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Om noget tidspunkt er sommer-månederne højsæson på Sydsjælland og Møn. Naturen, landskaberne, kystområderne med øerne, sandstrandene, skrænterne og havne-miljøerne – de tre købstæder, Vordingborg, Stege og Præstø med lørdags- og
tirsdagsmarkederne og landsbyerne med gårdbutikker og ekstra kulturtilbud…… alt viser sig på denne årstid fra sine bedste
sider. Ikke mindst på det kulturhistoriske område vågner Vordingborg Kommune op til at være et af de rigeste områder i
Danmark. Inden for et ret afgrænset område kan opvises et bemærkelsesværdigt stort antal seværdigheder. Kunne denne
rigdom – og fortællingen om den – strække sig ud over hele året, vil nye indbyggere strømme til Vordingborg Kommune, som
dermed nemt vil kunne leve op til Kommunens nye slogan:

”VORDINGBORG –

forhave til Danmarks hovedstad”

Dette nyhedsbrev indeholder nogle af de mange kultur og kultur-historiske muligheder turister, sommerhusgæster og
fastboende kan nyde godt af i vores område. Nyhedsbrevet lander via cyberspace ikke kun hos medlemmerne, men til mange
overalt i Danmark, som viser interesse for vores lokalområde, vores lokale museer og Museumsforeningens arbejde.

Camønoen
”Kære John Holmer,
På museet er vi i gang med at virkeliggøre vores kulturelle vandrerute:
Camønoen. Vi har en testtur for livsnydere i den kommende weekend. Alle
sejl er sat til med super god mad, dejlige overnatningssteder, natur, kultur
og tre fortællere, der kommer og
beretter om Møns historie, kalkmalerier, klinten og Liselund. Jeg sender dig
beskrivelsen her og håber, du vil sende
den videre i dit netværk? Der er 8 pladser tilbage på turen.
KH Tine”
Om Camønoen
Vi lægger sporet for autentiske oplevelser, der bevæger gæsterne gennem
kulturhistorie, naturoplevelser, gastronomi og eventyr i en 125 km lang
vandrerute, Camønoen, som går Møn
rundt. I samme spor åbner vi muligheden for at samle lokale aktører om

udvikling og kvalitetsløft på et niveau,
der samler øen i ét samlet frontpersonale med én samlet mission: At skabe
kongerigets venligste vandre-ø.
Denne tur på Camønoen
Vi har tilrettelagt en luksuriøs prøvetur
på Camønoen med kultur-, natur- og
måltidsoplevelser. Du oplever blandt
andet Liselund Slot, Møns Klint, storslået natur og en masse god mad. Turen er en test af Camønoen, så derfor
betaler du kun for mad og overnatninger. Tilrettelæggelse og guider er
gratis.
Hvornår er turen:
Fredag den 11. juli kl. 11.00
til søndag den 13. juli kl. 17.00
Turen dag for dag:
Fredag den 11. juli

Turen begynder på Møns Museum i
Stege. På museet får vi en kort introduktion til byen og øen ved historiker
Berit Christensen. Vi spiser frokost
sammen i museets hyggelige gårdhave,
før vi drager af sted. Vi vandrer igennem kulturlandskabet og gør holdt i
Keldby Kirke, hvor vi skal se og høre om
Elmelundemesterens fantastiske
kalkmalerier. På vej mod øens sydkyst
runder vi Museumsgården i Keldbylille,
og vi holder pause på Hovgård, hvor
Møn Is bliver produceret. Efter is- og
kaffepausen går vi et langt stræk på
stranden til Klintholm Havn. På dagens
sidste etape skal vi besøge en
fårehyrde, der foruden fåreavl også
driver en figenplantage. Dagens vandring slutter på Bakkegården, hvor vi
spiser, slapper af og overnatter.
Lørdag den 12. juli
Lørdag går turen fra Bakkegården ned
til Busene Have, hvor der er bevaret 10
gravhøje fra bronzealderen. Ved
Klintholm Fyr mødes vi med en guide
fra Geocenter Møns Klint, der følges
med os langs de fredede enge og
sydspidsen af Møns Klint og ind i
Klinteskoven. Her skal vi besøge
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Timmesøbjerg, en bronzealderborg,
som i år er blevet gjort offentligt tilgængelig. Vi spiser frokost på klinten og
vandrer gennem skoven og på stranden
til Liselund Slot. Vi slapper af i parken
og får fortalt stedets historie af
forvalter Bo Feldvoss. Middag og
overnatning på slottet.
Søndag den 13. juli
Søndag skal vi vandre på den nordlige
side af øen. Vi kommer forbi Sømarke
dysse og det sted, hvor man sidste år
fandt en kæmpestor sølvskat fra
Grevens Fejde i 1530’erne. Vi kommer
også forbi Sømosen, som er tidligere
havbund og derfor fossilt landskab, og
vi vandrer langs jorderne ved Nordfelt
Gods. Turen slutter ved Elmelunde
Kirke, hvorfra vi bliver kørt de 10 km
tilbage til Møns Museum. På museet
runder vi turen af med en kop kaffe
med sødt. Afslutningsvist vil vi også
bede jer om at udfylde et spørgeskema,
som vi kan bruge til at evaluere
prøveturen.

www.museumsforening.dk
Hvad koster det?
Du skal selv sørge for at komme til
Møn. Vi mødes på Møns Museum
klokken 11. Der er gratis parkering på
museets parkeringsplads, indkørsel fra
Møllebrøndstræde mellem husnummer
10 og biblioteket. Du betaler kun det,
som mad og overnatninger koster, fordi
denne tur er en test-tur på Camønoen.
Således betaler du ikke for tilrettelæggelsen af turen og for turlederens
arbejde.
Prisen er 2.700 kr. pr. Person.
Transport og deltagerantal:
Deltagerne koordinerer selv transport
til Møns Museums.
Deltagerliste vil blive fremsendt.
Max deltager antal: 10
Tilmelding og betaling:
Der er deadline for tilmelding til
turen onsdag den 9. juli. Tilmelding
med fulde navn, adresse og tlf-nummer
på alle deltagere sendes til Tine
Nygaard på mail: tny@museerne.dk.

Prisen inkluderer mad, overnatninger
og oplevelser. Indbetalingen skal ske til
konto: Reg. 2524
Kontonummer 4404453497
Angiv: Camøno - kulturtur.
Medbring:
Lille dagsrygsæk til hver deltager (den
øvrige bagage bliver kørt mellem
overnatningsstederne)
Vandflaske
Badetøj
Håndklæde
Vi har brug for din mening
Vi vil gerne udvikle nogle særligt gode
ture og vi har brug for dit input. Så vær
opmærksom på, at dette er en testtur
og at ved turens slutning vil udlevere et
spørgeskema til brug for den videre
udvikling af Camønoen.

Start og slutsted:
Møns Museum, Storegade 75, 4780
Stege, Møn
Hvem kan deltage?
Erfarne vandrere med smag for gourmetmad og behagelige overnatninger.
Bagagen bliver transporteret mellem
destinationerne, så du vandrer kun
med en dagstursrygsæk
Hvor langt skal vi vandre om
dagen?: Ca. 15-20 km hver dag
Overnatningsform:
På Liselund Ny Slot og på Bakkegården
B&B
Mad:
Morgenmad på overnatningsstedet
Frokost medbragt fra overnatningsstedet. Aftensmad på overnatningsstedet
Turleder:
Tine Nygaard. Tine er kunsthistoriker,
journalist og udviklingschef på Museum
Sydøstdanmark. Desuden bor Tine selv
på Møn og kender øen som sin egen
bukselomme.

Museumsgården på Møn
På markerne syd for Keldbylille på Møn ligge Museumsgården. En gård
opført i 1800 – m.a.o. over 200 gammel. Alle torsdag i juli måned fra
kl. 10.00-16.00 gennemfører venneforeningen håndværkerdage. Bl.a.
holdes vaskedag på gammeldags vis som foto viser her over. Søndag
d. 13.6. afholdes sangeftermiddag. Lørdag d. 9. august afholdes
høstmarked og børnedyrskue. Torsdag d. 29. august indbyder
Museumsforeningen til Grillaften – om dette i senere nyhedsbrev.
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var således Køng Fabrik som leverede
udstyr til Christian den 9.’s døtre,
prinsesserne Alexandra, Dagmar og
Thyra, som i midten af 1800-tallet blev
gift med henholdsvis den engelske
tronfølger, den russiske zar og hertugen af Cumberland.
Køng Museers permanente udstilling
fortæller hele historien om Niels
Ryberg, fabrikkens virke og tekstilerne
og viser eksempler på fabrikkens mest
eksklusive duge og servietter. Ældst er
en damaskdug fra 1784, og blandt de
yngste tekstiler er servietter vævet
omkring år 1900 til kongeskibet
Dannebrog.
Fabrikkens betydning for
lokalområdet
Lokalområdet var meget fattigt, og en
af intentionerne bag anlæggelsen af
landfabrikken var, at den skulle være
med til at afhjælpe fattigdommen. De
lokale blev sat i arbejde med at dyrke,
bearbejde, spinde og væve hørren:
Småpiger lærte i såkaldte spindeskoler
ikke blot at læse og skrive men også at
spinde den fineste kvalitet garn, og
drenge blev oplært som vævere.
Fabrikken voksede hurtigt, og allerede
omkring år 1800 havde den 400
ansatte.
Årets sommerudstilling
Plakaten her til højre fortæller om årets
sommerudstilling og om åbningstider.
Mød to af de kunstnere, som
udstiller:

Køng Museum
Køng Museum driver udstillingsvirksomhed primært om tekstiler, og
er i sig selv også enestående lokal
erhvervshistorie med både natinal og
international betydning:
Niels Ryberg
køber Øbjerggaard
I slutningen af 1700-tallet købte den
københavnske storkøbmand Niels
Ryberg godset Øbjerggaard på
Sydsjælland. Ryberg ønskede ikke at
drive traditionel godsdrift men derimod

at anlægge en stor linnedfabrik, hvor
råmaterialet, hørren, skulle dyrkes i
nærområdet, og arbejdskraften primært findes blandt lokalbefolkningen.
Fabrikken blev anlagt i den lille landsby
Køng, som i løbet af de næste år blev
omdannet til en fabriksby efter
nyklassicistisk forbillede.
På Køng Fabrik produceredes i de
næste knap 150 år nogle af landets
absolut fineste linnedtekstiler, og
allerede fra 1784 var fabrikken kongelig
hofleverandør, hvilket vil sige, at den
leverede alle linnedvarer til hoffet –
lige fra almindelige duge og
håndklæder til de helt eksklusive varer i
de danske prinsessers brudekister. Det

Søndag d. 27. juli kl. 14.00
kommer tekstilkunstneren Karina
Nielsen Rios og fortæller om de
forskellige væveteknikker og materialer
hun arbejder med.
Lørdag d. 23. aug. kl. 14.00
kommer tekstilkunstnere Martine
Myrup og viser sine arbejdsmetoder
med gamle tekstiler, der bliver klippet
og syet til fine krukker i patchworkteknik.

www.koengmuseum.dk
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H.C. Andersens verden
på Jungshoved v. Præstø

Andersens eventyr i en skinbarlig virkelig fantasi-verden. Tag dine børn og
børnebørn ved hånden – kør på cykel eller tag bilen til Skovhusvej 26 på
nordsiden af Jungshoved v. Præstø kun få km fra det Nysø H.C. Andersen
besøgte så tit i midten af 1800-tallet. Dette er kultur-historie på en vild kreativ
måde de yngre årgange vil elske. Teaterværkstedet er en genial ide!

VI ANBEFALER DETTE GENERØSE INITIATIV
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Thorvaldsens Samlingen
på Nysø v. Præstø

Thorvaldsen Samlingen
på Nysø
De sidste seks år af billedhuggeren
Bertel Thorvaldsens liv boede han ofte
på herresædet Nysø på Sydsjælland. I
dag rummer herregården et museum
for Thorvaldsens værker. Nysø ligger
ved Præstø i Sydsjælland og blev billedhuggeren Bertel Thorvaldsens tilflugtssted, når han syntes, at der var for
meget larm og postyr omkring hans
person i København. Her udførte han
en række af sine sidste værker. Flere af
dem kan i dag fortsat ses på Nysø, hvor
der er indrettet et museum for
Thorvaldsens kunst fra Nysø-tiden.

Thorvaldsens besøg på
Nysø
Årsagen til Thorvaldsens besøg på Nysø
var hans nære venskab med herresædets ejere baron Henrik Stampe
(1794-1876) og hans hustru Christine
Stampe.

Baronesse Stampe fik indrettet et
værksted i hovedbygningen og bygget
et lille atelier til Thorvaldsen i haven.
Atelieret, der minder om en pavillon,
eksisterer stadig. Thorvaldsen
Samlingen på Nysø blev oprettet i
1926. Samlingen af lermodeller skyldes
Christine Stampe, der reddede dem fra
tilintetgørelse. Lermodellerne
overlevede, fordi baronessen lod dem
brænde på godsets teglværk. Nysø
samlingen rummer også tegninger af
andre guldalderkunstnere, som var
gæster på Nysø i samme periode.
Herregården Nysø uden for Præstø er
opført 1671-73 for købmand og
amtmand Jens Lauritsen (død i 1689),
søn af én af Præstøs succesrige
købmænd og senere borgmester
Laurids Nielsen (ca. 1588-1656).
Herregården er opført i nederlandsk
barok nyklassicisme. Åbningstider:

www.thorvaldsensamlingen.dk

Rødeled Pottemagerværksted v. Præstø
På toppen af Antoniebakken, som kirsebæret på flødskumskagen ligger et over 125 år gammelt stadig
fungerende pottemagerværksted. En hel anden verden møder gæsten når man træder ind i værkstedet,
som det har set ud siden grundlæggelsen i 1888. Det er åbent alle hverdage i arbejdstiden.
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Møns Museum
inviterer
Ved alle tirsdagsmarkederne i Stege
inviterer Møn Museum børn og barnlige sjæle til middelalder-oplevelser.

I år inddrages Storegade helt op til Mølleporten
og lægger areal til kampplads for vilde væbnere.

Man kan blive optaget i væbnerskolen
under Voldrotten William. Mange
oplevelser i gården og på gaden med
middelalderboder og hygge for hele
familien.

Den faste udstilling
Den faste udstilling er åben med den
beskedne entre af kr. 40,00.
Medlemmer af Musemsforeningen har
gratis adgang.

Danmarks Borgcenter

ved Gåsetårnet.

For alle kulturhistoriske personer er det et ”must” at besøge det nye Danmarks Borgcenter. Dybt under terrænet tager
museet de nyeste udstillingsfaciliteter i brug. Både øje og øre bliver ”gået hårdt på klingen”. Udfordringer at tage stilling til.
de nyeste udstillings
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17. juli 2014:

1 års fødselsdag
Thorsvang Alle 7 – Lendemarke – 4780 Stege

Thorsvang
Danmarks Samlermuseum

Et helt udsædvanligt samler-gen, en bemærkelsværdig goodwill og ikke
mindst et lokalt sammenhold og offervilje fødte og
bar den gamle tørmælksfabrik til nu Thorsvang
Danmarks Samlermuseum.
Fra Museumsforeningen
ønsker vi et stort og hjerteligt tillykke med dagen.

Næste Nyhedsbrev udgives primo uge 29 og indeholder Museumsforeningens kommende arrangementer:
Tirsdag d. 29. juli:
Onsdag d. 20. august:
Torsdag d. 28. august:
Søndag d. 7. sept.:

Arrangementet er ændret til besøg i Beværterhuset i Vintersbølleskoven
Besøg på Psykiatrisk Museum på Oringe, Vordingborg.
Afholdes den traditionsrige Grillaften på Museumsgården, Keldbylille, Møn.
Heldagsdagstur til Kronborg Slot og ”Kulturværftet”.

Tilmelding til vores kulturrejse til Jomsborg og Malbork ved Gdansk åbner i kommende uge. Der er
allerede nu indløbet tilmeldinger.

Fortsat god sommer med ønske om mange gode kultur-historiske oplevelser i
sommerlandet.
M.v.h. Bestyrelsen i Museumsforening Sydsjælland og Møn
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