
   Invitation til alle skoler i Sønderborg kommune: 

 

Besøg Riecks Arkæologiske Samling i Svenstrup 

Museet er så specielt – og kendt i amatørarkæologiske kredse i hele 

verden – at tre hollændere for nylig tog turen i bil fra Holland til 

Svenstrup kun for at besøge samlingen.  

I 1993 var der verdenskongres for arkæologer i Vejle. 30 af deltager-

ne, fra Europa og USA, tog turen fra Vejle til Svenstrup for at se sam-

lingen. De sagkyndige var meget imponerede over samlingens størrel-

se og indhold.  

Skoler er velkomne til at bruge denne enestående samling 

som undervisningsmateriale i forbindelse med emner om 

oldtiden eller som en tidsrejse bagud i tid.  

Derudover kan vi vise en film om livet i stenalderen. 

Samlingen er desuden et fint eksempel på hvad en livslang 

passion kan føre til.  

Lærere er velkomne til at orientere sig i samlingen før besøg sammen 

med klassen.  

Samlingen er åben søndage og tirsdage 13-16 i sommer-

halvåret -  OG efter aftale med Agnes på tlf.  4098 9289  

Se nærmere på:   

http://svenstrupnordals.dk/sevaerdigheder/riecks-stensamling/  

 

   

Gratis adgang   

I må gerne spise jeres medbragte mad hos os 

http://svenstrupnordals.dk/sevaerdigheder/riecks-stensamling/


 

Samlingen består af mere end 50.000 effekter, blandt andet pilespid-

ser, økser og dyreknogler; men der er også keramik og meget andet.  

Det er formentlig den største private samling af oldtidsfund i  

Danmark, og på nogle områder overgår den endda Nationalmuseet.  

Der er enkelte danefæ.  

Samlingen er opbygget af vagtchef på Danfoss, Jørgen Rieck, over en 

periode på cirka 60 år. Fra han som 8-9 årig gik bag sin far på jagt og 

fandt en flinteflække, til han som 69-årig i 1992 stillede sin store sam-

ling til rådighed for offentligheden i den gamle skole i Svenstrup.   

 

Tidsmæssigt spænder fundene fra stenalder til vikingetid.  

I Svenstrup på Nordals ligger et helt specielt museum:  

Jørgen Riecks Arkæologiske Samling 

Hvis I rent transportmæssigt har muligheden, kan I kombinere be-
søget i samlingen med et besøg ved øst-enden af Bundsø, hvor fun-
dene i ”Bundsø-rummet” stammer fra.  
Afstand ca. 5,5 km  
https://www.visitsonderborg.dk/sites/default/files/asp/visitsonderborg/
PDF/Vandrestier/bundsoe_800x550_til_hjemmeside.pdf 
 

Samlingen ligger i gå-afstand (ca. 700m) fra busstop på Nordborg-

vej.  

En evt. lejet bus kan parkere lige i nærheden.  

 

 

 

Jørgen Riecks Arkæologiske Samling 

Egebjergvej 4 

Svenstrup, 6430 Nordborg 

Tlf. 4098 9289 

http://svenstrupnordals.dk/sevaerdigheder/riecks-stensamling/  
 

 

03.2019  

https://www.visitsonderborg.dk/sites/default/files/asp/visitsonderborg/PDF/Vandrestier/bundsoe_800x550_til_hjemmeside.pdf
https://www.visitsonderborg.dk/sites/default/files/asp/visitsonderborg/PDF/Vandrestier/bundsoe_800x550_til_hjemmeside.pdf
http://svenstrupnordals.dk/sevaerdigheder/riecks-stensamling/

