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Dette nummer af Nyt fra Næstved Mu-
seum indeholder bl.a. en oversigt over 
de planlagte arrangementer i efteråret 
2019. Som det kan ses, har vi måttet af-
lyse den planlagte udfl ugt sammen med 
Næstved Kunstforening til Vejle og Jel-
ling, da der var for få tilmeldte til, at tu-
ren kunne hænge økonomisk sammen. 
Problemet er, at en bustur, især over 
Store Bælt er så dyr, at mange fi nder, 
at den samlede pris bliver for høj. Be-
styrelsen ønsker fortsat at kunne tilbyde 
udfl ugter med spændende udfl ugtsmål 
til en rimelig pris. Vi vil nok derfor i hø-
jere grad arrangere kør-selv ture, hvor 
deltagerne selv sørger for transporten 
til udfl ugtsmålet. Det begrænser det 
geografi ske område for en udfl ugt, men 
der er heldigvis mange udfl ugtsmål her 
på Sjælland. Vi vil meget gerne høre fra 
medlemmer om idéen med kør-selv ud-
fl ugter og forslag til udfl ugtsmål.

Som det kan ses i aktivitetskalenderen, 
står museumsforeningen og ikke Næs-
tved Museum for årets Høstmarked, 
der afholdes onsdag, den 16. oktober. 
Medarbejderne på Næstved Museum 
har i denne tid meget travlt med alt det 
arbejde, der skal til, før Holmegaard 
Værk kan åbne efter planen i maj 2020. 
Bestyrelsen bakker op om det store ar-
bejde, og opfordrer medlemmerne til at 
melde sig som frivillige på Holmegaard 
Værk, så denne del af museet kan blive 
en succes med en fornem præsenta-

tion af såvel glas fra Holmegaard som 
genstande fra Kählers Keramik. Dertil 
kommer en spændende formidling af 
Holmegaard Mose.

Og når åbningen af Holmegaard Værk 
er overstået, håber vi, at der så kan 
blive kræfter til overs til formidling af 
Næstved by og omegns historie i Hel-
ligåndshuset.

Vel mødt til en ny museumssæson.
Ole Madsen.

Formanden 
har ordet
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Næstved Museumsforening ordinære generalforsamling 
onsdag den 24. april 2019 i Sct. Peders Sognegård.

1.  Valg af dirigent og 2 stemmetællere. Niels Rørbech valgtes som dirigent.

2.  Afl æggelse af beretning for det forløbne å r.
 Foreningens formand Ole Madsen fremlagde en fyldestgørende beretning om 

foreningens aktiviteter i det forløbne år. 
 Foreningen havde ved årets udgang 203 medlemmer, mens der aktuelt var 193 

medlemmer.
 Formanden kunne oplyse, at bladet Liv og Levn, der er blevet udgivet af museet, 

sandsynligvis ikke vil udkomme mere, mens bladet Nyt fra Næstved Museum 
fortsat vil udkomme, primært som en digital publikation.

 Formanden redegjorde for arrangementerne i årets løb med 2 udfl ugter (Nyvang 
og Koldinghus), 4 foredrag og 3 fyraftensmøder. Aktiviteterne forventes fortsat 
uændret.

 Han opfordrede medlemmerne til at tilslutte sig de enkelte aktivitetslaug, så for-
eningen derigennem kan hjælpe museet, også som en hjælp for bestyrelsen til 
at påvirke museets ledelse, så den kan se, at der er et fortsat behov for et lokalt 
museum, der fortæller byens og omegnens historie.

 Formanden sluttede med at takke for det gode samarbejde med museet og for-
eningens bestyrelse.

 Beretningen godkendtes af forsamlingen.
 Med dirigentens tilladelse fi k bestyrelsesmedlem Tove Dalby Johansen ordet. 

Hun er foreningens repræsentant i Museum Sydøstdanmark bestyrelse. Rede-
gjorde for sin rolle i bestyrelsen og sin indsats, sammen med Annelise Hopff, for 
at trække fl ere besøgende ind i museet. Redegjorde for sit arbejde med at etab-
lere et Børnehjørne i Helligåndshuset. Har mødt lidt modstand fra museet, som 
har andre planer med kirkesalen.

3.  Afl æggelse af regnskab for det foregående å r.
 Foreningens kasserer afl agde regnskab for 2018, der udviste et overskud på 

1.296,12 kr. og en egenkapital på 7.600,67 kr. Regnskabet blev godkendt af for-
samlingen. Ole Madsen orienterede om regnskabet for Næstved Museums Ga-
vefond for 2018. Regnskabet udviste et overskud på 21.525,20kr. og en egen-
kapital på 2.606.448,16 kr. Der var endnu ikke kommet svar fra Civilstyrelsen på 
anmodningen om at anvende 1 mio. kr. på etablering af Kählerudstillingen på 
Holmegaard Værk.

4.  Orientering om Museum Sydøstdanmarks aktiviteter i det foregå ende å r og planer for 
indeværende å r samt orientering om Museum Sydøstdanmarks økonomi.

 Museets faglige leder Mette Bielefeldt Bruun fortalte om museets ændrede struktur. Hun 
er faglig leder på Holmegaard Værk og Næstved Museum mens personale og events 
ledes af Dennis Paustian. Omtalte mødet i sidste måned med orientering om de frivillige. 
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Man har stort fokus på de frivillige, for at løse en mangfoldighed af opgaver.
 Mette Bruun takkede for godt samarbejde med foreningen og de frivillige.
 Sidste sommers event med kunsthåndværkere var en stor succes, både for 
 museet og de deltagende kunsthåndværkere og designere.
 Der var enkelte spørgsmål fra salen.

5.  Indkomne forslag.
 Ingen indkomne forslag.

6.  Fastsættelse af kontingent for det kommende å r.
 Bestyrelsen foreslå r uændret kontingent: a. Enkeltmedlemskab:175,-kr.
 b. Husstandsmedlemskab: 250,- kr.
 c. Firmamedlemskab: med højst 9 ansatte: 500,- kr.
 med 10 eller fl ere ansatte: 1.000,- kr.
 Uforandrede kontingenter blev vedtaget.

7.  Valg af bestyrelse: På  valg er Annelise Hopff og Jørgen Elming, der begge er 
 villige til at modtage genvalg. 
 Genvalg af Annelise og Jørgen.

8.  Valg af revisor.
 Bestyrelsen foreslå r genvalg af Niels Rørbech.
 Genvalg af Niels.

9.  Valg af medlem til bestyrelsen af Næstved Museums Gavefond.
 Bestyrelsen foreslå r genvalg af Ole Madsen.
 Genvalg af Ole.

10. Eventuelt.
 Palle Birk Hansen orienterede om otte planlagte foredrag til efteråret, foredrag 

i samarbej-de med AOF. Lovede at fremsende datoerne til Ole, så snart de var 
fastlagt.

 Ole takkede dirigenten for god mødeledelse, hvorefter foreningen var vært for et 
lettere traktement (buffet fra Kvickly).

 Herefter causerede Nanna Holm over Dannebrogs historie/myterne herom. 
 Nanna er profi lforsker ved Borgcentret og Borgring.
 I den forbindelse annoncerede hun efter frivillige til at deltage i kommende ud-

gravninger på Borgcentret i håb om at fi nde den ældste del af borgen. 

 På generalforsamlingen fremkom der ikke problemstillinger eller spørgsmål som 
bestyrelsen efterfølgende skal tage stilling til.

 Jørgen Elming, sekretær
 
 Niels Rørbech, dirigent                                   

Næstved Museumsforening
Ringstedgade 4b

4700 Næstved
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Program for 
Næstved Museumsforening 
i efteråret 2019
 
 Museumforeningens bestyrelse har nu fastlagt efterårets program med fyraftensmø-
der, foredrag og andre aktiviteter.
 Den planlagte udfl ugt til Vejle og Jelling sammen med Næstved Kunstforening har 
desværre måttet afl yses, da der ikke var tilstrækkelig tilslutning. Til gengæld er der 
mange andre arrangementer at glæde sig til:

30. september kl. 19.00: Foredrag af museumsleder Gerhard Milstreu, der vil tale  
om Helleristninger, med udgangspunkt i det store helleristningsfelt ved Tanum i 
Sverige. Foredraget foregår i Skt. Peders Sognegård.

4.  oktober: Kulturnat i Næstved. Museumforeningens café er åben i Kustodehuset, 
Ringstedgade 4B.

9.  oktober kl. 19.00: Foredrag af tidligere museumsdirektør Palle Birk, der vil tale om 
Hospitaler i Næstved og den spanske syge i Næstved. Foredraget foregår i Skt. 
Peders Sognegård.

16. oktober kl. 10-16: Næstved Museumsforening arrangerer Høstmarked i Mu-
seumshaven med boder og andet gøgl. Museumforeningens æblecafé sælger 
kaffe/te og diverse æblekager.

4.  november kl. 16.30: Fyraftensmøde med Dorothy Jones, der vil fortælle om mode 
gennem tiderne under titlen ”Sku’ det være smart?”. Fyraftensmødet afholdes i 
Næstved Museums foredragssal i Helligåndshuset (1. sal, indgang fra haven).

12. november kl. 16.30: Fyraftensmøde med specialkonsulent Søren Anker Søren-
sen, der vil fortælle om de fund, der er gjort i Rødby i forbindelse med Fehmern-
forbindelsen. Fyraftensmødet afholdes i Næstved Museums foredragssal i Hel-
ligåndshuset (1. sal, indgang fra Museumshaven).

26. november kl. 16.30: Afholdes efterårets sidste fyraftensmøde, hvor museumsinspektør 
Annemette Kjærgård vil fortælle om Køgeskibet, et skib fra 1500-tallet, der blev fundet i 
forbindelse med et boligbyggeri i Køge. Fyraftensmødet afholdes i Næstved Museums 
foredragssal i Helligåndshuset (1. sal, indgang fra Museumshaven).

 I forbindelse med Palle Birks foredrag kan det oplyses, at Palle har en foredrags-
række i AOF’s aftenskole under fællestitlen ”Næstveds middelalderlige kirker, 
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klostre og hospitaler”. Hovedparten af foredragene holdes i Bibliotekssalen på 
Næstved Bibliotek. Datoerne er 2. oktober, 16. oktober, 30. oktober,

 13. november, 27. november, 4. december og 11. december.
 Interesserede kan se nærmere i AOF’s katalog på internettet, 
 https://aftenskole.aof.dk/kurser/Foredrag+og+debat/Historie/4687399/

Der er således mange grunde til at sætte krydser i kalenderen.    

Fra cafeen. Høstmarkede 2009                               
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Jeg kan lige så godt sige det som det er:
Vejret var, på ingen måde, et typisk maj 
vejr. Det var køligt, blæsende og med lidt 
regn.
Men det blev bedre, og endte med en-
kelte solstrejf for os 19 deltagere.

Centret, som blev etableret i 1964, dri-
ves med en del ansat personale, men 
der er også mange frivillige tilknyttet. De 
organiserer sig i forskellige laug, såsom 
smede-, keramik-, dragtlaug, osv.
Lejre forsøgscenter, som nu hedder Sagn-
landet Lejre, rummer fortællingen om Dan-
mark fra stenalderen, og op mod nutiden.
Men med ganske særligt focus på fol-
kevandringstiden i 400-tallet og op til vi-
kingetidens slutning i 1000-tallet.

Sagnlandet ligger i et særdeles natur-
skønt område, stærkt kuperet, og med  
søer. For årstiden så rigeligt med blom-
strende træer og buske.
Her har istidens gletchere gjort et dyg-
tigt arbejde,
I den store sø ligger fl ere stammebåde 
(eger) parat til uforfærdede gæster (de 
to af dem skulle angiveligt være stabile 
at sejle i).
Og næsten tamme karper. Vi skulle da 
have haft brødkrummer med til dem.

I potteriet fi nder man kopier af potter, 
gryder, kar tilbage fra bondestenalderen 
og op gennem bronze-, jern-, vikingetid 
og middelalder.
Særligt smukt var en kopi af Skarpsal-
ling-karret, som vil være kendt af alle, 

som har haft en 50-kroneseddel i hån-
den. Vi fi k en meget kompetent fortælling 
af en keramiker (Christella), om hvordan 
den var fremstillet ved iltfattig (reduce-
rende) brænding og efterfølgende gne-
det med kridtmasse. Sat på hovedet ser 
man let, at forbilledet har været et forste-
net søpindsvin.
Hun kunne også fortælle, at man har 
sikre beviser på, at drejeskiven har væ-
ret i brug i Danmark i en periode på 50 
år i 700-tallet.
I virkeligheden et slående vidnesbyrd 
om, at vi har hentet fagfolk hertil fra ud-
landet (læs: slaver). Hvorfor teknikken 
ikke slog an, ved vi ikke. Man fortsatte i 
hvert fald med pølseler, som man havde 
kendt i 5000 år.

Udfl ugt til Lejre 
søndag den 26. maj 2019

Formand for Museumslauget, Jørgen Elming
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Videre til dragtværkstedet, hvor en væ-
verske fortalte om processen med at 
spinde garn. For det fi neste uldgarn ta-
ger det en time at spinde 30 meter, så 
det kræver megen tålmodighed. De lidt 
grovere garner kan man klare 60 meter 
af på en time.

Naturlige, i naturen forekommende far-
ver, brugte man til indfarvningen af gar-
nerne helt indtil midt i 18-tallet. Det var alt-
overvejende plantefarver man anvendte. 
En undtagelse er karminrød, fremstillet af 
skjoldlus. En meget dyr farve, som kun 
samfundets spidser havde råd til.

Undervejs til vikingeskibssætningen fi k 
vi hilst på en vildsvinefamilie.
Stensætningen ligger meget højt i terræ-
net, og herfra er der en storslået udsigt 
over hele området.

Sagnlandet hedder naturligvis sagnlan-
det, fordi man knytter an til jernalderens 
sagnkredse, så levende fortalt af Saxo.
På vikingepladsen er der rejst telte/bo-
der. I et af teltene hørte vi Fortællersken 
berette om den skrækkelige, men i øv-
rigt ganske sandfærdige, historie om 

Loke og hans stærkt kritisable uægte-
skabelige forbindelse med Angerboda.
Det kom der da heller ikke noget godt 
ud af.
Hun fødte et underligt væsen, som vok-
sede sig kæmpestor, og som midgårds-
orm omkransede hele verden.
Den næste var Hel, gudeskøn på den 
ene side og grim som arvesynden på 
den anden side. Ikke underligt, at hun 
blev sendt ned i underverdenen.
Den tredie, Fenrisulven, tog guderne til 
sig, og opfostrede den. Det var en fejlta-
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gelse af politiske dimensioner. Den vok-
sede sig så stor, at den truede den be-
stående verdensorden. Det endte med, at 
Tyr mistede sin ene arm, 
men verden var reddet.
Pyh, ha, det var vist tæt 
på.
Fortællerskens levende 
og dramatiske fortælling 
fi k hårene til at rejse sig 
på hovedet.

Og så videre til Sagnlan-
dets hovedattraktion: den 
store vikingekongehal.
Huset er under opførelse, 
hele skelettet af egestol-
per er rejst. 
Vi måtte betragte det på 
afstand, da vi ikke har ad-
gang p.g.a. det igangvæ-
rende byggeri.
Huset er en kopi af Dan-
marks største langhus, som man har 
fundet rester af (stolpehuller) i Lejre. Det 
måler 60 x 12 meter, så det har været en 
værdig base for sagntidens Skjoldunger.

Vi gik rundt i små grupper, så andre 
har haft anderledes oplevelser end her 
nævnt.

Efter frokost i cafeen gik turen videre til 
Lejre museum, hvor en guide førte os ud 
på området hvor en del jernalderhuse er 
lokaliseret, og nu afmærket med græs-
tørv. Heriblandt kongehallen.

Inde i museet kunne vi se alle de arte-
fakter, som er fundet på stedet: brudsølv, 
guldsmykker, beslag, benkamme osv.
Men mest unikt: en miniature afstøbning 
i sølv som forestiller Odin siddende på 
sin tronstol med sine to ravne, Hugin og 
Munin, ved sin side.

Et meget smukt og detaljeret sølvsme-
dearbejde, kun ca. halvanden centime-
ter stort.

Hvor ved vi alle disse ting om fortidens 
Danmark?
Der er fl ere kilder: Saxo: Danernes Be-
drifter, Beowulfkvadet, De islandske Sa-
gaer, samt enkelte andre. Altsammen 
nedskrevet fl ere hundrede år efter begi-
venhederne og derfor ikke ganske histo-
risk korrekte.
Men eminente, saftige beretninger med 
stor underholdningsværdi.
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I efteråret og vinteren 2018/2019 stod ar-
bejdet med registreringen af Holmegaard 
Glasværks Prøvesamling stille. Vi skulle 
overgå til nyt registreringssystem sam-
men med alle de andre museer i Dan-
mark. Vi skulle fra Regin til Sara. Alle data 
skulle overføres, hvilket betød at vi ikke 
kunne taste nye genstande ind i databa-
sen, men heldigvis har der været adgang 
til at læse de gamle data, så vi ikke gik 
helt i stå med arbejdet.
I februar fi k vi så endelig adgang til Sara, 
som vi stadig arbejder på at lære godt at 
kende. Det er en udfordring, da det i sin 
opsætning slet ikke ligner det gamle sy-
stem, så der er meget nyt, der skal læres. 
Heldigvis er der mange nye, gode funk-
tioner i Sara, så det nye system er en for-
bedring, men lidt mere besværligt at fi nde 
rundt i. Det betyder også, at arbejdet ikke 
skrider helt så hurtigt frem som tidligere, 
men når du læser denne artikel, så har vi 
rundet glas nr. 35.000! Vi er dog ikke fær-
dige endnu. Der er nok en 5000 glas til-
bage, men det ved vi ikke helt med sikker-
hed. Vi modtager til stadighed fl ere glas 

blandt andet har vi for nylig taget imod en 
lille samling af gamle danske vinglas, de 
fl este fra før år 1900, samt en samling af 
presset glas fremstillet på Holmegaard. 
I stedet for at registrere glas brugte vi 
blandt andet tiden til at udvælge glas og 
skrive tekster til de kommende udstillinger 
på Holmegaard Værk. En spændende 
proces, men også vanskelig. Ud af knap 
35.000 glas skulle vi udpege ca. 500 glas, 
som vi synes bedst fortæller glasværker-
nes historie og afspejler tiden fra 1825 og 
helt frem til i dag. Det skulle være både 
en fortælling og design og kulturhistorie. 
Missionen er dog lykkes ret godt, synes 
vi, selvom nogle glas har måtte udgå på 
grund af pladsmangel. Alle glassene skal 
opstilles på et stort udstillingsbord som en 
slags tidslinie ved siden af keramikken fra 
Kähler. Sammen med tidslinien vil man 
kunne se tekster om særligt udvalgte 
genstande og høre podcasts eller korte 
fortællinger om nogle af designerne på 
Holmegaard. Blandt andet fortæller Ma-
lene Lütken om sin far, Per Lütken.
Det har været sjovt at bruge al den vi-

Nyt fra Holmegaard Glasværks Prøvesamling
Museumsinspektør Susanne Outzen
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den, vi har samlet sammen hver især si-
den hele registreringsprojektet begyndte 
i 2011. Nu kom registreringen virkelig i 
brug sammen med hjernecellerne. Der er 
blevet kigget hylder, bøger og kataloger 
med glas mange gange, før vi kom frem 
til et godt resultat. De frivillige har været 
dybt involveret i projektet og har været 
med til at udpege glas og sætte det hele 
ind i skemaer, ligesom de frivillige, der 
scanner fotos fra livet på Holmegaard, 
også har været i sving med at skanne de 
fotos, der skulle bruges til udstillingstek-
sterne rundt om på værket og til en bog 
om Holmegaard Glasværk. Nu venter vi 
på, at glassene skal opstilles i det nye 
museum. Det bliver spændende at se det 
færdige resultat.
Det er meningen, at der skal kunne skif-
tes ud i glassene på tidslinien, så nogle af 
de glas, som vi synes burde have været 
med, de kan komme med senere, når vi 
trænger til noget nyt at se på. Forhåbent-
lig bliver der også mulighed for særudstil-
linger af forskellig art, så man kan komme 
til at se endnu fl ere glas.
Inden vi når så langt skal vi igennem et 
kæmpe arbejde med at fl ytte alle glasse-
ne. Både dem, der skal udstilles på tidsli-
nien, men også alle de andre genstande 
på Glasmagasinet. Næstved Kommune 
har nemlig besluttet, at de lokaler, vi har 
nu, skal have nye beboere. Museet har 
derfor hen over sommeren skulle fi nde 
på en god løsning for opbevaring af alle 
glassene. Løsningen bliver, at alle glas-

sene (så vidt muligt) bliver udstillet på en 
kæmpemæssig reol, der kommer til at gå 
fra væg til væg og syv meter op i to ræk-
ker i den store udstillingsbygning med 
det store vinduesparti ud mod mosen. 
Det bliver som et slags åbent magasin, 
men uden adgang for publikum. Det kan 
ses på afstand nede på gulvet og fra den 
store repos samt ude fra. I virkeligheden 
bliver det lige så meget et kunstværk som 
en udstilling. Det får virkelig wow-faktor 
og bliver formentlig det eneste sted i ver-
den(?), hvor der vil være så fri adgang 
til en glassamling af denne kaliber. Men 
inden da skal alt glas rengøres, pakkes 
ned, fl yttes, pakkes ud igen og sætte på 
plads i de nye omgivelser inden åbningen 
af museet i 2020. Man får helt åndenød, 
og glassene skal nu ud på deres tredje 
rejse inden for 10-12 år. Det bliver virke-
lig spændende at se publikums reaktion, 
når de kan se alle glassene på én gang. 
Til de, der ikke har haft oplevelsen af alle 
glassene på glasmagasinet, så kan jeg 
bare sige: Glæd jer. Det er simpelthen så-
dan en overvældende oplevelse.
Hele registreringsholdet skal fl ytte med til 
Holmegaard, hvor der bliver indrettet kon-
torpladser, så vi kan fortsætte registrerin-
gen af glassamlingen de kommende år. 
Hvordan vi får indrettet også vides ikke i 
skrivende stund, men det bliver jo noget 
helt andet at sidde med glassene på det 
sted, hvor de fl este af dem blev fremstillet 
for år tilbage. Måske vi endnu mere ople-
ver historiens vingesus?
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Museumslaugets sommertur til Ribe • juni 2019
Formand for Museumslauget, Jørgen Elming

Deltagere: Henning Marcher, Annelise Hopff, Birthe Elming, Lillian Bannister, Anne-Grete 
Lindgreen, Jørgen Elming

Vi ville i år besøge de to “nye” 
museer: Tirpitz i Blåvand og 
Vadehavscentret i Vester Vedsted 
lige syd for Ribe.
Og så med en afstikker til Mandø, 
og sightseeing i Ribe.

Så vi lagde ud tidligt om morge-
nen og drog vestpå.
Videbegærlige, forlystelsessyge 
og i højt humør.

Fire høns og to haner.
Uden sammenligning iøvrigt.
Slet ikke.

Nu ved jeg godt, hvad I sidder og tænker på:

Blev det så en god tur?
Fik vi lært noget?
Og hvad med vejret?
De spørgsmål vender vi tilbage til.

Gemt i klitterne dukker den sorte betonklods op. Udtænkt af tyske ingeniører og bygget 
af danskere for danske penge.
Som noget nyt opbygget af standardmoduler som kunne kombineres efter behov, til de 
tusindvis af bunkere, der blev opført i nordeuropa.

Var der nogen der kom til at tænke på moderne elementbyggeri?

Betonbunkeren er fl ankeret af det nye museum, tegnet af Bjarke Ingels.
Imponerende, stort, med kæmpe glasfacader.
Ikke noget med mindreværdskompleks her.
Indenfor ledes man rundt i skæve “beton”kulisser med fotos og genstande til at skabe en 
troværdig stemning af tiden dengang.
Vi blev udstyret med små høreapparater, som blev aktiveret ved alle genstandene.
Det fungerede rigtig godt. Bl.a. fordi de indtalte tekster var ret korte.
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Udover de rent faktuelle oplysninger fi k vi også personlige beretninger fra tyske soldater, 
som havde oplevet krigshelvedet på østfronten, og som nu var kommet til fl ødeskums-
fronten, et paradis for en tysk soldat.
Og de danske piger som faldt for de fl otte tyske soldater.

Det var ikke fri for at blive lidt rørende, selvom jeg nødigt vil indrømme det. Opvokset som 
jeg er, i traditionen om: Dem og Os, prøver vi os nu forsigtigt frem med: Vi.
Men det går vel alligevel an, nu her 74 år efter, at krigen sluttede.

Men Tirpitz fortæller også andre historier.
Strandingsfortællinger, fi skerlivet og Det store Epos om mennesket, fra det bankede på 
historiens port: 

Her er vi, nu er det vores tur.

Hvis man gerne vil se, hvad vestkysten kan byde på, udover fi sk, strandingsgods og 
sand i skoene, er der heldigvis råd for det: et ravkammer, med en overdådig samling af 
ravsmykker.
Nordens guld, svedt ud af træerne i de nordeuropæiske skove for millioner af år siden, 
omkalfatret af isbræerne, og skyllet ud i Nordsøen gennem fl oderne.
Rav var stærkt efterspurgt som en magisk smykkesten p.g.a. sin elektricitet. Med rav 
som betaligsmiddel, har vi tusket os til mange af de ting, vi i dag graver frem af jorden.
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A’propos naturalieøkonomi: set i lyset af de aktuelle debatter om exorbitante bonusord-
ninger kunne det måske være en ide med lidt tusk.
Hvad med, f.ex. en bonus på 10.000 grisehaler?
Hvem ville dog hidse sig op over det?
Bortset fra grisene, naturligvis.

Vi kører videre til Danhostel i Ribe, med aftensmad hos restaurant Kolvig, på kanten af 
Ribe Å, og med vidt udsyn mod vest over marsken.
I fl ot sommervejr.
Bedre bliver det ikke.
Om aftenen hyggeligt samvær med grundig indføring i elefantens liv.

Næste morgen stiger vi på Mandøbussen, som ikke er en bus, men en traktor med pas-
sagervogn.
Vi har købt en pakkeløsning med tur-retur, 1 times guidning og frokost. For den nette sum 
af 145,- kr. (Det er ikke en trykfejl!).

Så går det ellers over stok og sten på havbunden over til Mandø, som mestendels består af 
indvundet havbund. Man ser overalt de faskiner som har fanget og fastholdt afl ejringerne.
Først mod vest løfter terrænet sig i et klitlandskab, og her ligger byen med kirke og en 
lille klynge huse.
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1634 var et rædselsår på øen. Stormfl od raserede øen, og alle indbyggere druknede.
Undtagen 5 mænd, som havde været på fastlandet i ærinder.
En ubærlig katastrofe, som man i dag kan føle et ekko af.
Den lavloftede kirke har nyligt fået “nyt” orgel fra en kirke på fastlandet. De seks dybeste 
piber har man måttet knække for at få plads til dem.
Vores guide berettede mangt og meget om Mandø.
Vi hørte bl.a., hvorfor kvinder knapper blusen til venstre, men det falder uden for denne 
beretning.

Med bussen tilbage igen var vi kun et stenkast fra Vadehavscentret med sit imponerende 
tykke stråtag og stråvægge.
Centret fortæller Vadehavets historie, med fl ora, fauna, tidevand, fugleliv etc.
Meget af det illustreret interaktivt. Det må være et must for en biologilærer.

Vandrerhjemmet er meget stort og af nyere dato, kun 5 minutters gang fra Skibbroen. I 
gårdhaven blev vi lifl igt underholdt af både drossel og solsort.
Middagen indtog vi på Hotel Dagmars brede fortov.
Næste formiddag var det slentretur i byen, med bl.a. besøg på Sct. Catarina klosteret, et 
smukt, velbevaret kloster, vel et af de få, der er tilbage fra katolsk tid.

Også Domkirken er et besøg værd. Højvandssøjlen er diskret gemt af vejen, med sine 
meterhøje vandstandsmarkeringer. Tænk, hvor rædselsvækkende det må have været at 
opleve det. Derfor byggede man også Borgertårnet, som i dag er byens kendemærke.

Og så gik det ellers hjemad igen.

Forresten: fi k I svar på jeres spørgsmål?
Nå, men altså, det blev, på alle måder, en rigtig god tur, vi fi k lært rigtig meget, og vi var 
begavet med et formidabelt fl ot vejr.

Til jer, der ikke har været i Ribe: se så at komme afsted. Det er, uden for al tvivl, landets 
smukkeste købstad, stemningsfuld, altid indenfor hørevidde af brusende vand.
Og med alle de smukke, middelalderlige bygninger, som fortæller om en velhavende 
fortid grundet på studedrift mod syd og et blomstrende handelsliv. 
Og så er det landets ældste by.
Eller i hvert fald den næstældste.

Tak for en god tur med gode rejsefæller.

Jørgen Elming
Formand for Museumslauget



NYT FRA 

NÆSTVED MUSEUM

Næstved Museum er en afdeling af Museum Sydøstdanmark

Bladet orienterer om aktiviteter på Næstved Museum og i 

Næstved Museumsforening.

Bladet udkommer digital og udsendes pr mail til medlemmerne 

af Næstved Museumsforening 

Bladet lægges desuden på museumsforeningens hjemmeside.

NYT FRA NÆSTVED MUSEUM

 Udgiver:  Næstved Museumsforening

 Ringstedgade 4B, 4700 Næstved

Redaktion:  Ole Madsen (ansv.)

layout: Jens Olsen

Oplag: digital udgave

NÆSTVED MUSEUM

Kontor: Sct. Peders Kirkeplads 14, 4700 Mæstved

Hjemmesider: www.naestved-museumsforening.dk

 www.naestved-museum.dk

 www.museerne.dk

 www.aabne-samlinger.dk

Udstillinger: Helligåndshuset, Ringstedgade 4

 


