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Formanden har ordet
v/ Ole Madsen formand

Næstved Museumsforening
Ringstedgade 4b

4700 Næstved

Kære medlem

Du sidder nu med det andet digita-
le nummer af Nyt fra Næstved Muse-
um. Det er ingen hemmelighed, at fle-
re medlemmer har efterlyst den ”gam-
le” papirbaserede udgave af bladet. Det 
føles bedre at sidde i lænestolen med 
bladet, det kan ligge på bordet, så man 
hurtigt kan slå op i det, og man kan sæt-
te det i reolen sammen med de tidligere 
numre. Fordelene er mange, men ulem-
perne også, først og fremmest de øko-
nomiske. Det er forholdsvis dyrt at få 
trykt bladet, og det er især dyrt at sen-
de det ud med post til alle medlemmer. 
Alene portoudgiften vil udgøre ca. 7.200 
kr. pr. nummer! Vi vil derfor fortsætte 
med at sende bladet ud pr. mail og ale-
ne pr. brev til de medlemmer, der ikke 
har mail. Alle numre af bladet siden 2006 
kan i øvrigt findes på museumsforenin-
gens hjemmeside www.naestved-muse-
umsforening.dk.
Som det fremgår af et referat inde i bla-
det, blev efterårets udflugt til Kolding-
hus og Trapholt gennemført i samarbej-
de med Næstved Kunstforening. Og det 
var en succes. Også her spiller økono-
mien ind. Det er dyrt at leje en bus en 
hel dag, især hvis vi skal over Store Bælt. 
Og da vi ikke kan være sikre på at få til-
strækkelig stor tilslutning af medlem-

mer, vil vi også i fremtiden søge at ar-
rangere spændende udflugter sammen 
med andre foreninger. Derudover vil vi 
også fortsat arrangere udflugter med 
kør-selv-transport, til udflugtsmål på 
Syd- og Midtsjælland.
Og så er der som nævnt inde i bladet 
snart tid til den betaling af årets kontin-
gent. Selv med den beskedne kontin-
gentforøgelse er der ”fuld valuta” for 
pengene, blot man benytter medlems-
kortet nogle få gange til museumsbe-
søg, foredrag eller fyraftensmøder.
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en 
glædelig jul og på gensyn i et godt mu-
seumsnytår 2019.
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Lørdag d. 10. november kl. 10 blev dø-
rene slået op til 1. spadestik på Hol-
megaard Glasværk, der fra foråret 2020 
skal huse Museum Sydøstdanmarks nye 
spændende museumsattraktion. Den 
nye attraktion skal indeholde levende 
værksteder, udstillinger om glas, kera-
mik og om arbejdet på glasværket, samt 
en udstilling om jernalderbopladserne i 
Holmegaard Mose, så der bliver fokus 
på både viden og oplevelser for hele fa-
milien. En stor designbutik, café og re-
staurant skal der også være plads til. 

Allerede lidt over klokken ti var 650 be-
søgende mødt op. 
Den nye museumsinstitution vil bli-
ve et ”fyrtårn for Næstved Kommune”, 
spåede Borgmester Carsten Rasmus-
sen, der åbnede den festlige dag med 
en velkomsttale. Jesper Nygård, Direk-
tør i Realdania, tog over og fremhævede 
i sin tale, hvordan projektet lægger sig 
smukt i forlængelse af Realdanias ambi-
tion om at bevare kulturmiljøer i Dan-
mark til gavn og glæde for den danske 
befolkning. 
Bestyrelsesformand for Museum Syd-
østdanmark Torben Nielsen afsløre-
de herefter projektets nye navn, som 

Et fyrtårn for Næstved Kommune!

v/ Mette Bielefeldt Bruun

mange af de fremmødte havde ventet 
spændt på. 
Valget er faldet på Holmegaard Værk. 
Holmegaard henviser både til lokalite-
ten og til det verdenskendte bomærke. 
Og Værk rummer i sig både glasværk, 
men også de værker, som museets sam-

Næstved Bryghus havde skabt en helt 
særlig øl i dagens anledning. 
Foto: Holmegaard Værk

Bestyrelsesformand Torben Nielsen af-
slører det nye navn.
Foto: Holmegaard Værk
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TvØst interviewer Borgmester Carsten 
Rasmussen.
Foto: Holmegaard Værk
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linger indeholder. Det er dermed et 
navn, der kan bruges i mange sammen-
hænge. 
Holmegaards glasorkester Urania spille-
de flere gange i løbet af talerækken og 
bandt de mange taler festligt sammen. 
Efter den mere formelle del af program-
met blev de efterhånden godt 900 gæ-
ster budt indenfor til omvisninger i fa-
brikshallerne, hvor man kunne høre 
mere om historierne, om udstillingerne 
og om værkstederne på Holmegaard 
Værk. Mens man ventede på at komme 

med på en af de guidede ture, blev der 
budt på traditionel Holmegaard-mad – 
bagte kartofler – og en special edition 
øl fra Næstved Bryghus med Holmega-
ard Værk på etiketten. 
Alt i alt en dejlig dag med mange glade 
og forventningsfulde mennesker.  

Allerede fra midten af december måned 
2018 flytter medarbejderne fra Næstved 
Museum og kulturarvsenheden på Mu-
seum Sydøstdanmark ud på Holmegaard 
Værk i de nyindrettede kontorlokaler.

Udstillingschef Thorbjørn Kolbo fortæller om glasværksudstillingen.
Foto: Holmegaard Værk

Projektet er støttet af Realdania, 15. Juni fonden, Brand af 1848 Fond, Næstved Mu-
seums Gavefond, LAG Sydsjælland, Knud Højgaards Fond, Næstved Kommune og 
A.P. Møller Fonden. 
Tilblivelsen af Holmegaard Værk kan følges på Museum Sydøstdanmarks hjemme-
side og på Facebook Holmegaard Værk.
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Den 26. august drog 49 personer af 
sted på udflugt. Afgangen fra Næstved 
var kl. 8.00, for vi skulle en tur til Kol-
ding, hvor udflugtens mål var udstillin-
gen ”Magtens smykker” på Koldinghus 
og et efterfølgende besøg på Kunstmu-
seet Trapholt. Udflugten var arrangeret 
i samarbejde med Næstved Kunstfor-
ening, og deltagerne var nogenlunde 
ligeligt fordelt mellem de to forenin-
ger, og en del af deltagerne var med-
lemmer begge steder.
I bussen på vej over Fyn gav Ole Mad-
sen en kort oversigt over Koldinghus’ 
historie og kongeborgens betydning 

Udflugt til Koldinghus og Trapholt

v/ Ole Madsen

i danmarkshistorien. Slottet anses for 
indviet i 1268, hvorfor Koldinghus fej-
rer sit 750-års jubilæum i år. Slottet 
blev bygget som en grænsefæstning 
mod syd (Slesvig) og var et af de slot-
te kongemagten benyttede i forbindel-
se med sine rejser rundt i riget. Slottet 
er blevet udvidet og ombygget adskilli-
ge gange. Christian d. 3 (1534-1559)  op-
holdt sig meget på Koldinghus og om-
byggede slottet til Danmarks første re-
næssanceslot, med det første prote-
stantiske slotskapel. Efter kongens død 
boede hans enke Dorothea på slottet i 
adskillige år (død 1571) og styrede de 

Koldinghus Foto Ole Madsen
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facto landet gennem sin ugifte søn Fre-
derik d. 2 (1559-1588). Det fortælles at 
enkedronning Dorotheas genfærd går 
igen på slotte. Vi så dog kun et por-
træt af hende! Koldinghus brændte 
som bekendt i marts 1808, nok mest på 
grund af kombinationen af en kold vin-
ter, dårlig vedligeholdelse og manglen-
de vagtberedskab, og ikke så meget på 
grund af de spanske og franske leje-
troppers uforsigtighed.  
Det Koldinghus vi i dag kan besøge, er 
dels et delvist genopført slot og dels en 
meget spændende restaurering fore-
stået af arkitektparret Inge og Johan-
nes Exner.
Vel ankommet til Koldinghus fik vi 
først en introduktion dels om slottet 
og dels og især om jubilæumsudstil-
lingen ”Magtens smykker”, der fortæl-

ler 750 års historie gennem de smyk-
ker og genstande, der symboliserede 
og symboliserer magten i et samfund. 
Derefter var der tid til et spændende 
besøg i udstillingen. Den ældste gen-
stand er en signetsten tilhørende slot-
tets grundlægger Erik Klipping (1259-
1286) og den nyeste et diadem fra 2018 
skabt til Prinsesse Marie. Dette smyk-
ke kunne vi dog ikke se in natura, idet 
det skulle bruges nogle få dage sene-
re i forbindelse med det franske præsi-
dentpars statsbesøg i Danmark. 
Det var en meget spændende udstilling 
med mange smukke, spændende og fi-
nurlige ting. Der var desværre ikke tid 
til at fordybe sig i de enkelte af de i alt 
186 udstillede genstande. En spænden-
de/morsom ting var Christian d. 4.’s rid-
derslagskårde, hvormed han i 1616 slog 
12 personer til ridder af Den Væbnede 
Arm som tak for deres indsats i Kalmar-
krigen (1611-1618). Det blev de eneste 
personer, der indtrådte i den ridderor-
den! Et andet, meget smukt smykke  var 
Dronning Dorotheas brudesmykke fra 
1557, som hun forærede til Københavns 
Rådhus, så døtre af byens borgmestre 
og rådmænd kunne bære det under de-
res bryllup i rådhussalen. Smykket har 

Bryllupssmykke. Foto Ole Madsen

Grønlandsk diadem Foto Ole Madsen
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været anvendt så sent som i 1970’erne.  
Et andet meget spændende (det vil al-
tid være en subjektiv vurdering) var Det 
Grønlandske Diadem, Naasut, der er la-
vet af guld fra den første grønlandske 
guldmine og designet til og med delvis 
medvirken af Dronning Margrethe. Og-
så nutidens mennesker (prøver at) viser, 
at de har magt over tingene ved deres 
smykker, eksempelvis et Rolex-ur (Day-
Date 40 i platin). Vejledende udsalgspris 
444.250 kr.
Efter besøget i udstillingen kunne vi 
kort kigge ind i andre af slottets rum, 
men hele slottet er i sig selv et besøg 
værd. Vi fik derefter serveret en vel-
smagende og rigelig frokostbuffet, før 

vi igen steg på bussen for at køre de få 
kilometer til Kunstmuseet Trapholt. Her 
fik vi en rundvisning i udstillingen ”Edi-
cius og Lillith” med værker af kunstne-
ren Kirstine Roepstorff (f. 1972) om  for-
holdet mellem de to køn. Besøget slut-
tede med en rundvisning i arkitekten 
Arne Jacobsens sommerhus Kubeflex. 
Tanken var, at sommerhuset skulle være 
et fleksibelt typesommerhus, men det 
blev aldrig sat i produktion. Trapholt er 
også på grund af sin arkitektur og be-
liggenhed ned til Kolding Fjord altid et 
nærmere besøg værd, men bussen ven-
tede for at tage os tilbage til Næstved ef-
ter en dejlig udflugt.

Indledningsvis begyndte vi med en gui-
det tur rundt i Nyvang.
Hovedbygningen er fra 1869, på det 
tidspunkt, hvor andelstanken for alvor 
begyndte at slå igennem. Holbæk kom-
mune købte gården i 1980`erne med et 
område på 80 tdr. land.
Der er kun 1 fastansat på projektet, og 
derudover bliver stedet drevet af 400 fri-
villige.

Hører I efter!!!
400 frivillige!

Vi tabte kæben, så alle de løse tænder 
faldt ud, wow.

Vores besøg faldt tilfældigvis sammen 
med et andet arrangement: 
Farlig ungdom i 1950´erne, og det var 
noget af en oplevelse. Drenge og piger 
klædt ud i rendyrket 50´er outfit.
Drengene med kortklippet, vandkæm-
met hår med skilning, pigerne med 
fantasifuldt hår og chicke hatte, rød 
læbestift (altså rigtig rød) og søm i ny-
lons’erne.

Sommerudflugt til 
Andelslandsbyen Nyvang

v/ Jørgen Elming



Et par labre larver sejlede forbi, og fik 
et pift med på vejen. Det reagerede de 
nu ikke på (og det gjorde de da forre-
sten heller ikke i 50`erne).
Og så skulle I se bilerne!
Store amerikanske dollargrin, med så 
meget krom, at Jaws godt kan gå hen 
og lægge sig. Og bagagerum, næsten 
så store som Trumps ego.
Nogle af dem så lange, at det må koste 
dobbelt takst på Storebælt.
Og på en god dag kører de vel 5 km på 
literen.
Og så listede de stilfærdigt rundt på om-
rådet, ikke uvidende om den opmærk-
somhed de vakte.

Og der var selvfølgelig musik fra de 
gamle lakplader, med Tommy Steele, 
Bill Haley og alle de andre.
Der var opvisning i jitterbug, og i den 
mere seriøse afdeling undervisning i 
sexualhygiejne i bedste 50´er stil.

I husmandsstedet blev der serveret half 
and half, altså kaffe/Rich`s. Det smagte 
da en anelse bedre end sit rygte.
Men sådan lavede man kaffen i efter-
krigstiden. Under Besættelsen var det 
vist ren Cikorie.

De fleste steder/forretninger fungere-
de med dygtige frivillige, og der blev 
handlet flittigt med de besøgende.

Overalt en gennemført stemning fra 
anno dazumal, sådan som man også 
oplever det i Den gamle By i Århus.

Nu tænker I nok: bliver man ikke sul-
ten af alle de indtryk? Jo da. I Madam 
Blå blev der serveret en glimrende fro-
kost, og senere kaffe med kage.



Vejret kunne vi heller ikke klage på: 
lunt, overskyet. Det var først på hjem-
turen, at vi fik øsregn. God timing.
Som I kan forstå, havde vi en rigtig dej-
lig dag. 

Arkæologilaugets sommertur til 
Nakskov Fjord, juni 2018

v/ Jørgen Elming

Deltagere: Lillian, Anne-Grete, Susan-
ne, Annelise, Birthe, Jørgen.

Første stop på turen gjaldt Maribo Dom-
kirke, en imponerende munkestenskir-
ke med et meget stort kirkeskib, for-
bundet til et lille tårn via et lille mellem-
skib.
Lidt dysproportionelt sammenlignet 
med andre kirker.
I kirkerummet er der galleri i begge si-
der, fyldt med store gravsten for sog-
nets velbjærgede borgere. Meget vel-
bevarede, de fleste fra 1600-tallet..

Kig ned til Leonora Christina gennem 
glas i gulvet.
Formiddagskaffen indtog vi, siddende 
på fundamenterne til den gamle klo-
sterruin med udsigt over Søndersø.

Videre mod nord til Bandholm, hvor vi 
spiste frokost ved havnen.

Turen gik så vestover i adstadigt tempo, 
til Birket kirke, som har landets ældste 
bevarede klokkestabel, med bevaret 
træværk fra 1300-tallet. Desværre af-
låst. Ærgerligt!

Jeg giver Nyvang 7 stjerner ud af 5 mu-
lige. Og så får I ikke mere for den 5-øre 
(en særlig mønt-art, man havde den 
gang).
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Kirkegården er meget smuk og velpas-
set, lige et sted til stilfærdig eftertanke.
Næste stop: Dodekalitten ved Krage-
næs., et sært betagende nutidsmonu-
ment. Foreløbig er seks søjler rejst, og de 
tre færdiggjort. Ialt skal der rejses tolv.
Så et smut forbi kong Svends høj, lan-
dets næststørste jættestue.
Og så indkvartering på Hotel Harmo-
nien i Nakskov, et stort, gammelt pro-
vinshotel.
Overdådigt stor wienerschnitzel til mid-
dag, ingen kunne spise op.
Senere almindelig social knever som 
det nu kan være, når fem damer er sam-
let om et bord.

Næste dag sejltur på Nakskov Fjord 
med Postbåden, hvor der var naturvej-
leder med. Vi spottede en enkelt hav-
ørn og talrige skarver.
Kom forbi Slotø med ruinen af Engels-
borg, Danmarks første orlogsværft med 
befæstning, grundlagt af kong Hans i 
1509.

Vi lagde til ved Enehøje, hvor Peter 
Freuchen boede i en årrække. Hans 

portal af hvalkæber står der stadig, og 
der er netop sat en bronzestatue af 
ham, liggende under en tjørn. Fremstil-
let af John Kørner.
Videre til Albuen, hvor vi spiste fro-
kost. På hotellet havde vi bestilt mad-
pakker, og de var så rigeligt store.

Vejret var, på første halvdel af turen, 
noget blæsende men mildt, senere 
fuldt solskin.

Vi beså den gamle fyrpasserbolig/sko-
le, samt flådens udkigsskur (hvorfra 
Cuba-krisen første gang blev varslet. 
Historiens vingesus!).
På den store, åbne strandeng, var der 
et af landets største sildemarkeder i 
middelalderen. Omkring 80 boder har 
der været, der er endnu ikke foretaget 
arkæologiske udgravninger.

Tilbage i havnen igen var det tid til at 
vende næsen hjemad. Vi var dog et 
smut inde i Halsted Klosters park, hvor 
de to gamle lindealléer præger haven.

En god tur med gode rejsefæller, tak for det.

 

Dodekalitten Enehøje
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VESTER EGESBORG var i det 6.-
10. århundrede e.Kr. en specia-
liseret anløbsplads ved bred-
den af Dybsø Fjord på Syd-
sjælland. Dengang fungerede 
Vester Egesborg som sam-
lingsplads og træningslejr 
for skibsmandskaber inden 
oversøiske togter, mens der 
øjensynlig blev holdt strand-
markeder, når de vendte 
hjem. Pladsen indgik i loka-
le, regionale og internatio-
nale netværk, og målet for 
rejserne var oftere Øster-
søens kyster end de vest-
europæiske. Måske derfor 
er Vester Egesborg blandt 
de største og fundrigeste 
anløbspladser i Danmark, 
og samtidig er der massi-
ve spor efter produktion. 
Blandt andet har man i 
stor stil raffineret jern-
luppe og vævet tekstiler 
og i mindre målestok 
fremstillet glasperler, 
kamme af ben og tak 
og støbt   smykker og pyntegen-
stande i sølv og bronze.

I Vester Egesborg fremlægger 
Jens Ulriksen resultaterne fra 
fem udgravningssæsoner mel-
lem 1997 og 2009. Han præsen-
terer det store fundmateriale, 
diskuterer pladsens særpræg 
og perspektiverer den til fund 
fra ind- og udland.
På baggrund af de omfattende 
udgravninger revurderer forfat-
teren definitionerne for en spe-
cialiseret anløbsplads’ særpræg 
og roller gennem yngre jernal-
der.

 

Ny bog 

af

Forskningsleder ved Museum Sydøstdanmark

Jens Ulriksen

Bogen er i 2 bind

Få 200 kr i rabat ved bestilling indtil 14. december

se næste side
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Museumforeningens program for foråret 2019

Planlægningen af foreningens aktiviteter for foråret 2019 er i fuld gang, og det 
foreløbige program (og planer) ser således ud:

Den 21. januar er der et fyraftensmøde med kunsthistorikeren Catrine Kamper, 
der vil fortælle om Gavlmalerier i Næstved.

Den 6. februar kommer tidligere museumsinspektør ved Næstved Museum, 
Thomas Roland, og fortæller om Byzantinsk bygningsdkunst, ligeledes til et 
fyraftensmøde.

Ved endnu et fyraftensmøde, den 27. februar, kommer Dorothy Jones og delag-
tiggør os om sin viden om Enhjørninge, drager, griffe og trolde.

Fyraftensmøderne afholdes i spisesalen (refektoriet) i Helligåndshuset kl. 16.30 
– 17.30. Pladsen i kustodehuset har vist sig at være for lille til disse arrangemen-
ter.

I løbet af foråret er der endvidere planlagt et foredrag om den nyfundne store 
gravplads i Vindinge, øst for Roskilde, ligesom yderligere en foredragsaften er 
i støbeskeen.

Årets generalforsamling afholdes den 24. april kl. 19.00 i Sct. Peders Sognegård, 
Sct. Peders Kirkeplads 5, Næstved.

Forårets arrangementer afsluttes med en (kør-selv) udflugt til Sagnlandet Lejre, 
eventuelt kombineret med et foredrag om udgravningerne på stedet.

Der vil komme særskilte indbydelser til de enkelte arrangementer med oplys-
ning om tid og sted. Oplysningerne vil også kunne ses på foreningens hjem-
meside www.naestved-museumsforening.dk/kalender.

Antallet af arrangementer på Næstved Museum i foråret 2019 må forventes at 
blive beskedent, da alle kræfter er sat ind på opbygningen af udstillinger på 
Holmegaard Værk, men se om arrangementer på museets hjemmeside www.
naestved.museum.dk.
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Næstved Museumsforening 
Kontingent for 2019

Her ved det kommende årsskifte er det tid til at forny sit medlemskab ved at be-
tale kontingentet for 2019. Som bekendt vedtog generalforsamlingen i april en 
kontingentforhøjelse, så det årlige kontingent nu er:

Enkeltmedlemskab:  175,- kr
Husstandsmedlemskab:  250,- kr
Firmamedlemskab: a. med højst 9 ansatte:  500,- kr
 b. med 10 eller flere ansatte:  1.000,- kr

Kontingentet bedes indbetalt på foreningens konto i Spar Nord 
9819 4582703022, hvorefter medlemskort vil blive tilsendt. 
Kontingent kan også indbetales kontant til museumsværterne i Helligåndshu-
set. Der vil man også straks kunne få udleveret sit medlemskort.

Medlemskortet giver gratis adgang til
Næstved Museum, 
Møns Museum, 
Museumsgården i Keldbylille, 
Køng Museum, 
Thorvaldsens Samling på Nysø. 
Desuden giver det rabat på entréen til 
Danmarks Borgcenter i Vordingborg, 
Køge Museum samt ved køb i museumsbutikken. 

Det giver også gratis adgang til foredrag og fyraftensmøder arrangeret af Næs-
tved Museumsforening og rabat (svarende til en entrébillet) til foredrag m.v. ar-
rangeret af Næstved Museum. 

Endelig kan medlemmerne deltage i arrangementer hos Køge Museums Venner 
og Museumsforeningen Sydsjælland og Møn på samme vilkår som disse for-
eningers medlemmer.
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