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bygningens passive masse benyttes til at bevare et stabilt indeklima, som sikrer et højt bevaringsindeks med 
et minimalt energibehov (TCPI-værdi). Magasinerne indeholder avancerede elektriske reoler i 8,5 m højde.

Bygningen er sikret både passivt og aktivt med adgangskontrol, alarmer, samt kameraer og klimaet styres og 
overvåges nøje. Den nye formidlings- og magasinbygning bliver et centralt samlingspunkt for Museum 
Sønderjyllands syv museer, og udgør en unik samling af genstande med lokalhistorisk og national  betydning. 
Den omfattende samling består af mange forskelligartede genstande, der hver især rummer en særlig 
fortælling og plads i vores fælles historie. Arkitektonisk består projektet af tre forskudte bygningskroppe, hvor-
ved der opstår veldefinerede og læfulde gårdrum på begge sider af bygningen. Forskydningerne og de 
skiftende bygningshøjder skaber variation og et indbydende miljø i en menneskelig skala. Det centrale 
dobbelthøje rum er byggeriets hjerte og naturlige omdrejningspunkt, hvor alle husets forskellige funktioner 
krydser hinanden og skaber et levende og mangfoldigt miljø. Indenfor i bygningen åbner der sig en fortælling 
i flere lag for de besøgende, hvor man som gæst ledes gennem forskellige områder - værksteder, laboratorier 
og inddragende udstillingsarealer, der dels giver en fornemmelse af, hvad det vil sige at være menneske i en 
anden tidsalder og dels, hvad det indebærer at håndtere og præservere arkæologiske fund. Målet har været at 
skabe spændende og inddragende rammer i formidlingen af historien og det fællesskab, vi alle er rundet af og 
oplyse om, hvordan vi sikrer den arkæologiske kulturarv for eftertiden. Formidling, natur, historie og arkitektur 
understøtter hinanden og skaber sammen fortællingen om vores fælles arv. Udenfor etableres et bakket 
læringslandskab til formidling og undervisning - bl.a. ”Tingstedet”, hvor man kan gå på opdagelse og se og 
høre, hvordan arkæologiske udgravninger foregår, ”Højen” et velkendt landemærke i landskabet med en 
særlig historie eller ”Scenen”, hvor gæsterne kan høre historiske foredrag eller se en film under åben himmel.

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S står for samtlige ingeniørtekniske ydelser omfattende projekterings-
ledelse, konstruktioner, VVS-installationer, elinstallationer, brand, energi og indekli-ma, klimasimuleringer, 
ledninger i terræn, samt løbende tilsyn.
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Museum Sønderjylland

FAKTA
Projektet omfatter opførelse af nyt 
museumsmagasin i Rødekro. Magasinet 
indeholder ca. 2500 m2 fugt og temperatur 
styrede magasiner til museumsgenstande, 
samt 3700 m2 funktionsbygning indeholdende 
kontorer, laboratorier, konserverings-
værksteder, sprøjte-kabine, formidlings-, 
røntgen-, anoxia-, varmedesinfektion-. 
samt køle desinfektionsrum. 
Magasinerne er udført tætte for at hindre 
infiltration, samtidig med at jordens og 


