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Dette Nyhedsbrev omhandler:
1. Spændende arrangement i Næstved om Herlufsholm og dets stiftere.
2. Fremtiden for Museumsforening Sydsjælland og Møn. Referat fra debatmøde, samt bestyrelsens konklusioner.
Foredrag om:

Bøger fra reformationens tid
Næstved Museum inviterer til bogaften med museumsinspektør og forfatter Susanne Outzen.

Adel og Reformation
Bøgernes ejere Birgitte Gøye og Herluf Trolle var unge
under Reformationen og var efterfølgende stærkt
påvirkede af de reformatoriske kræfter fra Tyskland.
Susanne Outzen vil i løbet af aftenen fortælle, hvordan
denne påvirkning afspejler sig i bogsamlingen. Hun vil
også se nærmere på, hvordan denne unikke samling som
er blot én ud af tre bogsamlinger fra 1500-tallet bevaret
i Danmark, trækker tråde ud i den øvrige danske adel fra
samtiden.

Drilske detaljer
Susanne Outzen tager fat på bøgernes mange
spændende detaljer:
“Bruger man luppen og ser nærmere på bøgernes
indbinding, kan man gøre sig mange iagttagelser om
kunstens motivverden på denne tid og om tidens
bogbinderværksteder” siger hun.
Foredraget vil være krydret med udvalgte illustrationer
fra bøgerne, Birgitte Gøyes håndskrift og små noter og
optegnelser i bøgerne, lover hun.
I forbindelse med foredraget vil der være mulighed for at
se med nye øjne på Birgitte Gøye og Herluf Trolles bøger,
som er udstillet på Næstved Museum indtil 31.
December 2016.

Hvor: Næstved Museum/Helligåndshuset,
Ringstedgade 4, 4700 Næstved

Hvornår: Torsdag den 8. December kl. 19.00 – 20.00
Der er gratis adgang til foredraget ved samtidig køb af
entrébillet.
Susanne Outzen har over en 10-årig periode forsket i
Birgitte Gøye og Herluf Trolles bogsamling, som lige nu
er udstillet i Helligåndshuset.
Det har ført til mange nye opdagelser, som hun vil løfte
sløret for denne aften. Hun vil forklare, hvorfor
bogsamlingen er så unik og enestående, og sætte den ind
i en historisk kontekst.

Der er begrænset antal pladser. Reservation er derfor
nødvendig på vb@museerne.dk
Kontakt: Mette Bielefeldt Bruun, Afdelingsleder,
Næstved Museum, Sct. Peders Kirkeplads 14,
4700 Næstved
TEL: +45 29919477 E-mail: mbr@museerne.dk
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Debatmøde 23. 11. 2016 kl. 18-22 i Viemose Forsamlingshus

Fremtiden for
museumsforeningen?
Hvilken vej og retning skal vi gå?
Referat:

Oplæg:
Formand, John Holmer, bød velkommen til de ca. 50 fremmødte medlemmer, og efter god gammeldags julemiddag
gennemgik han baggrunden for museumsforeningens nuværende situation:
Ved kommunalreformen i 2005 blev Møn og Vordingborg
kommuner lagt sammen.
I 2007 skete det samme for Møns Museum og Sydsjællands
Museum som blev til Museerne Vordingborg.
Efter den nye museumslov af 1. januar 2013 fusionerede man
museer overalt i Danmark. På Sjælland fusionerede man bl.a.
Køge, Næstved og Vordingborg Museer til Museum Sydøstdanmark.
Mens Museumsforening Sydsjælland og Møn fordoblede sit
medlemstal har museumsforeningerne i Køge og Næstved haft
vigende medlemstal.
Køge og Næstved har derfor henvendt sig til Museumsforening
Sydsjælland og Møn for support og samarbejde måske
sammenlægning.
Netop derfor har bestyrelsen indkaldt til dette debatmøde.
Vi kan ikke tage beslutninger i dag, men vi kan diskutere de
forskellige muligheder og interesser for vor egen forenings
fremtid i lyset af et muligt samarbejde med de to øvrige i Køge
og Næstved.
Fælles for alle tre museums foreninger er, at de ikke længere
kan påvirke det store Museum Sydøstdanmarks faglige
virksomhed i modsætning til tidligere. Før 2011 udgjorde
foreningerne de små museers helt nødvendige kontaktflade til
de lokalområder, der havde skabt dem, og som de var sat til at
betjene på samme måde som lokalarkiverne.
Museum Sydøstdanmark har, bortset fra formanden for
Næstved Museumsforening, ingen repræsentanter i sin
bestyrelse (og forretningsudvalg) fra museumsforeningerne.

www.museumsforening.dk
Det er de museumsfaglige, arkæologiske og økonomiske hensyn, der driver koncernen, ikke de lokale interesser der især
knytter sig nyere tids kulturhistorie, som stort set ikke er
finansieret.
Dette er en af grundene til, at man satser på arkæologi og
oplevelses økonomi (Borgcenteret, Borg Ring, Slaget på Køge
Bugt).
Lokale museumsudstillinger i Stege, Næstved, Vordingborg og
nu også i Køge nedprioriteres. Man deltager heller ikke i
Præstøs nyere tids kulturhistorie, herunder formidling af
Rødeled. Man overlader en lokal kreds af ildsjæle bl.a. at
genskabe bymuseet i Vordingborg, som blev nedlagt, da
Borgcenteret blev åbnet.
Nyere tid i området varetages nu hovedsageligt af oplevelses
centeret Samlermuseet Thorsvang i Stege, der omvendt ikke
påtager sig forpligtigelse overfor kulturarvens registrering eller
bevaring.
Museumsforeningen har imidlertid en oplagt mulighed for at
samle de mange museer/samlinger og kulturhistoriske
foreninger i vort område til en form for samråd, der mødes
årligt for at koordinerer sin virksomhed og redigerer et fælles
katalog til brug for markedsføring overfor lokal befolkningen,
politikere og turister.
Da John Holmer netop nu er landsformand for SAMMUS
”Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark”, har vi
en enestående chance for at påvirke de landspolitiske
holdninger til museumsvirksomhed og få de frivillige tilbage til
bestyrelserne.
Der er imidlertid store forskelle i landsdelene.
I Jylland og på Fyn ses mange gode samarbejdsforhold mellem
foreningerne og deres museer, mens jo nærmere vi kommer
København, desto ringere er forholdene – der er i vores
område begrænser sig til et møde om året.

Debat:
Kulturarvens forvaltning:
Formanden indledte debatten: Befolkningen og de museums
frivillige er kulturarvens DNA.
Selvom mange professionelle museumsfolk måske synes at
kulturarven er deres, er det ikke mindst ildsjælene, der alle
dage har skrevet Danmarkshistorien – det er f.eks. det frivillige
detektorfolk, der i disse år bære dokumentation til ændring af
historien.
Det bliver af nogle udtrykt som: Museerne og kulturarven
tilbage til folket!
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Dialogen mellem museerne og de frivillige er alt afgørende.
Under debatten kom mange indlæg fra salen. Her er opregnet
nogle:

Støtte til de frivillige:
Velux-fonden har en særlig mulighed for at støtte frivillige over
60 år. Mange har gode erfaringer med at søge penge fx til
bogudgivelser. Det anbefales at gå ind på fondes hjemmeside
og læse opslaget inden man giver sig i kast med at søge – fordi
der er en del stramninger i forhold til tidligere.
Mindre fonde og lokale puljer kan også anbefales ligesom
firmasponsorater (fx Jem og Fix).

Ungdommen:
En lokal bordtennisklub var ved at lukke af mangel på
medlemmer – men efter invitationer til skolerne til åbne
klubarrangementer, kom der mange unge medlemmer. Med
andre ord: markedsføring og interessante aktiviteter og
udstillinger, der vil kunne interessere de unge, vil være vejen
frem til en foryngelse af foreningens medlemsskare.

Andre sagde
Museumsforeningerne har til alle tider haft medlemmer på
60+, fordi de yngre har alt muligt andet i hovederne.
For børn og unge ville det være sjovt at komme med på en
udgravning, ruinundersøgelser eller dykning til fx skibsvrag.
Men det er jo umuligt på grund af professionaliseringen.

Foreningernes vilkår:
De foreninger i Danmark, der får flest midler er idræts
foreningerne. Vi har eksemplet med Panteren i Vordingborg,
som er stillet til rådighed for idrætsforeningerne selvom de
skulle kunne anvendes af alle foreninger i kommunen, der er
godkendt efter Folkeoplysningsloven. Et indspark fra anden
side i salen sagde, at alle foreninger kunne låne lokaler.

Vordingborg Bymuseum:
Der er ingen vilje fra Museum Sydøstdanmark til økonomisk at
støtte det evt. kommende bymuseum i Vordingborg, sagde
Allan Huglstad, selvom de stiller en inspektør til rådighed og
gerne vil udlåne effekter fra deres mange magasiner med de
mange genstande. Derfor arbejder en kreds af frivillige videre
og har i støbeskeen bl.a. en udstilling i anledning af
Storstrømsbroens 80 års fødselsdag. Har søgt kommunen om
en beskeden økonomisk støtte til projektet.

www.museumsforening.dk
Samarbejde med museumsforeningerne i Køge og Næstved
Bevaringsforeningernes fusion blev nævnt som eksempel på,
hvordan man kunne have overordnet fælles administration
med en række lokalkomiteer, der tager sig af lokale
problemer.
Så ville nærhedsprincippet være bevaret selvom
organisationen blev centraliseret. Den samme model kunne
jo anvendes i forbindelse med museumsforeningerne –
således at vi blev en centraliseret organisation (overfor et
centraliseret museum) der bevarede nærheden i form at
lokalafdelinger.
Andre mente at man skal undgå fusion for at bevare nærheden
– de to andre museums foreninger må kunne klare sig selv,
ligesom vi kan. Vi skal ikke sprede os og ødelægge vores
forening, der jo fungere godt.

Museumsforeningens aktiviteter:
John Holmer redegjorde for foreningens arrangementer til og
med 2016, mens Michael Wiberg fremlagde planerne for
foredrag i samarbejde med Museum Sydøstdanmark i 2017,
som er historiens år.
Danmarks Radio er ved at optage en serie på 12 afsnit om
danmarkshistorien, der bliver udsendt i 2017 og museet følger
op på udsendelser med aktiviteter og foredrag.
Fordi foreningen er medlem af Folkeuniversitetet, er det
muligt at gennemføre foredrag med endog meget dyre
foredragsholdere til en billig pris, sagde John Holmer. Allan
Huglstad nævnte byvandringer, m.m., som annonceres
sammen med museumsforeningen.

Afrunding:
Museumsforeningens bestyrelse mødes om kort tid for at
evaluere dette debatmøde, og udsender herefter en
redegørelse til foreningens medlemmer.
Herefter afholdes der møde med repræsentanter for
museumsforeningerne i Køge og Næstved den 11.1. 2017,
hvor fælles interesser diskuteres med henblik på beslutninger
til fremlæggelse i den kommende generalforsamling.
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Kassererens indlæg:

Konklusion for samarbejde:

Foreningens kasserer Jørgen Larsen bad om evt. rettelser til
medlemmernes adresser for at kunne få alle medlemskort
udsendt korrekt til næste år.
Fremover kommer der to medlemskort til husstands medlemmer. Der er enighed om, at man kan få nyhedsbrevet tilsendt
via post på papir (i stedet for over nettet) mod en beskeden
betaling på 100 kr. pr år.

De tre museums foreninger under Museum Sydøstdanmark i
Køge, Næstved og Vordingborg bør ikke fusioneres.
Overalt i Danmark kan man konstatere en stigende interesse
for lokalhistorien, men det vil svække alle tre foreningerne,
hvis man udbløder det lokalhistoriske fokus.

Foreningens hjemmeside opdateres
Vores medlemmer Susanne og Jørgen Vestergaard har tilbudt
at vedligeholde Museumsforeningen hjemmeside.
Da netop denne del er en af bestyrelsens ømme tæer, er vi
super glade for dette tilsagn.
Referat
Per Ole Schovsbo

Bestyrelsens konklusion
efter debatmøde
Nuværende aktivitetsniveau ønskes
bevaret:
Om fremtiden for Museumsforeningen var der fra salen stor
tilfredshed med det aktivitetsniveau bestyrelsen havde anlagt
for arrangementer de seneste 7 år. Det vil vi derfor fortsætte
med og tilstræber følgende:
Januar:
Februar:
Marts:
Marts:
April:
Maj:
Juni:
Juli:
August:
September:
Oktober:
November:
December:

Foredrag.
Årsfest med uddeling af Museumspris.
Generalforsamling.
Foredrag.
Foredrag eller ekskursion.
Forårstur – Heldagsarrangement.
Ekskursion og/eller Kulturhistorisk rejse.
Ekskursion.
Grillfest på Museumsgården.
Sensommer-udflugt – Heldagsarrangement.
Foredrag eller ekskursion eller svip-rejse.
Foredrag.
Evt. julemøde.

Dertil vil bestyrelsen være behjælpelig med særlige historiske
begivenheder i lokalområdet, som f.eks. ved Møns Museums
100 års jubilæum og Vordingborgs 600 års jubilæum.

Men alm. samarbejde er ønskværdig:
Fordi den lokalhistoriske interesse er stigende, kunne man i
stedet udvikle samarbejder mellem foreningerne på flere
niveauer:

1.
De tre foreningers arrangementer kan med
fordel bekendtgøres for alle foreningernes
medlemmer.
2.
Fælles økonomiske tunge arrangementer
kunne gennemføres med fordel. Rejser f.eks.
3.
De tre foreningers administration, herunder
bogføring, regnskaber, kontingentopkrævninger samt fremstilling og udsendelse
af medlemskort) kunne samles.
4.
Jævnlige samarbejdsmøder er ønskværdige.
Første møde er aftalt til d. 11. januar 2017. På dagsorden er
samarbejdets form og udvikling.
Forholdet mellem museumsforeningerne og de ”tilhørende”
museer hhv. i Køge, Næstved og Vordingborg-Stege bliver
drøftet ligesom museumsforeningernes repræsentation i
Museums Sydøstdanmarks bestyrelse.

Ikke ny årbog
”Museumsforening for Sydsjælland og Møn” udsender ikke
en årbog selvom Kulturarv var et vellykket forsøg. Opgaven er
for arbejdskrævende.

Lokalområdets mangfoldighed
John Holmers forslag om at samle og udsende en Oversigt
over samtlige arkiver, samlinger og museer i Sydsjælland
vandt derimod tilslutning. Der vil derfor blive indkaldt til
møde én gang årligt med henblik på at udvikle samarbejdet
og redigere Oversigten, der tænkes udsendt hvert år og gerne
krydres med mindre historiske artikler, illustrationer, mm.
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