
Camønoen.

In de zeeën rondom Møn werd veel
gevist, en met succes; dankzij de ha-
ringvisserij bloeide Stege tussen 1430 en
1530 als nooit tevoren. Dat deze vis een
belangrijke bron van inkomsten was,
blijkt ook uit het wapenschild van het
eiland; daarop zwemt nog altijd de
haring.
In diezelfde periode werden er in De-
nemarken veel vestingwerken met
grachten en stadspoorten gebouwd. In
Stege staat de enig overgebleven mid-
deleeuwse wal in Denemarken; Mølle-
porten, zo genoemd vanwege de mo-
lens die er in de middeleeuwen ston-
den. Het meel dat vanaf het platteland
naar de stad werd gebracht, kwam via
deze poort de stad binnen.

Steegjes
Al wandelend door de hoofdstraat kom
ik langs koopmanshuizen uit de renais-
sance, het stadhuis, een kruideniers-

winkel. Met keien geplaveide steegjes
leiden naar de dertiende-eeuwse kerk,
en een veertiende-eeuwse Latijnse
school. Achter poorten is nog meer te
ontdekken. Zo ligt aan het driehoekige
plein het idyllische Kammerrådgården;
een erf met een oude kastanjeboom,
een waterpomp en geel gekalkte hui-
zen; de vroegere koopmanshuizen met
stallen en schuren waar ijzer en graan
werd opgeslagen. Een magazijn werd
er in 1840 omgebouwd tot destilleerde-
rij en brouwerij. 
Zo middeleeuws en renaissancistisch
als de noordzijde van het stadje is, zo
industrieel is het zuidelijke Lendemar-
ke district. De stad raakt in verval wan-
neer de haringvangst terugloopt, maar
tijdens de industrialisatie aan het eind
van de negentiende eeuw bloeit Stege
weer op door de bouw van de suikerfa-
briek. Van het platteland van Møn
brachten landbouwers hun bieten naar
de ’den gamle sukkerfabrik’. Ze werden

ontdaan van grond, het vervuilde water
werd buiten in bezinkingsbassins weer
gezuiverd. Binnen werd suiker uit het
sap gewonnen. Tot 1989, toen de fa-
briek sloot, was het de belangrijkste
industrie van Stege. Een mooie camø-
noen wandeling voert van het centrum
langs de ’suikerhaven’, via een pad
langs het water naar de vroegere bas-
sins, waar nu schapen grazen en vogels
nestelen.

Camønoen
Over het hele eiland zijn routes van
deze camønoen uitgezet; een aaneen-
schakeling van wandel- en fietsroutes
door het landschap, en de geschiedenis,
van Møn.
Enigszins voorovergebogen door de
stevige wind wandel ik van Stege rich-
ting het oosten van het eiland, langs
felgele koolzaadvelden, boerderijen en
een enkel vervallen huis. De wind fluit,
boomstammen kraken en de eerste

regen slaat in vlagen in mijn gezicht.
De Elmelunde Kirke, gebouwd in de
dertiende eeuw en daarmee een van de
oudste eilandkerken van Denemarken,
biedt beschutting. Het wit gepleisterde
kerkje heeft een romaans koor en schip,
waaraan later gotische elementen aan
zijn toegevoegd, zoals het houten pla-
fond. Maar de meeste bezoekers komen
voor de fresco’s, een van de best gecon-
serveerde in Denemarken. 
De afbeeldingen zijn gemaakt door (de
school van) de Elmelunde-meester, een
schilder uit de veertiende eeuw, die ook
de kerkjes in de Keldby en Fanefjord
van fresco’s voorzag. In heldere kleuren
beschilderde hij de muren met jacht-
en vistaferelen en bloemen, maar ook
met voorstellingen uit het oude en
nieuwe testament. Op deze manier
beschreef de Elmelunde-meester de
bijbel aan ongeletterde boeren op het
eiland. 
Behalve de muur- en plafondschilde-

ringen in de kerken van Elmelunde en
Keldby is er nóg een reden om op Møn
je hoofd in je nek te leggen; het eiland
is een van de beste plekken ter wereld
om de sterrenhemel en de Melkweg te
bewonderen. De bewoners hebben er
veel aan gedaan om lichtvervuiling
tegen te gaan en hun moeite werd
beloond. Møn en Nyord, een klein
eiland in het noordwesten dat via een
kleine brug met Møn is verbonden,
ontvingen in 2017 als eerste van de
Scandinavische landen de certificaten
Dark Sky Park en het Dark Sky Com-
munity van de International Dark Sky
Association IDA.
Halverwege de avond zoek ik een afge-
legen plek om naar de sterrenhemel te
kijken. In het open landschap met
weinig bebouwing is die al snel gevon-
den. De zonsondergang is prachtig; de
lucht kleurt paars, oranje en roze, maar
er drijven steeds meer wolken het ei-
land over en tegen de tijd dat de maan
opkomt is de lucht volledig betrokken.
Geen maan, geen sterren, geen Melk-
weg te zien; het enige licht komt van
een lampje van een boerderij verderop. 
De volgende dag lijkt het landschap
door miezer en mist nog meer verlaten,
stil en mysterieus. Via een andere ca-
mønoen route wandel ik naar het
noordoosten van Møn, langs een enkele
boerderij, grazende koeien, en door de
geur van een blauwe regen. 

Op een hogere plek bij een van de kool-
zaadvelden ligt een Neolithische graf-
heuvel. Tientallen zijn er op Møn te
vinden, verspreid over het eiland. Dit
Sømarke hunebed is ongeveer 3400 jaar
voor Christus gebouwd, en was oor-
spronkelijk volledig bedekt met aarde,
als onderdeel van een graf. Tijdens het
bronzen tijdperk (van 1700 tot 500 voor
Christus) zijn er cup marks (inkervin-
gen) op de rechtopstaande draagstenen
gemaakt waaruit blijkt dat het graf
toen al zichtbaar moet zijn geweest in
het landschap.

Liselund Park
Een paar kilometer verder ligt, verscho-
len tussen de bomen, Liselund Park,
aan het eind van de achttiende eeuw
aangelegd door de Franse edelman
Antoine de la Calmette en zijn vrouw

Lise. Ze raakten geïnspireerd door de
ideeën van de filosoof Rousseau (’Ik
voel, dus ik ben’) en lieten een romanti-
sche ’Engelse’ tuin ontwerpen, als
tegenhanger van de formele ’Franse’
baroktuin.
Een laan met monumentale kastanje-
bomen leidt naar de ingang van het
park. Smalle paden voeren door het
park, langs gazons en vijvers waar
eenden en zwanen doorheen glijden,
en langs romantische gebouwen. 
Het echtpaar liet meerdere verblijven
aanleggen; hun eigen kasteel, weerspie-
geld in een vijver, een gastenverblijf,
waar onder andere Hans Christian
Andersen verbleef, een Chinees zomer-
huis waar ’s middags thee werd geser-
veerd. Er stonden nog meer gebouwen,
maar die stortten tijdens een aardver-
schuiving in 1905 in zee. 

De nabijheid van het water is duidelijk
te horen in het park, en te zien; een
tiental meters verderop verdwijnt het
bos in de afgrond.

Møns Klint
Wandel- en fietspaden in het eeuwen-
oude Klinteskoven bos leiden van Lise-
lund Park naar Møns Klint. In dit na-
tuurpark vind je tientallen verschillen-
de soorten wilde orchideeën tussen de
varens, en er leven zeldzame vlinder-
soorten. Nu ruist de wind door de
boomtoppen, tussen de beukenbomen
hangt mist.
In het bos, aan de rand van de kliffen,
ligt het GeoCenter, een interactief
museum over de ontstaansgeschiedenis
van Møn en de krijtrotsen. De kalkla-
gen van Møns Klint ontstonden zo’n
140 miljoen jaar geleden, tijdens het
Krijt (van het Latijnse creta dat kalk
betekent), toen Denemarken nog onder
een oceaan lag. Na het Krijt verrezen de
continenten uit de oceanen. Tijdens de
laatste ijstijd, ongeveer 12.000 jaar
geleden, drukten bewegende gletsjers
een deel van de zeebodem omhoog.
Later ontstonden, door het smelten van
het ijs, de kliffen van Møn.

Fossielen
Nog altijd zijn er fossielen van zee-
egels en inktvissen te vinden bij het
strand van Møns Klint. Via een van de
houten trappen achter het museum
wandel ik door het bos naar beneden.
Bij helder weer heb je prachtige uit-
zichten over de Oostzee en de krijtwitte
kliffen, maar zelfs in de mist is het
gebied indrukwekkend. 
De kliffen strekken zich uit over een
breedte van zes kilometer en zijn, met
126 meter, de hoogste van Denemarken.
Water sijpelt via kalksteen in stroom-
pjes naar beneden, stenen knerpen
onder mijn voeten, de zee buldert. Een
uur lang schuifel ik over de stenen aan
het smalle strand, ik buk en graai en
zoek naar fossielen. Helaas, niets.
Een goede reden om (nog) eens te gaan.
Møn zou zomaar de perfecte (zomer)
bestemming kunnen zijn.

H
et water klotst tegen de
kade als ik uitstap, het
touw van een vlaggen-
mast klappert in de
wind, boten deinen op

de golven. Dit is Stege, een oud haven-
stadje in het westen van Møn. Ze dankt
haar naam aan de houten stokken
(’stikæ’), waarvan sommige met elkaar
verbonden waren door middel van
ijzeren kettingen, om het vissersdorp
in de vroege middeleeuwen tegen het
water beschermen. Møns Klint.

Aan weerszijden van de brug cirkelen meeuwen boven het
water. De lucht is adembenemend en voor ons ligt een

eiland van 218 km2 in de Oostzee. Onze bestemming is Møn,
gelegen in het zuidoosten van Denemarken.
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Op Møn vind je tientallen kilometers
aan wandelpaden, maar fietsend het
eiland ontdekken kan natuurlijk ook.

De Fri BikeShop, Storegade 91 in Stege,
verhuurt tweewielers. Of ga mee met

een gids van het GeoCenter Møns Klint
voor een mountainbiketour over de

kliffen of voor een klimcircuit tussen de
boomtoppen in het Klinteshovenbos.

Liever beide benen op de grond?
Bezoek het eilandje ten noordwesten

van Møn, Nyord, een belangrijke
rustplaats voor vogels.
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