
10.-12. september 2021

Program for Gyldne 
Dage i Præstø

God fornøjelse … 
der er underholdning  
for hele familien.



Gyldne Dages aktiviteter 
Det gyldne overblik

Fredag den 10. september Sted/Mødested
16.00-16.45 Velkomstarrangement Bådehallen
17.00 Da Præstø blev moderne – boglancering Tissot & Koch
19.30 Romance med strygeorkester – åbningskoncert  Bådehallen
21.00 M.C. Hansen & Jacob Chano – koncert Pakhus 8

Lørdag den 11. september  Sted/Mødested
10.00-11.00 H.C. Andersens ”Nattergalen” – for børn Thorvaldsen Samlingen på Nysø 
10.00-13.00 Åbent håndværkerværksted Bådehallen
10.00-14.00 Besøg Brandmuseet Grønvolds Pakhus
12.00-15.00 Demokrati før og nu: Gyldne Dage for Præstøs unge? Torvet, Rådhus
 Idéværksted med Præstø Lokalforum
10.00-16.00 Markedsboder Torvet
10.00-16.00 Mød 1800-tals borgere, spillemænd og lirekasse  Hele byen
10.00-16.00 Fægtelektioner, opvisning og gamle lege Dalen
10.00-16.00  Hestevognsture i pendulfart til Nysø/Rødeled Havnen/Støberihallerne
10.00-18.00 Munkehaven med lægeurter Munkehaven
10.30  Guidet byrundtur i 1800-tallets Præstø Hotel Frederiksminde
11.00 Følg i Grundtvigs fodspor  Havnen
11.00 Rundvisning om pottemageriets historie  Rødeled
11.00-12.30 Fortællekoncert om H.C. Andersen Kirkehuset
11.00-11.45 Ole Lukøjes drømme – børneteater Bio Bernhard
13.00 Guldalderen og kolonierne – foredrag Tissot & Koch
13.00 Rundvisning om pottemageriets historie  Rødeled
13.00-14.30 Thorvaldsen og Nysø – omvisning og havevandring Thorvaldsen Samlingen på Nysø
13.30  Guidet byrundtur i 1800-tallets Præstø Hotel Frederiksminde
14.00 Følg i Grundtvigs fodspor Kirken
14.00 Rundvisning om pottemageriets historie  Rødeled
14.00-14.45 Ole Lukøjes drømme – børneteater Bio Bernhard

Om Gyldne Dage i Præstø
Hvornår: Fra 10. til 12. september 2021    
Hvad: Vi deler Præstøs historiske værdier med gæster udefra
Hvorfor: For at skabe opmærksomhed om vores skønne gamle by
Hvordan: Vi inviterer til en kæmpe fest og skruer tiden tilbage til starten af 1800-tallet

Historien
Præstøs bykerne blev bygget i løbet af 1800-tallet, og takket være mange dedikerede 
borgere fremstår store dele af byen stadig, som da den blev bygget. 

Under dette års Gyldne Dage vil vi søge tilbage til Præstø fra 1800 til 1845, hvor byen 
udviklede en blomstrende handel. Med gratis byggegrunde gjorde man det attraktivt at 
bygge de mange huse, der skulle til, for at give husly til den voksende befolkning.

Præstøborgerne byder velkommen til den store fest. Sammen kan vi glæde os over 
vores smukke gamle by.

Grafisk design: Rydendahl M
ediegrafisk

Ret til ændringer forbeholdes.

Besøg Gyldne Dage i Præstø med et festivalbadge
De fleste aktiviteter er gratis hele weekenden – enkelte kræver dog et festivalbadge.

Et festivalbadge koster 150 kr. Festivalbadge og billetter kan købes på:  
www.billetsalg.dk/gyldnedage samt i  kiosken i Meny, Tissot & 
Koch boghandel, samt Præstø Vinhandel. 

Køb af billetter til koncerterne: Du kan købe koncertbillet-
ter til halv pris, når du i forvejen har købt et festivalbadge.

Koncertbillet uden festivalbadge: 100 kr.
Koncertbillet med festivalbadge: 50 kr. 

Koncertbilletter kan tillige købes inden koncertstart på spilleste-
det, men vær opmærksom på at der er begrænsede pladser.

Alle åbne aktiviteter: Gratis adgang for alle.
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14.00-16.00 Folkedans – workshop og bal med Svøbsk Duo Bådehallen
15.00 Rundvisning om pottemageriets historie  Rødeled
15.00-16.00 Foredrag om herregårdskøkkenet i guldalderen Thorvaldsen Samlingen på Nysø
15.00-15.30 Handel og opgangstider i 1800-tallets Præstø – foredrag Tissot & Koch
15.30-16.00  Fattigdom og fattigvæsen i 1800-tallets Præstø – foredrag Tissot & Koch
16.00-17.00 Foredrag om navere – med håndværkere på valsen – foredrag Pakhus 8
17.00-18.30 Romergilde med Thorvaldsen Bådehallen
21.00 Svøbsk Trio – koncert Pakhus 8

Søndag den 12. september  Sted/Mødested
10.00-11.30 Thorvaldsen og Nysø – omvisning og havevandring Thorvaldsen Samlingen på Nysø
10.30 Musikalsk guldalder-gudstjeneste  Kirken
10.00-13.00 Åbent håndværkerværksted Bådehallen
10.00-14.00 Besøg Brandmuseet Grønvolds Pakhus
10.00-14.00 Mød 1800-tals borgere, spillemænd og lirekasse  Hele byen
10.00-16.00 Markedsboder  Torvet
10.00-16.00 Fægtelektioner, opvisning og gamle lege Dalen
10.00-16.00  Hestevognsture i pendulfart til Nysø/Rødeled Havnen/Støberihallerne
10.00-18.00 Munkehaven med lægeurter Munkehaven
10.30  Guidet byrundtur i 1800-tallets Præstø Hotel Frederiksminde
11.00 Rundvisning om pottemageriets historie Rødeled
10.00-10.45 Ole Lukøjes drømme – børneteater Bio Bernhard
11.15-12.00 Ole Lukøjes drømme – børneteater Bio Bernhard
11.15 Følg i Grundtvigs fodspor  Kirken
11.00-11.30 Handel og opgangstider i 1800-tallets Præstø – foredrag Tissot & Koch
11.30-12.00 Fattigdom og fattigvæsen i 1800-tallets Præstø – foredrag Tissot & Koch
13.00 Følg i Grundtvigs fodspor  Havnen
13.00 Rundvisning om pottemageriets historie Rødeled
13.00-14.00 H.C. Andersens ”Nattergalen” for børn Thorvaldsen Samlingen på Nysø
13.30  Guidet byrundtur i 1800-tallets Præstø Hotel Frederiksminde
14.00 Rundvisning om pottemageriets historie Rødeled
14.00-15.30 Musikalsk slægtshistorie Kirkehuset

Programoversigt – efter emne
Velkommen

Fredag 
16.00-16.45

Velkomstarrangement – 1800-tallets præstøborgere modtager borgmesteren på havnen 

Velkomst ved initiativtager til festivalen, Susanne Volqvartz. 
Borgmester Mikael Smed åbner festivalen. Konferencier Rie Koch.

Præstøkoret og kirkernes spire-, børne og pigekor synger under ledelse af organist  
Charlotte Dagnæs-Hansen sange af H.C. Andersen og N.F.S Grundtvig med musik af  
C.E.F. Weyse og J.P.E. Hartmann. Fællessang.

Havnepladsen Gratis

Koncerter

Fredag 
19.30

Romance med strygeorkester – Åbningskoncert

Det Danske Ungdomsensemble, kaldet DUEN, åbner Gyldne Dage i Præstø med dirigenten 
 Morten Ryelund i et brag af en åbningskoncert med toner fra den danske romances tid. 

Oplev de unge musikere i et forførende unikt program med gyldne strygertoner af bl.a. Mozart 
og Weyse, og i sange med den danske sopran Philippa Cold, prisvinder ved The Lauritz Melchior 
International Singing Competition 2020, i samklang med Præstøs egen Torleif Steinstø fra Det 
Kongelige Operakor.

Gennem musikken tager vi på en følelsesrejse i 1800-tallets begyndelse med forelskelse, begær, 
sorg og glæde i bagagen.

 
Bådehallen, Havnepladsen 6

Pris: 100 kr. 50 kr. for deltagere med badge 
Begrænset antal billetter

Den danske sopran Philippa ColdDet Danske Ungdomsensemble, kaldet DUEN

54



Fredag 
21.00

Toner og sange fra Præstø og 1800-tallet  
Folkesanger M.C. Hansen & Jacob Chano

M.C. Hansens univers er befolket med drømmere og lokale 
originaler fra hjemegnen Jungshoved ved Præstø. Som 
prisbelønnet sangskriver og folkemusiker bærer han tradi-
tionen og fortællingen videre i sin musik. Hans sangtekster 
fortæller lokale historier fra egnen, bl.a. har han en ægte 
”murder-ballad” om Balle-Lars, der i midten af 1800-tallet 
blev henrettet på Galgebakken i Lekkende Skov ved Præstø. 
Med sin bløde stemme og sit nærvær har han et helt særligt 
greb om sit publikum. M.C. Hansen, guitar/vokal og Jacob 
Chano, klaver/harmonium/vokal.

Pakhus 8, 
Havnepladsen 8

Pris: 100 kr. 50 kr. for deltagere med badge 
Begrænset antal billetter

Lørdag 
11.00-12.30

Fortællekoncert om H.C. Andersen

Vi kender bedst H.C. Andersen for alle eventyrene, som har 
gjort ham verdensberømt. Men han skrev også utrolig man-
ge smukke og stærke digte. En del af hans digte er blevet til 
nogle af vore mest kendte og elskede sange. 

Hør historierne og nyd sangene med de fine stemninger, 
hvor H.C. Andersens digte folder sig ud i musik af kompo-
nister fra H.C. Andersens egen tid: Bl.a. Niels W. Gade, J.P.E. 
Hartmann og Edvard Grieg. 

Medvirkende: Ulla Munch, mezzosopran og Charlotte  
Dagnæs-Hansen, klaver.

Kirkehuset,  
Adelgade 129

Pris: 100 kr. 50 kr. for deltagere med badge 
Begrænset antal billetter

Lørdag 
14.00-16.00

Folkedans – workshop og bal med Svøbsk Duo

I midten af 1800-tallet var dansebal med folkedans stadig 
en almindelig del af dagliglivets festkultur. Lørdag eftermid-
dag får du chancen for at lære et par trin, og prøve på egen 
krop at komme med til dansebal anno 1845. 

Jørgen Dickmeiss og Maren Hallberg fra Svøbsk instruerer 
og spiller fra kl. 14.00. Dansebal starter kl. 15.00, og hvem 
ved om de svenske gademusikanter kunne finde på at blan-
de sig og bidrage med festlige toner til danseballet. 

Work shoppen og ballet er for såvel novicer, der aldrig har 
prøvet folkedans før, som mere garvede dansere, der træn-
ger til at få bevæget danseskoene.

Bådehallen, Havnepladsen 6 Gratis

Lørdag 
17.00-18.30

Romergilde med Thorvaldsen

Der blev festet igennem blandt kunstnere i Rom, København og også i Præstø i starten af 
1800-tallet. Og den verdenskendte Thorvaldsen dansede gerne med i timevis. Han elskede musik. 

Kom med Thorvaldsen til Romergilde med toner og fortællinger fra tiden, når skuespilleren Nis 
Bank-Mikkelsen dukker op som Bertel Thorvaldsen, medens sopranen Philippa Cold og tenoren 
Torleif Steinstø bringer både sødme, temperament og lidt druk til fortællingen sat sammen af 
radiovært og historiker, Rie Koch, medens Jacob Christensen trakterer Thorvaldsens yndlings-
instrument: Guitaren.

Bådehallen, Havnepladsen 6
Pris: 100 kr. 50 kr. for deltagere med badge

Begrænset antal billetter

Lørdag 
21.00

Koncert med Svøbsk Trio

Svøbsk leverer, med deres koncert lørdag aften i Pak-
hus 8, et imponerende balancenummer mellem tradi-
tion og fornyelse. De mødte hinanden på folkemusik-
afdelingen på det fynske musikkonservatorium, men 
at Svøbsk er forankret i spillemandstraditionen skal der 
ikke herske tvivl om. 

De inciterende dygtige musikere lykkes med at støbe 
traditionel musik i en nutidig form, og leverer til kon-
certen noget så utraditionelt som klassiske polkaer i 
lytteformat, sammen med et par usædvanligt levende-
gjorte Grundtvig-salmer suppleret med eget materiale. 

Tre musikere som spiller himmelsk. Man kan ikke und-
gå at høre deres glæde ved musikken. 

Maren Hallberg, harmonika/skeer, Jørgen Dickmeiss, 
violin/vokal/mandolin/guitar/jødeharpe/mundharmo-
nika, Simon Busk, perkussion/mandolin. 

Pakhus 8,  
Havnepladsen 8

Pris: 100 kr. 50 kr. for deltagere  
med badge. Begrænset antal billetter

Søndag 10.30

Musikalsk guldalder-gudstjeneste

Gudstjenesten vil være en del af Gyldne 
Dage i Præstø. Sognepræst Hans Jørgen 
Østergaard og Kirkens organist Charlotte 
Dagnæs-Hansen har tilrettelagt en gudstje-
neste med tekster og musik fra 1800-tallet. 
Vi skal synge salmer og høre ord af Grundt-
vig fra hans tid som sognepræst i Præstø, 
og vi skal høre musik af tidens store kom-
ponister. 

Kirkens Voksenkor og Pigekor medvirker.

Præstø Kirke, Adelgade 129 Gratis

Koncerter Koncerter
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Søndag 14.00-15.30

Musikalsk slægtshistorie

Mange finder frem til gamle slægter via kirkebøger og gamle breve. Jazzpianisten Nikolaj Bentzon 
kan følge sin slægt århundreder tilbage ved hjælp af musikken. Hans forfædre var blandt andre 
Hartmann-familien, der satte sit præg på dansk musikliv fra guldalderen, hvor særligt J.P.E. Hart-
mann blev en ledende figur og frem til Nikolaj Bentzons egen far, Niels Viggo Bentzon, der blev en 
vigtig stemme i efterkrigstidens danske musikliv, og som står bag DSB-melodien, som de fleste 
kan nynne med på. 

Hør en musikalsk slægtsfortælling fra Guldalderen og frem til Danmark i en global tidsalder med 
jazzpianisten Nikolaj Bentzon ved flyglet.

Kirkehuset,  
Adelgade 129

Pris: 100 kr. 50 kr. for deltagere med badge
Begrænset antal billetter

Teater og fortællinger for børn

Lørdag 
10.00-11.00

Søndag 13.00-14.00

H.C. Andersens ”Nattergalen” for børn (fra 5 år)

Historiefortæller Marianne Christensen læser og genfor-
tæller eventyret ”Nattergalen”, som H.C. Andersen blev 
inspireret til under sit første besøg på herregården Nysø. 

For børn og barnlige sjæle. 

 

Thorvaldsen  
Samlingen på Nysø

Pris: Gratis for børn. Gratis for deltagere 
med badge. Ellers 50 kr. Tilmelding 

nødvendig på telefon 22 84 62 66 eller 
thorvaldsensamlingen@gmail.com

Lørdag 
11.00-11.45 og 14.00-14.45

Søndag 10.00-10.45 og 11.15-12.00

Ole Lukøjes drømme (5 til 10 år) 

Skuespilleren Steffen Sommerstedt og musikeren Benjamin 
Barfod fører os med skuespillet ”Ole Lukøjes drømme” ind i 
H.C. Andersens univers. H.C. Andersen færdigskrev eventyret 
om Ole Lukøje i 1840 under et af sine ophold på Nysø, hvor 
han besøgte sin gode ven Bertel Thorvaldsen.

Steffen Sommerstedts teaterudgave tager udgangspunkt 
i H.C. Andersens eventyr, hvor publikum får lov til at digte 
med. Ole Lukøje spilles af Benjamin Barfod, der med sin mu-
sik inspirerer til drengen Hjalmars drømme. Hjalmar spilles af 
en stor dukke/Steffen Sommerstedt.

Bio Bernhard,  
Adelgade 41

Pris: 50 kr. 
Gratis for deltagere med badge 

Gratis for børn

Byvandringer, rundvisninger og hestevognsture

Lørdag 
11.00, 14.00

Søndag 11.15, 13.00

Følg i Grundtvigs fodspor

Helge Rørtoft-Madsen vil, i rollen som Grundtvig, fortælle om sin korte, men betydningsfulde tid 
som præst og forfatter i Præstø. Om Præstø dengang og om sin ankomst og liv med sin kone Lise i 
Præstø og sit nære forhold til Stampe-familien på Nysø.

Tur 1 lørdag mødested på havnen kl. 11.00. Tur 2 lørdag mødested ved kirken kl. 14.00
Tur 1 søndag mødested ved kirken kl. 11.15. Tur 2 søndag mødested på havnen kl. 13.00 Gratis

Lørdag 
10.30, 13.30

Søndag 10.30, 13.30

Guidede byrundture

Præstøs by-guide Arne Christiansen tager gæster med på en tur, hvor de møder 1800-tallets 
Præstø. 

Turen starter ved Hotel Frederiksminde. Herefter besøges en række historiske bygninger som 
Præstø Kirke, Pakhus 8, Grundtvigs Hus, Hans Peter Grønvolds Pakhus, Det Gl. Apotek i Adelgade. 
Turen sluttes ved det Gamle Rådhus på Torvet.   

Vi kigger inden for i flere bygninger.

 
Hotel Frederiksminde,  Klosternakken 8

Pris: 50 kr. Gratis for deltagere med badge
Deltagelse efter først-til-mølle-princippet

Lørdag 
13.00-14.30

Søndag 10.00-11.30

Thorvaldsen og Nysø – omvisning og havevandring

Tag med museets formidler, Anne Mette Liedecke Dall, på en 
kombineret omvisning og havevandring. 

Få historien om billedhuggeren Bertel Thorvaldsens tid hos fami-
lien Stampe på Nysø, det kunstneriske fællesskab, der blomstrede 
her i guldalderen, samt fortællingen om et af Danmarks tidligste 
barokanlæg.

 
 
Thorvaldsen Samlingen 
på Nysø

Pris: 50 kr. Gratis for deltagere 
med badge. Tilmelding nødvendig 

på telefon 22 84 62 66 eller 
thorvaldsensamlingen@gmail.com

Lørdag 
11.00, 13.00, 14.00, 15.00

Søndag 11.00, 13.00, 14.00 

Rundvisning om pottemageriets historie

Pottemager Klaus Kristensen viser pottemagerens produktions- 
processer i Rødeled, Danmarks ældste fungerende pottemageri. 

Han fortæller om pottemagerarbejdet i 1800-tallet, som han illu-
strerer med udgangspunkt i den klassiske blå Præstø skål. 

Pottemageriet Rødeled,
Rødeledvej 1

Pris: 50 kr. 
Gratis for deltagere med badge

Koncerter / Teater og fortællinger for børn Byvandringer, rundvisninger og hestevognsture
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Lørdag 
10.00-16.00

Søndag 10.00-16.00

Hestevognsture til Thorvaldsen  
Samlingen på Nysø

Nyd den smukke tur i adstadigt tempo 
med hestevogn langs Præstø Fjord og 
den gamle lindeallé. Ankomst til Thor-
valdsen Samlingen på Nysø, hvor I kan 
deltage i de spændende arrangementer i 
museet. 

Se tidsplan og tilmelding i programover-
sigten. Hestevognen kører i pendulfart 
dagen igennem hvor I kan deltage i de 
spændende arrangementer i museet og 
spadsere en tur i Nysøs smukke have.

Iskutteren, 
Havnepladsen 1

Pris: 50 kr. Gratis for 
deltagere med badge

Lørdag 
10.00-16.00

Søndag 10.00-15.00 

Hestevognsture til pottemageriet Rødeled 

Nyd den smukke tur op og ned over Antoni 
bakke med bølgende marker, grønne hegn og ud-
sigt over Præstø Fjord. Nå frem til pottemageriet 
Rødeled, så I kan være med på historisk rundvis-
ning i Danmarks ældste fungerende pottemageri.

Se tidsplan for rundvisninger under ”Rundvisnin-
ger om pottemageriets historie”. Hestevognen 
kører i pendulfart dagen igennem.

Støberihallerne, 
Adelgade 20

Pris: 50 kr. 
Gratis for deltagere med badge

Foredrag, oplæg og debat

Fredag 
17.00

Da Præstø blev moderne – 24 nedslag i 1800-tallet

Historikeren Hans Christian Thomsen, kendt fra tre tidligere bøger om Præstøs historie på Kum-
panernes forlag, lancerer sin nye bog om Præstø i 1800-tallet med en reception og præsentation 
af bogen hos boghandleren. 

Tissot & Koch, Adelgade 40 Gratis

Lørdag 
13.00

Guldalderen og kolonierne 

Når vi tænker på guldalderen, glemmer vi ofte den kolonitid, der var med til at forgylde tiden på 
herregårde og slotte. Forfatterne Anne Holm Christensen og Lise Bostrup vil præsentere bøger, 
der trækker tråde mellem Præstø og Dansk Vestindien. Lise Bostrup fortæller om H.C. Andersens 
forhold til Dansk Vestindien og Nysø Slot. Herefter fortæller Anne Holm Christensen om sin histori-
ske roman ”St. Thomas-mysteriet”, og til slut præsenterer Lise Bostrup romanen ”Længslernes øer” 
af den vestindiske forfatter Tiphanie Yanique, der beskriver den kaotiske situation på øerne efter 
salget i 1917 til USA.

Tissot & Koch, Adelgade 40 Gratis

Lørdag 
16.00-17.00

Foredrag om navere – med håndværkerne på Valsen

De fleste har hørt om de vandrende håndværkere, naverne. De færreste tror, at de stadig eksi-
sterer. Med formålet at uddanne og danne sig fagligt, personligt og kulturelt, er der stadig unge 
håndværkere, der rejser rundt i verden, med deres ”Hab und Gut” i en tøjbylt. De følger en mere 
end tusind år gammel tradition, der har rødder endnu længere tilbage. Foredragsholder Suzi 
Elena Apelgren, har sammen med sin mand, journalisten Morten Bergholt, fulgt de vandrende 
håndværkere i over 7 år, og har fået et sjældent indblik i deres normalt lukkede verden.

Pakhus 8, Havnepladsen 8 Gratis

Lørdag 
15.00-15.30

Søndag 11.00-11.30

Handel og opgangstider i 1800-tallets Præstø

Historiker ved Rigsarkivet, Jørgen Mikkelsen, fortæller, hvordan Præstø rejser sig fra dyb fattigdom 
til gyldne tider ved hjælp af godt købmandskab. 

Tissot & Koch, Adelgade 40 Gratis

Lørdag 
15.30-16.00 

Søndag 11.30-12.00

Fattigdom og fattigvæsen i 1800-tallets Præstø 

Kommunearkivar i Vordingborg, Stella Mikkelsen, fortæller den gribende historie om de fattiges 
lod, om forældreløse børn og det fattigvæsen, der skulle tage sig af dem.

Tissot & Koch, Adelgade 40 Gratis

Lørdag 
15.00-16.00

At spise på herregården – foredrag om herregårdskøkkenet i guldalderen 

Kokkepige Inge-Mette Petersen fra Frilandsmuseet kommer forbi og fortæller om, hvordan 
et godt herregårdskøkken har været et trækplaster for internationale berømtheder som H.C. 
 Andersen og Thorvaldsen. Der har været adgang til eksklusive råvarer i køkkenhave, frugtplantager, 
skove og orangerier, som en god kok har kunnet gøre flittig brug af, når der skulle tilberedes et 
måltid, som var en konge eller en kendis værdigt. 

I dette lille oplæg vil der blive fortalt om, hvad det har krævet af råvarer, redskaber og kogebøger 
for at skabe raffinerede retter, som vi kun kan drømme om at smage i dag.

Vi runder af med et glas punch.

 
Thorvaldsen Samlingen på  
Nysø

Pris 50 kr. Gratis for deltagere med badge 
Tilmelding nødvendig på telefon 22 84 62 66 eller 

thorvaldsensamlingen@gmail.com

Lørdag 
12.00-15.00

Demokrati før og nu: Gyldne dage for Præstøs unge?

Præstø Lokalforum genopliver købstadens bystyre og 
inviterer samtidigt Præstøs unge til åbent idéværksted 
om ungelivet i byen. 

Oplev demokratiets udvikling fra de gyldne dages tid og 
til i dag. Præstø Lokalforum indsamler ønsker og idéer 
fra de unge og giver dem videre til lokale foreninger og 
kommunalbestyrelse.

Torvet, ved det Gamle Rådhus Gratis

Byvandringer, rundvisninger og hestevognsture Foredrag, oplæg og debat
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Oplevelser under hele festivalen

Lørdag 
10.00-16.00

Søndag 10.00-16.00

Markedsboder – Vi genopliver markedet

Det, der især kendetegner Præstø i 1800-tallet, er handel. Ni købmandsgårde varetog handelen 
i 1845. De handlede især med korn, som blev kørt ind til Præstø fra oplandet og fragtet videre 
fra havnen. Men der var også en livlig handel i selve byen. Denne foregik hovedsageligt under to 
ugentlige markedsdage og tre gange om året, hvor der blev holdt et stort marked.

Se oversigt over markedsboder sidst i programmet, side 16.

Torvet Gratis

Lørdag 
10.00-13.00

Søndag 10.00-13.00

Åbent håndværkerværksted 

Prøv 1800-tallets håndværk i Foreningen for Traditionelle Håndværks åbne værksted på havnen. 
Ægte navere på deres udviklingsrejse igennem Europa vil vise deres kunnen og fortælle om hånd-
værkets finesser. 

Prøv det også selv!

Bådehallen, Havnepladsen 6 Gratis

Lørdag 
10.00-16.00

Søndag 10.00-16.00

Mød byens borgere og beboerne fra Nysø med deres gæster

Mød skolebørnene og deres lærer, købmændene og deres fine fruer, almisselemmerne og byens 
præst i 1821-22, selveste N.F.S. Grundtvig. 

Byen får også besøg af herskabet fra Nysø, Christine Stampe, med deres gæster Bertel Thorvaldsen 
og H.C. Andersen. Lyt sammen med Thorvaldsen, H.C. Andersen og baronesse Stampe til fortællin-
gen ”Børnesnak” af H.C. Andersen i gården bag Sweet and Coffee, Adelgade 48

Tidspunkter annonceres på plakat ved butikken og igennem byens "sladder"

Byens gader, torve og på havnen Gratis

Lørdag 
10.00-16.00

Søndag 10.00-14.00

Spillemandsmusik i gaden med Rigsspillemænd fra Sverige

Under Gyldne Dage vil Rigsspillemandsfamilien Laif 
og Ninni Carr skabe liv og stemning i gadebille-
det med deres spillemandsmusik af den helt ægte 
slags – som det kunne have lydt i Præstøs gader i 
1800-tallet.

De har spillet sammen og dannet par siden 1982 og 
hele familien Carr, både børn og børnebørn synger og 
spiller en livgivende spillemandsmusik på bl.a. violin, 
træskofiol, harmonika og mundharpe. Sang og spil  
og spøg blandes med oprigtig publikumskontakt.

Byens gader, torve og på havnen Gratis

Lørdag 
11.00-14.00

Søndag 11.00-14.00

Hør lirekassen

Lirekassen var et populært instrument i 1800-tallet, hvor det var et uundværligt indslag på  
markederne. Hør den populære lirekasse med lirekasse"mændene” Lis og Rudy Østergaard.

Byens gader, torve og på havnen Gratis

Lørdag 
10.30, 11.30, 13.00, 14.00 

Søndag 10.30, 11.30, 13.00

Fægteopvisning 

Fægteklubben Trekanten i Vordingborg 
inviterer publikum med til nervepirrende 
fægtekampe, hvor der fægtes på ”liv og 
død”.

Oplev scener fra en fægters livsforløb fra 
barn, teenager, student og officer med 
duel om en kvinde.

Dalen Gratis

Lørdag 
10.00-16.00

Søndag 10.00-16.00

Fægtelektioner – Mød op til ’prøv-selv-fægtning’ (fra 7 år)

Fægteklubben Trekanten i Vordingborg giver lektioner i den ædle fægtekunst. Bliv selv fægte-
mester med en lektion i fægtning med fransk adelsmandsfleuret eller fægtning med kårde.

Der bliver også mulighed for ”prøv selv fægtning” for hele familien, hvor der kæmpes med mo-
derne plastkårder med lys og lyd, når modstanderen træffes. (Alle får sikkerhedsmasker på for at 
beskytte hovedet.)

Dalen Gratis for deltagere med badge

Lørdag 
10.00-16.00

Søndag 10.00-16.00

Undervisning i gamle lege 

Legetøj var ikke udbredt i begyndelsen af 1800-tallet. Måske havde man en hjemmesyet eller 
hjemmesnittet dukke, et træsværd eller figurer af træ og så selvfølgeligt den famøse tinsoldat, som 
vi kender fra H.C. Andersen. 

Fægteklubben Trekanten fra Vordingborg har fundet gamle lege frem, som de vil involvere publi-
kum i. Kom og vær med til lege som stavtrækning, hanekamp, øksekast eller bueskydning.

Dalen Gratis for deltagere med badge
Lørdag 

10.00-14.00
Søndag 10.00-14.00

Besøg Brandmuseet – Dansk Brandværns Historisk Museum

Det Præstø vi kender i dag, er bogstaveligt talt opbygget på en brandtomt. Byen nedbrændte flere 
gange i 1700-tallet. Løsningen var grundmurede huse med tegltag og et brandværn.

Se Brandmuseet i Grønvolds Pakhus på havnen og hør fortællingen om brande i Præstø af de 
”gamle” brandmænd. Mød dem også når de patruljerer i byen.

Grønvolds Pakhus, Havnepladsen 12 Gratis

Lørdag 
10.00-18.00

Søndag 10.00-18.00

Munkehaven med lægeurter

Haven er skabt med udgangspunkt i Antonittermunkenes 
have; men mon ikke at kloge koner stadig kunne drage 
nytte af de gamle lægeurter i 1800-tallet?

Munkehaven, Kittenstræde 1 Gratis

Oplevelser under hele festivalen Oplevelser under hele festivalen
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Præstøs butikker byder på alt fra strikkeklub til foredrag, hår, bøger og bordækning fra 
1800-tallet. En række cafeer og restauranter har også taget udfordringen af første halvdel af 
1800-tallets kogekunst op. Det var tiden før jernkomfuret.

 

Cafe Mocca, Havnepladsen 4  hele festivalen, i alm. åbningstider

Nyd 1800-tallets måltider
Vi er i tiden før komfur og spiser mad, som kan laves over åben ild. Vi serverer en Gyldne Dage 
Menu, som består af Æggekage med flæsk, Æblekage med brød og hertil en god punch.

Udenfor på havnen byder vi, lørdag og søndag 10.00-16.00 på hønsekødsuppe lavet 
over åben ild på stedet. Personale i tidens dragter og et typisk langbord skaber en rigtig 
1800- talsstemning.

Bio Bernhard, Adelgade 42  lørdag 10.00-16.00 og søndag 10.00-16.00

Café med ægte 1800-talsstemning 
Æbleskiver som kunne steges i en æbleskivepande over åben ild, var en populær spise i 
1800-tallet. Bio Bernhard disker op med rigtige bålstegte æbleskiver foran biografen  
(med forbehold for regnvejr).

I biografens café dækkes et rigtigt 1800-tals kaffebord med antikviteter fra Antikvitetshandler 
Benny Hansen, Adelgade 96 og Røde Kors, Præstø.

Ved de øvrige borde som er dækket med fine blondeduge, kan gæsterne nyde 1800-tallets 
kager og kaffe. Smag den rigtige søsterkage, æblekage og småkagerne.

Præstø Privatskole, Klosternakken 4  lørdag 13.00-16.30 og søndag 13.00-16.00

Herregårdscafé med kaffe, te og kager inspireret af Christine Stampes selskaber 
Nyd et kaffebord med kager, te og kaffe, som baronesse Christine Stampe kunne have 
serveret for Bertel Thorvaldsen, H.C. Andersen og N.F.S. Grundtvig.

Med hjælp fra antikvitetshandler Benny Hansen, Adelgade 96, og Røde Kors, Præstø, skaber 
vi herregårdsstemning i skolens foyer. I caféen kan du nyde hvedekage og æblekage samt 
kringle og marcipantærte inspireret af de kager, man spiste ved festlige lejligheder på Nysø 
på Thorvaldsens tid.    

Iskutteren, Havnepladsen 1  lørdag 10.00-16.00 og søndag 10.00-16.00

1800-tallets lækre vafler  
Vafler var en delikatesse, som kunne steges i et vaffeljern over åben ild. 
Ved Iskutteren skaber vi, med ”Vaffelhuset”, den rigtige 1800-talsstemning med personale i 
tidens dragter, som bager 1800-tallets populære vafler: ”Gode råd”.

Duevang Spisehus, Adelgade 59  lørdag 10.00-16.00 og søndag 10.00-16.00

Benløse Fugle à la 1800-tallet  
Duevang Spisehus og Take away laver blandt andet den klassiske ret ”Benløse Fugle” efter en 
ægte 1800-tals opskrift. 

Ole Stol, Havnestræde 2 A lørdag 10.00-16.00 og søndag 10.00-16.00

1800-tallets borddækning  
Der var stor forskel på almuens og borgerskabets borddækning i 1800-tallet. Pottemager 
Klaus Kristensen har produceret almuens bordtilbehør og dækket op til håndværkerfamilien. 
Med udlån af antikviteter fra antikvitetshandler Benny Hansen, Adelgade 96, har vi dækket 
op til købmandsfamilien. Se forskellene og nyd samtidigt de autentiske rammer hos Ole Stol i 
H.P. Grønvolds gamle pakhus.

Strikkebutikken Slow Fashion, Havnestræde 2 B  lørdag 11.00 og 14.30

Godtfolks historier fra mund til mund 
Fortælleren Jürgen Andresen fortæller, iklædt 1800-tallets klædedragt, godtfolks historier  
og historier fra bindestuen. Du er mere end velkommen til at tage strikketøjet med.

Strikkebutikken Slow Fashion, Havnestræde 2 B lørdag 10.00-16.00 og søndag 10.00-16.00

Spinderi i 1800-tallet   
Spindepiger viser 1800-tallets spindehåndværk.

Asbæk & Valhøj, Adelgade 15 

1800-tallets frisurer
Fotostater med frisurer og hovedbeklædning fra 1800-tallet i vinduet.

Nyt Syn, Adelgade 38  lørdag 10.00-16.00

Udstilling af gamle briller 
Briller var ikke for hvem som helst i 1800-tallet og moden skiftede ikke fra år til år.  
Nyt Syn pynter et vindue med gamle briller.

Røde Kors, Adelgade 53  lørdag 10.00-16.00 og søndag 10.00-16.00

1800-tallets forfattere
1800-tallets forfattere Røde Kors har samlet bøger af og om 1800-tallets forfattere.  
Kom og find din yndlingsforfatter.

Præstø Vinhandel, Adelgade 56 

Smag på 1800-tallets yndlingsvine
Vinhandler Johny Jørgensen tilbyder smagsprøver på nogle af de vine, som borgerskabet og 
herskaberne på herregårdene foretrak i 1800-tallet.

Frk. Lundgreen, Adelgade 20 lørdag 10.00-16.00 og søndag 10.00-16.00

Vinduespynt og kandis  
Frk. Lundgren skaber 1800-talsstemning i sit vindue og sælger tidens godter som kandis m.v.

Restauranter og butikker 
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Markedsboderne holder åbent  
lørdag og søndag fra kl. 10.00 til 16.00

Gyldne Dage i Præstø info-bod

Spegepølser m.m.   Køier Pølser, Faxe Ladeplads

Uld og strik   Uldbutikken, Tappernøje

Viskestykker og håndklæder  Møns Vævehus

Cremer, salver og tinkturer  Maria Torstensson, Præstø

Bronzefigurer   Allan Olsen, Præstø

Pileflet    Else Lund, Næstved

Hør og uld   Anna Susanne Nørregaard

Byplakater og postkort  Rydendahl Mediegrafisk, Faksinge

Flaskeøl, saft og kold fadøl  Bryghuset Møn

Rugbrød, boller og sandwiches Bogø Brød

Børster    Poul Møller, Tappernøje 

Mjød, kirsebærvin og  
hjemmelavede skærebrædder Kaja Jacobsen, Præstø

Æbler, pærer og most  Langholm Frugt, Lundby

Keramik    Tine Bech Willumsen, Præstø

Sølv- og bronzesmykker  Charlotte Bonde Wiberg, Mern

Drejet træ   Herfølge Husflidsforening 

Tehætter, grydelapper, puder m.m. By Bangshøj v. Marianne Bangshøj Normann, Præstø

Markedsboder
          Skønne varer i boderne
 på Torvet

Tak til sponsorer til
Gyldne Dage i Præstø

Vordingborg Kommune, Statens Kunstfond, Augustinus Fonden,  
Møns Banks Jubilæumsfond og Fonden Præstø Brand. 

Også tak til de mange frivillige, der har bidraget  
til virkeliggørelsen af festivalen.
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Kort over Præstø
 1 Thorvaldsen Samlingen på Nysø, Nysøvej 5 
 2 Pottemageriet Rødeled, Rødeledvej 1 
 3 Støberihallerne, Adelgade 20 
 4 Tissot & Koch, Adelgade 40 
 5 Bio Bernhard, Adelgde 41
 6 Bådehallen, Havnepladsen 8 
 7 Pakhus 8, Havnepladsen 8 
 8 Grønvolds Pakhus, Brandmuseet, Havnepladsen 12 
 9 Munkehaven, Kittenstræde 1 
 10 Torvet, Torvet 10 (det Gamle Rådhus)
 11 Præstø privatskole, Klosternakken 
 12 Hotel Frederiksminde, Klosternakken 8 
 13 Dalen, Dalstien
 14 Præstø Kirke, Adelgade 129
 15 Kirkehuset, Adelgade 129 tv. 

  Parkering

 Spisested

  Indkøb 

 Toilet 

 Badestrand

  Havn
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Vi skruer tiden tilbage – kom og oplev
· koncerter · byrundture · torvehandel · teater · hestevognskørsel · foredrag · 

· opvisninger · byens borgere anno 1845 · H.C. Andersen ·  
· Thorvaldsen · udstillinger · Baronesse Stampe · Grundtvig · gudstjeneste · 

· byens  købmænd · hånd værkere · tjenestepiger · skomagere ·

Gyldne Dage i Præstø 
10.-12. september 2021

Oplev 1800-tallet
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