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Nykøbings middelalder
Kom med Museum Lolland-Falster på byvandring i Nykøbing F.
to gange i sommerferien
Kom med på en spændende byvandring i middelalderens tegn, når Signe Fog Mogensen
middelalderarkæolog ved Museum Lolland-Falsters viser rundt i den gamle købstad.
“Nykøbing Falster er fyldt med spor fra dengang, hvor her boede konger, dronninger og
prinser og ikke mindst da, der lå et slot med tårne og spir i byen,” fortæller Signe og
fortsætter “men faktisk startede byens storhed længe før det smukke slot blev opført. På
sommerens to byvandringer dykker vi ned i tiden før det poppøse slot. Dengang her lå en
middelalderborg, og kongen rejste fra landsdel til landsdel for at holde styr på sine
købstæder.”
Turen går rundt i den gamle købstads gader og stræder, hvor der undervejs fortælles
virkelige historier, finurlige bemærkninger og sjove anekdoter fra Nykøbings spæde år. For
hvordan så Nykøbing egentlig ud og hvorfor ligger den, hvor den gør? Hvem bestemte
egentlig i byen og hvilken indflydelse havde kongen og kirken på byen? Hvordan så
hverdagen ud for en helt almindelig borger og kan vi se spor af den, den dag i dag?
“Jeg glæder mig til at tage interesserede med en tur rundt i middelalderens Nykøbing og
komme med svarene på ovenstående spørgsmål, vise byens skønne detaljer og få en god
dialog med deltagerne,” fortæller Signe afsluttende
Turen går fra kongens slot i nord til byens samlingspunkt på Torvet og slutter ved kirken og
klostret i syd. Så sørg for godt fodtøj – der er meget vi skal se!

Billedtekst: Nykøbing Slot
For yderligere oplysninger og interview kontakt: Signe Fog Mogensen, 5251 3074
/sfm@museumlollandfalster.dk

Hvornår: 28. juni og 21. juli 2022, fra 14-15
Mødested: Slotsruinen ved Nordisk Films Biografer, Slotsbryggen 5, 4800 Nykøbing F.
Pris: voksne 95 kr., børn u/18 år 30 kr.

