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Siden en ny bestyrelse tiltrådte i juni 2011, har den bestræbt sig på at gøre foreningen til en stor
og aktiv folkeoplysende institution. Foreningen blev planlagt at skulle være – og er blevet – en rummelig
og attraktiv forening for alle typer af historisk interesserede medborgere. ”Museumsforening Sydsjælland
og Møn” har fordoblet sit medlemtal og blevet en af Danmarks største foreninger af sin slags.
Det er ikke nogen hemmelighed, at på grund af store strukturændringer i det museale landskab
organiseres Museumsforeningen fra juni 2011 udenfor det profesionelle Museum. Det som vi i dag kender
som Museum Sydøstdanmark. Nogen sagde, at foreningen mistede sit museum. Men den organisatoriske
adskillelse fra det professionelle museum blev optakt til et meget tættere og meget mere spændende
samarbejde. Set bagud måske bedre end nogensinde tidligere.
Dette Nyhedsbrev fortæller om 3 afgørende milepæle i foreningens historie som museumsforening – 3
milepæle sat i 2014 efter intens forarbejde. 3 milepæle som genplacerer foreningen i sin rolle som aktør
indenfor museumsdrift.

3 afgørende milepæle
Dette nyhedsbrev redegøre for disse 3 milepæle:

værk
1. Stor donation af skovejendom i Vinterbølleskoven. Skal restaureres og indgå i lokal kulturarv.
2. Museumsforening og Museum i stærk samarbejde om 100 års jubilæum.
3. Markant lokal museal seværdighed videreføres i tæt samarbejde med Museumsforeningen.

1. Theisens Papirværk
Fredag d. 10. oktober 2014 underskrev
Michael S. Nielsen, Nyboder, København, ejer af ejendommen Vintersbølle Skovvej 52, Nyråd, Vordingborg, en bindende hensigtserklæring om at donere ejendommen til ”Den
Selvejende Instition Theisens Papirværk” u/s.
Den nye selvejendende institution er at sammenligne med en
almennyttig fond.
Ejendommen består af et 94 kvm stort bindingsværkshus
første gang opført i 1826 og beliggende på et 1.800 kvm stort
grundareal. Ejendommen er kendt under navnet: Theisens
Papirværk, som er den 4. vandmølle af fem i det system af
vandmøller, der lå langs Hulemosebækken/Vintersbøllebækken.
1. Mølle var Hulemose Mølle (landevejsmøllen) – 2.: Havemøllen – 3.: Papirmøllen – 4.: Theisens Papirværk – 5. Blegen.
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Museumsforeningen drivende kraft
I sæson 2011/2012 oprettede Køng Museums Støtteforening
en udredningsgruppe af frivillige for yderligere afdækning af
historierne bag Køng Fabrikker, som blev grundlagt af Niels
Ryberg i 1792 – datidens Mærsk Mc-Kenney Møller.
Dette vigtige nedslag i vores lokalhistorie affødte et seminar i
efteråret 2013, samt en efterforskning af det nye sted
”Blegen” i Vintersbølleskoven ved Nyråd, som Køng Fabrikker
i 1851-52 endelig blev flyttet til.
Det var her, at ”Theisens Papirværk” blev genopdaget, og
hvor Museumsforeningen tog initiativ til at kontakte ejer af
ejendommen, for at undersøge mulighederne for en bevaring
af dette stykke kultur- og erhvervshistorie.
Theisens Papirværk er IKKE en del af Køng Fabrikker men en
selvstændig erhvervshistorie.
Vi skulle igennem en række vigtige historiske afdækninger – 3
på hinanden fysiske opmålinger på stedet – samt optegninger
og administrative tiltag for at få enderne til at nå sammen.

Per Ole Schousbo, historiker – Jesper Herbert Nielsen, ark. – Michael S. Nielsen, ejer

Vejen der blev væk
Endelig pågår stadig forhandlinger med Vordingborg Kommune om reetablering af den skovvej, der fører ud til papirmøllen. Vejen forsvandt i forbindelse med det naturgenopretnings projekt vest for som kommunen arbejdede med i
årene 2011 til 2013.

2. Møns Museum – 100 år
Museum Sydøstdanmark og Museumsforeningen indgår i et
spændende og givende samarbejde om fejring af Møns
Museums 100 års jubilæum. En 100 års fødselsdag er noget
helt særligt og en god anledning til fest.
Den kulturhistoriske interesse i Vordingborg Kommune er
bemærkelsesværdig stor:
Når vi ser ud over det Sydsjællandske og Mønske landskab –
med tilhørende øer, ser vi kulturhistoriske aktiviteter af
forbavsende styrke og omfang. Det er et betydeligt antal
borgere, der på et frivilligt grundlag udfører et stort og
uegennyttigt arbejde.

Lørdag d. 8. november 1914
åbnede Møns Museum dørene for første gang. Lørdag d. 22.
november 2014 vil vi fejre, at det er 100 år siden en kreds af
borgere på Møn stiftede Møns Museum. Møn blev dermed
en del af en folkebevægelse, der siden 1864 fejede hen over
Danmark.
I befolkningen lå en dybtfølt trang til at samle, bevare og
udforske det typisk danske – primært håndterbare historiske
genstande. Stiftelse af Egnsmuseer over hele Danmark er
befolkningens nationale og lokalhistoriske manifestation i
lokalsamfundet.

Vi taler om Bevaringsforeninger i tre købstæder. Vi taler om 8
Lokalhistoriske foreninger med tilhørende arkiver. Vi taler om
en Museumsforening med 1.100 medlemmer, på landsplan en
af de største. Vi taler om mere end en halv snes museer og
kulturhistoriske institutioner, alle med et stort antal frivillige –
enten som direkte aktive frivillige medarbejdere, eller støttemedlemmer. Vi taler om, at mere end 10 % af Vordingborgs
befolkning specifikt støtter kulturhistoriske aktiviteter enten
ved medlemskab af en forening eller direkte som aktiv
deltager – som billetør, som guide, som vedligeholder, som
forsker, som indsamler, som initiativtager, som direkte
opbygger af museer eller historiske aktiviteter, arkiver og
samlinger.
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Kan det Kapitaliseres?
Denne indsat er uvurderlig og kan ikke opgøres i penge. Forsøger man alligevel, i disse økonomi fikserede tider, at kapitalisere indsatsen, kunne man for eksempel bruge følgende
ligning: Antal frivillige personer - ganger vi med
Mindstelønnen - ganger vi med 1/3 år = En kvart milliard
Det er da også en slag penge. ( Tages med stor forbehold )

Aktiviteterne
Vi planlægger at opbygge plancheudstillinger på 1. salen i
forhuset af Møns Museum. Udstillingerne har følgende
overskrifter:
- Møns Museums historie.
- De første 100 genstande man indsamler i 1914.
- De danske Museers historie. Om Museumsloven og de
5 søjler.
- Hvad sker med min donation til museet? Hvordan kan
jeg gense ”mine” genstande?
Samt: Præsentation af de kulturhistoriske foreninger i
Vordingborg Kommune på plancher.

Stege By skal være med
Med Stege Bys Handelsstandsforening som samarbejdspartner planlægger vi, at aktivere de butikshandlende med
udstillinger af genstande og/eller fortællinger fra 1914 –
direkte hentet fra arkiver og museumsdepoter.
Vi vil gennemføre forskellige konkurrencer, der sætter fokus
på jubilæet.

Festen på dagen
Fakkeltog fra pladsen foran Hages Gård til Møns Museum.
Fest i gården til Møns Museum. Indmarch – festtaler – musik
– billeder/film – festmiddag.
Vi stiler efter at overdække hele gården til Møns Museum –
og sætte varmekanoner op.

Fakkeloptoget af de kulturhistoriske
foreninger i Vordingborg:
Hver forening får sit eget skilt, som bæres på turen op til
Møns Museum. Deltagelse i optoget giver rabat til
festmiddagen.

Når optoget kommer ind i den overdækkede gård på Møns
Museum, vil direktør Keld Møller Hansen, Museum
Sydøstdanmark, fortælle om de enkelte foreninger og disses
aktiviteter. Festtaler af Borgmesteren og formand af
Handelsstandsforeningen, Elly Nielsen, underholdning med
musik, film og billeder.
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3. Rødeled Pottemagermuseum
Fra Pressemeddelelse :

Ny daglig leder af Rødeled
Pottemager Museum ved Præstø.
Fra 1. januar 2015 indsættes John Holmer, Præstø, formelt
som daglig leder af Rødeled Pottemager Museum og
Pottemagerværksted.
Som formand for ”Museumsforening Sydsjælland og Møn”
samt næstformand i den landsdækkende ”Sammenslutning af
Museumsforeninger i Danmark”, har John Holmer vist sine evner som leder, i gangsætter og innovatør af kulturhistoriske
institutioner. John Holmer har udviklet Museumsforeningen
til en af Danmarks største. Dette er sket ved at revitalisere
foreningen gennem et utal af arrangementer og kulturhistoriske tiltag.
Det er dette personlige engagement Rødeled Fonden gerne
ser bibragt Pottemager Museet og Pottemagerværkstedet.

Personlig forpagtningsaftale
Samarbejdet er formaliseret ved indgåelse af en 5-årig
forpagtningsaftale mellem Rødeled Fonden og John Holmer.
Forud for aftalen har der været et grundigt forhandlingsforløb, hvor bl.a. mulighederne for udvikling af Rødeled er
drøftet, og hvor forventningsniveauet hos parterne er
afstemt.
Den kommende drift af Rødeled fokuserer på 3 områder:
1. Rødeled som Pottermager Museum.
I forpagtningsaften indgår en forpligtigelse til at formidle
Rødeleds funktion som Danmarks ældst arbejdende
pottemagerværksted gennem at formidle og dyrke stedets
identitet, holde Rødeled åbent for besøgende og tilføre stedet
aktiviteter. Det tilstræbes, at ansætte en arbejdende
pottemager i højsæsonen, ligesom en støtteforening for
Pottemagermuseet søges oprettet til styrkelse af museets
drift, samt varetagelse af formidling og aktiviteter.
2. Rødeled som center for keramik og
kunsthåndværk.
For at tiltrække fagligt uddannede pottemagere, som arbejdende pottemagere, etableres et netværk for pottemagere og
keramikere. Netværket markedsføres ved udstillinger og salg
af disses produkter parallelt med Rødeleds egenproduktion.
3. Rødeled som turistattraktion
Rødeled Fonden og John Holmer søger aktivt at udvikle
Rødeled, således at Rødeled kan have funktionen som en
”turistreklamesøjle” for Præstø. En gang om året udarbejdes
en aktivitets- og tidsplan for årets aktiviteter.
Tirsdag d. 7. oktober 2014 – Bestyrelsen for Rødeledfonden
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