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Kommende arrangementer:
Torsdag d. 17. august:
Onsdag d. 23. august:
Torsdag d. 24. august:
Søndag d. 10. sept.:

Guidet rundvisning på Borg-ring, Køge. Datoen er rykket p.gr. af DR’s TV-optagelser.
Guidet rundvisning på Skovhuse Radaren.
Grillaften på Museumsgården, Møn
Sensommerturen: Heldagstur til Sagnlandet Lejre.

Tur til VIKINGEBORGEN
Torsdag d. 17. august 2017 kl. 13.45 – Egen transport til Lellinge.
Vi foreslår samkørsel da man skal påregne parkeringsafgift.
Foto: JH

Opdatering af de arkæologiske fund
For et år siden var der ikke udgravet et eneste genstands fund ud over den meget berømte perle:

Foto af perle: Nanna Holm

Det har ændret sig siden da, og der er flere spændende
nye ting og dateringer at høre om for den 5. trelleborg.
Det er spændende fordi Fyrkat ved Hobro, Nonnebakken i Odense, Trelleborg ved Slagelse og Aggersborg i
ved Aggersund over for Løgstør ved Limfjorden – alle
har været med til at ændre vores syn på magtstrukturen i Danmark i vikingetiden markant.

Man troede oprindeligt, at frie og selvstændige
høvdinge regerede landet, men fandt ud af, at der var
tale om en stærk kongemagt, som havde styrken til at
diktere de kæmpemæssige byggeprojekter bag
Trelleborgene. Kongemagten hed Harald Blåtand.
Fyrkat stammer fra 970’erne, mens Trelleborg har
meget præcise dateringer fra år 980/981.
Hvornår stammer så Borg-Ring fra?
Tilmelding:
Senest mandag d. 14. august til Michael på
mcwiberg@gmail.com
Betaling til guiden:
Kr. 50,00 pr person for medlemmer.
Kr. 75,00 pr person for ikke-medlemmer.
indbetales til Møns Bank på konto 6140 – 41 17 931
inden d. 14. august.
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Tur til Radarstationen
Skovhuse, nord for
Stensved
Onsdag d. 23. august kl. 19.00-21.10

www.museumsforening.dk
Traditionen tro afholder Museumsforeningen:

Grill-aften

på Museumsgården inden sæsonen
afsluttes:
Torsdag d. 24. aug. kl. 15.30 til 21.00

Grillaften på Museumsgården, Keldbylille, Møn. Men vi
mødes først på MØNS IS, Hougårds Vej 4, Keldbylille,
som ligger tæt på Museumsgården. Husk: Kl. 15.30

Overinspektør Thomas Tram Pedersen, Museum
Sydøstdanmark, skriver på Kulturstyrelsens
hjemmeside: www.kulturarv.dk/1001 fortællinger om
Danmark – følgende om Radarstationen:
Radarstation Skovhuse blev bygget i 1952-54 som en
del af Flyvevåbnets netværk af radarer, der døgnet
rundt overvågede dansk luftrum. Stationens radarer
kunne se fly i en afstand af 160 km.
Fra et altid bemandet operationsrum kunne radaroperatører styre jagerfly frem mod eventuelle
fjendtlige fly.
Til indkvartering af radaroperatører, teknikere og
vagtmandskab blev der i Stensved bygget en lille
kaserne. I 1970 blev stationens karakteristiske kuppel
bygget til en ny radar med en rækkevidde på 220 km.
Dermed kunne man se fly langt ind i Polen og DDR.
Radaren blev slukket i 2004.
Tilmelding:
Senest mandag d. 21. august til Michael på
mcwiberg@gmail.com
Max 40 deltagere efter princip: Først til mølle.
Rundvisningen er gratis. Der kan købes kaffe/kage til
kr. 20,00 på destinationen.

Herefter går turen tilbage til Museumsgården, hvor vi
indtager den traditionsrige flotte grill-middag med
underholdning og sang under vejs.
Tilmelding:
Senest torsdag d. 17. aug. til john@holmer-as.dk
Gebyr: Kr. 100,00 for medlem. Kr. 150,00 for ikkemedlem. Betal til Møns Bank Konto: 6140-41 17 931
inden d. 17. august.
Side 2 af 3

Nyhedsbrev fra

Nr. 96

MUSEUMSFORENING Sydsjælland og Møn
28. juli 2017

www.museumsforening.dk

Sagnlandet Lejre

Der vil senere blive annonceret mere detaljeret om
turen. Max 120 deltagere. Forhåndstilmelding til
john@holmer-as.dk

Museumsforeningens Sensommertur går i år til
forskning- og oplevelsescentret Sagnlandet ved Lejre
nær Roskilde.

Der vil senere blive annonceret mere detaljeret om
turen. Børn og børnebørn er mere end velkomne på
denne tur. Max 120 deltagere.
Forhåndstilmelding til john@holmer-as.dk
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