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Nyborg Slot. (Foto: Peter Kroman)
Købstaden - Nyborg
Alle kender Nyborg. Mange har besøgt byen, og endnu flere har kørt igennem enten med tog
eller lige uden om med bil.
De færreste véd, at Nyborg har været en af landets allermest betydende byer i tidlige tider, og
at der gøres et ihærdigt arbejde for at genskabe denne storhed.
Fæstningen udgjorde hele omdrejningspunktet for lov og orden, samt den handel, der blev
foretaget i byen. Slottet blev grundlagt i 1100 tallet, og bærer derfor på en gedigen historie,
der både tæller baller, domme og administration.
I vore dage er slottet byen bærende museum, hvor historien kommer helt til sin ret. At der er
tale om en betydende
seværdighed ses blandt andet
af, at et stort projekt for
bevaring er sat i gang.
Fra Kulturarv til Verdensarv.
En større restaurering er
planlagt og vil omfattebåde
slottet, fæstningen og det
historiske torv.
Budgettet for hele projektet
kommer til at andrage ca. DKK
mio. 275, og der er udskrevet
en større arkitektkonkurrence,
der afgøres i løbet af 2016.
Nyborg skal være Danmarks
centrum, og det hele er allerede i gang, og har været i flere år.
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Der bydes på spændende ridderturnering a la tiden fra Danehoffet. I 2016 vil arrangementet
foregå i juli måned. Store turneringspladser er etableret, og der dystes på livet løs med riddere
i farvestrålende dragter.
Tæt på slottet ligger borgmestergården. Mads Lerches gård ligger som næsten nabo slottet, og
er en del af den kulturelle oplevelse, man erhverver i Nyborg. Den smukke gård er etableret i
1601 af Rådmand, Borgmester, Købmand og Tolder Mads Lerche, og lige indenfor døren vises
et rids over, hvem der også har trådt skoene i lokaliteterne.
Epitafium i Nyborg Kirke viser Mads Lerche
med to hustruer, levende børn og to døde
spædbørn. Værket er udført i 1607 af Johan
von Enrum. Mange af byens borgere har
mindesmærker i kirken.
Kirken ligger placeret i den østlige del af
byen, og dateres til 1400 tallet. Stedet var
samlingspunkt for byens borgerskaber,
hvoraf mange har bidraget til
udsmykningerne, og senere med legemet
ved direkte begravelser.
Fra danmarkskirker.natmus.dk skrives om en
af begravelserne: "Ammunitions-,
provisions- og materialforvalter, Poul
Corneliussens begravelse (jf. alterklæde nr.
2). I midtskibets sydside ved den anden pille
fra vest. Et kvadratisk rum på ca. 2,5x2,5 m,
1,9 m højt. Poul Corneliussen købte
begravelsen i 1675 for 80 rigsdaler og lod
den mure. 1767 var den hjemfalden til
kirken. - Begravede Assessor Poul
Zachariassens barn 29. juni 1682, sammes
søn 16. juli 1697, Poul Corneliussens enke
Margaretha Matthiasdatter Foss 24. marts
1717."
"I forbindelse med sin hustrus død 1697 lod Poul Zachariassen børnenes lig flytte til
Hesselager Kirke, hvor han ejede en begravelse, som de sammen med hustruen blev nedsat i."
Ved siden af kirken ligger Korsbrødregården, som er et af de ældste huse i Nyborg.
Johanittermunke fra Antvorskov boede dér. Senere blev stedet til rådmandsgård, da Anders
Hansen Scheffer indtoget scenen.
Indre del af Nyborg emmer stadigvæk af historie, gamle bygninger og atmosfære. Det hele
krydres med både moderne og også historiske spisesteder, hvor et lækkert traktement kan
indtages, inden turen kan gå videre til seværdigheder og oplevelser lidt udenfor byen.
Slottet Holchenhavn findes lige udenfor byen. Havde Ellen Marsvin vidst, at Ellensborg ville
udvikle sig til et pompøst konference- og bryllupspalads, ville der nok have været foretaget
endnu flere markeringer fra FEMS - Frue Ellen Mar Svin. Kapellet er uovertruffen med
billedskærerarbejder, der anses som nogle af de fornemste i det nordlige Europa. - Der er ofte
adgang til parken.
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8 kilometer derfra ligge Juelsberg Herregård, som ligeledes rummer spændende historie, og
ovenikøbet mulighed for at dyrke golfspil.
Kultur og historie, spændende personligheder og attraktioner fås i rigt mål. Mange linier
drages tilbage til Nyborg, når historier skrives af slægtsforskere.
Tips og gode idéer til kilder og informationer i og om Nyborg:
Sidenavn
Wads Sedler
Fæster
Skifter
Fyns Historie
Historiens Hus
Bag Voldene
(Hvem ejede
hvad i Nyborg?
1)1683-1797
2)1797-1869
3)1869-1995)
Nyborg
Lokalhistoriske
arkiv
Borgmestergård
en (Mads
Lerches Gård)
Nyborg Slot
Nyborg Kirke
Arkiv.dk
Historisk Atlas
Kendte personer
med tilknytning
til Nyborg
Holckenhavn
Slot
Juelsberg Slot

Links
http://sedler.disdanmark.dk/wad/vis_navne.php?page_id=14&stil=1&navn=nyborg&sort=s&ret=12
http://navneregistre.dis-danmark.dk/faeste_skifte/fst_vis_form.php
http://navneregistre.dis-danmark.dk/faeste_skifte/skf_vis_form.php
http://fynhistorie.dis-danmark.dk/search/node/nyborg
http://historienshus.dk/googleresultat?q=nyborg&site=sub5historienshus&client=weblight&pro
xystylesheet=weblight
1) http://www2.nyborgbibliotek.dk/lokalweb/bygningsregistrant/i_registrant.pdf
2) http://www2.nyborgbibliotek.dk/lokalweb/bygningsregistrant/ii_registrant.pdf
3) http://www2.nyborgbibliotek.dk/lokalweb/bygningsregistrant/iii_registrant.pdf

http://www.nyborglokalarkiv.dk/

http://www.nyborgslot.dk/planlaeg-besoeg/borgmestergaarden/

http://www.danmarksrigeshjerte.dk/nyborg-slot/
http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Svendborg_0835-1236.pdf
http://arkiv.dk/soeg?searchstring=nyborg
http://historiskatlas.dk/
http://www.gravsted.dk/index.php?side=find

http://www.holckenhavn.dk/
http://juelsbergslot.dk/
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