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Stille åbning d. 1. maj fra kl. 10.00

RØDELED POTTEMAGER MUSEUM
Da Leret kom i menneske-hænder
Fredag d. 1. maj 2015 kl. 10.00
Fra 1. maj kl. 10.00 genåbner Rødeled v. Præstø som pottemager museum. Vi vil formidle historien om de tre pottemagergenerationer fra Hans Peter, sønnen Julius til barnebarnet Hans Jørgen Knudsen i årene fra 1888 til 1990.

grundlag for Bertel Thorvaldsens store livsværk:
De fantastiske marmorstatuer.

Vi vil også fokuserer på menneskes brug af leret fra
de tidligste tider. Leret er et af de første materialer mennesket forarbejdede til fødeopbevaring, men også til kunst,
dekoration og religiøse ceremonier.
Vores egn gør naturligt nok meget ud af fortællingerne om
Danmarks geologiske oprindelse med fokus på kridttide.
Vordingborg Kommune og Møn har Danmarks smukkeste
kridtskrænter og Geocentreret på Møn er et strålende
succesfuld eksempel på formidling af Danmarks fødsel.
På Rødeled vil vi supplere med historierne om Leret.
Denne geologiske forekomst har haft – og har stadig stor
betydning i vort område. I Vordingborg Kommune har vi
stadig et stort antal keramikere, som Rødeled prøver at
samle i et fagligt netværk for tydeliggørelse og markedsføring af det ældgamle fag.

På Nysø kun 10-15 minutters gang fra Rødeled ligge
Thorvalsens Samlingen. Leret var det livsnødvendige

HPK – Hans Peter Knudsen 1861 – 1950. Blev 89 år gammel.
Foto fra Rødeleds arkiver.
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Omfattende istandssættelser
På Rødeled har vi planlagt en omfattende istandsættelse de
kommende år. Derfor afventer vi en større receptionsåbning
til senere.
Bortset fra taget er vinduer, døre og facader ikke vedligeholdt de sidste 50 - 60 år.
Med en ny ledelse har fondsbestyrelsen besluttet at sætte
fokus på disse arbejder de kommende år.
Allerede i år påregnes at entre og hoveddør restaureres.
Dette gøres i samarbejde med fredningstyrelsen og
nationalmuseets restaureringcentret i Brede.

Julius Knudsen 1894 – 1977. Blev 83 år gammel.
Foto fra Rødeleds arkiver.

Museumsbutikken
Museumsbutikken har fået en ansigtsløftning så den kan
tage imod og rumme et større og bredere udbud af varer.
Det er nødvendigt, at der oparbejdes en omsætning og en
indtægt, der på sigt kan finansiere driften af Rødeled.

Visionerne og pejlemærker
Indenfor de næste par år har vi følgende pejlemærker:

Fortsættelse af værkstedet med arbejdende
pottemagere.

I år vil endvidere alle yderdøre og særlig udsatte murfacader istandsættes. Det gælder udsatte murflader samt
murkroner og sålbænke.

Udfordringer: Der uddannes stort set ikke pottemagere
mere. Produktionen af egne produkter på stedet kan ikke
lønne en ansat pottemager. Der skal mere til.
Vision:
Indgå periodevise freelance-aftaler med pensionerede
pottemagere, gæstende pottemagere eller studerende fra
ind - og udland.
Aktivere besøgene ved at udlåne eller udleje dreje-bænke
og arbejdspladser, hvor gæster kan prøve og forsøge sig
kunsten at dreje. Produktet skal kunne brændes og
hjembringes.
Revitaliserer museumsfunktionen.
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Inddrage udearealer til aktiviteter.
Udfordring: Nuværende stand er i en meget dårlig fatning.
Vision:
Indhegning af gårdarealet så udeinventar og salgsvarer ikke
skal fjernes for natten hver dag.
Etablering af belægninger, så udemøblering kan foretages
og salgsvarer kan transporteres med pallevogne. Lervarer i
større mængder er tunge varer.
Etablering af belægninger af på arealet mod nord/ Rødeled
Vej, så ophold og udstillinger kan indrettes her.
Visualisering af vision:

Hans Jørgen Knudsen 1926 – 1990. Blev 64 år gammel. Med Hans
Jørgen stoppede familien.
Foto fra Rødeleds arkiver

Udbygge museumsbutikken til et udstillings- og
salgssted ikke kun for Rødeled produkter
men også lervarer og keramik i et varieret sortimenter, samt
tilføje andre kunsthåndværk som træarbejder og tekstiler –
naturgarn m.v.
Udfordringer: Pladsen. Museumsbutikken er under 50 kvm.
Vision:
Opførelse af ny udstillingsbygning i forbindelse med
eksisterende udhuse i syd-skel.
Udstilling af eksisterende samling af keramik, som der ikke
er plads til under nuværende forhold. Samlingen er
deponeret andet steds. Ny udstillingsbygning giver mulighed
for udbygning af samlingen samt modtage ældre rødeledting.
Udstille andre keramikeres arbejdere – og dermed etablerer
egentlig udstillingsaktiviteter.
Ny udstillingsbygning kan rumme andre aktiviteter, som vil
kunne styrke stedet.

Inddrage tagetagen til aktiviteter.
Udfordring: Tagetagen er, som den fremtræder i dag
ubrugelig til ophold p. gr. a. manglende isolering og
lysforhold.
Visioner:
Gøre ”Rødeled” til videncenter og mødested for faget og
dets udøvere, samt historisk og faglig interesserede.
Gøre vest-værelserne brugbare som logi for gæstende
pottemagere/keramikere.
Gøre tagetage brugbar for indretning af bibliotek og
mødelokaler.

Vi har brug for din hjælp
Som på mange andre museer kan visionerne ikke gennemføres uden støtte fra engagerede frivillige og velvillige
bidragsydere – store som små.

Vær med fra starten
Ring 40 46 01 12
eller john@holmer-as.dk
Vi vil i nærmeste fremtid stifte en ny støtteforening.
Støtteforeningen tænkes stå for indsamling og opkøb
af ældre Rødeled keramik og lerpottevarer til en ny
registreret samling til udstilling.
Vi beder om hjælp på følgende områder:

Arkiv og samlinger.
Hjælp i museumsbutikken.
Hjælp til værkstedet. Kan du selv dreje?
Hjælp til vedligeholdelse af haven.
Vi holder åbent dagligt mellem Kl. 10.00 – 16.00 dog er
museet lukket om mandagen.
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