Nyhedsblad
Kalundborg Museum
November 2021

Kommende aktiviteter
Museum Vestsjælland præsenterer middelalderen
Nye datoer for møder på museet om middelalderen med Torben Svendrup. Vær med,
når vi i samtale med middelalderhistoriker Torben Svendrup afliver myten om den
mørke middelalder.

Tema: Magi og Trolddom
Middelalderens verden var større end vores. Der var væsener som vi kun kender fra
eventyr. Drager, trolde og enhjørningen kunne man møde en mørk aften. Samfundet
var næsten uden læger, derfor fyldte trolddom meget i livet. Hvid magi var tilladt,
trolddom var forbudt – men man brændte ikke troldkvinder i middelalderen – det
skete først efter reformationen.

Torben Svendrup Ph.d. er bl.a. kendt fra DR.-programmerne: ”De uartige
kalkmalerier” og ”Mord i Middelalderen”
Torsdag d. 18. november kl.18.00-19.00
Pris 60 kr. incl. sandwich og vand

Billetter skal købes via billetexpressen senest onsdag den 17. november kl. 12.00
https://vestmuseum.billetexpressen.dk/event/sheet/nye-datoer-middelalderdage-i-kalundborg-samtaler-ommiddelalderen-med-torben-svendrup-DA2CB572388D4637BBBE4DD80E667FD8#58995

Tema – Mordet på Erik Plovpenning

I Tømmerup Kirke kan man se et kalkmaleri med en konge i færd med at skrifte for
præsten. Det er Erik Plovpenning, og maleriet er lavet efter han fejt blev myrdet i
Flensborg. Hvorfor finder man et kalkmaleri af en afdød konge, og har det nogen
betydning, at han er i gang med sit skriftemål?

Torsdag d. 18.november kl. 19.30-20.30
Pris 50 kr. incl. Kaffe/kage

Billetter skal købes via billetexpressen senest onsdag den 17. november kl. 12.00
https://vestmuseum.billetexpressen.dk/event/sheet/nye-datoer-middelalderdage-i-kalundborg-samtaler-ommiddelalderen-med-torben-svendrup-DA2CB572388D4637BBBE4DD80E667FD8#58995

Tema – Fest, druk, mad og sex
Druk og sex var ikke ukendte størrelser i de middelalderlige julegilder. Mad og
drikke var det, der gjorde en god (jule)fest. På trods af kirkens regler havde både
mænd og kvinder et meget frit syn på sex. Når ølkonernes billige øl flød, kunne en
julefest hurtigt blive en vild affære.

Torsdag d. 2. december kl.18.00-19.00
Pris 60kr. incl. Sandwich og vand
Billetter skal købes via billetexpressen senest onsdag den 1. december kl. 12.00
https://vestmuseum.billetexpressen.dk/event/sheet/nye-datoer-middelalderdage-i-kalundborg-samtaler-ommiddelalderen-med-torben-svendrup-DA2CB572388D4637BBBE4DD80E667FD8#58995

Det udsatte foredrag om forfatteren Sigrid Undset (1882-1949) forventes afholdt i
foråret.
I foredraget vil forfatter og teolog Doris Ottesen fortælle om Sigrid Undsets liv – et
liv der fra fødsel til død var ét stort, bevægende drama. Fra barndommens fadertab til
ensomme ungdomsår og et vanskeligt ægteskab, skilsmisse, sygdom og store
økonomiske forpligtelser og vanskeligheder og til verdensberømmelse og Nobelpris i
1928.

Der vil blive arrangeret besøg på Museum Vestsjællands magasin i Ugerløse – som
nogen måske stiftede bekendtskab med i Tv-programmet: Med kendisser på museum
med Phillip Faber og Frederik Cilius

Kalundborg Museums åbningstider
25. oktober -19.december – Tirsdag, torsdag, lørdag, og søndag – kl. 10.00-16.00
Mandag, onsdag og fredag: lukket
Sidste åbningsdag før jul: 19. december 2021

Første åbningsdag 2022: 13. februar 2022.
Tlf.nr.: 59 43 23 53 besvares: tirsdag til søndag kl. 10.00 – 16.00.

Museum Vestsjælland står sammen med resten af Danmark i kampen for at begrænse risikoen for
coronasmitte.
For at passe på vores gæster og personale, skal du fra lørdag den 13. november 2021 vise coronapas når du
besøger vores afdelinger. Det samme gælder ved deltagelse i aktiviteter, foredrag m.m. Vi vil nemlig gerne
sørge for, at du trygt kan færdes hos os. Der er opsat afstandsmålere på gulvene i butikkerne, afskærmning
ved kasserne og håndsprit er tilgængeligt flere steder på museerne. Vores personale lader sig tjekke ofte og
vi opfordrer både personale og gæster til at blive hjemme, hvis man føler sig syg. Ved foredrag og andre
aktiviteter sørger vi for god afstand, udluftning og adgang til håndsprit.

Nyt fra museet

Kalundborg Museum er klar til jul. Der er julepyntet, og butikken sælger
gammeldags julepynt og gode kalendergaver. Husk at der er 10% rabat i butikken for
medlemmer af museumsforeningen.
Hver tirsdag og torsdag fra medio november til 16. december er der højtlæsning af
Peters jul for tilmeldte børnehaver. Der er også skruet helt op for julehyggen i
Vestlængen, hvor Sigrid Undset skolen har pyntet årets juletræ – det er også her du
finder de to mindre juleudstillinger:
Kravlenisser
En yndet juleforberedelse er at lave julepynt. I 1947 lancerede Frederik Bramming
udklipsark med kravlenisser og de blev straks populære. Hans udtryksfulde, tandløse
nisser fandt også vej til sindrigt konstruerede 3-dimensionelle julekalendere. Både et
udvalg af de ældste kravlenisseark, bl.a. de to første fra 1947, samt et stort udvalgt af
Brammings julekalendere fra Anders Hjorth-Jørgensens store Bramming-samling
indgår også i Kalundborg Museums juleudstilling i år.

Nissemylder
Vi må ikke glemme de rigtige nisser. De har lagt an til nissemylder i det gamle
værksted. I den fjerneste ende af den vestlige længe lå engang et værksted, der blev
brugt af museets håndværker. Det er tilsyneladende helt tomt nu, da håndværkeren
har fået nyt værksted. Men lytter man rigtig godt efter, kan man indimellem høre
lyden af små bitte strømpebuksefødder der suser hen over de gamle gulvbrædder. Og
lytter man endnu bedre efter, kan det være at man også hører bittesmå stemmer.
Det er nisserne! De er flyttet ind og har med tiden fået skabt en hel lille by med
skrædderi, tankstation, biograf og andet, som er uundværligt for nisser. Byen er
bygget med ting, mennesker har glemt eller tabt og som nisserne har fundet.
Nissebyen er normalt et lukket område, men der er åbent nu, i anledning af julen.
Udstillingerne kan ses på museet fra 8. november til 19. december. Benyt også
lejligheden til at se særudstillingen Mig og Min, der er meget populær blandt børn
og børnefamilier. Sidste chance for at se udstillingen er den 19. december,
hvorefter den skal videre til Roskilde Museum.
Museumshaven er ved at blive gjort vinterklar og omkring den 18. november flytter
vi modelbyen fra haven og ind i havestuen, hvor den skal overvintre.
Takket være en gavmild donation fra museumsforeningen kan vi nu renovere
køkkenet ved foredragssalen. Det nye køkken skal bruges ved arrangementer og
møder i foredragssalen, og vi forventer at kunne tage det i brug primo december.
Endnu en gang tak til jer alle for donationen
Museum Vestsjælland har slået en stilling som eventkoordinator op til besættelse
først i det nye år. Eventkoordinatoren får base på Kalundborg Museum og skal også
varetage jobbet som lokalkoordinator og dermed være bindeled mellem lokale
samarbejdspartnere herunder ikke mindst Kalundborg Museumsforening og museets
frivillige. Jobsamtalerne afholdes i december måned med tiltrædelse til januar eller
snarest derefter. Jeg glæder mig til at kunne præsentere jer og resten af museet for
vores nye kollega.
Corona er desværre atter på fremmarch. Vi gør alt for at sikre at et museumsbesøg er
trygt og sikkert. Vi har god plads og holder afstand, og der er masser af håndsprit.
Som følge af myndighedernes seneste udmeldinger og som en ekstra
sikkerhedsforanstaltning genindfører vi nu også krav om fremvisning af Coronapas
fra og med lørdag den 13. november og indtil andet er meldt ud. Så kom glad og tryg
på besøg på Kalundborg Museum til vores foredrag og udstillinger – vi savner jer og

glæder os til at se jer!
Eskil Vagn Olsen
Museumsdirektør Museum Vestsjælland

Orientering fra foreningen
På generalforsamlingen den 19. august 2021 gennemgik formanden, Majken Lusty,
foreningens aktiviteter siden sidste generalforsamling. En periode præget af få
arrangementer på grund af Coronanedlukningen og de ændrede arbejdsgange i
bestyrelsen som følge af David Barrys pludselige død. Der satses nu på, at der
kommer mere normale tilstande også på aktivitetsfronten.
Af konteringsmæssige årsager blev det besluttet, at nedsætte kontingentet for
”Enkelt” til 170kr.
Foreningen vil i år yde et tilskud til museet på 21.500kr. til renovering af køkkenet
ved foredragssalen.
Der blev udtalt mindeord om David Barry, som blev karakteriseret som en mand med
mange ideer, stor viden, flittig og dybt savnet.
Bestyrelsen håber naturligvis at alle medlemmer vil fortsætte deres medlemskab i
2022. Hvis der dog skulle være nogen, der ikke ønsker at fortsætte, vil vi gerne minde
jer om at I ifølge vedtægterne skal opsige medlemskabet inden årets udgang, dvs.
inden vi udsender 2022-årsmærket. Man skal aktivt opsige medlemskabet – det er
ikke nok bare at ignorere den kontingentopkrævning, vi udsender sammen med
årsmærket. Vi vil også gerne opfordre alle medlemmer til at vente med at betale
kontingent, indtil I har modtaget årsmærket med posten omkring årsskiftet.
Kontingentet for 2022 bedes betalt inden udgangen af februar.

Museumshaven

Så er årets gang i haven ved at gå på hæld. Det har været et godt år. Roserne har
været meget store, måske p.gr. af et køligt forår med regn.
Alt har groet fint og der er stadig roser her i det lune efterår. Ellers er det meste ved at
blomstre af. For nogle uger siden kom Sonja Husted og Jens Nielsen fra tv
Kalundborg på besøg i haven sammen med Hans. Sonja skrev en fin artikel om haven
på tv Kalundborgs side med billeder af Jens.
Jeg har "efterårsgravet" haven, dvs. jeg har brugt Bonderøvens metode med at stikke
greben dybt i jorden og vrikke, sådan ca. et par hundrede gange. Bonderøven siger
det er mindst lige så godt som at grave, så nu må vi se. Godt med nye input.

På gensyn i haven.
Lene

Medlemskab af Kalundborg Museumsforening
Museumsforeningens formål er at støtte Kalundborg Museum. Man kan melde sig ind
i foreningen ved at betale kontingentet i museumsbutikken eller ved at overføre
kontingentet til Museumsforeningens bankkonto: Arbejdernes Landsbank,
Kalundborg, reg.nr. 5367, kontonr. 244907. Husk ved overførsel at skrive navn,
adresse og e-mailadresse i feltet ”Besked til modtager”. Årskontingentet 2020:
• Enkelt: kr. 170. Enkelt-pensionist: kr. 150
• Par: kr. 225. Par-pensionister: kr. 175
Medlemskabet giver gratis adgang til Kalundborg museum og adgang med 50% rabat
på billetprisen til alle museer/besøgssteder inden for Museum Vestsjælland, 10%
rabat i museets butikker (undtaget allerede nedsatte varer) og gratis adgang til alle
foredrag arrangeret af Kalundborg Museumsforening
Kontakt til Kalundborg Museumsforening
Foreningen kontaktes helst per e-mail, eller post eller ved henvendelse i butikken
• Kalundborg Museumsforening, Adelgade 23, 4400 Kalundborg
• Formand, Majken Lusty: majkenlusty@gmail.com
• Kasserer: Kamma Rasmussen, e-mail: ktr@ka-net.dk

Bestyrelsen for Kalundborg Museumsforening
Majken Lusty, Kalundborg (formand)
Kamma Rasmussen, Kalundborg (kasserer)
Kirsten Jessen, Kåstrup (sekretær)
Anne Christensen, Gørlev
Erik Lund-Andersen, Dalby
Peter Breinholt, Kalundborg
Lene Diemer, Kalundborg (næstformand)
Helle Gjøl (Arkæologiforeningen)
Lars Lundgård, Kalundborg (suppleant)

