
Oplev middelalderens magtfulde dronninger 
og de genskabte russiske zarsmykker

DANMARKS  
BORGCENTER

Vordingborg er bedst kendt som 
kongernes by, men med udstillin-
gen ’Magtens dronninger’ fortæller 
Danmarks Borgcenter for første gang 
hele historien om dronningernes rolle i 
spillet om borgen og magten.

Vi kender historien om Margrete 1., og 
vi har set de smukke kalkmalerier og 
malede portrætter af middelalderens 
dronninger. Men hvem var de egentlig, 
og hvilken magt havde de? Med den 
nye udstilling sætter vi fokus på den 
store indflydelse i magtens centrum, 
som dronningerne rent faktisk havde. 
De var nemlig ikke kun pænt vedhæng 
til kongen, men tog også beslutninger, 
der nogle gange fik blodige konse-
kvenser

I udstillingen ’Blod og diamanter’ 
genskaber Jim Lyngvild de russiske 
zarsmykker, som blev skilt, solgt og 
spredt for alle vinde efter Den Russi-
ske Revolution i 1917. I udstillingen 
kan man høre historierne om den 
overvældende rigdom, ødselhed og 
magtfuldkommenhed, der i sidste 
ende førte til revolution og henrettelse 
af zarfamilien.

I montrerne kan publikum opleve de 
overdådige smykker som brocher, 
halskæder, diademer og kroner, der er 
blevet rekonstrueret ud fra historiske 
fotos og genskabt i sølv og zirkoner.

Gør dig klar til at opleve hele to nye særudstillinger i samarbejde 
med designer, Jim Lyngvild, når Danmarks Borgcenter præsenterer 
dobbeltudstillingen ’Magtens dronninger’ og ’Blod & diamanter’.

Det bliver vildt, voldsomt, blodigt, eksorbitant og til tider nærmest 
kvalmende fantastisk, når tusinder og atter tusinder diamanter 
glimter og funkler om kap med middelalderens magtfulde dronnin-
ger i en stråledans af krig, vold og magt.



Vi kan sammensætte en tur  
hos Museum Sydøstdanmark  
som  passer lige netop til jeres  
arrangement. 

 
booking@museerne.dk 
+45 31 45 91 49

Danmarks Borgcenter  
Slotsruinen 1 
4760 Vordingborg 
www.danmarksborgcenter.dk

Kontakt

Gruppebesøg 2023 
min. 15 pers.

Entré
Entré til Danmarks Borgcenter 
120 kr. pr. person.

Introduktion til udstilling
Introduktion til udstilling (30 min.) 
350 kr. (max 70 pers. pr. guide)

3x smørrebrød
3x uspec. smørrebrød 
175 kr. pr. person.

Buffet
Dagens buffet 
250 kr. pr. person.

Platte med lunt
Dagens platte med lunt 
195 kr. pr. person.

Kaffe/te & kage
Kaffe/te & dagens kage 
85 kr. pr. person.

2-retters menu
2-retters menu 
265 kr. pr. person.



HOLMEGAARD VÆRK
Nordens nye  museum for glas,  
keramik og  design

På Holmegaard Værk formidles 
designhistorie, traditioner og 
kunsthåndværk i fusionen mellem 
fortid og fremtid. Det gør vi gen-
nem levende glaspustershows og 
fængende fortællinger. 

Oplev blandt andet værker af Bjørn 
Nørgaard, Per Kirkeby, Knud Odde, 
og Robert Jacobsen. Få fortæl-
lingerne om ikoniske designere 
som Per Lütken, Jacob E. Bang 
og  Torben Jørgensen. Iagttag de 
arbejdende glaskunstnere eller 
design dine egne værker i glas og 
keramik. Mærk, hvordan materia-
lerne foran dig forvandles til unikke 
værker – lige til at tage med hjem.

I 2023 kan du opleve procelæn i 
verdensklasse, når Holmegaard 
Værk præsenterer den internatio-
nalt anerkendte keramiker, Louise 
Hindsgavl, i udstillingen ’De ud-
valgte’.

I udstillingen vil du opleve et 
udvalg af Hindsgavls fantastiske 
figurer samt en række nye unikke 
værker inspireret af indlånte gen-
stande fra seks Sydsjællandske 
herregårde.

Forbered jer på en oplevelses-
rig dag med glaskunst, keramik, 
 kulturhistorie og natur i højsædet 
– alt sammen krydret med gastro-
nomi på højeste niveau.

Velkommen til Holmegaard Værk. Gør dig klar til at opleve 
levende glaspustere, glaskunst i verdensklasse, 42.000 
stykker Holmegaard-glas, 6.000 stykker Kähler-keramik og 
internationale særudstillinger i topklasse.

Museet er beliggende i de smukke naturskønne omgivel-
ser på Sydsjælland - blot et glaskast fra Næstved, og blev i 
2022 kåret til årets museum i Europa ved ’European Museum 
Award’ - museernes svar på Oscar-uddelingen.



Vi kan sammensætte en tur  
hos Museum Sydøstdanmark  
som  passer lige netop til jeres  
arrangement. 

 
booking@museerne.dk 
+45 31 45 91 49

Holmegaard Værk  
Glasværksvej 55, 
4684 Holmegaard 
www.holmegaardvaerk.dk

Kontakt

Gruppebesøg 2023 
min. 20 pers.

Entré
Entré til Holmegaard Værk 
125 kr. pr. person.

Guide
Guidet tur på museet 
950 kr. (max 30 pers. pr. guide)

3x smørrebrød
3x uspec. smørrebrød 
175 kr. pr. person.

Buffet
Dagens buffet 
250 kr. pr. person.

Platte med lunt
Dagens platte med lunt 
195 kr. pr. person.

Kaffe/te & kage
Kaffe/te & dagens kage 
85 kr. pr. person.

2-retters menu
2-retters menu 
265 kr. pr. person.



VØLVER, GULD OG GUDER

KØGE
MUSEUM

Undervejs i udstillingen møder du bl.a. 
de mægtigste guder som Thor og Odin 
og de krigerske valkyrier, men også en 
fortælling om Peter Madsens elskede 
tegneserie om Valhalla har fundet vej, 
fordi dens streger for mange har været 
definerende for, hvordan de forstår den 
nordiske mytologi. 

Centralt i udstillingen står designer 
Jim Lyngvilds 10 kvindeportrætter af 
Vølver. Fra Erik Den Rødes saga ved vi, 
at vølven Thorbjørg Lillevølve havde 9 
søstre, der var vølver som hun. De 10 
søstre er måske ikke blodsbeslægtede, 
og derfor er de 10 kvindeportrætter 
vidt forskellige. Fra den lyse fagre, til 
den mørke dragende. 

Du kan bl.a. se kultur- og kirkeminister 
Ane Halsboe-Jørgensen, skuespiller-
inde Ghita Nørby, sangerinder Julie 
Berthelsen og Sanne Salomonsen, 
TV-værtinder Puk Elgård og Jannie 
 Pedersen og tidligere folketings-
medlem Thyra Frank portrætteret  
som vølver.

TILGÆNGELIGHED
Vølver, Guld og Guder er en udstilling, 
der strækker sig over tre etager.  
Køge Museum ligger i et mere end 400 
år gammelt, fredet hus. Vær opmærk-
som, at der er niveauforskelle og 
trapper i udstillingen samt, at huset 
ikke har elevator.

Velkommen til gudernes verden. Velkommen til Asgård! Med vores 
nye udstilling Vølver, Guld og Guder tager vi dig med på en rejse 
tilbage til vikingetiden og udfolder fortællingerne fra den nordiske 
mytologi, som du aldrig har set og hørt dem før. 

Vi inviterer dig ind i en verden af forskning, tolkninger og debat og 
har bedt de førende forskere på området om at give deres bud på, 
hvilke mangfoldige fortællinger der gemmer sig bag  vikingernes  
 ornamentik. Du kan opleve en række originale vikingetids smykker 
fra Nationalmuseets skatkammer, som vi har 3D-printet,  forstørret 
op og belagt med guld. På den måde får du de gode historier helt 
tæt på og ind under huden. 



Vi kan sammensætte en tur  
hos Museum Sydøstdanmark  
som  passer lige netop til jeres  
arrangement. 

 
booking@museerne.dk 
+45 31 45 91 49

Køge Museum  
Nørregade 4 
4600 Køge 
www.koegemuseum.dk

Kontakt

Gruppebesøg 2023 
min. 20 pers.

Entré
Gruppe entre Køge 95 kr.
Kaffe to go 25 kr.
Introduktion til udstilling: 350 kr.

*Introduktionen varer cirka 30 min.

Bus af- og pålæsning ∂
Oversigt over Køge Torv. 
Af- og pålæsning markeret med rødt. 


