PRESSEMEDDELELSE
Indbrud på Danmarks Borgcenter
Vikingeskatte stjålet – og genfundet
Natten til mandag var Danmarks Borgcenter i Vordingborg udsat for et indbrud. En kopi af det
kostbare Hiddensee-smykke blev stjålet fra udstillingen Vikingernes Metropol. Indbruddet blev
dokumenteret på museets videoovervågning, og politiet anholdt umiddelbart efter tyveriet to
mistænkte i sagen.
Siden april har Danmarks Borgcenter vist nogle af de fineste fund fra Vikingetiden i udstillingen
Vikingernes Metropol. Udstillingen har været overvældende populær blandt de besøgende og har
tiltrukket sig en stor positiv opmærksomhed.
Det er desværre ikke kun museets normale gæster, der har fået øjnene op for de mange unikke
genstande i udstillingen. Det samme havde to indbrudstyve, der natten til mandag fik brudt en dør
i den ellers topsikrede udstillingsbygning op og trængte ind i bygningen. Tyverialarmen gik straks i
gang og alarmerede vagtcentralen, og få minutter efter ankom en vagt til museumsbygningen.
Museets videoovervågning viser, hvordan de to mænd trængte ind i bygningen og målrettet gik
efter én speciel montre. På under et minut var de to indbrudstyve ude af bygningen igen.
Det lykkedes tyvene at stjæle en kopi af et meget kostbart guldsmykke med 16 dele, som museet
har lånt af Stralsund Museum i Tyskland. Museet havde netop af sikkerhedsmæssige årsager valgt
at låne og udstille en kopi af det berømte Hiddensee-smykke. Originalen er uvurderlig og bliver
udstillet under sikkerhedsforanstaltninger som ved kronjuvelerne.
Tyvene stjal ved samme lejlighed seks af de ni unikke presforme til guldsmykkerne, som var
udstillet i den samme montre. Disse presforme er udlånt af Vikingermuseum Haithabu.
Presformene er i denne sammenhæng den største af skattene, idet de mere end 1000 år gamle
forme viser, at det fantastiske guldsmykke blev fremstillet i Hedeby. Det er en forbindelse, som
det ellers er næsten umulig at lave.
Ingen andre genstande i udstillingen blev stjålet eller beskadiget under indbruddet, men museet
holder mandag lukket i forbindelse med oprydningen.
Umiddelbart efter tyveriet blev en politipatrulje opmærksom på en bil, der i høj fart kørte over
Storstrømsbroen. Patruljen eftersatte bilen, der blev standset bag en mejetærsker på broen, og
politiet anholdt to mistænkte. Efter en storstilet politiindsats og eftersøgning lykkedes det politiet
allerede mandag formiddag at finde de stjålne genstande i god behold.
Direktøren for Museum Sydøstdanmark, Keld Møller Hansen udtaler i forbindelse med indbruddet:

”Det er meget sørgeligt og overraskende, at det er lykkedes tyvene at trænge ind i
museumsbygningen og stjæle dels en kopi af et smykke fra museet i Stralsund og dels unikke
bevarede genstande udlånt af museet i Hedeby. Som museum gør vi vores yderste for at sikre
genstande mod tyveri og skade, og udstillingsbygningen på Danmarks Borgcenter er én af de bedst
sikrede udstillingsbygninger i landet med en meget høj sikkerhed og noget af det mest moderne
sikkerhedsudstyr. Det er netop derfor, at vi har fået mulighed for at vise de fine genstande for
publikum. Derfor ser vi også med stor alvor på denne sag”, fortæller Keld Møller Hansen.
”Men selv bankbygninger er ikke altid sikre nok, når tyvene går så målrettet og professionelt til
værks, som det er sket her. Tyvene har simpelthen fået flået en svær ståldør fra hinanden for at
komme ind. Så jeg er trods alt glad for, at vores øvrige sikkerhedssystemer har fungeret, så vi
hurtigt kan få opklaret sagen sammen med politiet”, slutter en lettet Keld Møller Hansen, der er
glad for det tætte samarbejde mellem politi og museum i sagen.
Museum Sydøstdanmark er nu i tæt dialog med dels politiet og dels med museerne i Stralsund og
Hedeby om den endelige opklaring af sagen og sikringen af de fine genstande. Samtidig har
museet fået sikret bygningen og udstillingen. Sikkerheden er allerede allerede blevet skærpet
yderligere, så noget tilsvarende ikke vil kunne ske igen. Museet forventer at kunne åbne
udstillingen igen allerede tirsdag.
Fakta:
Hiddensee-smykket er ét af de fineste guldfund fra vikingetiden og regnes for at være Tysklands
”Guldhorn”. Smykket formodes at være fremstillet i Hedeby omkring 970 og omfatter 16 dele med
i alt 600 gram guld. Smykket meget fint udsmykket med såkaldt filigran-arbejde med motiver med
inspiration fra både Skandinavien, Frankerriget og Mellemøsten. Noget at det unikke ved smykket
er, at det kan knyttes til håndværkere i Hedeby, selvom smykket blev fundet i 1872 i Hiddensee
ved Stralsund i det nordøstlige Tyskland.
Den udstillede kopi er meget præcis i forhold til originalen. Kopien er dog kun forgyldt og ikke af
massivt guld.
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