
9.-11. september 2022

Program for Gyldne 
Dage i Præstø

God fornøjelse … 
der er underholdning  
for hele familien.



 Det gyldne overblik

Fredag d. 9. september Sted/Mødested
16.00-16.45   Velkomstarrangement – 1800-tallets præstøborgere  Bådehallen, Havnepladsen 

modtager borgmesteren på havnen 
19.00-21.00 Åbningskoncert med Helene Blum og Harald Haugaard Band Bådehallen
21.00-22.15  Modtagelse af Thorvaldsen med efterfølgende fest Bådehallen
21.00-23.00 Den Gyldne Knejpe med 1800-tallets populærmusik Pakhus8 

Lørdag d. 10. september Sted/Mødested
10.00-14.00 Brandmuseet Grønvolds Pakhus
10.00-15.00 Åbent håndværkerværksted Bådehallen 
10.00-17.00 Hestevognsture i Præstø Klosternakken og Støberihallerne
10.00-17.00 Pottemageriet Rødeled Rødeledvej 1
10.00-17.00  Markedsboder Torvet
10.00-17.00 Panserbasserne patruljerer Hele byen
10.00-17.00  Fægteopvisning/prøv-selv-jonglering m.m. Parken på Klosternakken
10.00-17.00 Kulsviere og kulsvierpandekager Havnepladsen
10.00-11.00  Bertel Thorvaldsen viser rundt i museet Thorvaldsen Samlingen på Nysø 
10.15-11.15 Købmand Grønvolds Præstø – byvandring Præstø Kirke
11.00-15.30 Postbåden Røret – sejlture (se afgange i program) Havnepladsen
11.00-16.00 Thorvaldsen Samlingen på Nysø – museet er åbent Thorvaldsen Samlingen på Nysø
11.00-11.30 N.F.S. Grundtvig løfter sløret for sin nye bog – foredrag Tissot & Koch
11.00-11.30  Børnesnak – børneteater Bio Bernhard 
11.00-11.30 Serenadeservice – klassisk pop-up koncert Adelgade
11.00-12.00 Guidet tur i 1800-tallets Præstø – byvandring Hotel Frederiksminde
11.00-11.15  Fortælling om væder- og hjorteskindsbukser – foredrag Engelbredt, Adelgade 56-58
11.00-11.30  Spillemandsmusik med Ramsø Spillemandslaug Torvescenen
11.45-12.15  Skillingsviser med Søren Korshøj – koncert Torvescenen
12.00-14.00   Byting ved det gamle rådhus – demokrati før og nu Det Gamle Rådhus 
12.30-13.00 Serenadeservice – klassisk pop-up koncert Torvescenen
13.00 -14.00 Rundvisning om pottemageriets historie Pottemageriet Rødeled
13.00-13.15  Historier af Thorvaldsen, H.C. Andersen og C. Stampe Herregårdscaféen
13.15-13.45  Spillemandsmusik med Ramsø Spillemandslaug Torvescenen
13.00-14.30  Skriv med blæk og fjerpen / stålpen som i 1800-tallet – workshop Tissot & Koch
13.30-14.00  Serenadeservice – klassisk pop-up koncert Bådehallen 
13.30-14.10  Faglig omvisning i museet  Thorvaldsen Samlingen på Nysø
14.00-14.30  Børnesnak – børneteater Bio Bernhard
14.00-15.00  Følg i Grundtvigs fodspor – byvandring  Det Gamle Toldhuus, Havnepladsen 10
14.15-14.45  Skillingsviser med Søren Korshøj – koncert Torvescenen

Om Gyldne Dage i Præstø
Hvornår: Fra 9. til 11. september 2022 
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 byens arkitektoniske udtryk 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 foregår i gaderne, på torvet og på havnen, og de kan nydes gra-
tis. Andre aktiviteter kræver badge eller køb af en éntrebillet.

Et festivalbadge kan købes for 100 kr. 

Køb af badges:  
Under Gyldne Dage i Præstø kan man købe badges i infoteltet i Adelgade og ved 
baren på Torvet. De kan også købes i forbindelse med flere af aktiviteterne.

Med et badge får du gratis adgang til flere aktiviteter og ikke 
mindst, er du med til at betale for de store udgifter til de 
mange aktiviteter, som du frit kan nyde i byen.

Prisen for den enkelte aktivitet oplyses sammen med 
aktiviteten i programmet.

Koncertbilletter kan købes fra ca. 4 uger før festivalen på 
Billetsalg.dk og ved spillestedet. Vær opmærksom på, at der 
er begrænset antal pladser.

Spørg gerne 1800-talsborgerne til råds om billetter, badges osv.
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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.

Børn og voksne fra kirkernes kor synger under ledelse af 
organist Charlotte Dagnæs-Hansen sange af 1800-tallets 
store digtere og komponister.

Bådehallen, Havnepladsen 6                                                              Gratis

Koncerter

Fredag 
19.00-21.00

Forrygende åbningskoncert med Helene Blum og  
Harald Haugaard Band

Oplev Danmarks folk-diva nr. 1 Helene Blum sammen med 
violinisten Harald Haugaard og band. Sammen leverer de et 
musikalsk festfyrværkeri med deres nye fortolkninger af den 
danske musik tradition. 

Helene Blum og Harald Haugaard Band er et af de fremme-
ste navne på den nye danske folkemusikscene, og med over 
100 koncerter om året, hvoraf de fleste spilles i udlandet, 
er de samtidig et af Danmarks mest eksporterede og bedst 
profilerede ensembler.

 
Bådehallen, Havnepladsen 6

Pris: 150 kr. 
Begrænset antal billetter

Programoversigt – efter emne
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14.15-15.45  Folkedans med Ramsø Spillemandslaug – workshop Bådehallen
14.20-14.50  Havevandring i Nysø Have Nysø Have
15.00-15.15  Historier af Thorvaldsen, H.C. Andersen og C. Stampe Herregårdscaféen, Nysø
15.00-15.30  Markedshandelen i Præstø i 17-og 1800-tallet – foredrag Tissot & Koch
15.30-16.00  Storkøbmandens husholdning – foredrag Tissot & Koch
16.00-17.30 Fin Alfred – koncert Pakhus8
19.30-21.00 Absalonkvartetten – koncert Bådehallen
21.00-23.00 Denis McLaughlin og Pia Nygaard – koncert Pakhus8

Søndag d. 11. september
10.00-13.00 Åbent håndværkerværksted Bådehallen
10.00-14.00  Brandmuseet Grønvolds Pakhus
10.00-16.00 Hestevognsture i Præstø Klosternakken og Støberihallerne
10.00-16.00 Pottemageriet Rødeled Rødeledvej 1
10.00-16.00  Markedsboder Torvet
10.00-16.00 Panserbasserne patruljerer Hele byen
10.00-16.00 Fægteopvisning/Prøv selv jonglering og linegang, m.m. Parken på Klosternakken
10.00-16.00 Kulsviere og kulsvierpandekager Havnepladsen
10.00-11.00  Bertel Thorvaldsen viser rundt i museet Thorvaldsen Samlingen på Nysø 
10.15-11.15 Købmand Grønvolds Præstø – byvandring Præstø Kirke
10.30 Musikalsk guldaldergudstjeneste Præstø Kirke
10.00-10.30  Køge Spillemandsforening – danseopvisning Torvescenen
11.00-16.00 Thorvaldsen Samlingen på Nysø – museet er åbent Thorvaldsen Samlingen på Nysø
11.00-14.00 Postbåden Røret, sejlture (se afgange i program) Havnepladsen
11.00-13.00 Vordingborg musikskole – koncert I byens gader
11.00-12.00 Guidet tur i 1800-tallets Præstø – byvandring Hotel Frederiksminde
11.00-11.15 Fortælling om vædder- og hjorteskindsbukser fra Præstø – foredrag Engelbredt
11.00-11.30  Børnesnak – børneteater Bio Bernhard 
11.00-11.30 Markedshandelen i Præstø i 17- og 1800-tallet – foredrag Tissot & Koch
11.00-12.30  Folkedans med Køge Spillemandsforening – workshop Bådehallen
11.30-12.00 Storkøbmandens husholdning – foredrag Tissot & Koch
11.30-12.00  Skillingsviser med Søren Korshøj – koncert Torvescenen
12.00-14.00 Byting og idéværksted om bevaringsindsatsen i Præstø  Det Gamle Rådhus, Torvet
12.30-13.00 Vordingborg musikskole – koncert Torvescenen
12.30-13.30 Lise Bostrup fortæller om H.C. Andersen som gæst – foredrag Tissot & Koch 
13.00-14.00 Rundvisning om pottemageriets historie Pottemageriet Rødeled
13.00-13.15 Historier af Thorvaldsen, H.C. Andersen og C. Stampe Herregårdscaféen
13.00-14.00 Følg i Grundtvigs fodspor – byvandring Per Thyges Torv
13.30-14.00  Skillingsviser med Søren Korshøj – koncert Torvescenen
13.30-14.10 Faglig omvisning i museet Thorvaldsen Samlingen på Nysø
13.30-15.30 Klip papirklip i bedste H.C. Andersen-stil – workshop Tissot & Koch
13.30-16.00  Guldaldersalon – Maria Helleberg, Duo Suonante, Kåre Johannesen  Bådehallen
14.00-14.30 Børnesnak – børneteater Bio Bernhard
14.20-14.50 Havevandring med overraskende gæst  Nysø Have
14.30-15.00  Køge Spillemandsforening – danseopvisning Torvescenen
15.00-15.15 Historier af Thorvaldsen, H.C. Andersen og C. Stampe Herregårdscaféen
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Fredag 
21.00-ca. 22.15

Hurra, Thorvaldsen kommer!

Vi fejrer Bertel Thorvaldsens ankomst til Præstø i 1839. 
Thorvaldsen blev budt velkommen med overdådige mod-
tagelsesceremonier overalt i Europa. I München bød flere 
tusind studentersangere ham velkommen. I København blev 
han modtaget af folk og kongehus, og studenterne spændte 
hestene fra hans vogn og trak den store mester selv. 

Præstøboerne gjorde alt, hvad de kunne for, at Thorvaldsen 
skulle føle sig velkommen i deres by. De gav ham en fanta-
stisk velkomst på Præstø fjord med illuminerede både og 
velkomstfest.

Vær med til modtagelsen i havnen og til velkomstfesten i 
bådehallen. 

Guitarist Jacob Christensen, operasanger Torleif Steinstø 
og fløjtenist Svend Melbye vil spille Thorvaldsens yndlings-
musik og Rie Koch vil fortælle og synge lejlighedssange for 
den store billedhugger sammen med publikum.

Bådehallen, 
Havnepladsen 6

Pris: Velkomstfest i bådehallen 50 kr. Gratis med badge  
Modtagelsen af Thorvaldsen i havnen gratis. Begrænset antal pladser

Fredag 
 

21.00-23.00

Den Gyldne Knejpe

Nyd en fadøl eller vand og 1800-tallets stemning i den Gyldne Knejpe, som spiller 1800-tallets 
populærmusik på pladespilleren.

Pakhus8, Havnepladsen 8 Gratis

Lørdag 
11.00, 12.30, 13.30

Serenadeservice – klassiske pop-up koncerter

Serenadeservice med guitarist Allan Sjølin, 
barytonen Erlend Tyrmi og mezzosopran Nanna 
Bugge Rasmussen skaber stemning i byen med 
deres klassiske pop up koncerter.

Serenadeservice vil vi traktere købstadens musik-
ivrige publikum med toner fra 1800-tallets Dan-
mark. Mozart var kommet på plakaten – og ellers 
var det Weyse, der satte dags ordenen. Også 
Henrik Rung kom tilbage til Danmark fra rejse 
til syden, hvor han mødte Thorvaldsen og sam-
lede tidens populære musik for at kunne spille 
den for et dansk publikum, der altid længes efter 
sydens sol. 

Ved dårligt vejr flytter koncerterne indendørs.  
Sted vil blive annonceret på oplysningstavler.

11.00-11.30 Adelgade
12.30-13.00 Torvescenen
13.30-14.00 Bådehallen

 
 

Gratis

Lørdag 
14.15-15.45 (Ram

sø) 
Søndag 11.00-12.30 (Køge)

Folkedans – workshop med Ramsø  
Spillemandslaug / Køge Spillemandsforening

Ramsø Spillemandslaug og Køge Spillemands-
forening indbyder iklædt smukke dragter fra 
17-og 1800-tallet alle, der har lyst til at lære 
folke dans til dans og festlig dansk populærmusik 
anno midt 1800-tallet.

Folkedans var en almindelig og vigtig del af fest-
kulturen i 1800-tallet. Du får mulighed for at 
lære nogle af de mest dansede danse fra tiden – 
under kyndig ledelse af dansere og musikere fra 
Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug 
og Køge Spillemandsforening.

Workshopperne er såvel for novicer, der aldrig 
har prøvet folkedans før, som mere garvede 
 dansere, der trænger til at bevæge danseskoene.

Bådehallen, Havnepladsen 6  Gratis

Lørdag 
11.45-12.15, 14.15-14.45

Søndag 11.30-12.00, 13.30-14.00

Skillingsviser m.m. med sanger, guitarist og violinist  
Søren Korshøj

Søren Korshøj vil bl.a. underholde med skillingsviser, der i 
1800-tallet fungerede som menigmands aviser.

Søren Korshøj har i en årrække været en af de mest bane-
brydende musikere, sangere og sangskrivere på den  danske 
folk scene. Ved siden af sit orkesterarbejde har han altid 
komponeret og sunget sine egne sange solo. 

Torvescenen Gratis

Lørdag 
16.00-17.30

På tur i 1800-tallets folkelige musikunivers med  
Fin Alfred sammen med guitarist Morten Alfred Høirup

Sangeren, musikeren og komponisten Fin Alfred er en vidt 
berejst musiker med stor respekt for de omkringrejsende 
håndværkere (naverne), gårdsangere, klunsere og kul sviere 
og i det hele taget med et stort hjerte for småkårsfolk, hvis 
sange han har samlet op gennem tiden. Sangene vil blive 
fulgt op med fortællinger om sangenes betydning for daglig-
livet i 1800-tallet krydret med historier fra Fin Alfreds lange 
liv som spillemand. 

Pakhus 8, Havnepladsen 8 Pris: 50 kr. Gratis med badge

Søndag

Strygere fra Vordingborg musikskole spiller musik fra 1800-tallet

Pop-up koncerter med klassisk og folkemusik leveret af musikskolens elever.  
Hør de unge talenter i byens gader. 

11.00-13.00 I byens gader 
12.30-13.00 Torvescenen        Gratis

Koncerter Koncerter

©
 N

iels D
entrup

©
 M

athias Bojesen

©
 N

iels D
entrup

6 7



Lørdag 
19.30-21.00

Gyldne hits med Absalonkvartetten  
– en spritny strygekvartet

Musik var en måde at være sammen på i 1800-tallet. For 
både unge og gamle. Hvad man ikke kunne sige direkte, 
kunne altid formidles gennem toner. Den ypperste kammer-
musikgenre var strygekvartetten, som blev dyrket af de sto-
re komponister i tiden: Beethoven, Schubert, Schumann og 
Mendelssohn-søskendeparret Felix og Fanny. Nyd en koncert 
med den unge fremadstormende strygekvartet,  Absalon 
Quartet, i highlights fra tiden.

Kvartetten blev dannet i corona-året 2020, men den har 
allerede vundet hæder med 1. pris ved Rued Langgaard 
 Konkurrencen sidste år.

Thera Ortved og Andreas Lienhøft Larsen på violiner, Alva 
Rasmussen på bratsch og Olga Chwaszczewska på cello. 

Bådehallen,  
Havnepladsen 6

 
Pris: 100 kr. 

Lørdag 
21.00-23.00

Irsk folkemusik med Denis McLaughlin og  
Pia Nygaard i Den Gyldne Knejpe

I 1800-tallet var der en livlig handel til hele 
Nordeuropa i Præstø havn. Sømændene brag-
te deres musik med sig rundt i verden, hvor 
havneknejpen var et yndet sted. 

Vi genskaber ægte knejpestemning eller irsk 
pub, om man vil, i Den Gyldne Knejpe med 
Denis McLaughlin på vokal og guitar m.m. og 
Pia Nygaard på violin. 

De bringer verden til pakhuset på Præstø 
havn med de tidstypiske shanties og kendte 
pubsange, som du kan synge med på, samt 
med stille ballader.

Pakhus 8,  
Havnepladsen 8

Pris: 50 kr.  
Gratis med badge

Søndag 10.30

Musikalsk guldaldergudstjeneste

Gudstjenesten vil være en del af  Gyldne 
Dage i Præstø. Sognepræst Anne-Marie 
Nybo Mehlsen og kirkens organist Charlotte 
 Dagnæs-Hansen har tilrettelagt gudstjenesten 
med tekster og musik fra 1800-tallet.

Kirkens Voksenkor og Pigekor medvirker.

Præstø Kirke, 
Adelgade 129

 
Gratis

Søndag 13.30-16.00

Guldaldersalon

Guldalderen er kendt for sine saloner, hvor kunst-
nere, intellektuelle og det bedre borgerskab under-
holdt sig med musik, oplæsning og debat. Vi har 
genskabt en salon med foredrag af forfatter Maria 
Helleberg og Kåre Johannesen og musik af Duo 
Suonante. 

Forfatter Maria Helleberg fortæller om guld-
alderens berømtheder med fokus på menneskene 
uden forgyldt piedestal! Maria Helleberg har i åre-
vis levende gjort guldalderens største kendisser som 
f.eks. Thorvaldsen og Johanne Louise Heiberg, så 
personerne står lyslevende for én med hud og hår. 

Oplægget vil blive efterfulgt af et musikalsk inter-
mezzo, med Duo Suonante, hvor sanselighedens 
biografier mødes med musikken, som den for-
modentlig har lydt i de små stuer og fine sale i 
 starten af 1800-tallet.

Vi afslutter med et foredrag af forfatter og histori-
ker Kåre Johannesen under titlen: Derfor hader jeg 
guldalderen. Et ”vrissent og surt” indlæg om guld-
alderens kultursyn. Han må dog erkende, at guld-
alderen på godt og ondt har været med til at  forme 
den tid vi lever i, og, at han har stor kærlighed til 
mange værker fra tiden.

13.30 Maria Helleberg  
14.00 Duo Suonante 
15.00 Kåre Johannesen

Bådehallen,  
Havnepladsen 6

Pris: 100 kr.  
for hele eftermiddagen

Koncerter Koncerter
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Teater

Lørdag 11.00-11.30, 14.00-14.30 
Søndag 11.00-11.30, 14.00-14.30

Børnesnak (ca. 7 til 100 år)

Både H.C. Andersen og Bertel Thorvaldsen var mønster-
brydere. De kom fra de allerfattigste kår, men slog  begge 
igennem som verdensberømte kunstnere – noget der egent-
ligt var umuligt på den tid.

H.C. Andersen måtte udstå megen kritik og  latterliggørelse 
i sin samtid, men Bertel Thorvaldsen var en trofast ven 
og  trøster. I 1859 skrev H.C. Andersen en fortælling om 
mønster bryderen Thorvaldsen – Børnesnak – ”dem, hvis 
Navn ender paa -sen,” sagde hun, ”dem kan der nu aldrig i 
Verden blive Noget af!”

De to beviste, at det ikke var rigtigt, men er der alligevel 
noget om det?

Dramaskolen i Vordingborg har iscenesat fortællingen 
og kommer med morsomme hints til vores egen tid. Den 
 Grimme Ælling bringer også H.C. Andersens egen historie 
med ind i stykket.

 
Bio Bernhard,
Adelgade 41

Pris: 50 kr.  
Gratis med badge

Gratis for børn

Byvandringer, hestevognsture og sejlture

Lørdag 
14.00

Søndag 13.00 

Følg i Grundtvigs fodspor

Helge Rørtoft-Madsen vil, i rollen som Grundtvig, fortælle 
om sin korte, men betydningsfulde tid som præst og forfat-
ter i Præstø. 

Han fortæller om Præstø dengang og om sin ankomst og liv 
med sin kone Lise i Præstø og sit nære forhold til Stampe-
familien på Nysø.

Lørdag Det Gamle Toldhuus,  
Havnepladsen 10 
Søndag Per Thyges Torv

 
Pris: 50 kr. 

Gratis med badge

Lørdag 
11.00

Søndag 11.00

Guidede byrundture

Præstø byguide 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, pakhus8, Grundtvigs Hus, Hans Peter Grønvolds Pakhus og 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 med badge

Lørdag 
10.15

Søndag 10.15 

Besøg Købmand Grønvolds Præstø

Susanne Volqvartz vil i rollen som Mette Marie Grønvold 
f. Søby fortælle om sin mand Købmand Grønvold og vise de 
mange bygninger, som skyldes købmandens indsats. Fru 
Grønvold vil både fortælle om købmandens mange bedrifter 
og store betydning for byen og om familien Grønvold.

Fru Grønvold fortæller, ikke uden grund, med en utilsløret 
stolthed om sin mand.

Præstø Kirke,  
Adelgade 129

Pris: 50 kr. 
Gratis med badge

Lørdag 
11.00, 12.30, 14.00, 15.30

Søndag 11.00, 12.30, 14.00

Med postbåden Røret på tur i Præstø Fjord

Oplev Præstø Fjord fra søsiden med postbåden Røret af 
Nyord fra 1902. 

Det mest effektive transportmiddel i 1800-tallet var  skibet. 
Rørets design går tilbage til ca. 1850, så det tilbyder en 
autentisk oplevelse af transport med skib. Få undervejs en 
snak med besætningen, som kan fortælle om skibsfarten i 
1800-tallet.

Turen går rundt om Holmene, hvor du kan nyde den smukke 
natur i fjorden, som især er kendt for sit fantastiske fugleliv 
men også for besøg af sæler, marsvin og havørne. 

Varighed: knap 1 time. Forbehold for vejret.

 
Havnepladsen

Pris: 50 kr.  
Børn 25 kr.

Lørdag 
10.00-17.00

Søndag 10.00-16.00

Hestevognsture i Præstø

Tom Kusk, der har skabt en enestående samling af gamle 
hestevogne i sit Hestevognsmuseum i Tjørnemarke på Møn, 
sørger for autentiske hestevognsture i det gamle Præstø.

Storkøbmand Grønvold kørte i wienervogn. Du kan få lov 
at føle dig som storkøbmand i en ægte gammel wiener-
vogn på tur i Grønvolds Præstø trukket af de smukke hvide 
libbetaner heste. Ved regnvejr køres turen med en landauer.

Du kan også vælge at køre i brygger Jacobsens chabang, som 
bliver trukket af enten frederiksborgheste eller oldenborgere. 
Vognen er lukket, så man er skærmet mod regn og slud. 

Stoppesteder
Wienervogn: Støberihallerne, 
Adelgade 20 
Chabang: Klosternakken

Pris:  
Wienervogn 50 kr.  

Chabang 30 kr.

Teater / Byvandringer, hestevognsture og sejlture Byvandringer, hestevognsture og sejlture
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Omvisninger og museer

Lørdag 
11.00-16.00

Søndag 11.00-16.00

Thorvaldsen Samlingen på Nysø 

Museet og herregårdscaféen på plænen foran museet er åben.

Børn kan prøve ”herregårdens garderobe” og tegne Thorvaldsens 
figurer og/eller deres eget våbenskjold.

Mød Bertel Thorvaldsen, der går rundt og fortæller om sin tid 
på Nysø og venskabet med familien Stampe.

Program for aktiviteter i Thorvaldsen Samlingen på Nysø

Lørdag og søndag

10.00-11.00  Bertel Thorvaldsen alias Carsten Honoré viser rundt og 
fortæller om sin tid hos familien Stampe.  
Pris: 50 kr. Gratis med badge.  
Tilmelding på 22 84 62 66. Max 20 deltagere.

13.00-13.15  Hør små autentiske historier af Bertel Thorvaldsen, H.C. 
Andersen og Christine Stampe, når de mødes i herregårds-
caféen på plænen foran museet. Gratis.

13.30-14.10  Faglig omvisning i Thorvaldsen Samlingen på Nysø  
ved formidler Anne Mette Liedecke Dall. 
Pris: 50 kr. Gratis med badge.  
Tilmelding på 22 84 62 66. Max 20 deltagere.

14.20-14.50  Havevandring i Nysø Have med formidler Anne Mette 
 Liedecke Dall. Lørdag om havens historie.  
Søndag med overraskende gæst.  
Pris: 50 kr. Gratis med badge.  
Tilmelding på 22 84 62 66. Max 25 deltagere.

15.00-15.15  Hør små autentiske historier af Bertel Thorvaldsen,  
H.C. Andersen og Christine Stampe, når de mødes i  
herregårdscaféen på plænen foran museet. Gratis.

Find vej til Thorvaldsen Samlingen på Nysø

Spadsér den smukke tur fra Præstø til museet. Gå fra havnen ad Antonitterstien langs Præstø Fjord og videre 
gennem den mere end 350 år gamle lindeallé. Til sidst ad Nysøvej med flot udsigt ud over fjorden og ind mod 
Præstø. Gå gennem godsets flotte gule port. Museet ligger til venstre i ladegården. Turen tager ca. 15 min. at gå.

Parkering på p-pladsen på Nysøvej tæt ved museet.  

Lørdag 
10.00-14.00

Søndag 10.00-14.00

Besøg Brandmuseet

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 for-
tællingen om brande i Præstø af de ”gamle” brandmænd. 
Mød dem også, når de patruljerer byen, og prøv selv at 
 svinge brandpumperne på havnen. 

Grønvolds Pakhus, Havnepladsen 12 Gratis

Lørdag 
13.00 

Søndag 13.00

Rundvisning om pottemageriets historie

Pottemager Klaus Kristensen viser pottemagerens 
produktions processer i Rødeled, Danmarks ældste funge-
rende potte mageri. Han fortæller om pottemagerarbejdet 
i 1800- tallet, som han illustrerer med udgangspunkt i den 
klassiske blå Præstøskål.

Pottemageriet holder åbent lørdag fra 10.00-17.00 og 
 søndag fra 10.00-16.00. Kontant betaling i butikken.

Nyd den smukke tur ad Rødeledvej langs bølgende marker, 
grønne hegn og udsigt over fjorden til fods. Turen tager et lille 
kvarter. Mulighed for at parkere sin bil ved pottemageriet. 

Pottemageriet Rødeled,  
Rødeledvej 1

Pris: 50 kr.  
Gratis med badge

Foredrag, oplæg og debat

Lørdag 
11.00-11.15

Søndag 11.00-11.15

Væder- og hjorteskindsbukser fra Præstø

Udstilling og fortælling om bøndernes skindbukser ved dragtsyerske 
Hanne Gravesen. Væder- og hjorteskindsbukser i gule, sorte og violette 
farver blev produceret i store mængder i Præstø. De kostede en formue 
af 11 til 12 rigsdaler. Men de kunne også holde i mange år.

Bukserne kan ses i hele åbningstiden. 

Engelbredt, Adelgade 56-58 Gratis

Lørdag 
12.00-14.00

Byting ved det gamle rådhus – demokrati før og nu

Præstø Lokalforum genopliver købstadens bystyre og 
 inviterer alle der har lyst med til et byting og idéværksted 
om det gode liv i Præstø. 

Det Gamle Rådhus, Torvet Gratis

Omvisninger og museer Omvisninger og museer / Foredrag, oplæg og debat
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Søndag  
12.00-14.00

Byting ved det gamle rådhus – demokrati før og nu

Bevaringsforeningen og Præstø Lokalforum inviterer alle, der har lyst til byting og idéværksted 
om bevaringsindsatsen i Præstø – kom og fortæl os om dine ideer til det gode bymiljø i Præstø.

Det Gamle Rådhus, Torvet Gratis

Arrangementer i Boghandlen Tissot & Koch

Lørdag

11.00-11.30  SENSATION: N.F.S. Grundtvig løfter sløret for sin sidste 
nye bog!

13.00-14.30  Skriv med blæk og fjerpen og/eller stålpen som i 
1800-tallet! Kreativ workshop for alle aldre! Vi laver flot-
te billeder med skråskrift. Børn kun ifølge med voksne. 

15.00-15.30  Markedshandlen i Præstø. Arkivar og seniorforsker 
 Jørgen Mikkelsen, Rigsarkivet, fortæller om markeds-
handelen i Præstø i 17- og 1800-tallet. Dengang betød 
markederne meget mere for den lokale vareforsy-
ning end i dag, og nogle håndværkere og kræmmere 
tilbragte en stor del af tiden med at rejse rundt mel-
lem de sjællandske markeder for at sælge ud af deres 
varer. Nogle bønder var også villige til at rejse langt for 
at besøge et af de markeder, der var kendt for en særlig 
stor omsætning. Vi skal bl.a. høre om salg af sko, lertøj, 
kniplinger, huer, skindbukser, bøger og bornholmerure.

15.30-16.00  Storkøbmandens husholdning. Kommunearkivar i Vordingborg Kommune, Stella Mikkelsen 
fortæller om storkøbmandens husholdning på baggrund af skifteprotokollen efter Købmand 
Grønvold. Kom med helt ind i købmandsfamiliens gemakker.

Søndag 

11.00-11.30  Markedshandlen i Præstø v. arkivar og seniorforsker Jørgen Mikkelsen (se lørdag).

11.30-12.30  Storkøbmandens husholdning v. kommunearkivar Stella Mikkelsen (se lørdag).

12.30-13.30  Lise Bostrup fortæller om H.C. Andersen som gæst på herregårdene på  
Sydsjælland belyst gennem dagbøger, eventyr, selskabsdigte og papirklip.

13.30-15.30  Kreativ workshop! Kom og klip papirklip i bedste H.C. Andersen-stil!  
Alle, der kan håndtere en saks, kan være med. Børn kun i følge med voksne.

Alle arrangementerne i boghandlen er gratis.

Oplevelser under hele festivalen

Lørdag 
10.00-17.00

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. Den foregik hovedsageligt under to ugentlige 
markedsdage og tre gange om året, hvor der blev holdt stort 
marked.

Se oversigt over boder på side 20.

Torvet Gratis

Foredrag, oplæg og debat
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Lørdag 
11.00-15.00

Søndag 10.00-15.00

Underholdning på Torvet

Markedet i 1800-tallet var også forbundet med masser af 
gøgl og musik. De fleste byer havde deres egne  officielle 
spillemænd. Vi skaber markedsstemning med masser af 
underholdning på Torvescenen. Få også overraskelser, når 
Præstøs oprindelige borgere dukker op.

Lørdag
11.00-11.30  Spillemandsmusik med Ramsø  Spillemandslaug 
11.45-12.15 Skillingsviser med Søren Korshøj
12.30-13.00  Serenadeservice med Mozart, Weyse og Rung
13.15-13.45  Spillemandsmusik med Ramsø  Spillemandslaug 
14.15-14.45 Skillingsviser med Søren Korshøj

Søndag
10.00-10.30 Danseopvisning ved Køge Spillemandsforening
11.30-12.00 Skillingsviser med Søren Korshøj
12.30-13.00 Koncert med Vordingborg musikskole
13.30-14.00 Skillingsviser med Søren Korshøj
14.30-15.00 Danseopvisning ved Køge Spillemandsforening

Torvescenen Gratis

Lørdag 
10.00-17.00

Søndag 10.00-16.00

Kulsviere og kulsvierpandekager

Helt op til 1800-tallet og længere frem var det et håndværk 
at svide kul til brug til smedning, madlavning, opvarmning og 
krudtfremstilling m.m. Sydsjællands Kulsviere viser deres 
håndværk frem og fortæller om kulsviernes liv i skoven.

Kulsvierpandekager 
Pandekager var ofte kulsviernes eneste kost under deres lange ophold i skoven. Smag dem selv.
Kulsvierne laver deres traditionelle pandekager med bacon og tyttebærsyltetøj på deres egne kul. 
Få del i kulsviernes liv igennem smagen af deres pandekager.  

Havnepladsen Pris for pandekagerne oplyses på stedet.

Lørdag 
10.00-15.00

Søndag 10.00-13.00

Åbent håndværkerværksted

Prøv 1800-tallets håndværk i 
Foreningen for Traditionelle 
Håndværks åbne værksted på 
havnen.

Ægte navere på deres udviklings-
rejse igennem Europa vil vise 
deres kunnen og fortælle om 
håndværkets finesser. 

Prøv det også selv.

Bådehallen                                   Gratis

Lørdag 
10.00-17.00

Søndag 10.00-16.00

Mød 1800-tallets Præstøborgere

Mød byens storkøbmænd med fruer, Nysø jetsettet på besøg, 
H.C. Andersen, håndværkerne og deres svende. Tjenestepiger-
ne, sypigerne, fattiglemmerne og selvfølgeligt alle børnene.

Byen vil summe af 1800-talsborgere og deres aktiviteter. 

Borgerne er altid gode for en historie. Snak med dem, spørg 
dem til råds om programmet eller om, hvordan du finder vej.

Hele byen Gratis

Lørdag 
10.00-17.00

Søndag 10.00-16.00

Panserbasserne fra 1800-tallet 

Panserbasserne alias Einar Petersen og 
Peder Winterberg patruljerer i Præstø, og de 
bruger 1800-tallets politimetoder.

Hele byen Gratis

Lørdag 
10.00-16.00

Spillemænd i gaderne 

Musikanter fra Ramsø Spillemandslaug og Køge Spillemandsforening. Spillemændene vil  skabe 
rigtig 1800-talsstemning i hele byen med traditionel spillemands- og folkedansermusik. Det er 
musik fuldt af livskraft, og der skal helst være plads til at danse, når man hører dem for musikken 
indbyder til en svingom.

De spiller alt fra valse og menuetter til hopsaer og polkaer. Det hele spilles med en smittende 
 livsglæde og energi.

Hele byen Gratis

Se tidspunkter 
ved stedet

Gøgleri og fægteopvisning fra 1800-tallet 

Fægteklubben Trekanten i Vordingborg inviterer   
publikum til Fægteopvisning med nervepirrende dueller  
fra 1800–tallet.

Parken på Klosternakken Gratis

Lørdag 
10.00-17.00

Søndag 10.00-16.00

Prøv-selv-jonglering – aktiviteter for hele familien

Prøv-selv-jonglering og linegang, fægtning, bue- og 
armbrøst skydning og gamle bevægelseslege for børn og 
 barnlige sjæle.

Parken på Klosternakken Gratis

Lørdag og 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
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Præstøs butikker byder på mange oplevelser af 1800-tallet i Præstø. 
Gå en tur i Adelgade og se de mange vinduesudsmykninger fra 1800-tallet og tilbud om varer 
med rod i 1800-tallet. Se f.eks. almuens borddækning hos Ole Stol, smag 1800-tallets vine 
hos Præstø  Vinhandel, køb 1800-tallets forfattere i boghandelen og i Røde Kors, se udstilling 
om sypigerne hos  Sigga og meget, meget mere. 

Thorvaldsen Samlingen på Nysø, Nysøvej 1

Herregårdscafé
I de smukke historiske omgivelser ved Nysø Gods har vi ved museet Thorvaldsen Samlin-
gen på Nysø sat et telt op, hvor vi byder indenfor til guldalderkaffe og -te. Vi serverer også 
kager med autentiske historier til; nyd Thorvaldsens fødselsdagskringle, Christine Stampes 
marcipan tærte, herregårdsæblekage eller hvedekage. I caféen kommer Bertel Thorvaldsen, 
H.C. Andersen og Christine Stampe forbi, og børn (7-11 år) kan prøve ”herregårdens garde-
robe” og tegne Thorvaldsens figurer, Nysø eller deres eget våbenskjold. 

Cafe Mocca, Havnepladsen 4  fredag, lørdag og søndag

Nyd 1800-tallets måltider
Vi er i tiden før komfuret og vi 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 fra 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.

Iskutteren, Havnepladsen 1  lørdag 10.00-17.00 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-stemning med personale i 
tidens dragter, som bager 1800-tallets populære vafler ”Gode råd”.

Bio Bernhard, Adelgade 42  lørdag 10.00-17.00 og søndag 10.00-16.00

Gå på visit i de borgerlige gemakker 
Vi har indrettet cafeen i Bio Bernhard som en fin stue fra de borgerlige hjem. Der dækkes op 
med de fine kopper på broderede duge. Samovaren ”snurrer”, så fruerne i 1800-talsdragter 
kan servere for gæsterne selv.

Gå på visit hos 1800-tallets borgerskab og nyd tidens bedste kager og bagværk. Der serveres 
æblekage, søsterkage i bedste Madam Mangorstil og selvfølgeligt flere slags småkager.

Bar Osteria della famiglia, Adelgade 59 lørdag og søndag 11.00-21.00

Thorvaldsens ”suppe med parmesan”
Smag en af Thorvaldsens yndlingsretter, suppe med parmesan. Efter fire årtier i Rom havde 
Thorvaldsen fået italienske spisevaner, og suppe med parmesan var noget af det bedste, han 
vidste. Smag den i en ægte italiensk restaurant.

Torvet

Pandekager på Torvet
Pandekagen er en klassiker fra 1800-tallet. Nyd en pandekage fra ”Den Lille Pandekagevogn” 
på torvet, spis den evt. ved Torvescenen til de mange kulturelle indslag der.

Havnepladsen

Pandekager på havnen
Nyd en pandekage med bacon og tyttebærsyltetøj fra de sagnomspundne kulsviere, og hør 
om det gamle håndværk.

Restauranter og butikker 
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Åbent lørdag og søndag fra kl. 10.00 til 16.00
Infobod, Gyldne Dage v. baren Folkene bag Gyldne Dage i Præstø
Spegepølser m.m. Køier Pølser, Faxe Ladeplads
Øl (og saft) – med smagsprøver Bryghuset Møn 
Keramik  Heidi Bruun Petersen, Mern
Æbler, pærer og most Langholm Frugt, Lundby 
Mjød m.m.  Kaja Jacobsen, Præstø 
Uld og strik  Uldbutikken v. Hanne Petersen, Tappernøje
Håndvævede tekstiler  Lisbeth Knudsen, Mern 
Cremer og salver  Maria Torstensson, Præstø
Pileflet  Else Lund, Jeanne og Dorthe
Hør og uld Uldhytten v. Anna Susanne Nørregaard
Byplakater og postkort  Rydendahl Mediegrafisk, Præstø 
Børster  Poul Møller, Tappernøje
Træsko  Søren P. Træsko v. Flemming Poulsen, Søborg 
Smykker Charlotte Bonde Wiberg, Mern 
Drejet træ Herfølge Husflidsforening v. Niels Erik Andersen 
Uldtøj By Ritz v. Christina Ritz-Andersen, Præstø
Honning m.m. Eli og Henning Andersen
Bronzefigurer Allan Olsen, Præstø 
Te og krydderier Charlotte Modler, Haslev 
Glas og beton Stine B. Hansen, Præstø 
Grøntsager Sydkysthaven, Præstø, 
Gin og æblebrandy Radius Distillery, Præstø
Akvarel fra Sydsjællands natur Lene Christensen, Stavreby
Mad- og søde pandekager Den lille Pandekagevogn, Glumsø 
Øko surdejsbrød og kager GodtBrød v. Signe Lund 
Grafik og billedkunst  Sidse Friis, Præstø, 

Ret til ændringer forbeholdes

Markedsboder
          Skønne varer i boderne
 på Torvet

Tak til sponsorer til
Gyldne Dage i Præstø

Augustinusfonden · Nordea-Fonden · Statens Kunstfond, festival · Statens Kunstfond, 
forfatter · Spar Nord · Udviklings- og Markedsføringspuljen i Vordingborg Kommune

Tak til de mange der har hjulpet med at virkeliggøre Gyldne Dage i Præstø 

Det er bl.a. på grund af de mange foreninger og grupper der uge efter uge arbejder på at 
lære og udvikle deres færdigheder og som tilbyder mange vigtige servises til medlemmer 

og det omgivende samfund, at vi kan tilbyde dette flotte program.

4 H Præstø · Bevaringsforeningen i Præstø · Bio Bernhard · Brandmuseet ·  
Dalens Bådelaug · Dramaskolen i Vordingborg · Foreningen for Traditionelle Håndværk · 

Fægteklubben Trekanten i Vordingborg · Hestevognsmuseet, Tjørnemarke · Kirkernes kor 
· Køge Spillemandsforening · Pakhus8 · Politi Museet, Panserbasserne · Postbåden Røret 
· Pottemageriet på Rødeled · Præstø Handels- og Erhvervsforening · Præstø Lokalforum 

· Præstø Sogns Menighedsråd · Ramsø Spillemandslaug · Sydsjællands Kulsviere · 
Thorvaldsen Samlingen på Nysø · Vordingborg Musikskole 

Desuden tak til de mange frivillige, der har bidraget  
til at virkeliggøre Gyldne Dage i Præstø 

– herunder Styregruppen, Borgerinvolveringsgruppen og de mange,  
der har hjulpet med det praktiske arbejde.
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Kort over Præstø
 1 Thorvaldsen Samlingen på Nysø, Nysøvej 1 
 2 Pottemageriet Rødeled, Rødeledvej 1 
 3 Støberihallerne, Adelgade 20 
 4 Tissot & Koch, Adelgade 40 
 5 Bio Bernhard, Adelgde 41
 6 Bådehallen, Havnepladsen 6 
 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 4
 12 Hotel Frederiksminde, Klosternakken 8 
 13 Dalen, Dalstien
 14 Præstø Kirke, Adelgade 129
 15 Kirkehuset, Adelgade 129 tv. 
16  Parken på Klosternakken

  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 
9.-11. september 2022

Oplev 1800-tallet
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