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Peter Freuchen
Onsdag

8. august
Kl. 16:30 - 21:00
Fredag

17. august

Otto Paludan

Kl. 16:30 - 21:00

Peter Freuchen-tur til Enehøje i Nakskov Fjord
- med Postbåden

Nakskov havn
(ved Toldboden)

Tag madpakken med på Postbåden til Nakskov Fjords skønneste ø – Enehøje, med skipper Otto Paludan og den tidl.
nakskovit, skuespilleren og sangeren Christian Steffensen.

Billetbestilling

Grønlandsfareren Peter Freuchen købte i 1926 den smukke ø
Enehøje i Nakskov Fjord, hvor han slog sig ned de næste 15
år.

Postbåden
2588 8236
54931236
postbaaden@mail.dk

På Freuchens sidste ekspedition i Arktis fik han forfrysninger,
hvilket medførte at han ved hjemkomsten til Danmark,
måtte have sat den ene fod af.
Det er her vi møder Peter Freuchen, nu som deltidslandmand der sideløbende er ved at etablere sit store forfatterskab, samt sit omfattende virke som foredragsholder og
samfundsdebattør. Peter Freuchen havde kontakt til tidens
markante kulturpersonligheder, og gennem årene slog en
række forfattere vejen forbi Enehøje: Johs. V. Jensen, Storm P,
Otto Gelsted, Knud Rasmussen m.fl.

I samarbejde med
og støttet af:

start & slut

På sejlturen læser Christian Steffensen op fra Freuchens
erindringer, bøger, artikler m.v. og sammen med Otto
Paludan fortæller han om den farverige person, hvis forældre i øvrigt stammede fra Nakskov og omegn. – Vi lægger til
på Enehøje, hvor vi nyder Freuchens paradis, og naturligvis
også kommer til at se John Kørners fine bronzeskulptur fra
2016, af den liggende Peter Freuchen, der får sig en lille
middagslur.
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Kontakt

LITTERATUREN

med henblik på
gruppe- eller
særarrangement.

Undervejs fortolker Christian Steffensen tillige tekster og
sange af bl.a. de nævne ”gæsteforfattere”, ligesom alle får
mulighed for at røre stemmerne på de omdelte fællessange.

www.litteraturen.dk

Ta’ madpakken med og køb forfriskende våde varer hos
Postbådens søstærke skipper – Otto Paludan.

(Den Danske Skueplads)

post@litteraturen.dk

60 68 18 73

