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For fuld damp!
I weekenden d.14. og 15. juni 2014 slår Frilandsmuseet
dørene op for årets damptræf ’Fra Damp til Diesel’
Det store damptræf Fra Damp til Diesel afholdes på Frilandsmuseet i Maribo for
7. gang. Siden den spæde start har Museum Lolland-Falster med stolthed og
glæde hvert år slået dørene op til et arrangement, der samler dampentusiaster
fra nær og fjern. Beliggenheden i den skønne Naturpark Maribosøerne giver
Frilandsmuseet de perfekte rammer for præsentation af de imponerende,
smukke og til tider finurlige maskiner.
En bred vifte af passionerede udstillere vil henover weekenden fortælle om og
demonstrere deres store og små maskiner, mens der bliver fløjtet og dampet på
blandt de gamle bindingsværkshuse og på engarealet bag Frilandsmuseet. For
blot at nævne nogle af deltagerne, motorerne og aktiviteterne i flæng:
Engestofte med en af sine store traktorer, Damptromleklubben, Veteran
Traktorens Venner, Veterantraktorer, Eskilstrup Traktormuseum, Lollands
Brandvæsen, Brandmuseet i Nakskov, Brandmuseet i Nykøbing F.,
Gammeldags tivoli, Lolland-Falsters Veteranbilklub, stationære motorer,
Lirekassemusik, Frilandsmuseets Lokomobil og Nysted savværks dampmaskine,
kanoner, dampbåde på søen, modeldampmaskiner, modeldampbåde i
bassin, modelflyvemaskiner, dampsavværk, heste i skov, Sydsjællands
Kulsviere, Vindeby mølle med tærskeværk, Turbåden Anemonen,
hestevognskørsel, gadeorglet fra England, og ikke mindst damptraktorer med
vippeplov til damppløjning fra England.
Museum Lolland-Falster gerne benytte lejligheden til at sige en stort tak til alle
involverede, gennem alle årene har museet fået stor støtte fra udstillere, frivillige
og lokale sponsorer, der har fået arrangementet til at fungere. Uden deres støtte
og opbakning ville det ikke være muligt at afholde sådan et arrangement. Ikke
mindst en stor tak til virksomhedshjemmeværnet Nykøbing-Falster, der i år har
påtaget sig at håndtere parkeringen ved museet.

Det er som sædvanligt muligt at købe øl/ sodavand, kaffe/kage og den
specielle damppølse.
Museum Lolland-Falster har som noget ny i år indgået et samarbejde med
Engestofte Gods, Museumsbanen og Lolland Kommune. Damptræffet er
således en del af Sommernostalgi på Lolland, der byder på kulturelle oplevelser
hele weekenden. Engestofte Gods fyldes med boder med lokale fødevarer,
håndværk, dans, musik og gamle lege, Museumsbanen kører med de gamle
lokomotiver mellem Maribo og Bandholm. Anemonen sejler historiefortællerture
mellem Frilandsmuseet og Engestofte Gods. Og hestevognen kører mellem
Frilandsmuseet og Museumsbanen.
Det er muligt på forhånd at købe fællesbilletter til de forskellige tilbud på
www.billetto.dk og de lokale turistbureauer.
Se mere på www.museumlollandfalster.dk, under damptræf.
Hvor: Frilandsmuseet, Meinckesvej, 4930 Maribo
Hvornår: 14. og 15. juni 2014, fra 10-16
Pris: Voksen 1 dag 75,00 kr., 2 dage kr. 100,00. Børn 0-11 år gratis og børn 12 kr. 20,00 (priserne er udelukkende ved besøg på Frilandsmuseet)
Med venlig hilsen
Anne-Lotte Sjørup Mathiesen
Formidlingsinspektør

