NYT FRA

NÆSTVED
MUSEUM
79

FEBRUAR 2012

NÆSTVED MUSEUM
– EN SELVEJENDE INSTITUTION ?
ved Ole Madsen, bestyrelsesformand

Næstved Museumsforening blev stiftet
den 29. marts 1917, og foreningen har
siden da ejet og drevet Næstved Museum, siden 1930 som et statsanerkendt
museum. Som det tidligere er blevet
nævnt, herunder på den seneste generalforsamling, har bestyrelsen i en længere periode overvejet at ændre museets
organisation, så Næstved Museum bliver
en selvejende institution.
Et naturligt spørgsmål er, hvorfor det
nu efter 95 år skulle være nødvendigt
at ændre på organisationen. Det er der
efter bestyrelsens opfattelse flere gode
grunde til.
For det første har vi i nogle år arbejdet
på at få etableret Næstved Ny Museum,
hvor vi kan samle alle museets funktioner og få større og mere moderne udstillingsfaciliteter. Et stort ønske er bl.a. at
kunne vise en langt større del af Kähler-samlingen og snart også Holmegård
Glasværks Prøvesamling. Det vil blive
dyrt at bygge et nyt museum, og vi må
forvente, at vi selv skal skaffe langt hovedparten af de nødvendige midler. Det
er derfor nødvendigt at få store fonde
gjort interesseret i projektet, og det er
vores opfattelse, også ved at lytte til andres erfaringer, at det vil være lettere at
få store fonde gjort interesseret i opførelsen af en ny museumsbygning, såfremt
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museet er en selvejende institution og
ikke ejes af en forening med et forholdsvis beskedent antal medlemmer.
Den anden grund til en ændring er, at
vor hovedtilskudsgiver, Næstved Kommune, bl.a. i lyset af anbefalinger fra
Kulturministeriet om god ledelse af kulturinstitutioner, helst ser, at Næstved
Museum snarest bliver en selvejende institution.
Den tredje grund er, at Kulturministeriets museumsudredning, der kom i foråret 2011, forudser, at museerne skal
organiseres i større enheder, bl.a. for at
kunne varetage øgede statslige krav til
udførelsen af de arkæologiske opgaver.
Vi må derfor se i øjnene, at Næstved Museum skal indgå i et tæt samarbejde eller
en eventuel fusion med andre museer.
Et sådant samarbejde vil lettest kunne
organiseres, såfremt Næstved Museum
er en selvejende institution adskilt fra
Museumsforeningen.
Etableringen af Næstved Museum som en
selvejende institution vil formelt ske ved,
at Næstved Museumsforening ved et gavebrev overdrager museets samlinger og
formue til den nystiftede selvejende institution Næstved Museum. Efter ønske fra
Næstved Kommune må en enkelt organisation eller forening ikke have en bestem-
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mende indflydelse på ledelsen af et nyt
Næstved Museum. Den foreløbige plan
er derfor, at bestyrelsen skal bestå af 6-7
personer, hvoraf 1-2 udpeges af Næstved
Museumsforening, 1 udpeges af Næstved
Kommune blandt byrådets medlemmer,
1 udpeges af Næstved Erhvervsråd, 1 udpeges af gymnasierne i Næstved i fællesskab, 1 udpeges af de danske universiteter, og det sidste medlem vælges af museets faste medarbejdere.
Et forslag til ændring af museets organisation vil være på dagsordenen på generalforsamlingen i Museumsforeningen
den 18. april d.å. Forinden vil den fulde ordlyd af forslagene være tilgængelig
på museets hjemmeside, eller den kan
rekvireres ved henvendelse til museets
kontor.
Mange vil naturligt spørge, om der så er
behov for Næstved Museumsforening.

Det vil der i høj grad være. Dels skal
Museumsforeningen være med til at udpege medlemmer til museets bestyrelse
og dermed sikre, at der fortsat er engagerede lokale kræfter med i ledelsen, og
dels, og især, er der behov for en Museumsforening som en støtteforening, så
museet også herigennem har den lokale
folkelige opbakning til sit arbejde, gerne
med endnu flere medlemmer end i dag.
En aktiv støtteforening sikrer den lokale forankring. At Museumsforeningens
medlemmer fortsat skal have fordele i
form af eksempelvis gratis adgang, rabatter og udflugter nævnes for fuldstændighedens skyld.
Det er derfor store beslutninger, der skal
træffes på den kommende generalforsamling, og bestyrelsen håber, at medlemmerne bakker op om forslaget og deltager i den debat, der kommer.
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- i nyt antræk!

Bestyrelsen har i sit arbejde med
at få tilpasset virkeligheden til
de tilgængelige ressourcer (der
skal spares) besluttet, at Nyt fra
Næstved Museum fremover udgives digitalt. En stor del af Næstved
Museumsforenings medlemmer er
allerede på vor mailliste. De får nu
bladet tilsendt digitalt. Øvrige medlemmer kan frit afhente bladet på
kontoret i en printet udgave, som vi
selv producerer på museets kopimaskine, eller efter aftale få det tilsendt.
En fordel ved den ny ordning er,
at Nyt fra Næstved Museum nu
udkommer i farver!

2

nyt fra næstved museum 79 - 2012

a
r
f
t
Glasmagasinet
y
n

ved Palle Birk Hansen

Registreringsarbejdet nåede målene i 2011. Over 5.000 glas blev registreret med
foto og tekst.
Arbejdet ledes af museumsinspektør Susanne Outzen med hjælp fra først Charlotte
Jørgensen, nu Sandra Popovic, begge ansat i løntilskudsjob, og en lang række frivillige, som arbejder fast 1-2 dage om ugen.
Ved siden af registreringsarbejdet er der blevet tid til at sammensætte to udstillinger i 2011, dels den store udstilling Glasset i Bodernes Storsal, dels den mindre
udstilling om firmaglas, som endnu kan ses i Bodernes vestende
sammen med alteret fra Det katolske Kapel i Fensmark.
Hertil kommer Susannes blog, som
hun troligt vedligeholder uge efter
uge. Den læses af mange og kommenteres af færre, og den er et godt
tilbud til de særligt interesserede.
Der kommer stadig materiale fra
Rosendahl i Hørsholm til Glasmagasinet, senest en stor samling
fotografier, tegninger, kataloger,
tidsskrifter og bøger. Vi samler efterhånden et rigtig godt håndbogsbibliotek om glas, som er enormt
nyttigt i registreringsfasen, og som
senere bliver et fortræffeligt forskningsbibliotek for glasnørder.

”Gobletræ”
Michael Bang, 1977
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Middelaldermarked 2012
– desværre!

aflyst

I 2010 indledte vi sammen med Næstved Turistforening en ny række middelaldermarkeder til afløsning for den første
række markeder i Karrebæksminde. Som
nogle husker, så lå markederne i Karrebæksminde i pinsen, hvilket kunne være
en kold fornøjelse. Da kulden og det svigtende ølsalg havde tømt kassen fra de gode år, lukkede vi ned i 2007.
Den anden række markeder indledtes i
2010 i forbindelse med fejringen af byens
875-års jubilæum. Vi flyttede nu til Rådmandsengen, som dannede en pragtfuld
ramme om markedet. Vi fulgte op i 2011
med næste marked på samme plads.
Desværre med underskud til følge. Markedet var flot og fuldt af indhold, men
publikum var begrænset. Kun ca. 2.300
lagde entrébetaling. Resultatet var en
mindre økonomisk øretæve på ca. 20.000
kr. til deling mellem Museumsforeningen
og Turistforeningen.

ved Palle Birk Hansen

det, og det koster mange penge, som skal
findes gennem sponsorater og billetindtægter. Man kan ikke spare på indholdet,
så skuffer man publikum, som derefter
udebliver. Man skal på den anden side
prøve at holde fast i en årrække, så publikum får markedet ind i hukommelsen.
Men der er grænser for, hvad to små foreninger kan bære af investeringer. Derfor
er den samlede konklusion, at Middelaldermarked 2012 er aflyst i fuld enighed
mellem turistchefen og museumsdirektøren.

Uanset hvor meget vi som arrangører synes, det er en fantastisk idé at markedsføre middelalderbyen Næstved med sådanne middelaldermarkeder i skønne
omgivelser et øjekast fra byen, så hjælper
det ikke, når regningerne skal betales, og
der er begrænsede indtægter og sponsorater i kassen.
Hvis et middelaldermarked skal trække
publikum, så skal der investeres i indhol-
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Middelalderdage

i Museumshaven

Hen over sommeren regner vi med at afvikle et antal middelalderdage som temadage for børnefamilier og andre interesserede. Dagene er endnu på det forberedende
stadium, men vi tænker fx på en dag om tekstiler, en dag om metalhåndværk, måske en dag om trædrejning. Alt er til forhandling, intet er fastlagt, men viljen er til
stede. Følg med på museets hjemmeside.
j
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Nyt i den faste udstilling:

Bondestuen

– en digital port til kulturlandskabet
omkring Næstved.
ved Palle Birk Hansen

Bondestuen under taget i Helligåndshuset er en af museets ældste udstillinger,
som gennem årene har undergået en del
forandringer, mest forenklinger i tråd med
den pædagogiske udvikling i museumsverdenen. I museets gemmer findes der
fotografier fra Bondestuen, da den var ny
med bonde og bondekone i autentisk tøj
og udstoppede høns under langbordet. Tiderne var andre, man kunne lade dagslyset skinne ind gennem glastagsten, for der
var ingen isolering under taget.
Så kom isoleringen, og stuen blev mørk.
Hønsene forsvandt. Med dem forsvandt
bonden og hans kone.

Men hele vor kultur er gennemsyret af
landbokulturen. Landsbyernes navne
fortæller kulturhistorie med endelser fra
jernalderen og middelalderen. Husene fra
det gamle landbrug rives ned eller bygges
om, så de kan rumme det moderne liv. Vi
genopfinder de gamle kornsorter og køber
nu mel af spelt og emmer. Nordisk Mad er
det vildeste. Bonderøven går sin sejrsgang
på tv-skærmen og må flyttes fra DR2 til
DR1 i primetime!

Nu har vi med økonomisk støtte fra Næstved Kommune shinet rummet op med anvendelse af moderne digitale hjælpemidler
som fladskærm og digitale billedrammer.
Der er jo en grund til, at Næstved Museum
viser en bondestue, for landbokulturen
var utrolig vigtig langt op i 20. århundrede. Tidligere levede 90 % af befolkningen i
landsbyerne, kun 10 % levede i byen. Med
industrialiseringen ændrede det sig markant. De nye industriforetagender sugede
arbejdskraft til sig fra landet, og i dag er
forholdet nærmest det modsatte: nu lever
ca. 90 % i byerne. I vor egen kommune
er der dog nærmest ligelig fordeling med
40.000 i byen, 40.000 på landet.
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Udstillingsdesigner Christin Bjergbakke
har styret ombygningen af Bondestuen.
Christin har tænkt og tegnet den ny introduktionsvæg, hvor vi har blandet originale museumsgenstande som fx kærestegaver med digitale billedrammer, der
viser prøver på byggestilen her på egnen
og et udvalg af mere eller mindre mærkelige genstande, som har været i brug i
husholdningerne.

Endelig har vi forsynet de karakterskabende møbler med QR-koder, så man
kan få oplysninger på sin smartphone,
hvis man har en sådan. Til andre ligger
der trykte tekster, så alle kan få besked.

En anden nyskabelse er den store fladskærm, som viser film fra det gamle landbrugsland. Arkivar Rasmus Nielsen og
Hans Dithmar har sammensat buketten
af gamle film, som er optaget på egnen.

Denne fortællefunktion dyrkes som bekendt også af museets formidler eller facilitator Charlotte Ring, som vender tilbage fra barsel 6. februar, i begyndelsen på
halv tid, senere på fuld tid.

Bondestuen er i høj grad et samtalerum,
hvor de ældre generationer kan fortælle de
yngre, hvordan vort kulturlandskab er opstået og hvorfor det ser ud, som det gør.

Charlotte Ring genoptager sit arbejde!
Museumsformidler Charlotte Ring genoptager sit arbejde som formidler og facilitator
pr. 6. februar. Som bekendt har hun været sygemeldt og på barselsorlov siden begyndelsen af 2011, så vi glæder os alle til gensynet.
Vi takker samtidig museumsformidlervikar Susanne Bangert, som har holdt funktionen mere end flydende i Charlotte Rings fravær. I Susannes funktionsperiode har vi
fået udvidet kontakten til gymnasierne i Næstved, både Næstved Gymnasium og Herlufsholm. Begge steder er lærerne begyndt at indregne museets tilbud i undervisningen.
I den forbindelse er det værd at pege på initiativet Videncenter Tingenes Betydning,
som Susanne Bangert og Bent Illum arbejder på at etablere. Formålet er at inddrage
originale museumsgenstande i undervisningen langt mere, end det har været almindeligt i mange år. Det er på en måde en reaktion på alt det digitale, som har bredt sig
så meget. Fra at opleve alt via en skærm skal vi nu tilbage til tingene, til de autentiske
oplevelser omkring de ægte genstande.
Og så takker vi naturligvis museumsformidlerassistent Elsa Mortensen, som har ydet
sin store indsats under Charlottes orlov. Utallige børneinstitutioner og skoleklasser
har nydt godt af Elsas engagement og fortælleglæde. Og det allerbedste er, at Elsa naturligvis fortsætter sit frivillige arbejde til gavn og glæde for museets brugere.
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Foredrag i samarbejde med LOF Næstved

Fra museets kulturhistoriske
arbejdsmark
Tirsdag 21. februar
Kim Aaris-Sørensen:

Den dynamiske natur
– den danske dyreverden fra istid til nutid
Klimasvingningerne gennem de sidste 115.000 år har ført til dramatiske ændringer i
det sydskandinaviske områdes natur: Vældige iskapper bygges op, nye landområder
dukker op af havet, gletchere glider over landet, tynger det ned og smelter væk igen.
Landmasser hæver sig atter op, mens smeltende ismasser omskaber kontinentale
områder til et øhav. Have og isopdæmmede søer kommer og går, fersk veksler med
brak og salt, og på landjorden går vegetationen fra gold arktisk ørken over tundra til
steppe, krat og egentlig skov for så at begynde forfra igen efter endnu et isfremstød.
Hvordan klarer pattedyrene disse udfordringer? Hvornår kommer mennesket ind i
billedet og hvilken betydning får det? Svarene på disse spørgsmål har ikke kun akademisk interesse. Veldokumenterede sammenhænge mellem fortidens ændringer i
klima og miljø og forandringer i dyreverdenen kan og bør få direkte betydning for
tilrettelæggelsen af en moderne og fremtidig naturforvaltning. Den ekstremt dynamiske udvikling i naturen i de sidste 100.000 år gør den sydskandinaviske region
til et uhyre interessant område for studiet af sammenhæng mellem miljøændringer
og dyreverdenen og særdeles vigtigt i en tid, hvor nye klimaforandringer er i vente.
Kim Aaris-Sørensen, som er lektor emeritus, dr. scient. ved Statens Naturhistoriske
Museum, Zoologisk Museum, Københavns Universitet, har et indgående kendskab
til Danmarks forhistoriske dyreverden, erhvervet gennem mere end 30 år som leder
af museets Kvartærzoologiske Samlinger.
Helle Jessen - udsnitaf akvarel
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Tirsdag 6. marts
Palle Birk Hansen:

Bodils By
– Næstved i tidlig middelalder
PBH fortæller historien om Bodil Eriksdatter. Foredraget er en uddybning af de to
artikler om emnet, som man kan læse i Liv og Levn 18 og 25.
I en verden, hvor man blandt andet kan brande sig på sin fortid, er det for enkelt, at
Næstved markedsfører sig som en arbejderby, for det refererer jo kun til de seneste
150 års historie. Da Næstved er ca. 1.500 år gammel, så er der god grund til at se
nærmere på, hvad der ligger forud for arbejderbyen. Her kan man beskæftige sig med
den militære rytterby, med den middelalderlige handelsby i tæt kontakt med Lübeck
– eller med den tidlige by, hvis konturer vi kun aner i historiens tåge. Men lige præcis
situationen omkring 1135 kaster spotlys over den tidlige middelalderby, Bodils By.
Foredraget går tæt på kilderne og de tolkninger, som man kan drage af kilderne. PBH
arbejder med Bodils familieforhold, var hun af kongelig slægt, hvor boede hun, kan
man sige noget om, hvor den kongelige ejendom lå i det tidlige Næstved, hvad kan
vi sige om byens første rådhus under Vinhuset, hvad med vandmøllen Bodils Mølle,
hvad med Næstveds borg Husvolden? Masser af spørgsmål – en del svar eller i det
mindste forsøg på svar kan ventes i foredraget. Et af spørgsmålene er: Hvor skal statuen af Bodil stå?
Palle Birk Hansen er middelalderarkæolog og har
ledet Næstved Museum
siden 1978. Han øserr
derfor af 33 års erfaringer
med Næstveds underjordiske arkiv, vor kollektive
hukommelse.

Bodilslægtens Gavebrev
af 1135, afskrift 1245,
Herlufsholm.
Foto Helle Ludvigsen.
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Tirsdag 20. marts
Lisbeth Pedersen:

Ålefiskeri i danske farvande gennem 7000 år
Alle i Næstved kender nok Ålestoksgården og i hvert fald Karrebæk. Begge stednavne
refererer til faste fiskeredskaber, som i tidligere tider var en gode indtægtskilde for
udvalgte ejere. Ålestokkene i Even og bækken med fiskekarrene fortæller kulturhistorie.
Fisk har mange steder på kloden været en pålidelig fødekilde, der kan fanges en
masse med stationære fiskeredskaber til umiddelbar fortæring eller videre distribution. I Danmark kan ålefiskeri med faste anlæg spores ved kysterne gennem mere
end 7000 år gennem arkæologiske udgravninger og etnologiske undersøgelser. Tilsammen beskriver kilderne yderpunkterne for spærrefiskeri med ålegårde - fra fiskere i jægerstenalderen hamrede bundpæle i danske fjorde og vige til den sidste
ålegårdsfisker røgtede sine ruser ved Lyø i 1948, lige før lovgivningen helt fjernede
årtusinders erfaringer fra den kollektive erindring og forvandlede fisketeknologien
til fortidsminder og kulturarv. Ålen er på mange områder fortsat et mysterium, der
heldigvis stadig serveres til glæde for mange stegt såvel som røget ved festligheder i
danske hjem. Arkæolog, nu seniorforsker Lisbeth Pedersen, der som mangeårig leder af Kalundborg Museum har forsket i emnet gennem arkæologiske udgravninger
og ved hjælp af historiske kilder, fortæller om de nyeste resultater fra sit arbejde og
giver det et globalt udblik.

Ålekube

Alle tre foredrag begynder kl. 19.30 og varer til ca. 22.
Pris 70 kr. pr. foredrag.
Gerne tilmelding til 55 77 08 11 eller post.naestved-museum.dk.
Betaling ved indgangen.
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Sommerens særudstilling i Boderne

Kander i Glas og Ler

- Holmegaard og Kähler

2. juni til 19. august 2012
Sommerudstillingen bygger på et tema, som giver mening i begge de store
virksomheder Holmegaard Glasværk og
Kählers keramiske Værksteder.
Arbejdet vanskeliggøres naturligvis af,
at der kun er udpakket og registreret
1/6 af hele Holmegaard Glasværks Prøvesamling. Men alligevel vover vi at gøre
forsøget, som kan vurderes til sommer
i Storsalen.
Kanden er jo en væskebeholder med
hank og som regel tud. Kandens historie går hos os tilbage til den sene jernalder og tidlige middelalder. Kanden har
givet navn til Den blyglaserede Kandes
periode, som er 12- og 1300-årene. Men
kanden optrådte sideløbende i den almindelige gråbrændte udgave fra menigmands bord. I en lille introduktion
agter vi at vise eksempler på ældre kander.
Med de to fabrikker fra henholdsvis
1825 og 1839 folder kanden sig ud som
brugsgenstand til utallige formål. Tekander, kaffekander, chokoladekander,
vandkander, vinkander, flødekander,
legetøjskander, syrekander og andre
kander. Hos Holmegaard legede man
med formen og med farverne, hos Kähler med form, farve og dekorationer.
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Sommerenudflugt

Bustur til Amager
Søndag 17. juni i bus.
Foreløbigt program:
Afgang fra Rådmandshaven kl. 9 i bus.
Ørestaden – en vandretur i den ny bydel med de futuristiske bygninger, herunder VM
Husene og Bjerget samt ”8-tallet”.
Køretur langs Kongelunden til Dragør, hvor vi ser på husene og havnen, eventuelt et
kort besøg på Dragør Museum (valgfrit for egen regning).
Besøg på Museum Amager for at få styr på den hollandske fortid.
Besøg på tomten efter Kastrup Glasværk, oprettet 1847 som aflægger af Holmegaard,
nedlagt 1979.
Besøg på Kastrupgaard-Samlingen.
Undervejs indtages frokosten og
eftermiddagskaffen på passende
lokaliteter.
Hjemkomst til Rådmandshaven
ca. kl. 17.30.
NB Ret til ændringer forbeholdes.
Guider på turen er Palle Birk
Hansen, Inger Rørbech og Anne
Lyng Bloch.
Pris for bus, entreer, frokostsandwich (drikkevarer for egen regning) og eftermiddagskaffe/sodavand 300 kr., børn under 12 år
100 kr., gæster 325 kr.
Tilmelding tlf. 55 77 08 11 eller
post@naestved-museum.dk senest 1. juni.
Vi forudsætter et deltagerantal
på minimum 30 for at gennemføre turen, så skynd dig at melde
til!
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Forårskoncert?
Vi arbejder på at arrangere en forårskoncert med kontrabassisterne Jimmi Roger Petersen og Jesper Lundgaard. Koncerten skal efter planen finde sted i Kirkesalen i Helligåndshuset, måske en søndag eftermiddag i maj måned.
Budgettet for en sådan koncert lyder på 12.000 kr. Vi kan regne med / håbe på
et betalende publikum på ca. 50 personer á 100 kr., hvilket giver 5.000 kr. Resten, dvs. 7.000 kr., skal findes i støtte fra Kunststyrelsen og/eller sponsorer.
Ingen behøver holde sig tilbage!
De, der tidligere har overværet koncerter i Kirkesalen, fx med Christina og Carsten Dahl, ved, hvor dejlig lyd, der er her i rummet med tegl og træ, så der er
noget at glæde sig til.

Høstmarked i Museumshaven
Helligåndshusets Have, Ringstedgade 4
Onsdag 17. oktober kl. 10 – 15
Vi agter naturligvis igen i år at afholde det traditionelle Høstmarked i Museumshaven. Det er tanken at arbejde lidt mere intensivt med middelaldertemaet, når
vi nu må opgive årets middelaldermarked på Rådmandsengen.
Læs mere om årets Høstmarked i Nyt fra Næstved Museum 80, som udkommer
omkring 1. oktober.

Kunsthåndværkermarked 2012
4. – 23. december 2012
Årets kunsthåndværkermarked afvikles traditionelt efter planen i Kirkesalen i
Helligåndshuset.
Se nærmere i næste nummer af Nyt fra Næstved Museum.
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Efterårets særudstilling i Boderne

Tro retro
C&C Holmgren – design i vor tid
8. september – 28. oktober 2012
Christer Holmgren kom til Holmegaard Glasværk i 1957 fra Skåne. I 1962 dukkede
Christel Exner op fra Wien, ligeledes på Holmegaard. C&C Holmgren fandt hinanden, giftede sig og dannede fælles designfirma fra 1971, Holmgren Design.
Det lille firma i Næstved fik stor betydning. Firmaet har stået for utallige brugsgenstande og kunstgenstande, produceret hos mange firmaer og fabrikker i hele Nordeuropa. Firmaet er specielt ved, at man arbejder tæt sammen med de håndværkere
og industriarbejdere, som skaber tingene efter firmaets tegninger. Man diskuterer
løbende, vurderer materialernes formåen og finder frem til det optimale udtryk og
den bedste funktion i fællesskab. Et stykke Holmgren Design er altså resultat af
en lang proces, der ender med det indlysende, det legende og logiske enkle og lette.
Dansk Design!
Det er nu 50 år siden, C&C mødte hinanden i 1962. Det fejrer vi med en kavalkade over deres arbejdsindsats. Udstillingen bygger på 100 værker, udvalgt af deres
samlede oeuvre.
Udstillingen kurateres af adjungeret museumsinspektør, ph.d. Susanne Bangert,
som også står for kataloget
til udstillingen. Sideløbende
arbejdes der på at rejse midler til en bog om Holmgren
Design. Bogen skal skrives
af designhistorikeren Pernille Stockmarr.

Katalogforside til udstillingen
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Efterårets særudstilling i Helligåndshuset

Vi sætter spor

- indvandring og integration i Næstved før og nu

22. september – 18. november
Næstved Museum har
indledt et tæt samarbejde
med Næstved Kommunes
Integrationsråd og Sprogog Integrationsskolen i
Næstved.
Målet er at belyse integrationen i Næstved gennem århundreder, ikke
mindst de seneste årtier.
Hvordan er det at flytte
til Næstved, hvordan bliver man en del af det fælles samfund, og hvilke
spor sætter man sig som
indvandrer?

Vi behøver blot at pege på eksempler som Per Jyde, Mattis Fynbo og Anders Skåning i 1470’ernes Næstved, senere kom franske huguenotter og spanske jøder, fra
1830’erne kender vi Herman Kähler, der indvandrede fra Holsten, og de böhmiske
glasarbejdere ved Holmegaard Glasværk, hvis efterkommere stadig bor i Fensmark.
I det 20. århundrede kom de indvandrede efterhånden fra hele verden.
Forudsætningen for, at der bliver en særudstilling i Kirkesalen i Helligåndshuset,
er, at der kommer materiale ind fra mennesker og institutioner.
Museets rolle er at omdanne det modtagne materiale til en sammenhængende udstilling, indpasset i Kirkesalens smukke ramme.
Det er planen at ”Vi sætter Spor” vises, medens vi holder Høstmarked i Museumshaven. Datoen er klar: Onsdag 17. oktober. Den traditionelle Æblecafé i Kirkesalen
må derfor gennemføres på alternativ måde i alternative rammer. Det forudsætter
omstillingsparathed, som er en af vore spidskompetencer!

nyt fra næstved museum 79 - 2012
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Generalforsamling 2012
Onsdag 18. april 2012
kl. 19.30 i Storsalen, Boderne
Dagsorden efter vedtægterne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og 2 stemmetællere
Aflæggelse af beretning for foregående år
Aflæggelse af regnskab for foregående år
Orientering om budget for indeværende år
Fastsættelse af kontingent for næste år
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse og suppleant(er)
Eventuelt

Årets generalforsamling er speciel derved, at bestyrelsen anmoder foreningens medlemmer om at overdrage museets samlinger og formue til en selvejende institution
Næstved Museum, hvilket vil ske gennem vedtagelse af et forslag om ændringer i
foreningens vedtægter. Se formandens artikel forrest i bladet.
Det er naturligvis planen, at Næstved Museumsforening fortsætter som støtteforening eller venneforening til museet. En af opgaverne for foreningen bliver at udpege
2 bestyrelsesmedlemmer til museets bestyrelse på 7 medlemmer.
Museumsforeningen skal naturligvis fortsætte med sin egen bestyrelse. Og en række
spændende opgaver, som kan bakke op om museet og dets arbejde.
Dernæst skal vi have stiftet Næstved Museum som selvejende institution. Vedtægterne skal godkendes af museets hovedtilskudsyder Næstved Kommune og af Kulturstyrelsen, som især interesserer sig for museets ansvarsområde.
Næste skridt bliver at vurdere, om den selvejende institution Næstved Museum
skal indgå sammen med en række andre museer i en ny fusion med arbejdstitlen
Museum Midt- og Vestsjælland. Dette afgørende spørgsmål forventes afklaret hen
over året 2012.
Efter generalforsamlingen er museet som sædvanlig vært ved et let traktement.
Derefter fortæller museumsinspektør Kasper Wurr Stjernqvist om resultaterne af
museets nyeste udgravninger, ikke mindst de mange undersøgelser i forbindelse
med anlæggelsen af den ny omfartsvej øst om byen. Varighed ca. 30 minutter.
Det bliver en begivenhedsrig aften i Bodernes Storsal!
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Kalenderblad
21. februar

Foredrag, Kim Aaris-Sørensen: Den dynamiske Natur,
Storsalen i Boderne kl. 19.30

6. marts

Foredrag, Palle Birk Hansen: Bodils By, Storsalen i
Boderne kl. 19.30

20. marts

Foredrag, Lisbeth Pedersen: Ålefiskeri i 7000 år, Storsalen i
Boderne kl. 19.30

18. april

Generalforsamling i Storsalen i Boderne kl.19.30

28. april

Find Vej-arrangement i Museumshaven kl. 10-12, se hjemmesiden og pressen

19. maj

Historiens Dag, se hjemmesiden

Sidst i maj

Forårskoncert med Jimmi Roger Petersen og Jesper Lundgaard?

2. juni

Åbning: ”Kander i Glas og Ler”, Storsalen i Boderne kl. 14

17. juni

Sommerudflugt i bus til Amager, Rådmandshaven kl. 9

Juni-juli

Middelalderdage i Museumshaven, 3 temadage

19. august

Sidste dag i ”Kander i Glas og Ler”

8. september

Åbning: ”Tro retro - C&C Holmgren Design”, Storsalen i
Boderne kl. 14

22. september Åbning: ”Vi sætter Spor”, Kirkesalen i Helligåndshuset kl. 14
17. oktober

Høstmarked i Museumshaven kl. 10 - 15

28. oktober

Sidste dag i ”Tro retro – C&C Holmgren Design”

6. november

Foredrag, glas, keramik og malerkunst

13. november

Foredrag, glas, keramik og malerkunst

18. november

Sidste dag i ”Vi sætter Spor”

20. november

Foredrag, glas, keramik og malerkunst

27. november

Foredrag, glas, keramik og malerkunst

3. december

Kunsthåndværkermarked i Kirkesalen i Helligåndshuset

23. december

Sidste dag i Kunsthåndværkermarkedet
Ret til ændringer forbeholdes
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