Nyborg Frøken Nitouche
Så kom dagen, som vi havde glædet os meget til, nemlig turen til Nyborg voldspil.
Stemningen var god, som den i øvrigt plejer at være, ved disse velorganiserede
arrangementer og der var en livlig snak allerede fra starten af turen,
Vejret var helt perfekt, lidt skyet og lidt sol, hvor sol og varme overtog mere og mere.

Denne gang med en dobbeltdækkerbus til 80 personer, da der meget hurtigt blev udsolgt til en
almindelig bus. Det kræver jo en større logistik, så både forplejning, guider og billetter til
forestillingen også skulle opsummeres, men det lykkedes - JAAA, tusind tak til arrangørerne.
Så var der var flere, som kunne nyde denne dag sammen. Os der sad på 1. sal i bussen
havde en skøn udsigt ud over vores fantastiske lille dejlige Danmark.
Stor bus – stort ansvar som chaufføren klarede med bravour, meget små gader og skarpe
hjørner, mestrede han uden en skramme, vi følte os i hvert fald trygge.
Bussen var planlagt til at køre kl. 12.40, og næsten alle var i god tid, men desværre kom vi
først afsted ca. 20 min senere.
Traditionen tro startede vi med et bankospil, forberedt af Peter Kay, som var i hopla humør,
kom med små sjove indslag, samt lidt sightseeing information bl.a. om den nye Køge Nord
station osv. Bankonumrene var som sædvanlig fra de overhalende bilers nummerplader, der
var dog nogen bankoforvirring, men Peter tog det helt cool, og råbte numrene op igen 

Der var afsat 45 min til kaffe og kage ved Knudshoved, men da der var sket en ulykke ved
Halskov, gik trafikken næsten i stå, så for at holde tidsplanen kørte videre til
Borgmestergården i Nyborg. Her fik vi 15 min til at nyde den længe ventede hjemmelavede
kaffe og de medbragte muffins, som smagte fantastisk, og så i autentiske rammer fra
renæssancen, den smukke brolagte gårdsplads.

Efter denne lille tiltrængte pause, blev vi delt i 3 grupper med hver sin guide, her fik vi bl.a. en
virkelig grundig rundvisning på Borgmestergården. Hvilke mennesker som havde boet her og
hvilken betydning de har haft for samfundet på den tid.

Guidet Rundvisning på Borgmestergården
Borgmestergården havde sin storhedstid i
1600-tallet, hvor Mads Lerche fungerede som
både borgmester, rådmand, tolder og
storkøbmand.
Borgmesterembedet havde man for livstid, som
også gik i arv, embedet var et hårdt erhverv.
Efter Mads Lerches død overtog hans søn,
Jacob Lerche, borgmestertitlen og
rådmandstitlen. Det var et stort privilegie at
sidde i rådet. Jacob tilføjede to sidelænger til
Borgmestergården. Gården har haft flere
funktioner bl.a. som Borgmestergård, Købmandsgård, modtagelsessted for gæster samt bolig
for Lerche-familien. Gården gik ud af Lerche-slægtens eje efter 1680 og har siden haft en
række forskellige funktioner.
Har på mærkelig vis overlevet 2 store by brande i 1795-1797.
Siden 1913 har Borgmestergården fungeret som byens kulturhistoriske museum.
Det gule køkken har et gulv af piksten

Der var ofte gang i brændekomfuret hvor der både bages og steges.
Al mad blev tilberedt over åben ild, og det var børnenes pligt at dække bord, servere mad og
vin, sidde stille og kun tale når man blev spurgt, derimod måtte de drikke øl ad libitum.
Øl blev brugt som tørst slukker og som næring til den daglige kost. Derfor havde de fleste øl
ikke så høje procenter som i dag.
Sagnet siger at ”Hvis man var uden held, så var lykken nok hos naboen”
Bryggersgulvet er beklædt med teglsten fra Lübeck. Her blev der brygget øl i store mængder.

De handlede med vin og krydderier, ingen selvproduktion, hvis man manglede ingredienser så
købte man fra de mange slags skibe.
I Nyborg var det byrådet, der havde monopol på at have vinkælder. Dette betød, at det kun var
byrådet, som måtte sælge vinen. Da det var vigtigt, at vinen var i ordentlig kvalitet, var det
byrådets opgave at sørge for at alt var i orden, så de skulle en gang om måneden i
vinkælderen for at smage om den var OK 
Ovenfor trappen var der Jagt tema, i tusinde år var jagten forbeholdt alle. I middelalderen blev
jagten dog mere og mere et privilegium for kongen og adelen, der også ejede skovene. Der
begyndte at komme flere og flere påbud, som havde til hensigt at mindske jagten for den
almene bonde

.
I middelalderen var de fleste skoler ved enten klostrene eller domkapitlerne. I
senmiddelalderen blev der oprettet mange latinskoler i købstæderne, som synes at have stor
søgning. Her blev der undervist i dansk, tysk og regning

Dengang betalte Riddere selv for deres udrustning, så for at få penge til denne, blev mange
mennesker taget til fange bare for at få løsesummen.

Sengene var meget små – ikke fordi det var små mennesker, men fordi man sad op og sov på
grund af kulden.

Der blev doneret mange penge til kirken. Jo flere penge man donerede jo tættere på alteret
blev man begravet, og lige under gulvbrædderne, så der duftede ikke ligefrem af chanel nr 5.
Sikkert derfor duftæggene blev opfundet.

Der var et enkelt rum med rekvisitter fra slottet, som grundet restaurering og nybyggeri, først
genåbner i 2023.

Guidet Byvandring
På grund af de store brande, der har hærget byen, var der ingen skarpe hjørner på
bygningerne i byen, så brandbilerne hurtigere komme om hjørnerne.
Rosebækken –også kaldet skidtrenden, er en middelalderlig voldgrav med en 110 m mur af
kampesten.

Adelgade har sin bredde fordi det var en gennemgående vej, så der skulle være plads til
kongens heste og soldater.

Nyenstad ligner Nyboder, men da den blev bygget omkring 1600 tallet, altså før Nyboder, så
må det være Nyboder der ligner Nyenstad  som var soldaternes boliger. Da soldaterne
forlod Nyenstad, blev det de fattiges kvarter. I dag er det primært luksus lejligheder.

Vor Frue Kirke – da Dronning Magrethe I’s søn Olav bliver konge af Danmark og Norge,
byggede han kirken efter de vandt krigen mod Sverige.
Her ser man gravstene i murerne.

Korsbrødre Gård – består af 3 grundmurede huse, som Kong Chr. 3 forærede et til hver,
Kandsler Johan Friis, Toldergård og Sognepræsten, husene er stadig beboet i dag.
Torvet - under renovering
Området blev i 1540’erne omlagt til turneringsplads af Christian 3.
Det forventes der vil være vigtige spor med relation til byens opståen og middelalderlige
udvikling. Nyborg må i middelalderen regnes som en såkaldt ”Højby” – en prægtig by, hvor
bebyggelsen har befundet sig ca. 4,5 meter over det omkringliggende terræn. Det forventes,
at undersøgelserne kan finde den nordlige afgrænsning på by grundene før faldet ned imod
voldgraven begynder.
Undersøgelserne på Torvet vil gøre det muligt at tage flest mulige hensyn til de arkæologiske
levn, ligesom resultaterne kan få indflydelse på Torvets endelige udformning.

Den fredede port Landport blev etableret i 1550’erne som et vigtigt led i Christian 3.s
monumentale fæstningsanlæg omkring Nyborg.
Under de storstilede fæstningsarbejder i 1660’erne blev hvælvingen forsynet med sin
karakteristiske overbygning og var fra da af den eneste port mulighed for al trafik mellem Østog Vest Danmark op til 1936.
Landporten ligger således på historiske Rigets Hovedstrøg, der går gennem byen og ender på
Kongens Skibsbro. Med sin 40 meter lange hvælving er Landporten Nordens længste byport.
Porten lukkedes hver dag kl. 22, for at
beskytte byens borgere, så hvis man ikke
var kommet ind, måtte man pænt vente til
næste dag, når den åbnede igen.

Fra Landporten gik vi op til Nyborg vold, hvor vi skulle indtage aftensmaden. Uheldigvis var
der ved en misforståelse kun dækket op til 70 personer, der gik lige lidt tid for at rette på
misforståelsen.

Vejr guderne var med os og med en flot og skyfri himmel og dejligt varmt, foreslog vi, at de
kunne dække til de manglende 10 personer udenfor, hvilket virkelig var en fantastisk løsning.
Vi fik luft og ikke så meget larm, samt i kompensation fik vi 2 flasker vin til deling – jaaaaa 

Efter dette tag selv bord, som i øvrigt var ok, fandt vi vores pladser til forestillingen. Vi havde
fået super gode pladser

Kl. 19.30 sharp, tonede Flemming Jensens behagelige stemme over højttalerne, hvor han
kom med nogle vigtige informationer og præsenterede forestillingen, bl.a. med ordene ”vi vil
her præsentere stykket ”Frøken Nitouche med et twist” og det skal jeg da love for det var. Der
var lidt fra ”Sommer i Tyrol”, en som jeg ikke kan huske, ”Tour de France” og til sidst men ikke
mindst sang ”Poul Reichard og Ghita Nørby” jaa det er skam sandt  også lidt fra nutiden
med Post Nord osv.
Det var en fantastisk blanding af gammelt og nyt,
en god historie som ikke faldt ved siden af, selvom
mange tidsaldre var blandet godt sammen:
Vanvittigt morsomt sat sammen.
Skuespillet, mimikken og indlevelsen, var naturlig
og godt spillet. De sang alle sammen som en drøm
og alle de små sjove indslag, gjorde, og jeg tror, jeg
kan snakke for hele selskabet, morede sig
kosteligt. Mener ikke at jeg har set et så morsomt
stykke i mange mange år.
Efter stykket var stemningen helt i top, og ved ankomsten til bussen, fik vi som en
overraskelse en vand/øl samt en hjemmelavet/bragt sandwich, lidt til hjemturen, det var der
sørme også tænkt på, så var der ikke et øje tørt.
Tak endnu engang Peter Kay og hjælpere for et fantastisk, både lærerigt og velforberedt
arrangement, og selvom tidsplanen var ved at smutte, ja så fandt du en løsning, som ingen
kunne være utilfreds med.
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PS: Vi glæder os allerede nu til næste år med et lige så fantastisk arrangement som i år 

