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detektorarkæologi.
Kommende arrangementer:
Mandag d. 27. februar: Foredrag om detektor arkæologi – jagten på oldtidens skatte.
Tirsdag d. 21. marts:
Generalforsamling m. fællesspisning.
Efter påske i april:
Besøg på Danmarks Borgcenters nye udstilling ”Vikingernes Metropol”.
Lørdag d. 20. maj:
Forårsudflugt til Sagnlandet Lejre.

Museumsprisen 2017 gik i år til William Houman fra Nyord
Læs om Museumsforeningens Årsfest – om Årets Festtaler og uddeling af Årets Museumspris.

Foredrag mandag d. 27. februar:
Først vil detektorfører Morten Skyum Dønkjær berette
som sine oplevelser og bevæggrunde for at bruge
talløse timer på markerne på jagt efter oldsager.
Dernæst vil forskningsleder Jens Ulriksen, Museum
Sydøstdanmark give et indblik i, hvad arkæologerne kan
få ud af de mange oldsager, som indleveres fra alle
afkroge af landet. Fundglæden på marken overføres
nemlig direkte til brede smil og aha oplevelser i
museernes studerekamre.

Foredraget finder sted
mandag d. 27. februar kl. 19.00
i Kornerups Rådhus, Algade 97,
4760 Vordingborg.
Detektorarkæologi – jagten på
oldtidens skatte
Foredrag ved Forskningsleder Jens Ulriksen, Museum
Sydøstdanmark samt detektorfører Morten Skyum
Dønkjær.
Ædle metaller trækkes op af Danmarks jord. Nej, det er
ikke minedrift, der er tale om, men om oldsager fra
landets fortid. Jævnligt finder nyheder om nye, spektakulære fund vej til mediemøllen, hvor de glade findere
beretter om deres hobby som detektorførere.
Ligeså glade er museernes arkæologer.
De tusindvis af nye oldsager af jern, bronze, sølv og
guld, der bliver samlet op af hobbyarkæologer med
metaldetektorer, giver nemlig nye - og nogle gange
overraskende - oplysninger om fortidens samfund.
Samspillet og den gensidige forståelse mellem detektorførerne og de professionelle arkæologer er afgørende for de positive historier, som medierne kan skrive
om.
Det vil der blive fortalt mere om ved foredraget om

For gangbesværede er der lift til 1. sal samt teleslynge i
foredragssalen.
Billetter bestilles online på:
www.danmarksborgcenter.dk
Kan også købes på Næstved Museum og Køge Museum.
Begrænset antal pladser.
Pris: 75 kr.
For årskortholdere og medlemmer af Museumsforening Sydsjælland og Møn er prisen Kr. 60,00.
(husk årskort/medlemskort)
Gebyr 10 kr. på alle billetter.
Der serveres en kop kaffe/te og småkager i pausen.
Arrangementet er blevet til i et samarbejde mellem
Museumsforeningen Sydsjælland og Møn samt Museum
Sydøstdanmark
Kontakt cj@museerne.dk for yderligere information.
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samfund. William Houman har forstået, at grundlaget
for en god videreudvikling af et samfund bygger på en
grundig forståelse af fortiden. Det gælder for store, som
for små samfund.
Sammen med hæderen fik William en kuvert med
kontanter, en æske chokolade og blomster.
Lige inden uddelingen af Museumsprisen rejste vores
nye leder for Borgcentret, Thomas Tram Pedersen, sig
for at holde festtalen.

Årets Museumsprismodtager: William Houman

Foto: JH

Fyldt forsamlingshus i Viemose
ved Museumsforeningens
Årsfest 2017
En storslået ramme var sat til afholdelse af Museumsforeningens Årsfest, men ikke mindst til afsløringen af
hvem, der skulle modtage Årets Museumspris:

Da Thomas kommer fra en stilling som leder af Stevns
Fortet, er kendskabet og interessen for forsvarsværker
enormt. ”Danmarks Borgcenter” er Danmarks forsvarsværk ”par excellence” (frem for alt) – blev forsamlingen
klar over, at Thomas faglige karriere havde fået nye
dimentioner i Vordingborg. Ikke mindst til glæde for
historieinteresserede borgere i lokalområdet.
Vi glæder os alle til Thomas Trams virke på Borgen.
Af samme grund vil der efter påske blive arrangeret en
tur til den nye udstilling på Borgcentret under Thomas
ledelse.

Bestyrelsens naturlige valg for 2017 blev William
Houman, mangesidig ildsjæl og igangsætter, samt
formand for Nyords Lokalhistoriske Forening m.m.m.
Det var ikke mindst stiftelse af Lodsmuseet ”Møllestangen” i det gamle udsigtstårn ude på de nordvestlige
marker i forhold til Nyord by – der vakte bestyrelsens
opmærksomhed. Danmarks mindste museum.
I forbindelse med Museumsforeningens plancheudstilling ved Møns Museums 100 års jubilæum, om
Museerne i Vordingborg, opdagede vi, at Vordingborg
både har museet med korteste åbningstid, en dag om
året, nemlig Museet på Lundbygård, og Danmarks
mindste museum, Lodsmuseet på Nyord.
William Houman er et helt ekstraordinært og storslået
eksempel på en vaskeægte ildsjæl, der bruger tusindvis
af frivillige og ulønnede timer på at samle viden om
kulturhistoriske forhold på Nyord. En indsats som er
afgørende for bevarelse af den fantastiske Nyord By og
Ø og for dens overlevelse som nutidig og moderne

Museumsinspektør Thomas Tram Pedersen Foto: JH

Efter festmåltid med tre retters meny, kaffe med avecer
og ikke mindst folkedansen: Svensk polonaise under
ledelse af det 7 mands store spillemandsorkester – de
Dysted Spillemænd - blev der tid til Formandens – og
dyrlægens - Natmad.
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