Besøg købmandsmuseet:

Den gamle Købmandsgård
giver unikke oplevelser
4

Bygningerne på stedet omfatter den firlængede Købmandsgård sammen med Trælastladen mod vest og den mellemliggende Værkstedsbygning. På tegningen er konturerne af den oprindelige „Skanse no. 7
ved Brundby Balle“ fra 1811 vist punkteret.
Indgang til Rundvisning sker mod nord fra Strandvejen og ind i det
gule Kornmagasin. Indgang til Eftermiddagsbesøg sker over forpladsen
mod syd og ind af den røde hoveddør. Indkørslen fra syd benyttes ikke i
sommerperioden. Parkeringspladser er markeret med P.

Eftermiddagsbesøg - som for 100 år siden
P

Ekstra rundvisning eller eftermiddagsbesøg
for grupper kan hele året aftales
på tlf. 86 59 00 01 eller info@kobmandsgarden.dk
Uden for de nævnte åbningstider i juli og august
er området privat.
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Nærmere oplysninger om muligheder for andre
gode oplevelser på Den gamle Købmandsgård findes på:

www.kobmandsgarden.dk

FIRMAET L. RASMUSSEN
v. Morten Rasmussen Fangel
GRUNDLAGT 1844
Strandvejen 76, Ballen, DK 8305 Samsø
Telefon 89 59 00 01
Den røde kant er gengivet fra firmaets brevpapir fra o.1920.

Strandvejen
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Rundvisning - ude og inde på gården

Sådan finder du vej på Købmandsgården
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Rundvisning - ude og inde på gården

Eftermiddagsbesøg - som for 100 år siden

I samarbejde med Samsø Museum
Juli og august: Onsdage start kl. 15.30 til ca. 17
Deltagelse inkl. et glas ved Lysthuset: Voksne kr. 50 og børn kr. 25.

Tilmelding nødvendig, se nederst – I samarbejde med Samsø Museum
Søndage ankomst kl. 14.30 – til senest kl. 17.30 i juli og august
Hele arrangementet inkl. kaffebord: Voksne kr. 100 og børn kr. 50

Ved indgangen på nordsiden af det
gule Kornmagasin bliver du/I budt
velkommen af indehaveren, Morten
Rasmussen Fangel eller en anden
repræsentant for stedet.

Tekstiler i underetagen og handelsudstyr på loftet.

Rundvisningen starter i magasinet,
hvor der er udstyr fra 130 års handelsvirksomhed og tekstiler fra 200
år.

Invitation til at opleve Den gamle
Købmandsgård – både inde og ude
– som var du/I på besøg hos købmandsfamilien for 100 år siden!

Så er der dækket op til eftermiddagskaffe.

Derfra går turen over gårdspladsen
med gl. lokum, gennem en af ferieboligerne indrettet i gammel stil
– til stedets renoverede hestevogne
i Trælastladen. Fjedervognen er
oprindeligt brugt til landture.

Udstyr fra handel med fast
brændsel.

Der bliver også lejlighed til at
studere stedets gamle dokumenter, herunder bogføringen siden
grundlæggelsen i 1844 og frem til
1960-erne. Måske kan du/I finde
oplysninger om, hvad dine/jeres
forfædre har købt hos Firmaet L.
Rasmussen?

Tekstiludstillingens afsnit med
sengeudstyr og beklædning.

Siden er der rundvisning i Køb
mandsboligen med renoverede møbler og bogsamling, på bogholdernes
kontor og i magasiner, hvor du/I
også kan se på Tekstiludstilling og
Købmandsudstyr.
Besøget rundes af ved havens
lysthus fra o. 1860. Her udfoldede
Holger Drachmann i sommeren
1879 sin digteriske virksomhed.
Der bydes på et glas hvidvin –
eller to!

Rundvisningen slutter i den gamle
prydhave med en kampestensbrønd,
der forsynede de søfarende med
vand – og et lysthus fra o. 1860,
hvor der bydes på et glas hvidvin.
Arbejdsvogne fra o. 1900, jumpe
o. 1920 og fjedervogn o. 1880.

Alle gæsterne ankommer kl. 14.30,
hvor der først er fælles kaffebord
– og en fælles sommersang fra
Højskolesangbogen. Derpå lysbilledforedrag om livet på stedet siden
1800-tallet ved stedets indehaver i
fjerde slægtsled, Morten Rasmussen
Fangel. Samtidig får du /I resumeret landets historie gennem et par
århundrede.

På vej ned til Det gamle Lysthus
– og den afsluttende forfriskning.

Antal tilmeldte samme dag kl. 12
i Den gamle Butik, på 8659 0001
eller på info@kobmandsgarden.dk.
bestemmer om arrangementet holdes.
Som alternativ kan tilbydes rundvisning samme dag kl. 14.30 – 16.

