
Nyhedsbrev fra                                                                                          nr. 42                                       

MUSEUMsforening.dk Sydsjælland og Møn

27. januar 2014                                                                 www.museumsforening.dk               
 

                                                                                                                                                                                                                   Side 1 af 2 

 

Fastelavn på Møns Museum 

Søndag den 2. marts slår Møns Muse-
um dørene op for hele familien. 
Arrangementet er stablet på benene af 
middelaldermusikanterne fra Meonia 
Musica, som har øvelokale på museet 
og som samtidig har meldt sig ind i 
museets nye frivillignetværk.  
 

 
 
Der bliver masser at glæde sig til. De 
frivillige har lavet et flot program, så 
der er både ansigtsmaling, hjemme-
bagte fastelavnsboller, varm saft, 
middelaldermusik og sanglege.  
 
Meonia Musica har øvet sig grundigt 
og allerede testet sanglegene på en 
børnehaveklasse fra Vordingborg, som 
nu har været forbi Møns Museum flere 
gange. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Storyteller” 

Fortællinger skal gæsterne heller ikke 
snydes for. Så alle kan se frem til at få 
fortællinger om fastelavn fra Elsa Meta 
Mortensen, en af museets andre 
frivillige, som altid fanger børnene 
med sine fortælleevner.  
 

Pølse, Brød og Sennep 

og Ketchup 

Der er også Pølse, Brød, Sennep og 
Ketchup. Og nej – ikke til at spise. Det 
ville ejeren Tom ”Kusk” Jacobsen nok 
blive ked af. Det er såmænd fire 
skønne ponyer, der også er en del af 
fastelavnsarrangementet. Tom har 
lovet at man både kan ride – og så 
spænder han også et par af ponyerne 
for vogn.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er både en tønde i pap til små 
størrelser og én hvor man virkelig kan 
slå til katten. Så alle kan deltage. Når 
kattekonger og dronninger er kåret, er 
der også en flot præmie til den mest 
fantasifulde udklædning. Aktiviteterne 
kommer til at koste en beskeden sum. 
 

 
Fastelavn på Møns Museum  
Storegade 75 
4780 Stege 
Søndag den 2. marts kl. 11-13 
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Vi anbefaler udstillingen: 
 
”Sophies valg på den tjekkiske måde” 
- en særudstilling om unge tjekkiske 
jøder i Danmark under besættelsen. 
 
I marts måned viser Vordingborg 
Bibliotek og Lokalhistorisk forening en 
udstilling i Kulturarkaden om de tjek-
kiske teenagere, der som flygtninge 
opholdt sig i Danmark 1939 – 1943, 
medens deres familier blev udslettet i 
Auschwitz. 
 

Fernisering mandag 

den 3. marts kl. 16 

 
Udstillingens navn refererer til William 
Styrons roman ”Sophies valg”, hvor en 
jødisk mor bliver sat i et meget svært 
dilemma: hun skulle vælge hvilket af 
sine to børn, hun skulle redde. Samme 
dilemma blev mange jødiske mødre i 
Tyskland, Østrig og Tjekkoslovakiet sat 
i, da de skulle vælge, hvilke af deres 
børn, der skulle have en chance for at 
emigrere til Palæstina via flere 
europæiske lande. 
 
Ved Hitlers magtovertagelse i 1933 
forsøgte den jødiske internationale 
organisation Hechaluz at få så mange 
unge jøder som muligt ud af Tyskland 
og senere Østrig og Tjekkoslovakiet. 
Disse jøder skulle være mindst 17 år 
og skulle være i ½ års landbrugslære i 
et andet land, inden de kunne lukkes 
ind i Palæstina – det nuværende Israel. 
Ca. 1000 nåede til Palæstina via 
Danmark. 
 
I 1938 startede en hektisk aktivitet 
med at redde så mange jødiske børn 
som muligt.  Udvandringen – snarere 
en flugt - blev organiseret af organisa-
tionen Ungdoms-Aliyah. I alt 345 børn 
i alderen 14-16 år kom til Danmark i 
1939-40, heraf ca. 150 tjekkiske, hvor-
af de fleste var fra Prag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
De jødiske teenagere blev anbragt i 
plejehjem i by og på land, inden de 
skulle videre til Palæstina, hvortil der 
så sent som i foråret 1941 afgik trans-
porter. Herefter var der kun 184 
Aliyahbørn tilbage, heraf ca. 80 tjek-
kiske, der især var anbragt i Thisted og 
Næstved, hvor lokalaf-delingen af 
Kvindernes Internationale Liga for Fred 
og Frihed tog sig af dem. Også Vor-
dingborg havde en lokal-afdeling, men 
bortset fra en pige i Langebæk, kom 
der ingen jøder syd for Mogenstrup-
Præstø. Årsagen var formentlig, at der 
var for mange nazister i området, især 
i Vordingborg, Sværdborg, Køng og 
Allerslev. 
 
Det er om disse 80 tjekkiske jøder, 
udstillingen handler. Om deres 4 år 
hos plejefamilierne og om flugten til 
Sverige i oktober 1943 – en flugt, der 
for mange gik via Sydsjælland og Møn. 
Om deres ophold i Sverige og deres liv 
efter krigen i Tjekkiet og de lande, de 
emigrerede til. Flere blev således i 
Sverige og Danmark, medens andre 
søgte til USA, Canada og Israel. Men 
de glemte ikke tiden i Danmark, og 
mange har stadig forbindelse med 
deres plejefamilier, nu i 2. og 3. 
generation. 

 
Det er den unge tjekkiske journalist 
Judita Matyášová, der sammen med 
den tjekkiske ambassade står bag ud-
stillingen. Siden 2011 har hun forsket i 
denne dansk-tjekkisk-jødiske historie 
og har fundet mange af  de ”unge” 
jøder – i dag 90  år gamle.   
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Museumsprisen 

2014 

 
Som mange allerede ved gik 
Museumsprisen i år til Bente Bille 
og Henrik Hjortkær for deres helt 
enestående indsats i forbindelse 
med etablering af det nye museum 
 

Thorsvang  

Danmarks Samlermuseum  

 

 

 
Ud over æren og omtalen bestod 
prisen i år af at Museumsforenin-
gen bekoster en professionel 
profilfolder i et antal af 1.000 stk. 
til uddeling på turistkontorer og 
andre offentlige steder, for at 
hjælpe museet i at blive kendt.  
 

Årsfesten 

Med danseoptrædere deltog 85 
medlemmer i Årsfesten 2014. Der 
var en kanon stemning – og vi 
havde glæden over at det nye 
Borgmesterpar deltog. Knud Larsen 
var festtaler. Et senere nyhedsbrev 
vil vise billeder fra feste.   

Husk! Generalforsamling d. 6. marts 2014 

Kl. 18.00: Forloren skildpadde, samt diasshow. Tilmelding kræves. 
Kl. 19.00: Generalforamling ifølge vedtægter.            /john@holmer-as.dk 


