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Årsberetning 2016
Nyborg Museumsforening
Af Ivar Hviid, formand

Årets første programpunkt var den
13. udgave af Vintergåtur a la Gammel Dansk. Årets tur gik rundt om
Nyborg Fæstnings voldgrave den
17. januar, hvor ca. 80 deltagere fik
historien fortalt af bestyrelsesmedlem
John Maalø Larsen, og otte flasker
med diverse bittere hjalp med til at
holde blodomløbet i gang.
Nyborg har mange købmandsgårde,
herunder Fr. Nielsens Købmands-

gård, og den 25. februar fortalte Pia
Sigmund, der selv nedstammer fra
Kruuse-slægten, om slægtens historie, hvorefter foreningsmedlem Ulrik
Nielsen berettede om Fr. Nielsens
Købmandsgård og sin families historie. Efterfølgende var der rundvisning på Købmandsgården, og afsluttende kunne man over en øl/vand
stille spørgsmål til oplægsholderne.
Fra bestyrelsen skal lyde en stor tak
for gæstfrihed til familien Nielsen.

Fig. 1. De fremmødte medlemmer glæder sig til et lille glas ved voldgraven i Hansens Have.
Foto: Ole Christiansen.
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Fig. 2. Ulrik Nielsen og Pia Sigmund i fin form. Så fin, at arrangementet måtte gentages! Foto:
Peter Engel.

Fig. 3. Formanden ønsker Britt Bursøe tillykke med at være medlem nr. 500. Foto: Peter Engel.
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Dette arrangement var overtegnet, så en gentagelse fandt sted den
3. marts.
Den 12. marts deltog tre repræsentanter fra bestyrelsen i SAMMUS’
årsmøde i København, der afholdtes
på Danmarks Designmuseum. SAMMUS står for SAMmenslutningen af
MUSeumsforeninger i Danmark.
Den ordinære generalforsamling blev
afholdt den 31. marts, igen med meget
stort fremmøde – over 100 medlemmer deltog. Generalforsamlingen blev
indledt med fællesspisning på Café
Danehof. På valg var Peter Engel,
John Maalø Larsen, Elin Høj Jensen og Anne-Berit Høj Nielsen, der
alle blev genvalgt. På generalforsamlingen kunne vi fejre, at medlem nr.
500, Britt Bursøe, var indmeldt i
foreningen. Britt Bursø fik overrakt

en buket blomster og to-bindsværket Nyborg – Danmarks Riges Hjerte.
Efter generalforsamlingen fortalte
museumsdirektør Erland Porsmose
om vinderprojektet i Nyborg Slots
arkitektkonkurrence, og museumsinspektør Mette Ladegaard Thøgersen forelagde muligheder og planer
angående museumsfærgen BROEN.
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand – Ivar Hviid.
Næstformand – Rasmus Agertoft.
Kasserer – Peter Engel.
Sekretær – John Maalø Larsen.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Elin
Høj Jensen, Anne-Berit Høj Nielsen og Erik Press. Suppleanter Jørn
Lohmann og Torben Kragh Jensen.
Suppleanterne deltager i alt bestyrelsesarbejde.

Fig. 4. Repræsentanter fra Østfyns Museers ledelse og de to tilhørende museumsforeningers bestyrelser nyder solen og den gode stemning i Johannes Larsen have. Foto: Peter Engel.
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Ivar Hviid, Rasmus Agertoft og
Elin Høj Jensen udpegedes til fortsat
at sidde i Østfyns Museers bestyrelse.
Den 13. april afholdtes et fællesmøde mellem Østfyns Museers ledelse
og formændene for museumsforeningerne i Nyborg og Kerteminde
med henblik på en drøftelse af forskellene mellem de to foreningers
arbejde, herunder blandt andet om
der fremtidigt skal gives Østfyns
Museer en entrékompensation, da
foreningernes medlemmer har en
for
delagtig gratisordning ved besøg
på alle museets afdelinger.
Samtidig blev rabatten på 10 %
for vores medlemmer i museumsbutikken afskaffet. Til gengæld blev
der åbnet op for at give mulighed for
særlige medlemsrabatter.
Vi kæmpede hårdt for at bevare
muligheden for at give rabat på medlemskaber tegnet til julemarkedet og
i den resterende kontingentperiode.

Under Kulturnatten den 3. juni havde medlemmerne mulighed for at
blive præsenteret for dels en ny bog
om jagt, dyrehaver og jagtforeninger,
dels for årets udgave af Nyborg – før
& nu, hvortil flere af foreningens
medlemmer havde bidraget med ar
tikler. Endvidere var der lejlighed til
at forny medlemskabet og modtage
medlemskort og årsskrift og således
spare foreningen for store udgifter til
udbringning.

Den 20. april var vore medlemmer
inviteret til et møde på Nyborg Slot,
hvor museumsdirektør Erland Porsmose og arkitekt Peter Holm fortalte
om Nyborg som kulturarv. Arrangør var Foreningen for Bygnings- og
Landskabskultur

Den 9. juni var bestyrelsen inviteret
til møde med Kerteminde Museumsforenings bestyrelse, hvor der blev
givet håndslag på, at der skal være
et godt samarbejde, bl.a. med fælles
bestyrelsesmøde en gang årligt. De
to foreninger blev enige om, at de i
fremtiden vil erfaringsudveksle og
harmonisere, men kun hvor det giver
mening for den enkelte forening.
Der fortsættes blandt andet uændret
med to årsskrifter og med det samme kontingent i de to foreninger.
Dog aftaltes det specielt, at vi fortsat
kan sælge julemedlemskaber til kr.
150,00. Begge foreninger skal justere
deres vedtægter, så de kommer til at
stemme overens med Østfyns Museers vedtægter. For eksempel vedrørende bestyrelsens sammensætning.

Ved Nyborg Skyder Sommeren Ind den
21. april bidrog museumsforeningen
med en guidet tur voldgravene rundt
v/bestyrelsesmedlem John Maalø Larsen.

Den 12. juni gik turen til Kullerup
Kirke, hvor bestyrelsesmedlem Rasmus Agertoft fortalte om kirkens
spændende historie. Efterfølgende be
søgte vi herregården Juulskov, hvor
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Fig. 5. Medlemmerne gør sig klar til at høre Rasmus fortælle om Kullerup Kirke. Foto: Ole
Christiansen.

Fig. 6. Efter den spændende indføring i Juulskovs historie nydes kaffen og de indkøbte linser.
Foto: Ole Christiansen.
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Fig. 7. Torben Munk i museumsforeningens bod. Foto: Peter Engel.

Fig. 8. På Færøernes vilde vover! Foto: Kirstin Eliasen.
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Ida og Erik Willadsen viste rundt og
berettede om familiens og gårdens
historie. Der sluttedes af med kaffe
og lækre linser. Da også dette arrangement var overtegnet, blev turen
gentaget den 2. august.
På Danehofmarkedet den 2. og 3. juli
var foreningen repræsenteret med en
bod, hvor der var mulighed for at
få en god snak med gamle og nye
medlemmer samt at afholde en quiz
Gæt en ting. En stor tak til de frivillige medlemmer, som hjalp til i vores
bod.
Årets sommerferie kunne medlemmerne afholde på Færøerne, idet et
af vore medlemmer, middelalderar-

kæolog og færing Kirstin Eliasen, havde arrangeret en uges ophold med et
overdådigt kultur- og naturhistorisk
indhold. Fra bestyrelsen skal lyde en
stor tak til Kirstin for initiativet.
Ved Nyborg Kampdage den 10. og
11. september ydede flere medlemmer hjælp til byggeriet af en borg.
Den 24. september var medlemmerne inviteret til det første af en forhåbentlig lang række af Sankt Mads
Markeder. Det bliver i hvert fald
ikke det sidste, da der var en særdeles
fin opbakning til arrangementet.
Den 24. september deltog Erik Press
som repræsentant for Nyborg Muse-

Fig. 9. »Og de bar stadig ØL IND!« Det var vist godt, der var arrangeret buskørsel frem og tilbage! Foto: Ulla Billum.
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Fig. 10. Claus fortæller den ivrigt lyttende skare om de seneste resultater af udgravningerne på
Slotsholmen. Foto: Peter Engel.

Fig. 11. For de fleste medlemmers vedkommende var det vist første gang, de opholdt sig i en
arrests løbegård! Foto: Peter Engel.
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umsforening i SAMMUS tema-mø
de på Fængselsmuseet i Horsens.
Den 15. oktober besøgte foreningen
Refsvindinge Bryggeri med fortælling
om bryggeriets historie og efterfølgende ølsmagning. Da man smagte
23 forskellige af bryggeriets produkter, var det vist godt, der var arrangeret buskørsel frem og tilbage!
Den 1. november var der rundvisning ved udgravningerne på slotspladsen v/Claus Frederik Sørensen.
Efterfølgende viste arkitekt og kulturarvsmedarbejder Peter Holm og
tidligere politibetjent Niels Jespersen
rundt på Politigården, som fremover
bl.a. skal huse dele af Østfyns Museers administration.

Fig. 12. Ketty præsenterer en af Dragtlaugets
flotte kreationer. Foto: Peter Engel.

Fig. 13. Den hårdtarbejdende bestyrelse holder møde hos Peter og Agnete. Fra venstre med uret
rundt: Torben, Erik, Jørn, Mathias (Østfyns Museer), Ivar, Rasmus, Anne-Berit, John, Elin.
Foto: Peter Engel.
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Den 9. november afholdtes foredrag om middelalderens dragter på
Nyborg Slot ved Dragtlaugets formand, Anne-Berit Høj Nielsen, der
fortalte om laugets arbejde og præsenterede en del af dragterne ved
levende modeller.
Den 3. og 4. samt den 10. og 11.
december var foreningen repræsenteret på julemarkedet med en bod
i riddersalen, hvor der blev tegnet
nye medlemmer, solgt Hans Eriksen
kataloger, solgt Lokalhistorisk Arkivs
kalendere, udskænket smagsprøver
og solgt øl. Vi var lidt spændte på,
om der ville komme lige så mange
forbi vores bod, som der plejer på
Borgmestergården. Men vi blev glæ
deligt overraskede; udstillingen med
dragter fra DR’s julekalender trak
mange besøgende, og køen ind til
udstillingen var lige ved siden af vo

res bod. Også ved denne lejlighed
var der heldigvis mange af vore medlemmer, som bistod med en hjælpende hånd.
Det kan oplyses, at der pr. 31. de
cember 2016 var 560 betalende med
lemmer af museumsforeningen.
En repræsentant for Østfyns Museer
har deltaget i vore bestyrelsesmøder. Det giver os en god indsigt i det
aktuelle arbejde i museets Nyborgafdelinger.
Tak til alle bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter for et solidt arbejde også
i det forgangne år. Også tak til de
af foreningens medlemmer, der har
ydet bidrag til foreningens bedste.
I er altid villige til at påtage jer de
nødvendige opgaver, for at foreningen kan trives.

