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Årsfest 2021 aflyst

Alle ønskes
et godt Nytår 2021
Vi afventer vaccinationerne
Med tanke på de sidste arrangementer i Museumsforeningen i 2020, sidder vi hver især – og mange helt
alene – og mindes de sidste offentlige sammenkomster
i 2020.
I Museumsforeningen blev det til 3 arrangementer i
2020:
28. januar: Foredrag om den gamle Storstrømsbro.
7. februar: Årsfest med uddeling af årets museumspris.
Hvorefter alle planlagte møder blev aflyst.
22. september: Tour de Køng, en historisk rundtur
omkring Køng Museum med max 25 deltagere.
Og herefter aflyste vi igen samtlige planlagte
arrangementer, med anbefaling fra og pålagt af landets
Statsminister.
Mange af os føler at vi befinder os midt i en tredje
verdenskrig…Hvilket vi måske også gør.

Bestyrelsesmøder
Museumsforeningens bestyrelse har holdt kontakten
gennem e-mail korrespondance og telefonsamtaler. Og
den største opgave i 2020 blev pludselig at skulle tage
stilling til samt støtte ”Museumsgårdens
Venneforening” og ”Køng Museums Støtteforening” i
forbindelse med ”Kulturstyrelsens” anbefaling om at
udskille ”Museumsgården” på Møn og ”Køng Museum”
fra ”Museum Sydøstdanmark”.

Medlemskab af Museumsforeningen
giver refusion af adgangsbilletter til
lokale museer og samlinger

www.museumsforening.dk

Folkedans i 2020
Forløbet er meget speget, og bagved ligger et narativ,
som det så smukt og akademisk hedder, – en fortælling
om, at:
1. ”Kulturstyrelsen” anbefaler udskillelse,
2. ”Museum Sydøstdanmark” afviser at ville dét,
3. Og alligevel handler ”Vordingborg Kommune” som
om ”Museum Sydøstdanmark” ren faktisk ønsker at
slippe af med de to museer.
Alt sammen sløres af, at selv om ”Museum
Sydøstdanmark” har misligeholdt de to museer i
henhold til Museumslovens 5 søljer, og som er den
egentlige årsag til ”Kulturstyrelsens” anbefaling, så er
venneforeningerne – som 100% har stået for driften og
i lange stræk faktisk overholder museumsloven i
”Museum Sydøstdanmarks” fravær – blevet
rædselsslagne over at skulle under Vordingborg
Kommune.
Hvorfor?
Fordi Vordingborg Kommunes administration ikke var
ærlige i deres forhandlingsoplæg:
Vordingborg Kommune forsøgte at få
”Venneforeningerne” til at påtage sig det økonomiske
og administrative ansvar for museernes drift for langt
under den økonomiske støtte Kommunen yder til
”Museum Sydøstdanmark”??? Dette var ”Museumsgårdens Venners” bestyrelses kontante begrundelse for
samlet at fratræde. Samt at man ikke ville ”arbejde”
gratis for Vordingborg Kommune.
Museumsforeningens principielle holdning er, at man
under alle omstændigheder IKKE kan lægge økonomisk
ansvar for erhvervsmæssig og professionel drift på
frivilliges skuldre. For så er de jo ikke frivillige!!!
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Lokal forankring?
Det tidligere lokale museum, som vi efter 2013 kender
under navnet ”Museum Sydøstdanmark” har på få år
gennemgået en kolossal udvikling.
Møns Museum og Sydsjællands Museum
Oprindelig var museerne knyttet til gamle lokalområder
og administrative enheder, Møns Kommune og
Vordingborg Kommune, under navnene:
”Møns Museum”, som blev grundlagt i 1914, og navnet
”Sydsjællands Museum” som blev grundlagt i 1916.
Begge steder er frivillige drivkraften.
Under indenrigsminister og senere statsminister Lars
Løkke Rasmussens strukturreform i 2005 med
kommune- og amtssammenlægninger, blev også
museerne tvunget til at lægge sig sammen:
”Hvis I ikke fusionerer, får I ikke statsstøtte”!
Det blev til ”Museerne Vordingborg” fra 2007-13
Især mønboerne var kede af den sammenlægning og
følte, at deres lokale kulturarv blev frataget dem.
Det blev ikke bedre, da en ny museumsledelse viste sig
at have helt andre ambitioner med, hvad et museum
er, eller bør være, i forhold til det lokalbefolkningen
havde lært sig gennem et århundred: At det lokale
museum viser historien – er ”historien” – om den lokale
kulturarv. At det er en historisk genstandssamling,
indsamlet af lokalbefolkningen, som sammen med
lokalarkivets frivillige definere lokalområdets historie.
Lokale borgere på Møn flygter fra det lokale museum
Da ”Møns Museum” blev ”lokalmuseum” for hele den
nye ”Vordingborg Storkommune” flygtede de frivillige
endegyldig fra ”Møns Museum” og har efterfølgende
samlet sig om ”Museumsgården” i Keldbylille og
”Thorsvang – Danmarks Samlermuseum” i Lendemarke,
samt i de frivillige drevne lokalhistoriske arkiver.
”Møns Museum” står i dag stort set uden frivillige. Og
os bekendt eksistere der ikke mere nogen tætknyttet
støtteforening for ”Møns Museum”.
Centraliseringen fuldbyrdes fra 1. februar 2013
Som tyv om natten blev vi sidst i året 2012 præsenteret
for endnu en sammenlægning. Nemlig sammenlægning
af ”Museerne Vordingborg”, ”Næstved Museum” og
”Køge Museum”.
Det nye navn: ”Museerne Sydøstdanmark”.

www.museumsforening.dk
På visse administrative områder, kan der være god
mening i centralisering. Således viste det sig på det
arkæologiske område, at små museer i en ny
teknologisk verden ikke magter opgaverne. Dels er
resourcerne for små, dels er uddannede medarbejdere
oplært i arbejdsmiljøer, hvor der lægges stor vægt på
arbejdsfællesskaber. Også for historieforskningen, kan
dette have stor mening.

Museumsforeningens udflugt til Korsbæk
Korsbæk

Hvad er et Museum?
Siden midt i 1970-erne har der været et konstant
opbrud i opfattelsen af hvad et museum skal kunne.
Hvilket har udmøntet sig i en løbende ændring af
Museumsloven.
Senest med Museumsloven af 8.4.2014.
Ifølge Wikipedia er Danmark det eneste land i verden,
der har en museumslov?? Og dermed det eneste land i
verden, hvor museer modtager lovbestemt støtte fra
det offentlige. Hvilket undertegnede har fået bekræftet
gennem sit arbejde på landsplan og med den
internationale sammenslutning af nationale
museumsforeninger: WFFM. Mange ønsker sig danske
museers situation. Det kan vi være stolte af!
I dag findes mange slags museer, som hver især
appelere til forskellige interesseområder, som for
eksempel: 1. Kunstmuseer, 2. Naturhistoriske museer,
3. Kulturhistoriske museer og 4. Specialmuseer.
Hver især kan disse museumskategorier henvende sig i
et nationalt perspektiv og/eller lokalt perspektiv.
”Museumsforening Sydsjælland og Møn” vil arbejde
for, at Vordingborg Kommune opretter et lokalt
Museumssråd, som skal fokuserer alle lokale museer.
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Museumsforeningens
fokus de kommende år
På Sydsjælland og Møn findes flere museer end mange
andre steder i Danmark. Det stiller særlige krav til en
forening, som har følgende formål i sine vedtægter:
”Foreningens formål er at støtte museumsaktiviteter i
Vordingborg Kommune samt fremme kendskab hertil.
Endvidere nærer foreningen medlemmernes interesse
for museerne og for egnens og Danmarks kulturarv ved
diverse arrangementer. Det er foreningens formål at
tilbyde medlemmerne mulighed for at dyrke sine
interesser på det kulturhistoriske område og dermed
udvikle evner og lyst til at engagere sig og tage
medansvar i foreningen og det lokale samfund.”
Så snart samfundet åbner, vil bestyrelsen derfor
inviterer til besøg på følgende museer og samlinger i
Vordingborg Kommune, samt refunderer for
medlemmernes egne besøg:
1.
Geocentret ved Møns Klint
Naturhistorisk museum i eget regi.

www.museumsforening.dk
10.

Beværterhuset i Vintersbølle Skov
Frivillige

11.

Theisens Papirværk, Vinterbølle
Frivillige

12.

Rødeled Pottemagermuseum, Præstø
Privat udlejet – Fungerer pt ikke som museum

13.

Thorvaldsens Samlingen på Nysø, Præstø
Frivillige – under Thorvaldsens Museum

14.

Ole Rings Malerisamling, Præstø
Frivillige – pt. nedpakket

15.

Grundtvigs Mindestuer ved Udby Kirke
Frivillige – under kirkeregi

16.

Museet på Lundbygård ved Lundby
Privat

17.

Smykkemuseet på Møn
Privat

18.

Støberiet i Præstø?
Endelig udformning p.t. ukendt

19.

Brandværns Museet i Præstø
Frivillige

2.

Middelalderhaven ved Stege Kirke.
Frivillige

20.

Hestevognsmuseet i Tjørnemarke
Privat

3.

Danmarks Borgcenter
Museum Sydøstdanmark

21.

Bogø Mølleforening
Frivillige

4.

Thorsvang, Danmarks Samlermuseum
Frivillige

22.

Viemose Mølleforening
Frivillige

5.

Museumsgården på Møn
Frivillige

23.

Færgen Møn, Stege
Frivillige

6.

Møns Museum
Museum Sydøstdanmark

24.

Færgen Ida, Bogø
Frivillige i samarbejde m. Kommunen

7.

Køng Museum med Køng Spindeskole og
Køng Hospital Frivillige

25.

Postbåden Røret, Nyord – Stege
Frivillige

8.

Lods Museet på Nyord
Frivillige

26.

Nyord Museum
Frivillige

9.

Psykiatrisk Museum i Vordingborg
Frivillige

27.

Svend Gønge Poulsen foreningen
Frivillige
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Refusion
Refusion af medlemmernes udgifter
ved besøg på ovenstående lokale
museer og samlinger:
Bestyrelsen har besluttet at refundere medlemmernes
udgifter til adgangsbilletter efter følgende regler:
1. Medlemmerne scanner og fremsender betalt
adgangbillet til ovenstående museer, samt
orienterer os om, hvor foreningen skal
indbetale refusionen (reg.nr. og konto nr.).
2. Scanningen sendes til kassereren på:
museumsforeningenssjm@gmail.com
3. Ved medlemmers besøg på lokale museer
refunderes Kr. 50,00 af billetprisen ved op til 3
museumsbesøg. For hvert medlem.

www.museumsforening.dk

Folkeligheden
og Kulturarven
Intet lokalsamfund fungerer godt uden en fælles fortid
og ønsker om en fælles fremtid.
Danmark kunne være blevet udslettet efter nedelaget i
1864 i krigen mod Preussen. Vi var heldige og slap med
at afstå Sleswig, Holsten og Lauenborg.
Et halvt århundrede tidligere havde vi tabt Norge, som
vi havde dannet rigsfællesskab med i 400 år. Og knapt
100 år efter gjorde Island sig selvstændige.

Når samfundet åbner, vil Museumsforeningen
arrangerer gratis ture mindst en gang om måneden til
et af de lokale museer.

Der var absolut grund til at sikre, hvad vi udad tabte
skulle indad vindes.
Derfor blomstrede interessen for nationen Danmark op
i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet
med stiftelse af et hav af lokale museer. Drevet frem af
frivillige og støttet af offentligheden.
Dette engagement skal vækkes til live i Vordingborg
Kommune.

Kommunevalg KV 2021
Ved kommende Kommunevalg KV 2021 vil
Museumsforeningen sikre sig at vælgerne ved hvilke
nye kommunalbestyrelsesmedlemmer, der vil være
med til at sikre den lokale kulturarv, og vil oprette et
Museumsråd. Og hvilke, der er lige glade!
På bestyrelsens vegne
John Holmer, formand
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