Prodejna zemědělských výrobků (39)
nabízí m.j. bio –zeleninu a ovoce z našeho
muzejního statku v Wennerstorfu, stejně
jako chléb, koláče a uzeniny z muzea.
Muzejní prodejna [7] – je pokladnicí
originálních dárků, specialit, podomácky
vyrobených předmětů a pokladů z
dřívějších dob . Je to jedna z nejlepších
nákupních adres v severním Něměcku!
Ukázková pekárna s pekařskou prodejnou

[7] vyrábí a nabízí chléb a sladké pečivo tak, jak
se vyrábělo dříve. Dnes se používají přísady z
ekologicky pěstovaných rostlin.
Muzejní palírna [33] s palírenským zařízením
z roku 1926. Dnes se tu pálí tradiční místní
žitná ‘Haidmärker’. I ta je samozřejmě k zakoupení v našich prodejnách.
Muzejní hostinec ‘Stoof Mudders Kroog’ [37] s
regionální kuchyní pro jednotlivce i skupiny a
take pro rodinné a firemní oslavy – je otveřen i
mimo otevírací dobu skanzenu !

Muzeum v přírodě
Užijte si zábavu i ponaučení v našem muzeu pro celou rodinu!
Chtěli bychom Vás pozvat na krátkou procházku časem
a kulturními dějinami oblasti polabských marší v okolí
Winsenu a Lüneburských vřesovišt’. Nachází se zde
více než 40 historických selských dvorů a hospodářských budov. Najdete zde například statek Silberhof
z roku 1612, který sem byl převezen ze Scharmbecku v
Dolním Sasku a který je jedním z nej- výstavnějších
dolnosaských zemědělských statků v našem skanzenu.
Jsou zde i zahrady a políčka a potkáte tu také typická

užitková zvířata, jako jsou koně, krávy, prasata, ovce,
kozy, slepice a husy.
Vedle statků, díky kterým je naše muzeum zajímavou
atrakcí, se zde nacházejí budovy, které upoutají
návštěvníkovu pozornost, neboť ukazují vývoj na vsi a
v zemědělství zhruba od roku 1600 až do dnešního
dne. Tento vývoj je v našem muzeu rozdělěn do pěti
kategorií:

Mechanizace statků
Poválečné období

Nejdůležitějsí informace v kostce:
Adresa:
Freilichtmuseum am Kiekeberg
Am Kiekeberg 1
21224 Rosengarten-Ehestorf
(0 40) 79 01 76-0
info@kiekeberg-museum.de
www.kiekeberg-museum.de
Otevírací doba:
Otevřeno celoročně
úterý-pátek
09:00 – 17:00 hodin
sobota-neděle 10:00 – 18:00 hodin
Máme pro Vás otevřeno na velikonoční i
svatodušní pondělí.
Ve dnech 24. a 25. prosince a dále 31.
prosince a 1. ledna je muzeum zavřeno.
Jak se k nám dostanete:
Muzeum v přírodě leží v idylickém protředí
Rosengarten, těsně na hranici města Hamburku a je vzdáleno jen 5 minut od dálnice.

Industrializace na vesnici

Autem:
Po dálnici A 7: výjezd HH-Marmstorf, po
dálnici A 261: výjezd HH-Marmstorf-Lürade,
odtud je muzeum vyznačeno informačními
cedulemi. Parkoviště je zdarma.

Vesnice na vřesovišti
Vesnice na marších

Při prohlídce se orientujte podle ukazatelů ve skanzenu.

Veřejnými dopravními prostředky:
HVV (hamburskou MHD) autobusem číslo
4244 ( z autobusového nádraží Harburg
ZOB) a číslem 340 (z autobusového
nádraží ‘Harburg ZOB’ a ze stanice S-Bahn
‘Neuwiedenthal’) do zastávky ‘Museum
Kiekeberg’
Expoziční budova
Kromě historických stavení ve skanzenu se v
expoziční budově na ploše přibližně 2000 metrů
čtverečních pořádají také speciální výstavy s dílčímí
regionálními tématy.
Stálá výstava “Život na venkově v 50.letech” nechává
nahlédnout do vývoje našeho regionu v letech 1945
až 1965. Tato léta tzv. hospodářského zázraku, kdy si
mnoho válečných uprchlíků budovalo svůj nový
domov a začalo nové živobytí, vtiskla nesmazatelné

stopy do obrazu Spolkové republiky Německa. V
našem expozičním domě najdete také další speciální
výstavy.
V domě expozic je rovněž umístěna ukázková historická pekárna, která peče každý den výborný čerstvý
chléb, samozřejmě v bio-kvalitě, stejně jako sladké
sušenky a koláče.
Nedaleko odtud se nachází muzejní prodejna s bohatou nabídkou tradičních místních výrobků.

Aktivní procházka skanzenem:
Na různých místech celého území našeho
skanzenu se Vy i Vaše děti můžete pocvičit
v různých řemeslných pracích a dalších činnostech.
Na naší dobrodružné vodní stezce můžete
prozkoumat zemědělský vodní systém
dávných dob. Každý je zde vítán, aby si zaexperimentoval a pohrál.
1.
Agrarium
Máte chuť se podívat na zajímavou a interaktivní výstavu ? Navštivte Agrarium !
Agrarium je zaměřeno na oblast zemědělství a
výroby potravin a nabízí dětem i dospělým
možnost na ploše 3. 300 m2 poznat mnoho
zajímavostí ohledně výroby a zdrojů potravy
v dřívějších dobách i dnes.
I. MECHANIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH USEDLOSTÍ
Zhruba od roku 1850 se prosadila mechanizace
v zemědělství a začalo přibývat pomocných
strojů, tehdy ještě bez elektrického proudu,
které ulehčovaly lidem na venkově jejich
těžkou práci.
2.
Přístřešek pro žentour (Göpel) z obce
Groß Todtshorn
Žentour je zařízení, které dříve sloužilo k
převádění síly zvířat na pohon jednoduchých
strojů, jako byly např. mlátičky, řezačky, šrotovníky atd.

vlnitého plechu. Od podzimu 1945 je zřizovala
britská armáda k ubytování válečných uprchlíků
a obětí po bombových útocích, kteří zůstali bez
přístřeší.
III. INDUSTRIALIZACE NA VENKOVĚ
Okolo roku 1850 začal rozvoj zemědělského
průmyslu na vesnici. Vznikaly například
mlékárny a cihelny a s rozšiřujícím se
používáním cementu i výrobny betonových
dílců.
9.
Vesnická cihelna (postavená v roce 1980,
rekonstrukce)
O výskytu cihelen na venkově máme důkazy již
ze 14. století. Jako důsledek stavebního rozvoje
na konci 19. století se takových malých cihelen
při zemědělských usedlostech začalo stavět
nebývalé množství. Například cihelna, kterou
můžete navštívit v tomto skanzenu, byla rekonstruována podle stavebních plánů z roku 1850.
Je zde k vidění německá pec, sušárna na cihly
nebo kolový mlýn na hnětení vytěžené hlíny,
který byl otáčený koněm.
10. Výrobna betonových dílců (postavená
okolo roku 1900, rekonstrukce)
Na přelomu století vzniklo mnoho betonáren v
zemědělských oblastech . Místní rekonstruovaná
dílna pochází z Oelsdorfu a patřila palírně
Harms (dům 33)

Stěny, střecha a kovářská výheň byly
přemístěny ve velkých souvislých celcích do
místního muzea.
13. Corbelinův statek z Pattensenu
(postavený v roce 1687)
Corbelinův statek (Corbelins Hus) je příklad
usedlosti poměrně zámožné statkářské rodiny.
Dnes je v ní výstava dějin skanzenu. Rovněž
zde bydlí správce objektu se svojí rodinou.
14. Včelín z Ehestorfu (postavený v roce
1850)
Pro zemědělce na vřesovištích bylo chování včel
vedle pěstování vřesových ovcí nejdůležitějším
zdrojem obživy.
15. Dragounská stodola z Asendorfu
(postavená kolem roku 1700)
Tato budova sloužila jako stodola ke skladování
rašeliny, opravovaly se zde rovněž přístroje a
vozy ze statku. Dočasně našel v této stodole
příbytek také hannoverský dragoun i se svým
koněm.
16. Nádenický příbytek (Häuslingshaus) z
Emsenu (postavený v roce 1800)
Nádeníci na vřesovištích (Häuslinge) bydleli
jako zemědělští pomocníci na sedlákově statku.
Drželi si vlastní dobytek a přivydělávali si
výrobou košíků, dřeváků a vřesových škrabek do
hrnců.
17. Ohrady
Až do zavedení ostnatého drátu v roce 1900, byl
dobytek hlídán většinou dětmi. Divoká zvířata, a

3. Sklad brambor z obce Otter (postavený v
roce 1887)
Během 19. a 20. století se brambory staly
nejdůležitější pěstovanou rostlinou na vřesovišti. Mohly se uchovávat přes zimu ve
sklepeních skladu, jež byla chráněna před
mrazy. Zdejší poloroubený sklad byl přestěhován do muzea v jednom celku. Sloužíval
rovněž ke skladování obilí.

Včelařství patřilo na Lüneburském vřesovišti k
významným výdělečným činnostem. Ve skladu
míval včelař ze statku všechny svoje potřeby a
nářadí. Dnes je tu vystaveno včelařské nářadí
z 19. a začátku 20. století.
22. Zvířata na venkově
Lidé na venkově chovali zvířata zpočátku pro
vlastní spotřebu a k ulehčení práce.
Ve skanzenu jsou k vidění zvířata chovaná na
statcích kolem roku 1900, většinou se jedná o
ohrožené druhy domácích zvířat.
23. Statek Pringen z Kakenstorfu
(postavený v roce 1797)
Tento statek byl typický pro malorolníky na
vřesovišti. Sestával ze síně, kuchyně a obytné
světnice. Vybavení domu odpovídá době okolo
roku 1800.
24. Sklad na len z Garstorfu (postavený v
roce 1750)
Tento špýchar sloužil jako sklad pro ptraviny a
len a k ubytování jednoho nádeníka.
V letních měsících zde byl uchováván rozložený tkalcovský stav.

blízkému, dopravně výhodně položenému
odbytišti
v Hamburku byl úspěšný také chov dobytka a
koní . Vedle toho si mnohé rodiny vydělávaly na
živobytí využitím řeky Labe: říční plavbou,
rybolovem, obchodováním a pletením košíků.
30. Statek Meyn z Marschachtu ( postavený
v roce 1560)
V době svého postavení byl tento selský dvůr z
Winsenských marší jedním z největších statků.
Dobrá půda na marších přinesla bohatsví , které
umožnilo stavbu tak velkolepé budovy. Statek je
zařízen ve stavu z roku asi 1830.
31. Stodola z Tespe (postavená v roce 1586)
Tato stodola sloužila jako sýpka ke skladování
obilí. Dnes se v ní nachází výstava stoleté
tradice řemeslnictví v proměnách doby.
32. Stodola z Handorfu (postavená v roce
1665)
V této stodole se v zimě skladovalo seno ve
velkém množství. Stěny proto nejsou omítnuty a
vrbovým pletivem tak může cirkulovat vzduch.

25. Přístřešek pro vozy (kolem roku 1850,
rekonstrukce)
V těchto přístřešcích byly skladovány polní
vozy, drožky a saně.
26. Průjezdní stodola z obce Riepshof bei
Otter
Tato budova byla pravděpodobně postavena
jako ovčín , později se však používala jako

6.
Vodní trkač (rekonstruován v roce 1910)
Vodní trkač je vodní čerpadlo, které se používalo k zásobování vesnic vodou. Využívá
energie proudu vody , který je pravidelně
uzavírán trkacím ventilem.
II. POVÁLEČNÉ OBDOBÍ
Padesátá léta 20. století byla dekádou změn a
průmyslového růstu a jsou obecně známa jako
léta “hospodářského zázraku”. Mnoho lidí žilo
do té doby v nouzových provizorních obydlích a
v chudobě.
7.
Expoziční budova
V expoziční budově naleznete rekonstrukci
zemědělského statku z padesátých let . Výstava her a hraček ukazuje, co dokázalo v poválečném období rozzářit dětské oči.
V budově se nachází také ukázková pekárna,
muzejní prodejna a pořádají se zde zvláštní
expozice.
8.
Nissenova bouda
Nissenovy boudy byly provizorní příbytky z

37. Farní domov pro vdovy z Marschachtu (muzejní restaurace „Stoof Mudders Kroog“)
(postaveno v roce 1698)
Farní domov pro vdovy sloužíval kdysi k
zaopatření vdov po pastorech. Marschachtský farní domov pro vdovy sloužil od
roku 1860 též jako hostinec nebo takzvaná
‘nedělní krčma’. Dnes zde muzejní restaurace
„Stoof Mudders Kroog“ (U džbánu Stoofovy
máti) nabízí regionální pokrmy, a to i mimo
otevírací dobu muzea.
38. Zahradní pavilón z Luhdorfu (okolo
roku 1902, Rekonstrukce)
Na přelomu 19. a 20. století se s rozšiřující
se kulturou oddechového času a turistikou
začaly objevovat hospůdky se zahradou a
letními pavilóny. Originál tohoto zahradního
pavilónu
z tzv. gründerského
(zakladatelského) období stojí vedle hostince
Pehmöller v obci Luhdorf.
39. Wagnerův dům z Oldershausenu
(postavený v roce 1803)
(vstupní budova)
Majitel tohoto domu byl hostinský. Původní
poloha domu bezprostředně na břehu řeky
Ilmenau byla totiž optimální: lodníci a rolníci,
kteří zde přepluli řeku, často a rádi zašli do
tohoto pohostinsví. Budova má dnes zařízení
pocházející z roku 1900. V dřívějším
tanečním sále v horním patře je dnes
umístěna muzejní tkalcovna.

4.
Kurník z Winsenu (postavený okolo roku
1910)
Replika kurníku z udusaného jílu byla postavena jednoduchou metodou, která se používala v těžkých dobách, jako např. po
světových válkách.
5.
Větrný mlýn z Assendorfu (datující
zhruba z roku 1900)
Větrné kolo bylo používáno k čerpání vody.
Větrnými mlýny byl dříve poháněn rozvod vody,
později take generátory na výrobu elektrické
energie.

36. Kuželník z Moveru (postavený okolo
roku 1920)
Koncem 19. století se z hostinců na vsi
vyvinula místa pro zábavu a volný čas.
Mnoho hospodských začalo zřizovat
kuželníky, jako například tuto kuželkářskou
dráhu z Moveru, která stávala vedle malé
nádražní hospůdky. Kuželky a počítadlo
obsluhoval mladý kuželkářský pomocník.

40. Zahrada ovčáka Asta pro slepé
Ovčák Ast (1848-1921) byl velmi známý
zázračný léčitel z Radbruchu, který mnohé
nemocné uzdravil pomocí léčivých bylin.
Bylinky se zde pěstují na vyvýšených záhonech v zahradě pro slepé.
IV. VESNICE NA VŘESOVIŠTI
Zemědělskou činnost na severních vřesovištích
ovlivnila nepříliš úrodná půda, na které se daří
jen málo plodinám. Dobytek byl chován pro
vlastní užití a na produkci hnoje. Pěstovalo se
žito, oves, pohanka a od poloviny 18. století
také brambory. Domy s proutěnými výpletovými
stěnami a hliněnou omítkou svědčí o spíše
chudobných poměrech. Výjimkami jsou selské
dvory Silberhof (18) a Corbelinsche Hof (13) .
Užitkových zvířat se vždy chovalo hojně, mezi
nimi i dnes už vzácný druh prasete ‘Bunte
Bentheimer’, ohrožený druh krav
‘černostrakatý nížinný skot‘ a slepice
‘Ramelsloher Blaubeine’.
11. Vozový přístřešek z Wistedtu (postavený
kolem 1880)
Kolem roku 1800 významně stouply výnosy
sklizně z polí a bylo zapotřebí rozšířit i vozový
park. Sedláci tedy začali stavět přístřešky na
ochranu svých cenných vozů před povětrnostními vlivy.
12. Kovárna z Pattensenu (postvená v roce
1844)
Vesnická kovárna je vybavena původním
vnitřním zařízením z roku 1970 a historické
kovářské řemeslo se zde nadále předvádí.

to i divoké svině, představovaly pro sedláky
velký problém. Na ochranu selského dvora se
osazoval živý plot, stavěly se kamenné zídky a
zřizovaly se ploty.
18. Silberhof ( Stříbrný dvůr) ze Scharmbecku (postavený v roce 1612)
Jeden z nejyýstavnějších statků v Dolním
Sasku si postavil mistr cihlář ze Scharmbecku
Peter Lemke . Vnitřní zařízení odpovídá době
kolem roku 1650.
19. Špýchar z Ochtmannsbruchu ( postavený okolo 1750)
Ke statkům na vřesovištích patřívaly různé
vedlejší budovy- mimo jiné špýchary. V nich se
skladoval cenný majetek, jako třeba vlastnoručně tkaný len nebo vymlácené obilí.
20. Farní stodola ze Sinstorfu (postavená
okolo 1850)
Tato budova měla různé využití, mimo jiné
sloužila i jako pekárna. Později byla tato stodola
přestavěna a byla využívána k výuce konfirmandů. Dnes se zde nachází penzion pro hosty
muzea.
21. Sklad medu z obce Riepshof bei Otter
(postavený v roce 1688)

stodola s přistavěným chlévem pro vepře.
27. Desátková stodola z Kakenstorfu
(postavená v roce 1602)
Desátek byl jednou z dávek, kterou
obyvatelstvo na vesnici muselo odvádět
vrchnosti.
V desátkové stodole byl
skladován desátý díl obilí, než si ho výběrčí
vyzvedl.
28. Pekárna z obce Riepshof bei Otter
(postavená v roce 1688)
Tady se dříve pekl jednou za 3 nebo 4 týdny
chléb pro celý selský dvůr. Náš skanzen zde
v létě pořádá každý čtvrtek ráno pečení na
ukázku.
29. Ovčín z Weselu ( postavený okolo roku
1600)
Na vřesovištích se stavěly venkovní ovčíny,
kde se ovce mohly ve dne pást a v noci byly
bezpečně chráněny.
V. VESNICE NA MARŠÍCH
Podél řeky Labe se táhne úrodná oblast
Winsenských marší. Na místní půdě se daří
obilí a zelenině. Díky bohatým výnosům a

33. Taneční sál s muzejní palírnou z Pattensenu ( postavený v roce 1889)
V letech hospodářského růstu po roce 1870
vznikalo na vesnicích mnoho tančíren. V zadní
části budovy je umístěno historické palírenské
zařízení pálenice Harms ze Salzhausenu , které
dnes slouží jako muzejní palírna.
34. Drenážní větrný mlýn (1860, rekonstrukce)
Protože rozsáhlé oblasti winsenkých maršů leží
pod úrovní hladiny Labe, museli místní obyvatelé až do roku 1860 odvodňovat půdu pomocí
malých přenosných větrných mlýnů. Později byly
tyto bažinaté náplavové půdy vysoušeny ilmenauským kanálem a parními čerpacími stanicemi.
35. Řemeslnický a rybářský dům z Drage
(postavený v roce 1703)
Majitelé domu se živili řemeslnou prací a kromě
toho si přivydělávali rybolovem. Po druhé světové válce sloužil tento dům jako příbytek pro
uprchlíky. Nějakou dobu se zde nacházelo také
kadeřnictví. Dům a jeho zařízení dnes odpovídaji
době kolem roku 1900.

41. Lüneburská zemská zahrada
V Lüneburské zemské zahradě se pěstuje
mnoho historických užitkových zemědělských
a zahradních rostlin. Zahrada je genetickým
archívem, který pomáhá zachránit staré
chutné odrůdy. Semínka těchto rostlin se
prodávají v muzejním obchodě pod značkou
„Lüneburger Landgarten – Gutes schmeckt“.
42. Dětské vodní hřistě
Dětské vodní hřiště je součástí vodní dobrodružné stezky. Děti a dospělí tu objevují
vodní živel .
43. Stánek ‘Pilzkiosk’ z Ingelheimu
(postavený v roce 1952)
V jednom z posledních kiosků tohoto druhu,
ve kterých se dříve prodávalo mléko , a proto
se jim říká mléčný hříbek, nabízíme v letních
měsících zmrzlinu, malá jídla a osvěžující
nápoje.

