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Holmegaard Værk
VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP!
Støt museet med 200 kr., og hjælp os med at skaffe de forsvundne Holmegaard-glas hjem igen!
Som I ved, søger Museum Sydøstdanmark om at komme med på SKATs liste over godkendte,
almennyttige foreninger og institutioner. For at komme på denne liste, skal vi inden årets udgang
modtage mindst 100 donationer à minimum 200 kr. At stå på listen betyder bl.a., at vi som
kulturinstitution kan få en væsentlig momskompensation. Det sikrer, at vi fortsat kan lave
spændende forskning, udstillinger, aktiviteter og udvide vores samlinger.
Vi har stadig et stykke vej endnu, så for at gøre det mere håndgribeligt, hvad I er med til at støtte,
har vi besluttet at lade det indkomne beløb (min. 20.000 kr.) gå ubeskåret til indkøb af nye
genstande til vores samlinger på Holmegaard Værk.
Først og fremmest ønsker vi at købe en samling af glas tilbage, som ved en fejl er udgået fra
Holmegaard Glasværks prøveglassamling i forbindelse med konkursen i 2008. Da hovedsamlingen
overgik til Rosendahl, var disse glas allerede blevet solgt fra og er derfor ikke i museets samling i
dag. Det hul vil vi gerne lukke ved at købe de manglende glas tilbage.
Skulle vi havne i den glædelige situation, at der er penge i overskud, vil vi også meget gerne
erhverve en helt unik krukke fra 1937 af Svend Hammershøi til museets Kählersamling. Svend
Hammershøi (1873-1948) kom til Kählers Keramiske Værksted første gang i 1893 og var helt indtil
sin død i 1948 en af værkstedets vigtigste kunstnere. Det er altid spændende, når man kan datere en
genstand nøjagtigt som i dette tilfælde, hvor krukken har tydelig signatur SH 4. d. Jan 37. Her
tilbragte han således sin tid i Næstved. Museet har ikke en tilsvarende krukke i Kählersamlingen
De indkøbte genstande, som I hjælper os med at købe, vil få en særligt fremtrædende plads i vores
udstillinger i 2021, så alle har mulighed for at se, hvad donationerne er gået til. Både virksomheder
og privatpersoner kan donere og på den måde være med til at sikre, at vi også fremover kan slå
dørene op til kulturhistoriske oplevelser for store og små.
Du kan støtte os med 200 kr. lige her: https://www.museerne.dk/donation/

