegner det nuværende projekt, hvortil der er økonomisk fundament, mens Fase 2 indeholder flere
formidlingselementer og særlige undervisningsfaciliteter.
Efter at Miljøcenter Roskilde imødekom en ansøgning fra Østsjællands Museum og Stevns
Kommune om genopstilling af materiel på museumsarealet er materiellet er udlånt og fragtet
til området af Flyvevåbnets Historiske Samlinger og Luftforsvarets Veteraner.
Tidligere ansatte ved Stevnsfort deltager i udstillingsforberedelserne bl.a. indspilning af lydeffekter.
Hver mandag i skolernes sommerferie blev der afholdt ”smugkig bag museumsprojektet” med
åbent på Flyversiten og omvisninger i Undergrunden. Billetsalg foregik via BILLETnet og
Stevns Turistbureau. Da alarmsystemerne i Undergrunden endnu ikke er godkendt til ibrugtagning, skete alle omvisninger med deltagelse af Beredskabet Stevns. Frivillige fra Luftforsvarets Veteraner og Støtteforeningen til Koldkrigsmuseum Stevnsfort fortalte ved missilforsvarsbasen og Pjece 1 mens historiestuderende fra Københavns Universitet guidede turene i
Undergrunden.
Ved ”smugkig”- åbningerne blev der ved de tre sidste åbninger uddelt fribilletter til Stevns
Museum til betalende gæster. Over halvdelen af de uddelte billetter blev benyttet.
Naturvejlederen ved Præstø Fjord
Naturvejlederen er nu etableret som en fast del af samarbejdet mellem museerne.dk og Østsjællands Museum. Naturvejlederen er finansieret af Friluftsrådet samt Vordingborg og Faxe
Kommuner. Det treårige projekt er udarbejdet af naturvejleder Sara Vebæk Gelskov og museumslederne Keld Møller Hansen og Tove Damholt og har titlen: Naturen i historien. Østsjællands Museum er arbejdsgiver. Ansat i projektet er biolog Sara Vebæk Gelskov.
Naturvejlederens aktiviteter er en naturlig forlængelse af museets ambition om at formidle
natur- og kulturhistorien de rigtige steder – dvs. i kulturmiljøer og ude i naturen. Naturvejlederen har gennemført ture for skoler og institutioner. Disse ture har primært foregået ved
Fiskerhuset på Feddet.
Naturvejlederens arbejde med opførelsen af en økobase med grej til brug for skoler i Faxe
Kommune har kredset om muligheden for at finde en egnet kommunal grund, gerne i nærheden af Faxe Ladeplads.
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En lang række åbne ture og aktiviteter for lokale og turister er afholdt i Faxe og Vordingborg
kommuner. Alle offentlige ture er planlagt i fællesskab med en eller flere samarbejdspartnere.
Mange ture er afholdt under temaet ”Naturen i historien” og i samarbejde med ansatte fra Østsjællands Museum eller museerne.dk.
Naturvejlederen indgår i den udvidede projektgruppe omkring naturparkprojektet Præstø
Fjord Naturpark.
Naturvejlederen arbejder aktivt med at benytte frivillige som en del af formidlingsstrategien
og har i 2007 høstet en del erfaring med dette samarbejde. Naturvejlederen har været engageret i to udstillinger: I samarbejde med frivillige kunstnere fra Fiskerhusgruppen, ”Natur og
kunst ved Præstø Fjord”, åbnet d. 1/6, 2007, Fiskerhuset på Feddet. I samarbejde med frivillige fra Udsigten Bådelaug, ”Fiskeri og sejlads ved Stege bugt i 100 år”, åbnet d. 15/5, de Gule
Stalde, Kalvehave Havn. Naturvejlederen indgår i Friluftsrådet netværk om ”Frivillige Formidlere”.
I Faxe Kommune mærkes et behov for at naturvejledningen fra den nuværende halve naturvejlederstilling. Et oplæg om status og visioner for Naturvejledningen i Faxe Kommune er på
opfordring udarbejdet og afsendt til Faxe Kommune. I oplægget fremlægges naturvejledningens store potentiale særligt ved etablering af naturskole.
Undervisning
Museets undervisningstilbud er fortsat primært fossiljagterne i Faxe Kalkbrud, Geologivognen samt lærerkurser. Museets undervisningstilbud er udvidet med tilbuddene til grundskoler
og børnehaver fra Naturvejlederen ved Præstø Fjord.
Mange skoler tager fortsat på fossiljagt i Faxe Kalkbrud med Alice Rasmussen eller Vagn
Aage Andersen. I alt 49 skoleture er det blevet til i 2007. Tilbuddet om skoleundervisning på
Lille Heddinge Rytterskole blev benyttet af 8 skolegrupper.
Geologivognen fortsatte i 2007 som mobilt undervisningstilbud til skoler og andre institutioner. Muligheden for tilskud til transport af Geologivognen er desværre ikke længere til stede,
og transporten finansieres af skolerne. Booking foregår fortsat via Center for Undervisningsmidler, og løbende vedligehold af vognen udføres og finansieres af Østsjællands Museum.
Geologivognen er også i 2007 blevet brugt til lærerkurser.
Formidlingssamarbejdet med museerne.dk er under udbygning og to inspektørmøder er afholdt. Syv lærerkurser blev udbudt i samarbejde med museerne.dk og Center for Undervisningsmidler. Kurserne skulle holdes som præsentationer af udvalgte formidlingssteder fordelt
på de to museer. De blev omtalt i Center for Undervisningsmidlers kursuskatalog og nyhedsbrev. Kurserne var planlagt til onsdage i september og oktober. Kurserne blev aflyst på grund
af for få deltagere men afstedkom stor opsøgende interesse fra såvel folkeskolelærere som
gymnasielærere.
Nooshin Christiansen opnåede den d. 6. juni kandidatgrad ved Geologisk Institut, Københavns Universitet. Nooshins speciale har titlen ”The Fauna of Lellinge Greensand in the Hedeland Area”. Vejleder lektor Eckart Håkansson, Københavns Universitet. Medvejleder Tove
Damholt.
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Åbne ture og arrangementer
Stevns Museum
12.07.2007
Tegn og mal i særudstilling Fragmenter af
tid.
Juli 2007
Geologiske ture
Juli 2007
Kulturhistoriske ture

Anette Sjølund

74 børn

Tove Damholt
Helle Ålsbøl

20 pers.
10 pers.

Fakse Geologiske Museum
Jan/April 2007
Fossiljagter
Maj/10. Aug.
Fossiljagter
2007
15-19.10.2007
Fossiljagter

Vagn Aage Andersen
Vagn Aage Andersen,
Alice Rasmussen
Vagn Aage Andersen

Lille Heddinge Rytterskole
02-03.07.07
Åbent besøg
16.10.07

En skoledag år 1892

Naturvejlederen ved Præstø Fjord
19.04.07
Hvordan bekæmper vi
bjørnekloen?, Lindersvold
29.04.07
”Hvis sten kunne tale”
Kalkmaleri for børn og
voksne, Faxe
09.05.07
”Hvis sten kunne tale”
Kalkmalerier i Kongsted
Kirke, Kongsted
13.05.07
Skovens dag, Tokai
Boarding School
01.06.07
Fernisering i Fiskerhuset, Feddet
03.06.07
Historiefortælling i
værkstedet, Viemose
Skov
17.06.07
”Hvis sten kunne tale”
En by af kalk, Faxe
28.06.07
Dyrelivet i Præstø Havn,
Præstø
01.07.07
Slå reb på havnen, Kalvehave
03.07.07
”Hvis sten kunne tale”
Fiskerhuset, Feddet
04.07.07
”Hvis sten kunne tale”
Byvandring, Præstø
05.07.07
Naturvejlederbåden på
sommertogt, Kalvehave

15 pers.
1640 pers.
209 pers.

Hanne Findsen, Benthe
Sletten, Gun Knackstredt
Hanne Findsen

15 pers.

Sara Gelskov, Heidi Troelsen

10 pers.

Sara Gelskov, Inger Olsen

20 pers.

Kristine Hestbech

27 pers.

Sara Gelskov, Kai Christiansen
Sara Gelskov

32 pers.

25 pers.

75 pers.

Stephen Weisbrod

4 pers.

Sara Gelskov, Helle Ålsbøl
Sara Gelskov

7 pers.
10 pers.

Stephen Weisbrod

31 pers.

Sara Gelskov

16 pers.

Kai Christiansen

35 pers.

Sara Gelskov, Stephen
Weisbrod

22 pers.
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10.07.07
11.07.07
12.07.07
17.07.07
18.07.07
19.07.07
20.07.07
20.07.07
29.07.07
31.07.07
02.08.07
07.08.07
17.08.07

Naturvejlederbåden på
sommertogt, Præstø
Naturvejlederbåden på
sommertogt, Feddet
Naturvejlederbåden på
sommertogt, Faxe Ladeplads
”Hvis sten kunne tale”
Knogledetektiver,
Jungshoved Voldsted
Snorkelsafari, Feddet
Snorkelsafari, Kalvehave
Snorkelsafari. Præstø
Slå reb på havnen, Kalvehave
Historiefortælling i
værkstedet, Viemose
Skov
Slå reb på havnen, Kalvehave
”Hvis sten kunne tale”
Byvandring, Præstø
Slå reb på havnen, Kalvehave
Mød din naturvejleder
på Borgdage, Vordingborg

18.08.07

Mød din naturvejleder
på Borgdage, Vordingborg

26.08.07

Faxe Ladeplads byen og
havnen, Faxe Ladeplads
Fra træ til båd, Viemose
Skov

02.09.07
23.09.07
06.10.07
28.10.07
04.11.07

Både af bark, Viemose
Skov
Gravhøjene i Strandegård Dyrehave
På heksejagt i skoven,
Leestrup Skov
Efterårstur i Faksinge
Skov

Sara Gelskov, Stephen Weisbrod, Flemming Alrune
Sara Gelskov, Stephen
Weisbrod, Flemming Alrune
Sara Gelskov, Stephen
Weisbrod

17 pers.

Sara Gelskov, John Lenz

49 pers.

Sara Gelskov, Allan Nielsen
Sara Gelskov, Allan Nielsen
Sara Gelskov, Vagn Aage
Andersen
Stephen Weisbrod

26 pers.

Stephen Weisbrod

35 pers.

Stephen Weisbrod

35 pers.

Kai Christiansen

24 pers.

Stephen Weisbrod

35 pers.

Sara Gelskov, Kari Hald,
Tina Noregreen, Stig
Nøhr og Flemming Alrune
Sara Gelskov, Kari Hald,
Tina Noregreen, Stig
Nøhr og Flemming Alrune
Arne Aasbjerg og Sara
Gelskov
Flemming Alrune, Stephen Weisbrod og Sara
Gelskov
Sara Gelskov og Stephen
Weisbrod
Kristoffer Buch Petersen
og Sara Gelskov
Berit Christensen og Sara
Gelskov
Sara Gelskov,

4 pers.
0 pers.

11 pers.
9 pers.
35 pers.

500 pers.

500 pers.

104 pers.
14 pers.
9 pers.
44 pers.
41 pers.
32 pers.
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Andre steder
En gruppe af frivillige mødtes den første mandag hver måned i værkstedet på Stevns Museum
og forberedte ”trælle-aktiviteter” i Klintehuset for publikum. Aktiviteterne blev afholdt over
seks dage i sommerferien og tre dage i efterårsferien.
08.07.07
09.07.07
10.07.07
11.07.07
12.07.07
13.07.07
16.10.07
17.10.07
18.10.07

Klintehuset
Klintehuset
Klintehuset
Klintehuset
Klintehuset
Klintehuset
Klintehuset
Klintehuset
Klintehuset

Trællegruppen
Trællegruppen
Trællegruppen
Trællegruppen
Trællegruppen
Trællegruppen
Trællegruppen
Trællegruppen
Trællegruppen

83 pers.
33 pers.
63 pers.
130 pers
153 pers
86 pers.
88 pers.
88 pers.
90 pers.

17.06.07

Højeruplund, Blomstertur

26 pers.

11.10.07

Vandretur med præsentation af folder om Faxe Kalkbrud. Faxe Kalkbrud

Jan Pedersen, Tove
Damholt
Helle Ålsbøl, Bodil W.
Lauridsen, Tove Damholt, Skov og Naturstyrelsen, Faxe Kommune
og Faxe Kalk

Helle Ålsbøl/Hanne Findsen
Helle Ålsbøl/Hanne Findsen
Hanne Findsen

78 pers.
242 pers
179 pers

12 pers.

Lukkede ture og arrangementer
Stevns Museum
Jan/Apr 2007 Omvisninger
Maj/Juli 2007 Omvisninger
Aug/Okt.2007 Omvisninger
Børne- og ungdomsforvaltningen,
05.10.07
Københavns Kommune
Oplæg om Stevns Museum for
09.10.07
studerende, Holbæk Seminarium
Arkitektstuderende fra akademiet
I København
08.11.07

Helle Ålsbøl

6 pers.

Helle Ålsbøl

21 pers.

Helle Ålsbøl

20 pers.

Fakse Geologiske Museum
Jan/April

Guidede ture

Maj/Aug

Guidede ture

Aug/Okt.
2007

Guidede ture

Vagn Aage Andersen,
Alice Rasmussen
Vagn Aage Andersen,
Alice Rasmussen,
Bodil W. Lauridsen
Alice Rasmussen,
Vagn Aage Andersen
Bodil W. Lauridsen

414 pers
1250 pers
1229 pers
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Lille Heddinge Rytterskole
Jan/April
Undervisning – skoler
Jan/April
Undervisning – privat
2007
Maj/Juli 2007 Undervisning – skoler
Aug/Okt.2007 En skoledag år 1892, skoler
Aug/Okt.2007 En skoledag år 1892, andre
Koldkrigsmuseum Stevnsfort
17.04.2007
Donation, Stevns Landboforenings Fond
29.09.2007
Militærhistorisk Kommission, herunder Peter Thornit og Poul Galster
05.10.2007
Historiestuderende fra Københavns Universitet og
Professor Poul Villaume
13.11.2007
Rundvisning, Luftforsvarets Veteraner
26.11.2007
Fondsrundvisning, Nordea
Danmark Fonden

Hanne Findsen
Hanne Findsen

82 pers.
15 pers.

Hanne Findsen
Hanne Findsen
Hanne Findsen

107 pers.
19 pers.
92 pers.

Helle Ålsbøl, Boye Deuleran
Anders Bertelsen

10 pers.

Carl Johan Christensen
og Anders Bertelsen

23 pers.

Helle Ålsbøl og Hans
Verner Poulsen
Tove Damholt, Anders
Bertelsen

50 pers.

6 pers.

8 pers.

Naturvejlederen ved Præstø Fjord
Naturvejlederen afholder løbende lukkede ture for skoler, børnehaver, private grupper og foreninger i Faxe og Vordingborg kommuner.
Andre steder
06.04.2007
April 2007
13.04.2007
25.04.2007
20.06.2007
19.09.2007
24.09.2007

Trampestien, Rødvig – Højerup
3 Geologiske ture på Stevns
Klint
Præsentation af Geomuseum Faxe
Stevns Klint, Geologisk tur,
Bording Friskole
Stevns Klint, Geologisk tur.
Højskoledag
Geologisk tur, Stevns Klint
Geologisk tur, Stevns Klint

Oversigt over undervisning/foredrag/aktiviteter
11.01.2007
Geologivognen
17.01.2007
Karrebæksminde – Lærerkursus, Center for undervisningsmidler
12.03.2007
Generalforsamling,
Museumsforeningen

Inger Olsen

16 pers.

Vagn Aage Andersen

84 pers.

Tove Damholt, Bodil
Lauridsen, Helle Ålsbøl
Vagn Aage Andersen

11 pers.

Tove Damholt

64 pers.

Vagn Aage Andersen
Tove Damholt

22 pers.

9 pers.
8 pers.

Bodil W. Lauridsen
Tove Damholt,
Sara Gelskov

11 pers.
17 pers.

Tove Damholt,
Anders Berthelsen

31 pers.
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13.03.2007

Generalforsamling, Bevaringsforeningen for Stevns
Fyr
21.03.2007
Om Stevnsfort. Årsmøde,
Dagligbrugsen Rødvig
22.03.2007
Møns Amatørgeologiske
forening
07.05.2007
Geologivognen på Strøbyskolen. Præsentation til
lærere
25.05.2007
Kalkfaunaens økologi. Undervisning Københavns
Universitet
06.06.2007
Historier med perspektiv,
Faxe Lokalhistoriske arkiv.
Foredrag
03.09.2007
Næstved Stenklub
09.09.2007
Bygningskulturens dag,
Faxe
01.10.2007
På kanten af noget stort,
Exhibition Company, M/S
Samka, København.
11.10.2007
”Kalk og kompetencer”,
Geografilærerforeningen
for gymnasiet og HF, Rødvig.
12.10.2007
Om Stevns Fyr. Personalet.
Stevns Museum
02.11.2007
Kulturhistorien omkring
Faxe Kalkbrud. Personalet.
Haslev Gymnasium
06.11.2007
Naturformidling på Koldkrigsmuseum Stevnsfort.
Naturfredningsforeningens
generalforsamling, Rødvig
14-16.11.2007 Nye attraktioner, Stevnsfort
og Geomuseum Faxe. Kulturhistorisk Årsmøde, Fuglsø
29.11.2007
Cyclo- og biostratigrafi. 5.
semester studerende, geologi, Københavns Universitet.

Helle Ålsbøl

9 pers.

Tove Damholt

82 pers.

Bodil Lauridsen

25 pers.

Vagn Aage Andersen

11 pers.

Bodil Wesenberg Lauridsen
Helle Ålsbøl

15 pers.

Bodil W Lauridsen
Helle Ålsbøl og Arne
Åsbjerg
Tove Damholt

35 pers.
45 pers.

Bodil W. Lauridsen

15 pers.

Helle Ålsbøl

16 pers.

Helle Ålsbøl

38 pers.

Anders Bertelsen

15 pers.

Helle Ålsbøl

Bodil W: Lauridsen

35 pers.

Ca. 100 pers.

25 pers.
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Publikationer
Videnskabelige artikler
Surlyk, F., Damholt, T. & Bjerager, M. 2006: Stevns Klint, Denmark: Uppermost Maastrichtian chalk, Cretaceous-Tertiary boundary, and lower Danian bryozoan mound complex.
Bulletin of the Geological Society of Denmark, Vol. 54, pp. 1-48.
Anderskouv, K. Damholt, T. & Surlyk, F. 2007: Late Maastrichtian chalk mounds, Stevns
Klint, Denmark – Combined physical and biogenic structures. Sedimentary Geology 2007,
57-72.
Poster
Anderskouv, K., Damholt. T. & Surlyk, F. 2007: Late Maastrichtian chalk mounds, Stevns
Klint, Denmark. Physical or biological processes? "13th Bathurst Meeting of Carbonate
Sedimentology, 16-18 juli, 2007, University of East Anglia, Norwich". Poster.
Abstract
Anderskouv, K. Damholt, T. and Surlyk, F. 2007: Late Maastrichtian chalk mounds, Stevns
Klint, Denmark. Abstract. 13th Bathurst Meeting of Carbonate Sedimentologists. 16-18 July
2007 University of East Anglia, Norwich, England. 1 p.
Rapporter
Østsjællands Museum: Hjemmeside med geologiske lokaliteter i sydlige Sjælland og Lolland/Falster/Møn. Rapport til Kulturarvsstyrelsen. 6 sider.
Andre artikler
Damholt, T. 2007: Den store historie – i din nære omverden. Center for Undervisningsmidler,
Nyhedsbrevet nr. 17, p. 8.
Nyhedsbreve
Nr. 41 blev udsendt i marts. Man kan bl.a. læse om de mange nye tiltag på museet herunder
Geomuseum Faxe, Koldkrigsmuseum Stevnsfort og Naturvejlederen ved Præstø Fjord.
Nr. 42 blev udsendt i juni. I det kan man bl.a. læse om Stevnsfort, første spadestik til Geomuseum Faxe, særudstilling på Stevns Museum, om produktion af skrivekridt fra Stevns og se
den uundværlige aktivitetsoversigt.
Nr. 43 blev udsendt i oktober. Heri kan man læse om status på Geomuseum Faxe og Koldkrigsmuseum Stevnsfort samt aktivitetsoversigt. Der er en længere artikel om Marmorkirkens
zinkstatuer.
Foldere
Museets foldere for hhv. Stevns Museum og Faxe Geologiske Museum er revideret og trykt
på dansk, tysk og engelsk.
Sara Gelskov har udarbejdet en folder med kalender om Offentlige ture med naturvejlederne,
Præstø Fjord 2007 og en udstillingsfolder: Natur og kunst ved Præstø Fjord.
I samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen er udarbejdet vandretursfolder for Faxe Kalkbrud
samt fem plancher, som er opsat langs ruten. Østsjællands Museum har bidraget med tekst og
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billeder. Skov- og Naturstyrelsen har bidraget med trykning og layout. Folderen er udgivet i
to versioner dels en dansk og dels en engelsk/tysk. Folderen blev præsenteret med en guidet
vandretur d. 11. oktober 2007.
Elektronisk formidling
Besøgsstatistik www.oestsjaellandsmuseum.dk 2006:
Antal unikke besøg.

2007

2006

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

2634
2413
2908
2797
3054
2861
3380
2303
1861
2415
2002
1803

2062
1895
2252
2288
3082
2384
2466
2433
2566
2787
2330
1952

30.431

28.497

4,4

3

I alt
Antal sider set pr. besøg

Østsjællands Museums hjemmeside har fået nyt design og en ændret opbygning. Den udbygges under Åbne Samlinger med mere udbyggede oplysninger omkring de to nye attraktioner.
Teksterne er under fortsat bearbejdning i samarbejde med Åbne Samlinger.
En ny geologisk database er udarbejdet af Østsjællands Museum med bistand fra Åbne Samlinger og Rambøll. Hjemmesiden rummer 40 geologiske lokaliteter i det tidligere Storstrøms
Amt. Databasen findes nu på museets hjemmeside. Projektets primære mål er at inspirere
folkeskolelærere, gymnasielærere og andre formidlere i det tidligere Storstrøms Amt til at
igangsætte en levende geologisk formidling, der tager udgangspunkt i eget nærmiljø, og at
støtte denne formidling med ideer, viden og materiale til brug for såvel formidlerne som for
eleverne. Målet søges nået ved at skabe en hjemmeside med geologiske lokaliteter, spækket
med oplysninger. Hjemmesiden indeholder oplysninger om det lokale landskabs dannelse og
karakteristika formidlet på en lettilgængelig form, og samtidig rummer den billedmateriale,
som frit kan anvendes til rapportskrivning o.lign. Projektets sekundære mål er at bidrage med
inspiration og viden om geologi og landskaber til naturbrugere i hele regionen. Åbnede d. 1.
august 2007. Hjemmesiden er finansieret af tilskud fra Kulturarvsstyrelsens tipspulje til særlige formidlingstemaer.
Markedsføring
Østsjællands Museum indtaster alle åbne arrangementer på www.naturnet.dk,
www.kultunaut.dk og museets hjemmeside: www.aabne-samlinger.dk/oestsjaellands
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Til alle Østsjællands Museums arrangementer skrives pressemeddelelser, som sendes rundt til
lokale, regionale og nationale aviser og radio- og Tv-stationer. Pressemeddelelserne er udførlige og indeholder omfattende research på arrangementets tema. Til pressemeddelelser medsendes et eller flere digitalfotos.
Østsjællands Museum har fået stor presseomtale i de lokale aviser (Dagbladet, Sjællandske,
Stevnsbladet og Faxe Bugten) såvel som i landsdækkende medier.
TV2-ØST bragte d. 7. februar indslaget: Nye museer – flere samarbejdspartnere, med deltagelse af bl.a. Tove Damholt og Bodil W. Lauridsen.
TV2-nyhederne bragte d. 3. marts et indslag med Anders Bertelsen om de aktuelle museumsplaner på Stevnsfort.
Berlingske bragte d. 21. marts en artikel om NIKE Hercules missil på Stevnsfort.
DR P1 sendte d. 24. marts indslaget ”Geologi i Danmark” i programserien Videnskabens
Verden med Tove Damholt om Stevns Klint.
DR Regionalen bragte d. 30. marts indslag om Stevns Fyr med Helle Ålsbøls vurdering af fyrets formidlingspotentiale ifb. med Skov- og Naturstyrelsens overtagelse af fyret.
Dagbladet bragte d. 2. april artikel om efterlysninger af effekter fra Faxe Kalkbrud til Geomuseum Faxe i Kulturhuset Kanten.
Sjællandske bragte d. 3. april artikel om efterlysninger af effekter fra Faxe Kalkbrud til Geomuseum Faxe i Kulturhuset Kanten samt om naturvejledningen.
Dagbladet bragte d. 7. april to hele sider om geologien på Stevns, Faxe og Møn i samarbejde
med Østsjællands Museum.
DR Regionalen har sendt interview med Sara Gelskov om kalkmaleri d. 29. april og i slutningen af maj om åbning af udstilling i Fiskerhuset.
Dagbladet har bragt god omtale med billeder af særudstillingen ”Fragmenter af tid” på Stevns
Museum d. 11. maj og Damefrisørudstillingen d. 19. maj.
TV2-ØST bragte indslag om rundvisninger på Stevnsfort d. 8. juli med deltagelse af Anders
Bertelsen og Hans Verner Poulsen.
TV2-ØST nyhederne har været både på snorkelsafari i Kalvehave med Sara Gelskov d. 22.
juli. og Fossiljagt i Faxe Kalkbrud med Alice Rasmussen d. 21. august. Førstnævnte blev også
vist i Set og Sket samme uge.
DR2 viste udsendelse Stevns Klint i temaserien Danske vidundere d. 24. juli hvor Tove Damholt fortalte om geologien på Stevns Klint og i Stevnsfort. Udsendelsen havde ved første visning ca. 100.000 seere og er blevet genudsendt flere gange.
TV2-ØST nyhederne bragte d. 4. oktober indslag om støtten til Geomuseum Faxe fra Arbejdsmarkedets Feriefond.
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TV2-ØST viste d. 18. oktober indslaget ”Vi er ikke som de andre”, hvor Helle Ålsbøl og
Charlotte Benzon blev interviewet. Det er i forbindelse med Dansk Folkemindesamlings undersøgelse af, hvor forskellige vi egentlig er fra egn til egn.
Dagbladet bragte d. 27. oktober og Faxebugten d. 30. oktober artikel om de seismiske målinger af koralbanker i Faxe.
TV2-ØST var d. 30. oktober på naturvandring med naturvejleder Sara Gelskov. Herunder optagelse af ½ times program om Faksinge Skov, Even Sø og landskabsdannelse, som blev
sendt i TV2 d. 8. november, og program om efterårsaktiviteter i skoven for hele familien, som
blev sendt d. 15. november.
Indslag fra TV og radio er tilgængelige på museets hjemmeside.
6.0 Bygninger og udendørsarealer
Geomuseum Faxe – bygningen Kanten
Geomuseum Faxe får til huse i Faxe Kommunes nye spændende byggeri, Kanten. Faxe
Kommune er bygherre, mens Østsjællands Museum som bruger deltager i en lang række møder med bygherre, arkitekter og ingeniører i forbindelse med detailprojekteringsfasen og udførelsesfasen. Fra Østsjællands Museum har deltaget museumsleder og til enkelte møder ligeledes museets bestyrelsesformand.
Bygningen har i forbindelse med tilretning af projektet undergået en række ændringer, herunder reduktion af fællesareal, bortfald af solafskærmning, ændring fra mekanisk ventilation til
mulighed for udluftning og en reduktion af museets udstillings- og depotareal. Projektændringer i byggefasen har medført en sænkning af lofthøjde på museets førstesal.
Første spadestik til Kulturhuset Kanten blev taget d. 8. juni af borgmester René Tuekær, biografdirektør Lars Prætorius og museumsleder Tove Damholt. Byggeriet kan kunnet følges på
museets hjemmeside og entreprenøren Thomas Jørgensens hjemmesidehjemmeside www.tjsfaxe.dk/igangvaerende.html.
Et velbesøgt rejsegilde blev afholdt af Faxe Kommune onsdag d. 12. december, hvor over 300
mennesker mødte frem for at se det nye hus. Ved rejsegildet blev indmuret en tordensten (søpindsvin) fundet i Faxe Kalkbrud af Alice Rasmussen. Ved rejsegildet var der taler af borgmester, arkitekt, biografdirektør og museumsleder.
Kulturminister Brian Mikkelsen besøgte Faxe d. 20. august. Kulturministeren viste stor interesse for projektet. Fra Østsjællands Museum deltog Tove Damholt og Bodil W. Lauridsen.
Kulturhuset Kanten har modtaget omfattende tilsagn om støtte fra såvel offentlige som private
donatorer heriblandt en lang række fra det lokale erhvervsliv. Uden denne omfattende støtte
kunne projektet ikke realiseres. Den lange liste over tilskudsydere kan ses på Faxe Kommunes
hjemmeside.
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Faxe Kalkbrud
Tove Damholt deltager i møder mellem Faxe Kommune og Skov- og Naturstyrelsen omkring
pleje af Skov- og Naturstyrelsens arealer i Faxe Kalkbrud. Skov- og Naturstyrelsen forventer
at etablere en sti langs kalkbruddets øverste repos samt at sikre nedgangen fra Vandrerhjemmet ved etablering af en trappe.
Koldkrigsmuseum Stevnsfort – anlægsarbejder
Omfattende anlægsarbejder er udført for at omdanne Stevnsfort fra militært anlæg til museum.
De største anlæg er udført i Undergrunden med det formål at sikre fortet og dets genstande
mod forfald og for at sikre publikumsadgang.
Forudsætningen for etablering af museum på Stevnsfort er en lokalplan for området. Østsjællands Museum har bidraget til lokalplansarbejdet med bl.a. planer for området, og i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening er der udarbejdet plejeplan for arealerne ved Koldkrigsmuseum Stevnsfort. Plejeplanen er indarbejdet i lokalplanen. Lokalplan 77 for Stevnsfort
er godkendt på byrådsmøde d. 21. juni 2007, men Naturklagenævnet har efterfølgende erklæret lokalplanen ugyldig pga. manglede miljøscreening. Forslag til lokalplan nr. 77A Koldkrigsmuseum Stevnsfort blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 20. september 2007 og
var derefter fremlagt i offentlig høring i perioden 1. oktober – 26. november 2007. Lokalplan
nr. 77A Koldkrigsmuseum Stevnsfort er endelig vedtaget på møde d. 20. december 2007 i
Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune og afventer Naturklagenævnets klagefrist.
En rapport ”Vurdering af stabilitetsforhold i gange og kaverner” er udarbejdet af Rambøll
Danmark A/S. Rapporten konkluderer: ”Generelt vurderes det, at der er mindre risiko for publikum at færdes i fortets gange, end der er ved færdsel langs klinten generelt. Det er med baggrund i, at det dobbeltstrengede grundvandsænkningssystem omkring fortet skal hele tiden
være i drift.”
Under ingeniørmæssig rådgivning fra Rambøll, Køge, er der etableret affugtning, brandalarmering, redningszoner og flugtveje i Undergrunden. Desuden er gamle dieseltanke tømt. Det
gamle fort har budt på en række overraskelser, som f.eks. grundvandspumpernes instabilitet.
Derudover har nye elregulativer og øgede krav til flugtveje betydet en økonomisk udfordring.
Den største økonomiske overraskelse var dog personelevatoren, der ikke, som ellers først vurderet, kunne repareres, men måtte udskiftes. En ekstrabevilling har muliggjort dette, og en ny
elevator er i ordre.
Plantegninger for velkomstbygning ved Koldkrigsmuseum Stevnsfort er udarbejdet efter museets anvisninger af Kvorning design & kommunikation. To forslag blev udarbejdet hvoraf
det ene kunne udføres for en stærkt begrænset økonomi, mens det andet forudsatte et tilsagn
fra Lokale – og Anlægsfonden. Fonden gav tilsagn om støtte i december, og planarbejdet er
straks iværksat, mens endelig vedtagelse af lokalplanen afventes.
Anlægsarbejder over jorden har på grund af manglende lokalplan ikke kunnet udføres i 2007.
Alle anlægsarbejder udføres i positivt samarbejde med Stevns Kommune som bygherre og
Østsjællands Museum som konsulent.
De samlede tilsagn om tilskud til Koldkrigsmuseum Stevnsfort kan ses på Østsjællands Museums hjemmeside.
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7.0 Inventar og materiel
Alle faste arbejdspladser til kontorpersonale har nu hæve/sænkeborde.
Museets server brød ned ultimo juli og en ny server, UPS og router er installeret. Samtidig
skiftede museet fra intern til ekstern postserver. Der er ligeledes tegnet abonnement på ekstern
backup af dokumenter og billeddatabaser
8.0 Organisation og administration
Bestyrelse
Anette Stolpe (formand)
Bjarne Hansen (næstformand)
Tus Eskjær Rantorp
Inger Andersen
Hans Jørgen Lund Jensen
Jørn Harder
vakant
Udpeget af Stevns Kommune:
Udpeget af Faxe Kommune:

Lars Asserhøj
Michael Frederiksen

Forretningsudvalg
Anette Stolpe, Bjarne Hansen og Inger Andersen
Østsjællands Museumsforening
Medlemstal

2007
330

2006
319

2005
356

2004
377

2003
382

Østsjællands Museumsforenings vedtægter er ændret som konsekvens af, at Østsjællands Museum har fået nye vedtægter som følge af strukturreformen. Museumsforeningens nye vedtægter blev godkendt på ordinær (d. 12. marts) og ekstraordinær (d. 26. marts) generalforsamling i Østsjællands Museumsforening.
9.0 Personale
Museumsleder (geolog):
Museumsinspektør (etnolog):
Forvalter:
Bogholder:
Kontorassistent:
Registrator:
Museumsassistent
Museumsassistent/turleder:
Museumsassistent:
Museumsassistent/kustode:

Tove Damholt
Helle Ålsbøl
Jes Johnsen
Yvonne Pedersen
Jane Madsen
Charlotte Benzon
Inger Olsen (fra 1. august)
Vagn Aage Andersen
Katrine Villadsen
Anette Hristogiannis
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Pedel på Stevnsfort

Arne Gammelgaard Nielsen (fra 1. december)

Projektansatte

Bodil Wesenberg Lauridsen (hele året)
Anders Bertelsen (hele året)
Margit Bech Larsen (1.-30. november)

Kustoder, kustodeafløsere:

Hanne Findsen
Helga Thomsen
Benthe Sletten
Lone Marchsteiner
Otto Rasmussen
Dorthe Bang
Ib Hansen
Erik Rønholt (fra 1. april)

Museumslærer (Lille Heddinge Rytterskole),
Omviser (Stevns Museum og Højerup gl. Kirke): Hanne Findsen
Omvisere Koldkrigsmuseum Stevnsfort

Pil Berner Strandgaard
Sune Engel Rasmussen
Søren Aagaard Rasmussen
Emil Dichmann Sorknæs

Turleder Faxe Kalkbrud

Alice Rasmussen

Timelønnede studentermedhjælpere,
feltarbejde og laboratoriearbejde:

Nooshin Christiansen,

Timelønnede assistenter til aktiviteter:

Merete Stentoft Jensen
Arne Aasbjerg
Anette Sjølund

Beskæftigelsesordninger
Annette Bentzen (fra 8. januar til 8. marts)
Helene Kamp Rasmussen (1.-27. juni)
Inger Olsen (indtil 1. august)
Anders H.P. Hansen (fra 26. juni)
Andet
Personaledag blev afholdt d.12.10. Helle Ålsbøl havde indlæg om Stevns Fyrs historie, hvorefter der var besøg i Stevns Fyr og på hele det tidligere militære område. Dagen fortsatte på
Koldkrigsmuseum Stevnsfort med geologisk indlæg af Tove Damholt ved Udsigtspunktet og
afslutning i Undergrunden. Deltagere: Tove Damholt, Helle Ålsbøl, Anders Bertelsen, Jes
Johnsen, Vagn Aage Andersen, Charlotte Bentzon, Jane Madsen, Yvonne Pedersen, Inger Olsen, Annette Hristogiannis, Katrine Villadsen, Anders Hansen, Lone Marchsteiner, Gun
Knackstredt, Otto Rasmussen og Erik Rønholt
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Alice Rasmussens 20. sæson som guide i Faxe Kalkbrud blev fejret ved reception d. 29. juni
på kanten af Faxe Kalkbrud.
Frivillige
Et af Koldkrigsmuseum Stevnsfort, Støtteforenings mest aktive medlemmer, Carl Johan Christiansen, er lørdag d. 20. oktober afgået ved døden i en alder af 74 år. Carl Johan var meget
aktiv i restaureringen af kanonerne på Stevnsfort og deltog i sommeren 2007 aktivt med formidling.
Arbejdsmiljø
Med etableringen af Koldkrigsmuseum Stevnsfort og inddragelsen af stadig flere frivillige
fylder arbejdsmiljø stadigt mere i museets virke. For faste medarbejdere gennemgås arbejdspladsvurdering løbende af sikkerhedsrepræsentanter og relevante emner behandles på personalemøder. Der er opsat retningslinier for procedurer i forbindelse med brand/overfald på de
to permanente udstillingssteder. Kustoderne blev orienteret om disse procedurer på det årlige
kustodemøde ved sæsonstart.
En sikkerhedsorganisation for de frivillige på Stevnsfort er etableret, således at der i enhver
arbejdsgruppe er en sikkerhedsansvarlig. Som led i arbejdet med arbejdsmiljø for frivillige på
Stevnsfort afholdtes møde mellem museets sikkerhedsrepræsentanter (Jane Madsen og Tove
Damholt) og formand for støtteforeningen til Koldkrigsmuseum Stevnsfort Hans Verner Poulsen d. 14. december. På mødet blev fastlagt arbejdsgangen for arbejdsmiljøarbejdet herunder
udarbejdelse af APV, sikkerhedsdatablade, omgang med elektriske apparater og kommende
sikkerhedsmøder.
Koldkrigsmuseum Stevnsfort er fadder til et hjertestarterapparat doneret af Trygfonden, og to
hjertestarterkurser er gennemført med deltagelse af frivillige og ansatte ved Østsjællands Museum.
Kurser/seminarer/årsmøder/konferencer
Dato
Deltager
Kursus/møde/konference
16.04.2007l
Jane Madsen
Temadag: Museer og turisme
18-19.04.2008
Tove Damholt
Kulturarvsstyrelsens Årsmøde
10–13.04.2007
Sara Gelskov
Naturvejledernes årskonference. Emne: Turisme og naturvejledning. Bornholm.
17.08.2007
Helle Ålsbøl
Møde vedr. Erhvervs- og turistsamarbejde,
København Syd, Køge.
24.08.2007
Sara Gelskov
Det Arkæologiske Råds Naturvidenskabskonference og –messe, Nationalmuseet, København
19.09.2007
Helle Ålsbøl
Seminar om Industriens Bygninger. KUAS og
Historiens Hus, Hvidovre.
19.09.2007
Sara Gelskov
Regionalt møde om projektet ”Naturpark
Præstø Fjord”. Langebæk.
01.10.2007
Charlotte BenMøde i erfa-gruppen Regin, Roskilde Museum
zon
04.10.2007
Sara Gelskov
Møde indkaldt af Faxe Naturråd, Faxe
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01.11.2007

Sara Gelskov

09-14.11.2007

Anders Bertelsen
Bodil W. Lauridsen
Helle Ålsbøl
Sara Gelskov

13.11.2007
14-15.11.2007
28.11.2007

Netværkskursus med underviser fra DMI, om
at læse vejret og specielt skyer, Stevns Naturcenter.
Konference, Tyskland
Udstillingsrummet og den digitale kulturformidling. Tematimer, KUAS
Kulturhistorisk Årsmøde, Fuglsøcentret, Mols
Friluftsrådets møde for Naturvejledere, Ry

Medlemskab af bestyrelser m.m.
Tove Damholt er medlem af Kulturarvsstyrelsens Faglige Råd for Naturhistorie, medlem af
fagrådet i Kulturaftale Storstrøm 2008-2011 som repræsentant for museerne, medlem af følgegruppe for efterbehandling i Stevns Kridtbrud, og følgegruppe for efterbehandling i Faxe
Kalkbrud, medlem af ”På kanten til noget stort”-projektgruppen, medlem af Koldkrigsmuseum Stevnsfort-projektgruppen, medlem af følgegruppen for Naturvejlederen ved Præstø
Fjord.
Helle Ålsbøl er medlem i bestyrelsen for Bevaringsforeningen for Stevns Fyr og Fyrmesterbolig, medlem af Nordisk Forum for Bygningskalk, medlem af nyere tids netværk for inspektører.
Anders Bertelsen er medlem af Koldkrigsmuseum Stevnsfort-projektgruppen.
Sara Vebæk Gelskov er medlem af følgegruppen for Naturvejlederen ved Præstø Fjord.

Højerup den 25. marts 2008
Tove Damholt
Museumsleder

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse
den 26. marts 2008

2626

