nyborg slot
– Danmarks ældste
bevarede kongeborg

Tilbud til skoler

nyborg slot
På Nyborg Slot, der blev grundlagt omkring 1170, kan man stadig gå rundt
i de lokaler, hvorfra Danmarks konger og dronninger regerede Danmark
fra starten af 1200-tallet til midten af 1500-tallet.
Et besøg på Nyborg Slot er en fortælling om demokratiets vugge: Her mødtes det danske parlament
Danehoffet i middelalderen, og her blev rigets første grundlov – håndfæstningen fra 1282 – underskrevet.
Nyborg Slot er således det tætteste, vi kommer på et middelalderens Christiansborg, og bliver derved et af
de vigtigste monumenter fra Danmarks middelalder. Her fortælles med andre ord ’middelalderkapitlet’ i
historien om et af verdens ældste monarkier.

Danehofsalen
Træd ind i det eneste bevarede rum, hvor den danske konge mødtes med sit parlament i middelalderen.
Parlament og grundlov er vigtige skridt i udviklingen af ikke bare det danske, men det europæiske
parlamentariske og demokratiske system (jf. Demokratikanon). Udstillingen omhandler det middelalderlige
Danehof og er en fortælling om magt og demokratiets spirende begyndelse. De nyistandsatte lokaler
indbyder til både fordybelse og leg.

Rustkammeret
Besøg en af landets største udstillinger om våben og rustninger fra middelalderen og renæssancen. Som
skoleklasse/institution kan man booke en særlig rundvisning, der fokuserer på våbnenes/rustningernes
historie, middelalderens og renæssancens krigsførelse. Her fortælles bl.a., hvor skævt et billede af
middelalderens våbenbrug samfundet har i dag – der er med andre ord langt fra Hollywoods fremstillinger
af middelalderens krig og våbenkunst til ”hvordan det virkelig foregik”.

Dronningens riddersal
Besøg Nyborg Slots middelalderlige riddersal fra Dronning Margrethe 1.’s
tid, dengang danske herskere regerede over alle de skandinaviske
riger i Kalmar-unionen; det geografisk største rige i Europa. Her
fortælles om middelalder- og renæssancehoffets prægtige fester,
og om hvordan slottet har dannet ramme for sådanne. Her
kan man bl.a. opleve et festopdækket renæssancebord og
beundre herskabets smukke tøj. Samtidig udstilles en
række genstande, der giver et godt indblik i, hvordan
det til tider prægtige liv ved hoffet har set under
Christian 3. (konge 1536-1559), der gjorde Nyborg
til sin residensstad. Det nye reformerte kongeriges
første hovedstad.

Fadeburet
Der er noget for alle sanser, når man besøger
slottets fadebur. Fadeburet indeholder både
staffage, men også rigtig mad – så du/I kan
godt glæde jer til den kraftige ”duft”, der
møder jer, nå I træder ind i slottets gamle
kælder. Man kan samtidig fordybe sig/lege
ved borde og bænke og høre historier om det
daglige liv på slottet.



Nyborg Slots historie
Nyborg Slot blev grundlagt i slutningen af 1100-tallet
og var i århundreder et centralt mødested for rigets
magtfulde mænd og kvinder: På slottet blev Danmarks
første ’grundlov’ (Erik Glippings håndsfæstning 1282)
underskrevet; og her mødtes datidens parlament
– Danehoffet – helt frem til 1413. Samtidig fungerede
slottet frem til 1560 som residensslot for danske konger
og dronninger og var et betydningsfuldt magtcentrum – et
middelalderens Christiansborg.
Flere af Danmarkshistoriens vigtigste begivenheder
kan relateres til Nyborg Slot: f.eks. Erik Glippings
håndsfæstning fra 1282, der var Danmarks første grundlov,
samt hvordan Nyborg By fungerede som hovedstad for
Christian 3. i det nye reformerede lutherske rige. Som
yderligere eksempel kan nævnes, at Margrethe 1.’s
og den norske konges søn Oluf i 1377 underskrev sin
håndfæstning som konge af Danmark på Nyborg Slot.
Ved faderens død i 1380 blev Oluf automatisk konge over
Norge, og grundstenen til Kalmarunionen bestående af de
tre nordiske riger under dansk overhøjhed blev lagt.
Listen af historiske begivenheder, der kan relateres til
Nyborg Slot, er dog lang, og vi giver gerne forslag til
historier og temaer med det formål, at de skal være nemme
at integrere i jeres undervisningsforløb.

Undervisningstilbud
Vi ønsker, at museet fremstår som en stærk samarbejdspartner for den danske folkeskole. På Museet
beskæftiger vi os generelt med middelalderens og renæssancens historie og spænder bredt lige fra
dagligdagshistorier til fortællinger om større nationale sammenhænge. Vi tager som regel udgangspunkt
i de inspirerende rammer, som Nyborg Slot danner, og vælger således at fortælle vores historier med
udgangspunkt i slottets historie. Det er målet, at vores mange fortællinger serveres på en måde, hvor eleverne
kan spejle sig i historien og ved genkendelsens glæde skabe forståelse for både datidens og nutidens samfund.
Museet er egnet til en tur
på egen hånd, hvor man
kan benytte de forskellige
udstillinger til at vælge
emner inden for bl.a.
historieundervisning,
kristendomskundskab,
dansk eller billedkunst. Det
er samtidig muligt at bruge
voldarealerne omkring slottet
til idrætsaktiviteter m.m. Man
kan også vælge en guidet
tur rundt på slottet, hvor
et udpluk af slottes mange
forskellige historier fortælles.



Opfyld folkeskolens trinmål
På museet arbejder vi aktivt med folkeskolens mange trinmål bl.a. inden for fagene: dansk, historie,
billedkunst, samfundsfag og kristendom, og hvordan disse ændrer sig fra klassetrin til klassetrin. Vi
står derfor også til rådighed med specialiserede ture eller skoletjenesteforløb, der tager udgangspunkt
i særlige emner og fag. Det er således muligt at booke et undervisningsforløb/rundvisning, hvor man
i samarbejde med slottets personale vælger at fokusere på en specifik historie/problemstilling med
relation til slottets udstillinger – eksempelvis om middelalderens Danehoffer. Dyk ned i den dramatiske
historie med udgangspunkt i fortællingen om den første grundlov og magtkampen i Danmark, der førte til
Danmarkshistoriens foreløbigt sidste kongemord i Finderup Lade i 1286. Mordet er aldrig opklaret, selvom
en gruppe stormænd blev dømt for det, mens den bare 11-årige konge sad og frygtede for sit liv, i selve det
lokale, hvor historien fortælles.

Praktisk information
Med henblik på at spise sin medbragte mad – spørg endelig om muligheden herfor, når arrangementet
bookes.

Priser
Alle børn under 18 år har gratis adgang. Det samme
gælder lærere og pædagoger i følgeskab med skoleklasser,
børnehaver og øvrige undervisningsinstitutioner, der
besøger museet i forbindelse med undervisning. En
rundvisning på slottet tager ca. en time.
• Rundvisninger på hverdage og inden for normal 		
åbningstid: 550 kr.
• Rundvisninger i weekender: 550 kr. + 1200 kr.
• Rundvisninger uden for normal åbningstid:
550 kr. + 1200 kr.
• Rundvisninger for skoler og institutioner i Kerteminde
og Nyborg Kommuner er gratis.

Åbningstider
April - maj:
Juni - august:
September - oktober:
November - marts:

tirs-søn
man-søn
tirs-søn
lukket

kl. 10-15
kl. 10-16
kl. 10-15

Find vej
Det tager ca. 20 minutter at gå fra Nyborg Station til Nyborg
Slot. Der er 200 meter til det kulturhistoriske museum
Borgmestergården, der ligeledes hører under Østfyns Museer.
Nyborg Slot
Slotsgade 34
5800 Nyborg
Tlf. 65 31 02 07
nyborgslot@ostfynsmuseer.dk
www.nyborgslot.dk



