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Nyt fra Næstved Museum
- digitalt blad

v/ Ole Madsen formand

Næstved Museumsforening
Ringstedgade 4b

4700 Næstved

Kære medlem

Det blad du nu har i ”hænderne” adskil-
ler sig på flere punkter fra det Nyt fra 
Næstved Museum, du har været vant 
til. Bladet har hidtil være redigeret af 
Næstved Museum, oftest museumsle-
deren, men redaktionen er nu overgå-
et til Næstved Museumsforening, hvil-
ket er meget naturligt, da bladet først og 
fremmest er er et medlemsblad for mu-
seumsforeningen. Det vil dog fortsat in-
deholde artikler eller indlæg fra Næs-
tved Museum, så medlemmerne kan læ-
se, hvad der sker på Næstved Museum 
og læse om emner, som museet for ti-
den bl.a. beskæftiger sig med.
For det andet, har museumforeningens 
bestyrelse besluttet, at bladet fremover 
skal udgives som et digitalt blad, det vil 
sige, at bladet vil bevare sit udseende, 
men vil blive sendt elektronisk til med-
lemmerne via mail. De medlemmer, der 
ikke har en e-mail vil fortsat få tilsendt 
bladet med brev men i en printet versi-
on. Bladet vil som hidtil også findes på 
museumforeningens hjemmeside www.
naestved-museumsforening.dk/publi-
kation, hvor bladene siden nr. 67 fra 2006 
er tilgængelige.
Baggrunden for bestyrelsens beslut-
ning er primært de stigende omkostnin-
ger ved at få fremstillet og udsendt bla-

det. Portoudgifternes voldsomme stig-
ning har medført, at udsendelsen af bla-
det er blevet en stor post på foreningens 
budget. Det er for mange rarere at sid-
de med det fysiske blad i hånden, men vi 
håber på medlemmernes forståelse for 
ændringen.
God læselyst.
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”At vide noget om, 
hvad man kommer af,

giver rygrad”
(Sagt af Rane Willerslev,

Direktør for Nationalmuseet)

I bestyrelsen er vi enige om, at det er 
vigtigt, at kommunens borgere kender 
lokalområdets DNA for det giver iden-
titet og ofte stolthed. Det er derfor vig-
tigt, at Næstved Kommune har et kul-
turhistorisk museum, som kan fortælle/
vise denne historie; ikke kun for områ-
dets beboere, men også for de turister, 
som lægger vejen forbi.
Vi kan som medlemmer af Næstved 
Museumsforening være med til at frem-
me dette arbejde. Gennem vores for-
skellige laug har alle medlemmer mu-
lighed for at lægge nogle frivillige inte-
ressetimer i det kulturhistoriske arbej-
de. Og jo flere medlemmer vi er, jo flere 
aktiviteter kan vi søsætte i et samarbej-
de med vores lokale museum; Næstved 
Museum.
Vi har siden nytår været involveret i:
- oprydning og registrering af museets 
dragter (til markeder og formidling)
- oprydning i museets rum med formid-
lingsmaterialer og aktivitetsgenstande
- etablering af børneaktiviteter i Hellig-
åndshuset.
Men det bobler også med ideer i de for-
skellige laug. Således er arkæologilau-
get i fuld sving med at fabrikerer en tu-

ristfolder om historiske ”Fyrtårne”; per-
soner som har haft en stor betydning 
for Næstved og omegn. 
Vi håber i bestyrelsen at den øgede ak-
tivitet rundt om i laugene kan være med 
til at øge kendskabet til foreningen og 
tiltrække nye (og gerne yngre) medlem-
mer. Sammen er vi medvirkende til syn-
liggørelsen af Næstved Museum, hvor 
borgerne altid skal kunne hente lokal 
viden om fortiden og opnå en identitet 
til brug i nutiden og fremtiden.

Museumslaug - Visioner

To fyrtårne på Næstved-egnen.
Marie Toft, Rønnebæksholm og Grundt-
vig. Malt Carsten Krogstrup. 2007
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I forbindelse med sammenslutningen 
af museerne i Næstved, Køge og Vor-
dingborg arbejdede de 3 museumsfor-
eninger, Næstved Museumsforening, 
Køge Museums Venner og Museums-
foreningen Sydsjælland og Møn, for, 
at museumsforeningerne fik en repræ-
sentant i museets bestyrelse. Det lykke-
des imidlertid ikke. I tiden fra sammen-
slutningen har Næstved Museumsfor-
enings formand, Ole Madsen, dog sid-
det i bestyrelsen som tidligere medlem 
af Næstved Museums bestyrelse, så der 
har været en kontakt mellem bestyrel-
sen og museumsforeningerne.
I forbindelse med revision af vedtægter-
ne for Museum Sydøstdanmark er det 
imidlertid blevet vedtaget, at museums-

Foreningsrepræsentant i bestyrelsen 
for Museum Sydøstdanmark

foreningerne skal besætte 1 plads i mu-
seets bestyrelse. Dette sker i en erken-
delse af, at samarbejdet mellem museet 
og de frivillige i museumsforeningerne 
er af stor betydning, dels ved det arbej-
de de frivillige kan udføre for museer-
ne og dels for at sikre den lokale opbak-
ning til de enkelte museumsafdelinger.
Efter indstilling fra Køge Museums Ven-
ner og Næstved Museumsforening er 
Tove Dalby Johansen, der sidder i Næst-
ved Museumsforenings bestyrelse ble-
vet udpeget som museumforeninger-
nes repræsentant i bestyrelsen for Mu-
seum Sydøstdanmark med virkning fra 
1. januar 2018. Det er meningen, at den-
ne plads i bestyrelsen skal gå på om-
gang mellem de 3 museumsforeninger.

Fund og fortidsminder

Når jeg færdes i det ganske land, tæn-
ker jeg tit på, om der mon har ligget en 
boplads på den eng, som jeg betræder. 
Eller har der været en spændende ar-

kæologisk udgravning i den by, som jeg 
besøger.

Hvis du har det på samme måde, vil jeg 
her reklamerer for Slots- og Kultursty-
relsens hjemmeside, hvor man kan sø-
ge efter registrerede fund og fortids-
minder.

Tjek dette link: 

www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder
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Næstved Museumsforening har nu i 
nogle år afholdt 3-4 årlige fyraftensmø-
der af ca. 1 times varighed i Kustodehu-
set (annekset til Helligåndshuset). Det 
er populære arrangementer, så popu-
lære, at kustodehusets beskedne ram-
mer har været ved at blive sprængt. For-
eningen vil fortsætte med disse fyraf-
tensmøder, der udelukkende henven-
der sig til foreningens medlemmer.
Næstved Museum er nu også begyndt 
at afholde sådanne kortvarige fyraftens-

møder. Planen er at afholde 1 møde 
om måneden bortset fra om somme-
ren. Disse arrangementer er naturligvis 
for alle. Der bliver afkrævet et deltager-
gebyr, der ofte indeholder en kop kaf-
fe eller lignende. Næstved Museum-
forenings medlemmer kan mod fore-
visning af medlemskort deltage i disse 
arrangementer til et reduceret gebyr, 
idet der fratrækkes den normale entré-
afgift på 40 kr. 

Fyraftensmøder

Næstved Museums gavefond består af 
midler, der gennem årene er blevet gi-
vet til Næstved Museum som gave eller 
arv. Fondens aktiver udgjorde ved ud-
gangen af 2017 kr. 2.600.000. Ifølge ga-
vefondens vedtægter skal afkast af mid-
lerne gå til hjælp til Næstved Museum 

i form af anskaffelser og lignende. I 
2017 har gavefonden bl.a. finansieret 
Næstved Museums jubilæumsskrift.
I forbindelse med planerne om etab-
lering af Det nye Holmegaard på det 
gamle glasværk i Fensmark ansøgte 
Museum Sydøstdanmark gavefon-

1 mio. kroner
- fra Næstved Museums gavefond

En liste over museets arrangementer kan ses på museets hjemmeside
www.naestved-museum.dk/da/nyheder/det-sker 
mens museumforeningens arrangementer som sædvanlig kan ses på foreningens 
hjemmeside 
www.naestved-museumsforening.dk/kalender
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donationen. Civilstyrelsen er ansøgt om 
tilladelse, men i skrivende stund er der 
ikke kommet noget svar. I mellemtiden 
kan vi glæde os over, at det er lykkedes 
at få finansieringen på plads (incl. gave-
fondens bidrag), så projektet kan blive 
realiseret.

den om et bidrag, idet museet fandt, at 
en lokal støtte ville gøre det lettere for 
museet at få finansieret de sidste beløb 
fra forskellige fonde.
Gavefondens bestyrelse besluttede at 
donere 1 mio. kr. til det spændende 
projekt, hvor det er tanken, at Næstved 
Museums store glassamling samt sam-
lingen af Kähler-keramik skal udstilles. 
Da en så stor donation vil gøre indgreb 
i de oprindelige gavebeløb, er det nød-
vendigt at få Civilstyrelsens samtykke til 
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Den historiske vandring 
– Børnekulturfestivalen 
og Næstved Museum. 

Hvad har det med hinanden at gøre? 

Hænger det sammen? 

v/ Dorothy Jones og Annelise Hopff

Ja, det gør det. 
Vi går tilbage i historien for at finde sam-
menhængen. 

Lige en oplysning først:
Børnekulturfestivalen er blevet til for 
at sætte focus på:  Kultur for børn, kul-
tur med børn og kultur af børn. For at 
citerer børnekulturkonsulenten: ”Børn 
skal møde kunst og kultur på højt ni-
veau”.
Børnekulturfestivalen afholdes i uge 20 
hvert år. Hver børnekulturfestival har 
sin overordnede overskrift. I år er det 
”Let som en leg”.
Mange kulturaktører deltager, og ud-
buddet til børn i Næstved er meget 
stort og varieret.

I forbindelse med en af de første bør-
nekulturfestivaluger - og det er rigtig 
mange år siden - blev der skabt et godt 
samarbejde mellem repræsentanten 
for skoleområdet, biblioteket og mu-
seet. Her blev ideen om den historiske 
vandring skabt. 

Et projekt, som blev udbudt til skole-
elever på 4. - 6. klassetrin, og som om-
fattede en vandring/ en tur i Næstved 
by til udvalgte historiske steder. 

Holmegaard
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På hvert af de udvalgte steder fik ele-
verne en god historie, som havde en 
relation til stedet. Der var udvalgt en 
rute, så eleverne kom godt rundt i by-
en og fik set og oplevet steder, de (må-
ske) ikke kendte til og havde set før. 
Historiegruppen ændrede sammen-
sætning med tiden. Det blev fortælle-
re med tilknytning til museet og så sko-
lerepræsentanten. Vi var 4 fortællere, 
og det var en gruppe, som i mange år 
fortalte historier sammen, nemlig Do-
rothy Jones, Elsa Mortensen, Charlotte 
Ring og Annelise Hopff.

Selve ”Den historiske Van-
dring” ændrede også kon-
cept. Det var nu ikke van-
dringer til historier i byen, 
men vandring fra den ene 
gode historie til den an-
den på et udvalg sted, der 
blev det foretrukne.
På den baggrund afprøve-
de ”Den historiske Van-
dring” nye udfordringer. Vi 
drog nemlig ud af byen til 
historiske steder. Især var 
herregårde et yndet for-
tællested.  Vi har været på 
Gunderslevholm gods, på 
Holmegaard gods, på Røn-
nebæksholm og på Her-
lufsholm.
Vi har også opholdt os i di-
verse smukke historiske 
bygninger i Næstveds by-
midte, de imponerende kir-
ker, det gamle rådhus, Bo-
derne og Kompagnihuset. 
Det år, hvor vores em-
ne var:  ”Den medbragte 
mads historie”, foregik alle 
historierne langs Susåen. 

Der var endda en af fortællerne, som 
stod ude i Susåen og vaskede tøj! 

Historierne – hvordan og hvor finder vi 
dem? Hvilke nedslag har vi gjort?
Nogle emner synes vi er oplagte: Nem-
lig dem, som tager udgangspunkt i 
”årets emne/ tema”. Det kan være fej-
ring af en helt, som Tordenskjold eller 
et jubilæumsår, som Reformationen, 
eller en markering af befrielsen af Dan-
mark. 
Andre er blevet til i forbindelse med 
research af emner, og pludselig er der 
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kommet oplysninger frem, 
som var så spændende og in-
teressante, at de bare måtte 
laves til historier. 
Historierne om ”Søstre i skyg-
gen” blev til efter et besøg på 
Hven, hvor alt på øen drejer 
sig om den berømte bror Thy-
ge Brahe. Men vi skal lige op-
lyse, at han havde en meget 
intelligent og handlekraftig 
søster, og hun blev sammen 
med søstre til andre berøm-
te brødre hovedpersonerne i 
vores historier.

Der er altså ”frit for fantasi-
en”: 
Årets børnekulturfestival har 
som omtalt et overordnet em-
ne. Vi får det til at matche med 
vores historier. Historier som 
på den ene eller anden måde 
har en tilknytning til Næstved. 
Det kan være en begivenhed 
eller en eller flere personer, 
som har tilknytningen.

I årenes løb er både det histo-
riske fortællested samt fortællegrup-
pens sammensætning ændret. Vi mi-
stede vores dejlige fortæller Elsa Mor-
tensen, og Charlotte Ring er nu lærer 
på Herlufsholm. I stedet er indtrådt 
Erik Fjordside og på skift unge med-
lemmer af familien. Unge mennesker, 
som tilføjer gruppen megen kreativitet 
og dynamik. 
Vores faste tilholdssted har nu gennem 
en årrække været Helligåndshuset. Vi 
holder meget af at fortælle historier 
der. Stedet giver historiske vingesus. 
Vores koncept om ”at gå fra historie til 

historie” benyttede vi os ligeledes af i 
forbindelse med en Kulturnat i Hellig-
åndshuset, hvor publikum kunne høre 
om ”10 ting du ikke vidste om Herluf 
Trolle og Birgitte Gøje”.

Nu her i 2018 er temaet: ”Let som en 
leg”. Målgruppen er 4.- 6. klasse.
Undertitlen for ”Den historiske Van-
dring” er ”Det forunderlige”. Den ef-
terfølgende tekst beskriver indholdet:

Elsa Mortensen som vaskekone i Susaaen



 ”Enhjørning, drage, trold og grif”
 mytologiske skabninger der tilpasser 

sig samtiden

Disse mytologiske skabninger har alle 
en tusindårig historie. De findes jo ikke 
i virkeligheden så de udformes, og bli-
ver givet evner og karakter, efter samti-
den. Det vil sige at der i dag findes en-
hjørninger med vinger, søde trolde i al-
le regnbuens farver, og drager er noget 
man kan træne og have som kæledyr. 
Pudsigt nok holder griffen, halvt ørn 
og halvt løve, mere eller mindre stand 
mod disneyfiseringen, og har beholdt 
sin traditionelle persona. 
Næstved by har sine egne troldehisto-
rier med Fladsåtrolden og Slattenpat-
ten. Enhjørninger boltrer sig i flere af 
de lokale kirker, medens en enkelt grif 
findes på et våbenskjold på ”dronnin-
gestolen” i Skt. Peders kirke. Og mær-
keligt nok har Næstved by omrids, på 
et landkort, som en drage, det er der-
fra ideen til byens børnekulturmaskot 
Næssi stammer. 

”Den historisk vandring 2018” har 4 
fortællinger:
• Den dygtige hollandske guldsmed, 
Gerrit Comhaer var møntmester i Næst-
ved under kong Erik, i starten af 1400-tal-
let. Erik af Pommern havde en grif som 
symbol på sit våbenskjold. Så må man 
mene at pengene var i gode hænder, for 
griffen er guldkammerets bevogter….

• I middelalderen lå et hospital ved 
Susåen, de syge led af den smitsomme 
spedalskhed. Deres skytshelgen var Sct. 
Jørgen, ham der sloges mod dragen/
djævelskab. Ellen Pedersdatters mand 
borgmester Mogens Tuesen, skulle be-

søge hospitalet for at se om alt funge-
rede. Efter kongens befaling skulle en 
træskulptur af Sct. Jørgen og dragen la-
ves…. 

•  Herluf Trolle døde som følge af et 
søslag under 7-årskrigen. En troldemy-
te knytter sig til hans slægt, og derfra 
navnet. Trolde og trolddom lurede al-
le vegne. En af Trolles kollegaer, Mik-
kel Sehested fra Gavnø, var en af de få 
overlevede efter trolddom havde skabt 
århundredets storm til søs, med kata-
strofe til følge….

•  Eline Svensdatter var borgmester-
frue i Næstved i starten af 1600-tallet. 
På hendes meget flotte, borgerlige vå-
benskjold ses to enhjørninger drik-
ke fra et springvand. Enhjørninger har 
evnen til, ved at røre vand med deres 
horn, at gøre forgiftet vand rent, men 
de kunne ikke redde hendes børn….    
Nutidens børn er fortrolige med nu-
tidens enhjørninger, drager, trolde og 
griffer. Vi fortæller om hvordan man 
opfattede dem for mange år siden. 

Vi glæder os hvert år til festivalen, og 
er selvfølgelig spændte på, hvor man-
ge skoler og elever, der melder sig til 
vores event.
Hvad er det, driver os til at være med 
år efter år? 
Fortælleglæden og engagementet og 
den store historiske interesse er driv-
kræfterne for gruppen. 
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Der er givetvis mange grunde til at blive 
og være medlem af Næstved Museums-
forening. Nogle for at støtte forenin-
gen og Næstved Museum, nogle for at 
kunne komme gratis på museet, andre 
for at deltage i foredrag eller udflugter 
eller for at være aktiv i en gruppe med 
relation til museet. Museumsforenin-
gen og Næstved Museum får et mere 
og mere struktureret samarbejde på 
forskellig vis. Fra museumforeningens 
side vil vi gerne engagere de af vore 
medlemmer, der har lyst til det, ved 
at oprette forskellige aktivitetsgrup-
per eller laug (i.e. interessefællesska-
ber). Jeg vil her gennemgå de forskel-
lige laug, der enten allerede eksisterer, 
eller som er ved at blive dannet.

Museumslaug

Arkæologilauget (det gamle museums-
laug) mødes om en fælles interesse 
for historie og arkæologi. Håbet er, 
at museet på længere sigt vil benytte 
laugets medlemmer i forbindelse 
med arkæologiske udgravninger og 
behandling af fund.

Huslauget er oprettet for at passe på 
og vedligeholde Kustodehuset og fore-
tage mindre reparationer, så det hele 
tiden fremstår pænt og funktionelt. 
Lauget indkaldes til rengøringsdage og 
øvrige arbejdsdage.

Cafélauget hjælper til ved såvel for-
eningens som museets arrangementer 
med servering af kaffe og kage, æble-

Havelauget. Foto Havelauget.
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kage til høstmarkedet i oktober, kul-
turnat m.m.

Havelauget står for pasning af muse-
umshaven oppe ved Kustodehuset. 
Anlæg, plantning og lugning. Det er 
planen at få plantet forskellige medi-
cinske urter og få forsynet de enkelte 
bede med oplysning om de forskel-
lige vækster.

Smakkelauget står for vedligehol-
delse og sejlads med museets smak-
kejolle ”Anna”, en ca. 100-årig jolle 
fra Karrebæksminde, der efter reno-
vering ligger i Suså Havn. Sejlererfa-
ring er ikke nødvendig, men energi 
og engagement er der behov for.

Derudover er der planlagt oprettelse 
af følgende laug:

Dragtlaug der skal bistå museet med 
registrering af museets mange drag-
ter (kopier), så de  kan bruges i for-
skellige sammenhænge, kulturnat, 
høstmarked og lignende. Lauget skal 
også fremstille nye dragter, når der 
bliver behov herfor.

Arrangements- og markedslaug der kan 
bistå med den praktiske afvikling af for-
skellige arrangementer, såsom udflugter, 
høstmarked, kulturnat, foredrag, eksem-
pelvis rejsning af telte og boder, nedtag-
ning og oprydning.

Kommunikationslaug der kan bistå i for-
eningsregi med kommunikation med 
medlemmerne, redigering af Nyt fra Næst-
ved Museum, indhentelse af artikler og 
andet materiale og udsendelse af dette.

Kustodelaug der som frivillige museum-
sværter kan bistå Næstved Museum og 
eventuelt kan indgå i en vagtplan med 
museumsværterne. 

Glaslaug der kan bistå Næstved Museum 
i forbindelse med glassamlingen på Det 
ny Holme-gaard. Lauget vil muligvis 
blive etableret i museets regi.

Hvis du som medlem kunne tænke dig 
at blive medlem af et eller flere af de 
nævnte laug, så kontakt bestyrelsen, og 
vi vil formidle forbindelsen til den kon-
taktperson, der som laugsformand står 
for det enkelte laug. 



14                                 nyt fra næstved museum 91 - 2018

Vi har nu lagt 2017 bag os og på Næs-
tved Museum kan vi konstatere, at det 
var et år med både mange flotte sær-
udstillinger, spændende arrangemen-
ter og nye tiltag. 

Hele syv større og mindre særudstillin-
ger blev det til henover året. Desværre 
steg besøgstallet i 2017 ikke. 
I 2017 kom der i Helligånds-
huset 5309 besøgende og i 
Boderne 3748 besøgende. En 
lille nedgang i begge huse, 
som vi håber, at vi kan råde 
bod på i 2018. 
I 2018 skruer vi lidt ned for 
udstillingsaktiviteten, fordi vi 
skal lægge mange kræfter i 
udviklingen af Det Ny Holme-
gaard. Til gengæld skruer vi op 
for antallet af arrangementer. 
Næstved Museum har dog al-
lerede afholdt to mindre sær-
udstillinger i Boderne i begyn-
delsen af 2018 med elever fra 
Talentskolen og Kunstakade-
miets Designskole. Men der 
ud over vil der kun være to 
særudstillinger på program-
met i 2018, som man til gen-
gæld kan glæde sig til. 
Glashistorisk Selskab i Holbæk 
fejrer deres 25-års jubilæum 
på Næstved Museum i form 
af en spændende udstilling 

Orientering fra Næstved Museum
v/ afdelingsleder Mette Bielefeldt Bruun

af medlemmernes forskelligartede glas-
samlinger. Det sker henover sommeren. 
Til efteråret kommer Kunstakademiets 
Designskoles linje for glas og keramik 
på besøg igen. Denne gang er det deres 
afgangsudstilling, de vil vise på Næstved 
Museum. Før udstillingen ankommer til 
Næstved har den været en tur omkring 
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Bornholms Museum, Trapholt i Kolding 
og Politikens Udstillingshal i Køben-
havn.

Museum Sydøstdanmarks skoletjene-
ste har igen i 2017 haft travlt. Der er 
blevet afholdt 158 undervisningsforløb 
med skoletjenestens formidlere i alle 
museets afdelinger. Af dem fandt de 48 
forløb sted på Næstved Museum, hvor 
skoletjenesten også har sin base. Flere 
nye undervisningsforløb, der særligt 
tager udgangspunkt i kulturhistorie og 
kunsthåndværk fra Næstved, er i stø-
beskeen og vil blive realiserede i løbet 
af foråret. Det drejer sig blandt andet 
om et designforløb, hvor eleverne skal 
arbejde med keramik. Og et åben skole 
forløb i samarbejde med Næstved Gym-
nasium med fokus på industrialiserin-
gen i Næstved i slutningen af 1800-tallet.

I 2018 lancerer Næstved Museum flere 
nye arrangementskoncepter. 
Man vil blandt andet kunne komme 
til ”Fyraften på Næstved Museum”. 
En gang om måneden vil der være et 
spændende foredrag, en omvisning el-
ler en anden form for oplevelse i mu-
seet. Blandt andet kan man i april hø-
re børnekoret YoungChoir i Kirkesalen 
i Helligåndshuset, og i maj fortæller af-
delingsleder på Borgcenteret i Vording-
borg, Thomas Tram Petersen, om Bor-
gcenterets nye særudstilling ”Rethink 
War”. 

Et andet nyt tiltag er ”Kähler by Night”. 
Kählersamlingen kan anskues fra utal-
lige vinkler, ligesom der gemmer sig 
mange spændende historier i Kählerfa-
brikkens fortid. Det kommer i 2018 til at 
danne basis for et flot fyraftensprogram 

med foredrag eller omvisninger en gang 
om måneden. I april vil man blandt an-
det kunne høre om den skinnende lust-
reglasur i både den middelalderlige isla-
miske verden, hvor lustren blev opfun-
det, og hvordan den blev brugt mange 
århundreder senere på Kählerværkste-
det. I maj kan man komme med kunst-
historiker Trine Bie-Olsen på byvan-
dring til nogle af de mange huse i Næst-
ved, hvor Kähler har dekoreret med fli-
ser eller keramiske relieffer. Og i juni 
er temaet Kählers mange te- og kaffe-
kander, som har været på Kählerfabrik-
kens repertoire helt tilbage til midten af 
1800-tallet.

En oversigt over alle museets arrange-
menter findes andetsteds i bladet.

Nu da 2017 er omme, kan vi også se, 
hvilken betydning det har haft, at døren 
i Helligåndshuset ud til Ringstedgade i 
2017 blev åbnet igen. Det er især kun-
der i museumsbutikken, der er kommet 
mange flere af. Omsætningen i butik-
ken er steget med over 100.000 kr., og 
det giver os blod på tanden til at udvikle 
museumsbutikken yderligere i 2018. 

Efter nytår i år var de sidste fondsmidler 
i hus til realiseringen af projekt Det Ny 
Holmegaard. Det var A. P. Møller Fon-
den, der gik ind med over 6 mio. kr. Det 
har sat skub i arbejdet med projektet. Vi 
er derfor i fuld gang med at udvikle ud-
stillingskoncepter til glasudstillingen, 
glasværksudstillingen, Kählerudstillingen 
og udstillingen om 10.000 års kreativitet, 
som alle skal være en del af det nye mu-
seum på Holmegaard. 
Vi er også så småt gået i gang med pi-
lotprojekter med forskellige skoler om-
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kring undervisning i design og innova-
tion, som vil blive en del af skoletjene-
sten på Det Ny Holmegaard. 
Derudover skal Det Ny Holmegaard 
rumme et eksperimentarium og arbej-
dende glas- og keramikværksteder, som 
også er ved at blive planlagt. 
Museumsinspektør Susanne Outzen og 
jeg har sammen med en gruppe frivil-
lige og tidligere medarbejdere på glas-
værket samlet de sidste bevaringsvær-
dige genstande sammen, så de ikke ry-
ger ud i den store oprydning og rengø-
ring, som er næste skridt i arbejdet på 
glasværket. Genstandene skal bruges i 
forskning og formidling i Det Ny Hol-
megaard.

Museum Sydøstdanmark er med i kul-
turregionsprojektet ”Sydhavskysternes 
natur- og kulturarv”, også kaldet Kultur-
land, sammen med Østsjællands Mu-
seum og Museum Lolland-Falster. Pro-
jektet har til formål at øge bevidsthe-
den hos de lokale turister på Sydsjæl-
land omkring regionens tre kulturelle 
styrkepositioner: Design og kunsthånd-
værk (Museum Sydøstdanmark), Geo-
logi (Østsjællands Museum) og Magt 
og styrke (Museum Lolland-Falster). I 
den forbindelse er Boderne og Køng 
Museum valgt ud som de to steder, 
der for Museum Sydøstdanmarks ved-
kommende skal have forøget besøgs-
tallet. Men samtidig arbejder vi også si-

Wedocrafts plantetryksworkshop i Boderne. Foto: Næstved Museum.
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deløbende på generelt at placere sær-
ligt Næstved som centrum for design og 
kunsthåndværk på Sydsjælland. Jeg vil 
derfor afslutningsvis slå et slag for et af 
projektets større events, som samtidig 
er en aktivitet, der støtter op om Det Ny 
Holmegaard. Nemlig designmarkedet 
”Wedocraft” på Holmegaard Glasværk 
d. 27-28 april. I et samarbejde mellem 
Museum Sydøstdanmark, Kulturland og 
designnetværket Wedocraft vil der bli-
ve afholdt et stort og omfangsrigt de-
signmarked fyldt med dygtige og kreati-
ve designere og kunsthå ndværkere, der 
vil tilbyde de besøgende mulighed for 
at købe unika designprodukter, få  syn 
for den kreative proces, samt deltage i 
workshops henvendt til bå de børn og 

voksne. Scenen vil være de rå  urenove-
rede bygninger i glasværkstedet, og det 
vil være muligt at få  guidede ture rundt i 
dele af den gamle fabriksbygning, og på 
den måde få  en fornemmelse af histo-
riens vingesus. Der vil også  være spe-
cialudstillinger med Holmegaard glas 
og Kä hler keramik, som en forsmag på , 
hvad de besøgende kan opleve, nå r dø-
rene officielt å bner for offentligheden i 
slutningen af 2019. Der vil være diverse 
muligheder for mad og drikke, så  man 
kan tilbringe hele dagen på  designmar-
kedet. Markedet er for alle aldre, så tag 
bare børn og børnebørn med.

På glædeligt gensyn på Næstved Muse-
um i 2018!

Orientering om arkæologi
v/ kulturarvschef Kristoffer B. Pedersen

Arkæologerne flytter til Fensmark
Mens vi venter på at projektet Det Ny 
Holmegaard bliver realiseret har arkæ-
ologerne fra Museum Sydøstdanmark 
allerede indtaget området. Det tidligere 
Chokoladehus er blevet indrettet som 
arkæologisk fundhåndtering. Det bety-
der at alle genstande fra vores arkæo-
logiske udgravninger bliver kørt derud. 
Her bliver de vasket, tørret, nummere-
ret, registreret og pakket ned til maga-
sinering. Ud over arkæologiske fund, er 
det også meningen, at alle naturviden-
skabelige prøver skal forbi Chokolade-
huset. I Chokoladehuset kan vi også ha-
ve plads til at I fra arkæologilauget kan 

være når i skal vaske fund. Forholdene 
er bedre her end i det lille hus i Ring-
stedgade. 
En plan med at flytte til Fensmark er jo 
også, at vi gerne vil kigge lidt nærmere 
på Holmegaard Mose. I mosen er der 
undersøgt nogle af de bedste bopladser 
fra jægerstenalderen som vi kender. Og 
vi har de seneste år lavet undersøgelser, 
der viser, at der stadig er områder derud 
med gode bevaringsforhold, hvor det er 
muligt at finde flere gode bopladser. 
Den bedste boplads i mosen kaldes 
Holmegaard IV. Den lå i tørveskæret 
umiddelbart NØ for det nuværende 
glasværk. Her blev der i 1946 fundet fle-
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re hyttegulve med masser af hasselnød-
der. Der blev fundet adskillige genstan-
de lavet af træ og knogle - genstande 
som på alle andre bopladser forlængst 
var rådnet væk. Og vigtigst af alt blev 
der på bopladsen fundet flere buer af 
elmetræ, der er de ældste buer nogen-
sinde fundet i verden. Grunden til dis-
se gode bevaringsforhold er, at fundene 
blev gjort 2,5 meter nede i tørven, un-
der grundvandspejlet, hvor der både er 
fugtigt og iltfattig nok til at de kan be-
vares.
Grænsende op til dette tørveskær er 
det et område, hvor der aldrig er gra-
vet tørv, men hvor bevaringsforhol-
dene er lige så gode. Vi forventer fak-

Gevirer fra kronhjort fundet på Holmegaard IV. Foto: Nationalmuseet.

tisk, at der inde på dette areal kan fin-
des rester af bopladser, der er ligeså 
gode som Holmegaard IV. Den eneste 
ulempe er bare, at genbrugsglaspro-
duktionen på værket har deponeret fle-
re hundrede tons glasskår ovenpå om-
rådet. Disse glasbunker bliver fjernet i 
løbet af 2018. Men den store vægt pres-
ser tørven sammen. Og for at finde ud 
af hvordan dette påvirker en eventu-
el boplads underneden, vil vi sammen 
med Nationalmuseet sætte dataloggere 
op. På den måde kan vi overvåge hvad 
der sker med grundvandet. Vi forventer 
at tørven er lidt ligesom en våd svamp. 
Når man presser den flad, bliver van-
det presset ud. Og når man fjerne tryk-
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ket vil vandet blive suget tilbage igen. Så 
hvem ved. Om nogle få år, når forholde-
ne på arealet er blevet nogenlunde nor-

male igen, så kan vi måske begynder at 
udgrave den allerbedste stenalderbo-
plads, der nogensinde er fundet.
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Karrebæk var frem til 1200-årene en 
del af det danske kongelev, det kon-
gelige embedes ejendomme. Den, der 
ejede Karrebæk, kunne styre adgangen 
til byen og købstaden Næstved. I 1293 
pantsatte kongen Karrebæk til drost 
Peder Nielsen Hessel. Kongen havde 
ikke som tidligere det store behov for at 
styre adgangen til Næstved, som siden 
1135-40 i store træk havde tilhørt Skov-
kloster.

Det er højst sandsynligt, at der i mid-
delalderen var en vandmølle i Karre-
bæk, knyttet til vandløbet Karbækken. 
Søengen har sandsynligvis oprindelig 
været møllesø. Afløbet skete via Kar-
bækken eller Møllerenden frem til den 
gamle landevej øst for den nuværende 
og videre til fjorden. Hvor den gamle 
vej passerede Møllerenden, vil det være 
oplagt på et tidspunkt at stikke spaden i 
jorden for at finde resterne af den mid-
delalderlige vandmølle, som må have 
hørt til kongens Karrebæk. Det er fan-
tastisk, at vi stadig har Møllesøen/Søen-
gen, Karbækken/Møllerenden og ste-
det, hvor møllen må gemme sig. Nav-
net Karbæk kommer af det fiskeredskab 
eller fiskekar til indfangning af bl.a. ål, 
som har været knyttet til mølledæmnin-
gen, der har båret landevejen. En paral-
lel ved åen Even lige vest for Næstved 
kaldes Ålestokkene.

Vi ved, at en vandmølle var knyttet til 
herregården Solte (Saltø) i middelalde-
ren. Møllen lå formodentlig i direkte 
tilknytning til selve voldanlægget med 
dets grave. 

I 1772 ved vi fra kort, at der var to møl-
ler ved Saltø, en vandmølle med mølle-
gård (møllesøen kan anes og Møllegår-
den findes endnu) nordøst for Saltø og 
oven for den en stubmølle, hvor vejen 
fra Saltø nordpå spalter ud til Taastrup 
og Bisserup. Stubmøllen brænder 1856, 
og en hollandsk vindmølle erstattede 
den kort efter længere mod nordvest 
og stod her frem til 1927. Der er gammel 
tradition for vindmøller på Saltø!  

Omkring 1900 var der fire vindmøller i 
Karrebæk og omegn: 

1) Karrebæksminde Mølle, en jord-
hollænder, bygget i 1842, afbrændt i 
1924. 

2)  Karrebæk Mølle, en jordhollænder  
fra 1858, fredet 1959. 

3) Saltø Vindmølle, gallerihollænder, 
1860-1927.

3) Vindmølle, formodentlig en gård-
mølle, som vi kun kender fra land-
kort, idet den er indtegnet på mar-
ken nord for Lundegaard vest for Kar-
rebæk på kort fra 1891 og 1914. Der-
efter forsvinder den. 

Karrebæk Mølle 
– en fredet vindmølle fra 1858

v/ Palle Birk Hansen
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Karrebæk Mølle
Karrebæk Mølle ligger på toppen af 
bakken Humlebjerg (humpel betyder 
knold eller bakke!) lige nordvest for 
Karrebæk Kirke.

Det var møller Niels Mortensen, som 
byggede Karrebæk Mølle i 1858 eller lige 
efter og drev den frem til 1870, da den 
overgik til møller Ole Andersen, som 
desværre gik fallit i 1895. Bedre gik det 

for næste møller, Anton Nielsen, som 
drev møllen frem til 1907. Dette år over-
tog møller Hans Olsen, som i 1925 over-
drog møllen til sønnen Alfred Olsen, 
der indstillede den daglige drift i 1942 – 
midt under 2. verdenskrig. Det siges, at 
møllen sidste gang var i funktion i 1948. 
Året før skrev den lokale fisker Albert 
Ditlevsen et smukt hyldestdigt til den 
gamle mølle (se hjemmesiden).

Malt: Albert Georg Kongsbak (1877-1958)
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I tiden derefter var Karrebæk Mølle ejet 
af ”Komiteen til Karrebæk Mølles Beva-
relse”, oprettet 1943, og det var under 
dette ejerskab, at Karrebæk Mølle i 1959 
blev fredet af den danske stat på grund 
af det velbevarede inventar og den frem-
trædende placering i kulturlandskabet. 
Karrebæk Mølle er således sømærke – 
og lægger vindue til havnens røde lan-
terne, som dirigerer skibstrafikken fra 
Næstved til Karrebæksminde!

Karrebæk Mølle er en vindmølle af hol-
landsk type. Møllen ligger så højt i ter-
rænet, at hatten og vingerne drejes eller 
krøjes fra jorden. Dermed er Karrebæk 
Mølle en såkaldt jordhollænder. Andre 
hollandske vindmøller krøjes fra hæn-
gende galleri i 1. sals højde og kaldes 
derfor gallerihollændere.

Karrebæk Mølle er den eneste fredede 
mølle i hele Næstved Kommune. Her-
luflille Mølle, som er sikret overlevelse 
gennem et forbilledligt foreningsar-
bejde, er ikke fredet. Fiskebæk Gård-
mølle, som er en lille vandmølle, er 
heller ikke fredet. Karrebæk Mølle er i 
kommunen ene om at være fredet, men 
trænger efter 46 års kommunalt eje til 
en særdeles kærlig hånd.

I 1971 overtog Næstved Kommune nem-
lig møllen. Kommunen havde nu ansva-
ret for møllen helt frem til 2017, da Kar-
rebæk Møllelaug af 2016 tog over. I kom-
munens ejertid blev møllen ganske vist 
restaureret i begyndelsen af 1980’erne 
under ledelse af Hans Henrik Bjerge fra 
Teknisk Forvaltning. Men der var des-
værre ikke råd til at gøre noget ved inven-
taret, som endte langs væggene i de fire 
etager, fra oven hatteloftet, sækkelof-

tet/lorrisloftet, kværnloftet og broloftet. 
Samtidig blev møllevingerne udskiftet 
med et forkert sæt vinger. 

Hele møllebygningen i træ hviler på en 
muret underetage med gennemkør-
selsport. I sydsiden af underetagens 
jordvold var der senest i 1940’erne ind-
bygget et motorhus, hvis motor via rem-
træk kunne trække kværnene i vind-
stille. Der var adgang til motoren gen-
nem underetagens stenmur.

Lykkeligvis opmålte elever fra Bygnings-
håndværkerskolen i Haslev i 1973 Kar-
rebæk Mølle i 7 store tegninger, som 
nu er scannet og kan studeres på Kar-
rebæk Mølles hjemmeside. Der findes 
endvidere en fin model af Karrebæk 
Mølle, udført af en nu afdød modelbyg-
ger. Modellen er i disse år under restau-
rering og færdiggørelse ved tømrer Erik 
Hansen.

Senest da møller Mortensen etable-
rede Karrebæk Mølle, overtog han den 
gamle degnegård nr. 2 i Karrebæk Ejer-
lav lige efter Præstegården, som er nr. 
1. Degnegården lå lige vest for kirken, 
medens den tilhørende mark Degne-
lodden lå nord for Karrebæk langs præ-
stegårdens jorder.
Fra 1858 hedder Degnegården derfor 
Møllegården, den firelængede gård 
vest for kirkegården. Der var oprinde-
lig frit areal mellem den gamle kirke-
gårdsmur og gårdens østlænge. Karre-
bæk Kirkegård er udvidet gang på gang. 
I Møllegårdens østlænge var der bageri, 
og i vestenden af sydlængen ud mod 
gaden var der brødudsalg. Komplekset 
omfattede altså kornmølle, bageri og 
bagerudsalg.
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Da man stiftede Karrebæk Brugsfor-
ening i 1873, fik udsalget til huse i Møl-
legården og blev passet af bager Niel-
sen. Her var det i nogle år, til det flyttede 
mod vest til et nyt hus og derefter i 1890 
over gaden til den nyopførte bygning, 
som de fleste i Karrebæk forbinder med 
Brugsen, der lukkede i 2016.
Møllegården brændte i 1895 i forbin-
delse med den omtalte fallit og blev 
genopbygget i 1896. Karrebæk Menig-
hedsråd købte Møllegården og lod den 
rive ned i 2000 for at skabe luft til kir-
kegårdsmuren fra 1800-årene og give 
plads til parkering.

Således er situationen i store træk her i 
2018. Karrebæk Mølle ejes af Karrebæk 
Møllelaug af 2016.
Lauget har til hensigt at restaurere møl-
len gennemgribende, så møllen igen 
kan komme til at male mel.
Et godt samarbejde med Slots- og Kultur-
styrelsen i Nykøbing har foreløbig med-
ført, at møllebygger Michael John Jen-
sen har udarbejdet en handleplan for 
den forestående restaurering. Planen 

er en overordnet beskrivelse af de faser, 
som arbejdet kan opdeles i – med et til-
hørende økonomisk estimat. Trækker vi 
nogle opgaver fra, som Møllelaugets fri-
villige håndværkergruppe kan udføre 
under møllebyggerens vejledning, og til-
lægger udgifterne til den projektansvar-
lige restaureringsarkitekt, som endnu 
ikke er fundet, ender vi nok på et samlet 
tilskudsbehov på omkring 8-10 mio. kr.

Det er en stor opgave for en lille privat 
forening, men objektet er af en sådan 
karakter, at det bør være muligt at mobi-
lisere flere store fonde til i fællesskab at 
finansiere opgaven.
Karrebæk Møllelaug af 2016 består i 
dag af ca. 35 enkeltmedlemmer, hus-
stande og firmaer i skøn forening. Men 
skal man have gennemslagskraft, vil det 
hjælpe med et væsentligt større med-
lemstal.

Dette skal derfor være en kraftig opfor-
dring til alle, der endnu ikke er med-
lem af Karrebæk Møllelaug, om at blive 
medlem snarest! Vel mødt!

Litteratur:
Else Paulsen: Før og nu – på billedvandring gennem Karrebæk Sogn, 2. udg. 1993

Hjemmeside: www.karrebaekmoelle.dk
Tegninger af Karrebæk Mølle 1973, se hjemmesiden
Rapport 2013 ved Stig Håkansson, Næstved Kommune, se hjemmesiden
Albert Ditlevsens digt om Karrebæk Mølle 1947, se hjemmesiden

Et medlemskab i Karrebæk Møllelaug koster 200 kr. for enkeltpersoner, 300 kr. for en 
husstand og 1.000 kr. for et firma. Henvendelse til formand eller kasserer, se hjem-
mesiden.
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Marts
•  D. 28. Marts. Kl. 16.00-20.00  - Påskeaften i Helligåndshuset. Aftenåbent på 

museet med påskeaktiviteter for børn.

April
• D. 5. April kl. 19.00-20.30 – Kähler by Night: Arabiens nat – om orientalsk kunst og 

Kählers lustreglasur. Foredraget finder sted i Boderne.
 Særpris for medlemmer af Museumsforeningen: 45,00 kr. (= billetpris på 35,00 kr. 

+ gebyr på 10,00 kr.)
• D. 9. April kl. 19.00-21.00 – Søren Schauser fortæller – musikforedrag i Hellig-

åndshuset arrangeret af Næstved Early Music Festival i samarbejde med Næstved 
Museum.

• D. 12. april 2018 kl. 19.30: Ordinær generalforsamling i Næstved Museumsfor-
ening, Boderne. 

• D. 16. April kl. 19.00-21.00 – Vivaldi med Mogens Wenzel Andreasen – musikfore-
drag i Helligåndshuset arrangeret af Næstved Early Music Festival i samarbejde 
med Næstved Museum.

• D. 19. April kl. 17.30-18.30 – Fyraften på Næstved Museum: Koncert med Young-
Choir i Helligåndshusets kirkesal. Fri entre.

• D.  26. April kl.  16.00-22.00 – Citynat i Helligåndshuset.
• D. 27.-28. April – WeDoCraft på Det Ny Holmegaard – designmarked på glasværket.

Maj
• D. 3. Maj kl. 19.00-20.30  – Kähler by Night: Kähler walk ’n’ talk. Byvandringen 

begynder ved Boderne.
 Særpris for medlemmer af Museumsforeningen: 45,00 kr. (= billetpris på 35,00 kr. 

+ gebyr på 10,00 kr.)
• D. 14. Maj kl. 19.00-21.00 – Dürrfeld fortæller – musikforedrag i Helligåndshuset 

arrangeret af Næstved Early Music Festival i samarbejde med Næstved Museum.
• D. 24. Maj kl. 16.30-17.30 – Fyraften på Næstved Museum: Rethink war – fire opfin-

delser, der har ændret krigen og vores verden. 
 Særpris for medlemmer af Museumsforeningen: 45,00 kr. (= billetpris på 35,00 kr. 

+ gebyr på 10,00 kr.)          

Juni
• D. 7. Juni kl. 19.00-20.30 – Kähler by Night: Kählers kander. Foredraget finder sted 

i Boderne. Særpris for medlemmer af Museumsforeningen: 45,00 kr. (= billetpris 
på 35,00 kr. + gebyr på 10,00 kr.) 

Oversigt over arrangementer 
på Næstved Museum 2018
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• D. 16. juni 2018: Planlægges en udflugt i Næstved Museumsforening. Nærmere 
følger

• D. 29. Juni kl. 16.00-22.00 – Citynat i Helligåndshuset.

Juli
• D. 5. Juli kl. 19.00-20.30 – Kähler by Night. Foredraget finder sted i Boderne. Sær-

pris for medlemmer af Museumsforeningen: 45,00 kr. (= billetpris på 35,00 kr. + 
gebyr på 10,00 kr.)

August
• D. 9. August kl. 19.00-20.30 – Kähler by Night. Foredraget finder sted i Boderne. 

Særpris for medlemmer af Museumsforeningen: 45,00 kr. (= billetpris på 35,00 kr. 
+ gebyr på 10,00 kr.)

• D. 23. August kl. 16.30-17.30 – Fyraften på Næstved Museum: Walk ’n’ talk – solda-
terfabrikker. Særpris på byvandringen for medlemmer af Museumsforeningen: 
45,00 kr. (= billetpris på 35,00 kr. + gebyr på 10,00 kr.)

• D. 31. August kl. 16.00-22.00 – Citynat i Helligåndshuset.

September
• D. 20. September kl.16.30-17.30 – Fyraften på Næstved Museum: Holmegaard 

Glasværk – fortid og fremtid. Foredraget finder sted i Boderne. Særpris for med-
lemmer af Museumsforeningen: 45,00 kr. (= billetpris på 35,00 kr. + gebyr på 
10,00 kr.)

• D. 27. September kl. 19.00-20.30 – Kähler by Night: Kähler for folket. Foredraget 
finder sted i Boderne. Særpris for medlemmer af Museumsforeningen: 45,00 kr. 
(= billetpris på 35,00 kr. + gebyr på 10,00 kr.)

Oktober
• D. 5. Oktober kl. 16.00-22.00 – Kulturnat på Næstved Museum.
• D. 11. Oktober kl. 19.00-20.30 – Kähler by Night: Kähler for folket. Foredraget fin-

der sted i Boderne. Særpris for medlemmer af Museumsforeningen: 45,00 kr. (= 
billetpris på 35,00 kr. + gebyr på 10,00 kr.)

• D. 17. Oktober kl. 10.00-16.00 – Høstmarked på Næstved Museum. 
• D. 25. Oktober kl. 16.30-17.30 – Fyraften på Næstved Museum: I forreste frontlinje 

– foredrag om Sydsjælland i Den Kolde Krig. Særpris for medlemmer af Muse-
umsforeningen: 45,00 kr. (= billetpris på 35,00 kr. + gebyr på 10,00 kr.)

November
• D. 8 november kl. 19.00-20.30 – Kähler by Night: Kähler og Reistrups fabule-

rende verden – motiver og værk. Foredraget finder sted i Boderne. Særpris for 
medlemmer af Museumsforeningen: 45,00 kr. (= billetpris på 35,00 kr. + gebyr 
på 10,00 kr.)rar 200 kr. for enkeltpersoner, 300 kr. for en husstand og 1.000 kr. for 
et firma. Henvendelse til formand eller kasserer, se hjemmesiden.
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INDKALDELSE
til

ordinær generalforsamling i Næstved Museumsforening
torsdag, den 12. april 2018, kl. 19.00

i Boderne, Sct. Peders Kirkeplads 8, Næstved

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab for det foregående år
4. Orientering om Museum Sydøstdanmarks aktiviteter i det foregående år og pla-

ner for indeværende år samt orientering om Museum Sydøstdanmarks øko-
nomi

5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 Bestyrelsen foreslår forhøjelse af kontingentet til følgende:
 a. Enkeltmedlemskab: 175,- kr.
 b. Husstandsmedlemskab: 250,- kr.
 c. Firmamedlemskab: med højst 9 ansatte: 500,- kr. (uændret)
                 med 10 eller flere ansatte: 1.000,- kr. (uændret)
7. Valg af bestyrelse:
 På valg er: 
 Birgit Petersen Børsting, Tove Dalby Johansen og Ole Madsen, der alle er villige 

til at modtage genvalg
 Nanna Kaustrup Jeppesen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen fore-

slår i stedet valg af Jørgen Elming.
8. Valg af revisor
 Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Rørbech
9. Valg af medlem til bestyrelsen af Næstved Museums Gavefond
 Bestyrelsen foreslår genvalg af Tove Dalby Johansen
10. Eventuelt

Forslag som medlemmer ønsker behandlet på en kommende generalforsamling 
skal senest 1 uge før dennes afholdelse skriftligt tilstilles bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement, hvorefter 
en af museets arkæologer vil fortælle om det foregående års arkæologiske udgrav-
ninger.

 Venlig hilsen
 Næstved Museumsforening
 Ole Madsen
 formand
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