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Næstved Museum er et statsanerkendt,
kulturhistorisk museum. I samarbejde
med de øvrige museer og Kulturarvsstyrelsen arbejder Næstved Museum
med lokale aspekter af Danmarks
kulturarv indenfor alle perioder til i
dag.

Samlingerne

Helligåndshuset i Ringstedgade

Boderne på Sct .Peders Kirkeplads

Af samlinger på museet kan nævnes:
Holmegårds Prøveglassamling, Kähler
Keramiksamling og øvrige kunsthåndværksamlinger, Fotosamling fra det
gamle Næstved, Malerisamling med
portrætsamling, samt øvrig genstandssamlinger.
Samlingerne eller dele af disse kan ses
i Helligåndshuset i Ringstedgade og
Boderne på Sct. Peders Kirkeplads.
Helligåndshuset er en kirkelig
forsorgsinstitution, som i middelalderen tager sig af gamle fattige og af
hittebørn. Det er med andre ord et

Tur til Næstved Museum
Tirsdag d. 23. april 2013 - Kl. 19.00
Som tidligere nævnt er Museerne
Vordingborg, Næstved Museum og
Køge Museum siden 1. januar 2013
fusioneret til en stor organisation under
navnet:
.
Museumsforening Sydsjælland og Møn
er så at sige kommet i familie med
andre spændende museer i vores nabokommuner. Alle museer vil stadig
bevarer deres selvstændige præg, men
kommer nu under en administrerende
hat. Som vi i forvejen kender det fra
Vordingborg med vores 4 statsanerkendte museer.

Næstved Museum
Næstved Museum er stiftet i 1917.
Næstved Museum er et egnsmuseum
som anlægger og bevarer repræsentative samlinger og viden om Næstvedegnen. Museets arbejdsområde er
Næstved Kommune.
Udstillingerne belyser byens og oplandets Kulturhistorie fra stenalder til
nyere tid.
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kombineret børnehjem og alderdomshjem. Helligåndshuset ledes af en
præst og personalet består både af
mænd og kvinder.
Helligåndshuset i Næstved nævnes 1.
gang i 1398, og arkæologisk er
institutionens første kirke dateret til ca.
1390. Det stående hus er sandsynligvis
begyndt som en boderække fra 1400årene, ombygget til den nuværende
bygning i begyndelsen af 1500-årene.
Helligåndshuset rummer institutionens
egen kirke, Vor Frue Kirke med direkte
adgang fra Ringstedgade og med
tilhørende kirkegård. Ved Reformationen i 1536 bliver Helligåndshuset
omdannet til kommunalt sygehus.
Senere
benyttes
huset
som
arbejdsanstalt,
militært
sygehus,
telefonmagasin og husvildeboliger.
Kort efter 1900 var der idéer fremme
om at ombygge huset til elværk for
Næstved, men det endte med, at
Helligåndshuset i 1926 blev restaureret
og i 1927 indrettet til Næstved
Museum. Helligåndshuset ejes af
Næstved Kommune.

Boderne er opført i 1400-årene som
boligbebyggelse. Boderne er nu
Danmarks længste middelalderlige
rækkehusbebyggelse. I danske middelalderbyer betegner ordet "bod" et rum
eller et hus, som lejes ud. En lejet bod
kan benyttes som bolig (jf. Nyboder i
København), værksted eller oplag.
Boderne i Næstved består af tre
middelalderlige bygninger: Gotschalks
Boder fra tiden ca. 1400 med 3 boder,
Vesthuset fra ca. 1450 med 1-2 boder
og Tuesens Boder fra ca. 1480 med 7
boder. I alt rummer Boderne i
middelalderen
således
11-12
lejligheder.
Nogle af Bodernes kældre kan have
været udlejet selvstændigt, medens
kældrene under Tuesens Boder med
sikkerhed har hørt til de overliggende
lejligheder. Forbindelsen er sket via
udvendige svaler og trapper. Med en 3.
etage under taget har en lejlighed i
Tuesens Boder rummet 100 m2.
Boderne har som teglstenshuse med
central beliggenhed været dyre
lejligheder, som var forbeholdt de
velstående. Boderne fik i 1987 Europa
Nostras
diplom
for
Næstved
Kommunes veludførte restaurering i
årene 1969-1984. Boderne ejes af
Næstved Kommune, som i 1984 har
overdraget brugsretten til Næstved
Museum.

Samkøring
Museumsforeningen afprøver en ny
transportmulighed: Samkøring i egne
biler. Vi mødes på følgende pladser:
Stege Busterminal kl. 17.30
Søparkeringen,Vordingborg Kl. 18.00
Kan du have passagerer med i bilen får
du benzinpenge.
Deltagere uden bil kan tilmelde sig på
40 46 01 12 eller john@holmer-as.dk
Museumsleder og
vicedirektør
Palle Birk Hansen
vil fortælle om
museet og
samlingerne.

Indgang og fortæring er gratis
Se også: www.naestved-museum.dk

