
Nyborg 1862 

Nyborg omkring Midten af forrige 
Aarhundrede. 

Af Axel Pontoppidan. 

Nyborg er en By med smuk historisk Fortid - gen
nem Tiderne i særlig Grad præget af sin Fæstning og 
Garnison, ,en ej,endommelig By med et Sammenhold in
denfor Borgerskabet, som Imn kendes faa andre Steder, 
og dertil en By, hvor Miiitær,et lige ned til vore Dage har 
spillet en betydelig Rolle. 

Oprindelsen til Byen er Slottet, som er hygg,et 1170 
af Hertug Knud, Valdemar den Stores Søstersøn, til 'Lan
dets Forsvar og Værn mod de v,endiske Sørøvere og an
lagt dybt i Bunden af den aabne Nyborg Fjord paa en 
Bakke, der som en Halvø strakte sig ud i Vigen. Det 
laa her omgivet af Vand paa de 3 Sider, medens den paa 
den 4', den østre Side, var begrænset af Eng- og Mose
drag, alt velegnet til Forsvar. 
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4 AXEL PONTOPPIDAN 

Det fik Navnet Nyborg, i Modsætning til en noget æl
dre Borg, der var bygget længere inde i Landet ved den 
dengang sejlbare Vindinge Aa's Udløb. I Læ af denne 
nye Borg voksede ganske naturligt eft01·haanden en lille 
By op, der blomstrede ved sin Handel og Søfart og som 
i det 13' og 1.4' Aarhundrede, bl. a. paa Grund af sin 
oentra1e Beliggenhed i Riget, der dengang som bekendt 
ogsaa omfattede de skaanske Provinser og Sønderjylland 
til "Ejderen, fik en ret stor Betydning, paa en Maade 
som <Cn Hovedstad, idet den blev Sæde for de saakaldte 
DanehoHer, d. v. s. den af gejstlige og verdslige S~or

mænd sammensatte Rigsforsamling. Valdemar Sejr gav 
By·en de første Privilegier, der fornyedes og udvidedes 
fier·e Gang:e, indtil Byen 12 71 fik sin Stadsret af Erik 
Klipping. En Mængde Kong.ebreve, daterede Nyborg, vi
ser, hvor ofte og hvor længe Koug·en opholdt sig paa Slot
tet. Her b1ev Erik Menved, Erik Klippings Søn, kronet 
12 7 G,. og her fødtes Christiern II l' Juli 1481. 

Under Sv.ensk·ekrigen 1658- 60 led Slottet en ilde 
M.edfart, Handelsflaa<len blev ødelagt , og Fattigdommen 
bredte sig ov·er Byen. I 1722 b1ev 3 af Slottets Fløje 
nedr.evne, og Materialerne førtes til Odense til Anvendelse 
v.ed ·Opførelsen af Odense Slot. Den tilbageblevne store 
Vestfløj bJev nu •en Tid brugt til Kornmagasin og senere 
som Depot og Tøjhus for Byens Garnison. Faa anede 
dengang, at der uneler det misrøgtede Ydr.e skjulte sig en 
Bygning af fr.emr.ag·ende historisk Interesse, som nu frem
træder i smuk restaureret Stand. 

Endvider.e var Nyborg som bekendt en Fæstning i Mid
delalder.en. De Volde og Grave, hvoraf endnu findes R·e
ster, bloev opførte 1629 under Christian IV. Efter Slaget 
v·ed Nyborg 1659 gennemførtes nye omfattende Befæst
ningsanlæg, som yderlig·m··e blev forstærkede under Frede
rik IV l 720. Endnu i Christian VI' Regeringsaar anlag
des nye Værker. 
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Fæstningen var meg,et uregelmæssig og bestod af 7 
Bastioner, l Homværk, 2 RaYeliner og l Stj erneskanse. 
Men særlig stærk har den næppe være t, - i Svenskekri
g,en blev den erobret, ligesom den under General C. V. 
Baron Guldencrone, der dengang var Kommandant, maat
te overgive sig i 1808 til Spanierne, hvis Øverstkomman
derende var Marquis de la Romana. Efter 3 Dages Op
hold i Fæstningen indskibede Spanierne sig til Spanien, 

Udsigt over Bæltet fra Nyborg Fæstning 

og da de ikke havde Plads paa Skibene til deres Heste, 
slap de dem løs. De kom nu i Kamp med Nyborghe
stene, og Enden blev, at de bed hverandre ihjeL Dette 
sk,ete paa Juelsbergs Marker, og naar Valmuerne der, 
hvoraf der findes ualmindeligt mange, stadig er saa blod
røde, siges Grunden dertil at være de spanske Hestes Bloo. 

Adgangen til Byen fandt kun Sted ad 2 Veje, den 
ene gennem Frederik III' Landport fra 1660, som til-
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ligemed den pragtfulde Lindealle endnu er bevaret som 
et 'ejendommeligt og enestuaende Miride fra den Tid, og 
den anden g.ennem ·den i 1855 nedbni.dte Strandport, 
der laa meUem "Ny Strand Bastion" og "Prins Chri
stians Bastion". Indenfor Strandporten, der bar Christian 
VI' kronede Navne træk i Guld, laa den af Byen fornylig 
neelrevne Hovedvagt, der omkring .Midten af det 18' Aar
hundr<ede kaldtes Strandvagten. 

Paa dette Tidspunkt var der i Fæstni1~gen ikke færre 

Strandporten 

end 3 Vagter: Den daværende Hovedvagt ogStokhus,l), der 
laa i Stendamsgade nær Byens Torv, Havelinvagten ud
for .~andporten og endelig den ov·enfor nævnte Strand
vagt, dier som den ogsaa senere kaldLes Strandportvagt, 
den nu nedr-evne Hovedvagt. 

Der er nogen Tvivl om, hvornaar denne Hovedvagt 
blev bygget. Saavel Trap som andre Forfatter·e anfør·er, at 
den b1ev bygget 1645, og vist er det, at der paa dette 
Sted i Volden paa Christian IV' 'Tid var en Gennem
gang, men Tegninger fra Ingeniørkorpsets Arkiv. siger, 
at den "-er bygget af nye" 1 7 45. Vagten ses tydeligt paa 

1) Solgtes til Nedrh·ning 1S54. 
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-et Kort fra 17 61 og- var da kun paa 1 Etag-e, der in
deholdt Forstue, Offioersstue og "Corps de garde". Sam
tidig mea at Strandporten blev nedbrudt, forhøjedes 
Strandportvag-ten, der da fik sit endelige Navn Hoved
vagten, med 1 Stokværk. Siden da vedblev denne Vag-t 
.at tilhøre Militæret, hvis Centrum den var, udenom hvil
ken alle de sma:1 BY:;aserner laa. Dag- og Nat vandrede 
"Post for Gevær ' · 01 an Geværstøtteme, Patrouiller gik ud 

Hovedvagten i Nyborg. 

,og kom tilbage, og Honnør blev afgivet Døgnet runat 
saavel af Posten som af den. samlede Vagt. Hver anden 
Time blev der "løst af", - ikke alene Posten her, men 
,ogsaa Posterne ved Landporten og ved Stjerneskansen og 
Ravelinvaglie n. Og hver Aften Kl. 9 traadte V agten til 
Gevær, Vagtkommandøren udgav da Feltraab, hviskede 
Navnet til højre Fløjmand, der ligesom det øvrige Mand
.skab stod med præsenter-et Gevær; d.enne lod _ det gaa vi-
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dere til venstre Fløjmmid, der igen gav det til Vagtkom
mandøxen, og ofte hændte det, at Navnet undervejs var 
b1evet forvekslet, - saa om igen! 

V agtbygningen i rideholdt end videre Garnisonens Ar
rest " Cachotten", og foran Vagten blev Jer hver Morg~m 

og Aften blæst R·eveille og Retraite, ligesom Tappenstre
gen paa Hær•ens Højtidsdage udgik fra denne. Naar dette 
skete efter Mørkets Frembrud, var V agtmandskabet for
synet med tændte Lygter, der v·ed Marchen gennem Byen 
bragte •en eg@ Stemning med sig. 

Tusinder af Fynboer har gode personlige Minder fra 
denne Vagt, ja selv Kong Frederik VIII har her staa.et 
paa Post foran det røde Skilderhus. Først i 1913, da 
Garnisonen forlod Byen, overgik den gamle historiske 
Vagt til Civiladministrationen. Nu er Bygningen som sagt 
sløjfet, og et af By•ens smukkeste Minder fra Fortiden 
er uds1ettet. -

Nyborg har til aUe Tider blandt de fynske Byer væ
ret noget for sig selv med sit lyse og venlige Udseende .. 
Voldene, hvis grønne Skrænter man overalt saa for En
den af Gaderne, gik omkring hele Byen og adskilte 
denne helt fra Omverden€ll ; man elskede at færdes der, 
og smukt var der ogsaa paa aUe Aarstider, grønt og 
friskt om Foraaret, hvor Børnene plukkede VioLer paa 
Skr.aaningerne; om Sommeren, naar der var tæt Skygge· 
under de gamle Træers store Kroner; om Efteraaret, 
naar man fra Bastionerne ind ov,er Byen kunde se Dron
ning Margrethes Kirke~pir i Silhouet, medens til den an
den Side Blikket kunde vandre frit henover det aabne 
Forterrain; og endelig om Vinteren, naar Sneen Iaa ren 
og hvid længe efter, ~t den var smeltet nede i Gaderne. 
Disse, der nedenfor Voldene var saa smalle, at 2 Vogne 
kun knebent kuride komme forbi hinanden, var brolagte 
med smaa runde toppede Sten med et smalt Fortov, der 
stødte op til en saa godt som altid snavset Rendesten. 
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"En By er dens Volde", siger hos Renan en af Alba
Iongas Patriciere om Rom. Dette gælder ogsaa Nyborg, 
hvor den gamle Fæstning ganske beherskede Byen. 

Og ·endnu den Dag i Dag er Byen præget af at være 
en gammel Fæstningsby, og det til Trods . for, at kun 
faa Rester er tilbage af Voldene, og Kommandantgaarden 
bag Graven paa Torvet anvendes til offentligt Kontor. 

I 1869 nedlagdes Nyborg som Fæstning. 
Som Garnisonsby har Byen altid haft en meg.et smuk 

Position med rige Traditioner, der gennem mange Aar 
holdbes i Hævd, _og vi vil nu i det følgende gøre Prins 
Frederik af Danmarks Ophold i Nyborg til Genstand for 
særlig Omtale. Dette Besøg, som fandt Sted indenfor 
denne Pteriode, hvortil nærværende Beskriv-else Imytter sig 
og som kastede Glans ov·er Nyborg, varede fra Foraaret 
1861 til Jul smi1me Aar, dog afbrudt af Sommermaa
nederne. ·Den ung•e "Prins varidt alles Hj-erter ·i den lille 
Garnisonsby, og disse Blade vil saaledes ogsaa bringe 
Bud om hans varme Sindelåg og den udmærkede Maade, 
hvorpaa han kom i Berøring med Byens Borgerskab og 
Omegn. 

Det var ·efter Fr-ederik VII' Bestemmelse, at Prin
sen, der Aaret i ·Forvejen umiddelbart efter sin Konfi.r
mation var blevet udnævnt til Sekondløjtnant, blev ansat i 
Nyborg for der at g·ennemgaa en praktisk Uddannelse 
ved 19' Infanteri Bataillon, der i dansk Krigshistorie 
havde et meget smukt Navn, ikke mindst efter 3-Aars
krigen, hvor den som 3' Jægerkorps med Hæder havde 
deltaget i saa godt som alle større Kampe. 

Den 4. April 1861, altsaa i Aar for 75 Aar siden, 
ankom Prins Fr·ederik med Dampskibet "Ge1;da" til Ny
borg, ledsaget af sin Guv•ernør, Artillerikaptajn Louis 
Lund; samt et Følge paa 2 Lakajer, 1 Kusk, samt 2 
Ride- og 2 Køreheste. Prinsen kom sent paa Aftenen og 
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Mev paa Skibsbroen nwdtag·et af Byens højeste militære 
og civile Embedsmænd. Han tog Ophold paa Hotel "Post
gaarden", "Den kong·elig·e P.ostgaard i Nyborg·", hvor 
baade Christian VIII' og Frederik VII' tidlig.ere havde 
boet. 

Ober;t J. V. Neergaard 

Dag·en efter Prinsens -Ankomst var ·Bataillonens "Offi
<:erer tilsagt til Parol hos Kommandø11en, Oberst J. V. 
Neergaard, som bød Hans Kgl. Højhed Velkommen og 
præsenter-ede hver enmelt af Officererne for ham. 

BataiUonschef.en var en Mand i sin bedste Alder, en 
smuk og statelig Officer, Ii~e fyldt 50. I 1853 blev 'han 
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Kommandør for 3' Jægedwrps (19' ·Bataillon), som han 
uddannede til en 'Mønstcrafdeling, og det Ry, hans Afde
ling sbod i, var sikl{<ert en medvirkende Grund til, at Fre
derik VII' bestemte, at Prins Fr.ederik i 1861 netop 
skilide ansættes v.ed '19' Infanteri Bataillon i Nyborg. 

Fæstningens funger.ende Kommandant var Oberst 
F. C. E. v. Meym·. Han var allerede da en gammel ·of
ficer, som alle i Garnisonen elskede paa Grund af hans 
jævne Lig-efr-emhed og Humanitet. J den anselige Kom
mandantbolig førte han et smuld Hus, og kom Frede
rik VII' til By.en og aflagde Obersten Besøg, kunde man 
vær·e Vidne til den rørende Kærlighed, den gamle Officer 
viste Kongen. "Bar·e rolig, hare rolig!" sagde Kongen til 
ham ved Modtag-elsen, "J.eg maa da først ud af Vognen". 
Han døde i August 1863 - 75 Aar gammel, indtil det 
sidste sjælden livlig og aandsfrisk 

Officerskorpset i Nyborg var et homogent Korps med 
en udmærk•et Aand og Tone, et K·orps, hvori ·det blev 
følt som .en Ære at staa. Det bestod foruden af Fæstnin
gens Kommandant og Chefen af følgende Officerer, 
hvoraf flere naaede op i Hær·ens øverste Stillinger : 

Major C. F. v. Bauditr., nylig tilgaaet 'Garnisonen ; Oø
de som tidligoerB Chef for Livgarden; g·ennem mange Aar 
Kommandant i Nyborg og komman:dereride General Jyl
land~Fy@; Kaptajn·erne I. E. A. Magius, F. J. Haxt
hcrusen, I. C. T. J. Thalbitzer og I. C. Darre samt Løjt
nanterne O. C. F. v. Staggemeyer, C. H. Bar.on Adeler, 
C. A. A. I. W. v. Moltk·c, J. Fr. v. Lu.!:ld;., P. C. S. Y. 

F. L. Y. Winsløw, C. F. Y. Krøyer (Adjudant), I. L. Y. 

Larsen - alle Premierløjtnanter og F. L. Y. Hermansen, 
F. W. v. Hansen, W. B. B. v. Vett, E. A. A. v. Marcus
sen, som læste Fransk m.ed Prinsen, H. G. v. Griiner, 
I. K. P. L. v. Pontoppidan, P. L. v. Sorterup og A. F. 
:w. v. Honnens, der, v~d sin Død stod som Adjuta.nt hos 
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Kronprins Fr€derik Endelig Mellemstaben med Garni
sonsauditør N. F. Bjerre og Overlæge I. L. Clemmensen 
samt V:agtmesterløjtnanten i Fæstningen C. vV. v. Lange. 

Prins Frederik. 

Det blev Bataillonens l' Kompagni, Kaptajn Magius, 
der fik Æren og Opgaven at faa Prinsen i Nummer. 

·Prins Frederik gik helt og holdent op i sin Tjene
ste og kom, saa godt som Forholdene tillod det, ind :i 
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alle Detailler, saavd praktislm som teoretiske. Trods sin 
unge Alder havde han en udpræg,et Fø1else af, · hvilke 
Pligter Stillingen som Officer krævede af ham. Han var 
meget samvittighedsfuld ved Udførelsen af al sin 'Tjene
ste, ikk,e mindst Vagttj.enesten, ligesom han var meget 
korrekt i al sin militær,e Paaklædning, - hvilket langt 
fra altid var Tilfæld.et hos de unge Løjtnanter paa den 
Tid. Han var dertil en udmærket Kammerat, der kom 
alle i Møde med Hjertelighed, men levede iøvrigt stille 
og tilbageholdent. 

Hver Formidd~g gik for Prinsen med Udrykning med 
Kompagniet; d ter Frokosten paa Postgaarden red han 
ofte en Tur i den smukke Omegn, J.edsag·et af sin 
Guvernør. ~an Jod til at befinde sig yderst vel i 
den lille idylliske fynske By paa godt 3000 Indbyggere, 
med en Garnison, der var Byens og hele Borgerskabets 
Kælebarn. 

V,ed ·en Fest i Kejherg Skov blev Prins Frederik budt 
Velkommen af Officerskorpset, ligesom han ved fLere Lej
ligheder var Borgerskabets Gæst, saaledes kort før hans 
første Afrejse fra Byen, Torsdagen den 13. J u ni, ved den 
store aarlig,e Fugleskydning i Christianslund Skov (op
kaldt dter Christian VIII) lige udenfor Byen. Saavel Sky
depladsen som Skovhuset var smukt pyntede. Komman
danten, der deltog i Festen, vandt en Smørske ved Kan
didat H. H. A. H. Castenschiolds Skud. Ved Frokosten 
udbragte Aarets Fuglekonge Oberstløjtnant Moltke en 
Skaal for Maj,estælien, medens Ov·erauditør, 'Byfog,ed Boe
ker "i d smukt Foredrag" - som det hedder i Nyborg 
A vis" - udbragte Prins Frederiks Skaal. F o r 'denne 
takkede Prinsen, samtidig med at han udbragte en Skaal 
for det "kjær.e Nyborg" og sluttede med ogsaa at ud
bring•e et Leve for den gamLe Oberstløjtnant. Et Forslag, 
som 'udgik fra Direktionen om at anmode Hs. Kgl. Høj-
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hed om at iridtræde som Æresmedlem i Nyborg Fugle
skydningsselskab, blev af Selskabet, der bestod af over 
100 Mennesker, modtaget med Akklamation, hvorefter 
det behagede Prinsen at svare, at det var ham en Glæde 
at modtage en saadan Opfordring, og han sluUe.de med 
at udbringe et Leve for Sel skabet. I det efterf:Jlgende Bal, 
der begyndt·e Kl. 9, deltog Prinsen med Liv og Lys t. 

Ved disse Lejligheder optraadte Prinsen paa en smuk 
og vindende ~1aade , var en udmærket Taler og faldt iøv
rigt godt til i Byens forskellige Kredse. 

Byfogdens Tale til den unge Tronarving, der vidner 
om hans smukk·e Tankegang og Kærlighed til Konge og 
Land, skal her gengives in extenso. 

%n(en var fnafl)benl!e: 
, S'Det er ibag ben anben ®ang, at bet ljæber• 

fufbe ,Pveru er tilfnfben mig, i Web6orgcre5 91nun 
at ljenuenbe Orbet tH uor ti[ftebeuærenbe ftJrftefige 
®jæft, ~5. S{gL ~øiljeb \l3rinM }Jreberif af S'Dan• 
marf. Z}or et eni:lnu fun fort Epanb af ~ib fillen 
o.øb jeg, ueb et ttttbet feftligt Bag, paa mine egne 
og be .øudge ba ~orfumfebe~ megne ~~. S{gf. ~.øi. 
ljeb ut være uelfommen !jer i 911)6org ~1), og jeg 
tilfob mig bengang at l)ttre, at benne uor mer. 
fomftljilfen uar febfaget af ubeeft og ufJfanbet ®fæ• 
Ile. 9J1en ben .~ilfen, ber ibag bringes SDercEl S{gf. 
S,)øiljeb, ljar bet en noget forffjeffig 2ht ; iffe at 
jeg ljermeb uH fige 2lnbet, enb at jo Ijjertelig ®fæ• 
be og \lSaaffjønmife møller SI:lere\3 ~gi. ~.øiljeb fra 
bet <5fl)tteiaug, i IJuis ill1ibte S'De {Jer ljer taget 
<Sæbe; men vor ®fæbe er bog ibag Manbet med 
en u i El mruor, et uift meemob; tf)i ui ueeb bet jo 
mne, f om bet !j ebber i en gammel <Sang : 

"at mølles og ffiile5, 
Bob er for 9J1enneffet5 S!®t!" 
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ui ueeb bet, at om en ganffe fort ~ib o~n.:inber 

ben <Stunb, ba 5.maafet ni[ nære fat for ~ere!3 ~gi. 
.t?øif)ebs Opf)oib oo ~næfen fJer )Jaa <Stenet, ben 
<Stu nu, ba :J:lere\3 Eøoeoane nif faibe :J:lem f)en til 
anbre ®gne og <Steber. mog for bet næruærenbe 
Øieblif oør ui jo uiftnof føoe at bortmane ben 
<Stt), (Juormeb ~anfen )Jaa ben nær foreftaaenbe 
<Sfifsmi5fe og 2lfffeu fra SDere5 ~!)L .t?øif)eb rige, 
f om truer at tHfføre uor giabe o g feftrige <Stem• 
ni n g ; og f)nab turbe ne[ fJertil nære meer ffiffet 
enb nt faftf)o[be i en Har og ti)belig Q3euibfH)eb 
ben @rinbring, SDere5 ~gL ~øioeb f)er uH rfteriabe 
om ~em, og be ~orf)aaoninger for be fommenbe 
:J:iber, f)ume be f)ar 110ft f)os o5? 

~en ®rinbring, :J:le f)er uH eftedabe om mem 
- ja, jeg uH iffe fmigre og tør bet ei f)eller, bet 
uifbe uære Hgefaa uuærbigt for mig, fom for ben 
~orfnmfing, f)ui!3 Orbfører jeg f)ar lien ~re at 
nære; men <Snnbf)eben ft·æuer, at bet fJfiuer f agt, 
at :J:lere5 ~gr. S)øif)eb f)er ifi{anbt o5 f)ar uunbet 
2llle5 .t/jerter, ben i <Samfunbet f)øiere <Stillebes 
og ben, fom bet fafbe!3, i <Samfunbet ringere <Stil• 
fe(Je,;, ::Den ~ørfte f)ar fufbefig fært at ffatte :J:le• 
re5 naone, ribberlige )Eæfen og ~remtræben, og 
f)ar i bi~fe feet en æbe{ ~laoenliareife af en æbef 
2lanb; ben <Sibfte IJar SDe fængflet ueb mem'l 
,Sæunf)eb, meres Biufafigf)eb og ffiennefæif)ell; f)an 
f)ar erfaret, at ?l:le iffe Iægger ffiægt paa be ®frani 
fer, f om <Stan b og @3tining e Il er s f a a jæunfig og 
fun artfor rettelig o)JftiUe i Biuet, at :J:le i enf)uer 
mnben feer :J:lere~ ill1cbmenneffe og 5.mebborger, og 
at SDe fein et·fjenber, nt :J:le til ®nf)uer af Banbets 
øvrige Q3ørn er fni)ttet meb be bt)refte Q3aanb, ber 
funne forene l!anbt>mænb, een ®ttll, een ~ro, een 
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~onge Dg eet eiffet, bt)l'ebart, fjært fælles '(Yætlre• 
fanb. Og l)vilfe er e m e b e ~ori)aabninger, f om vi 
for be fommenbe ~age tør fætte tii ~eres ~gi. 
~.øil)etl? ~e l) ar ni) lig opnaaet en betl)bningsfulb 
~Iber i 1>ere!3 Biu, fom uii, bet fan iffe fattes, 
efterl)aanben aabne ~em 2lbgang tif opf)øiebe, vig• 
tige og anfvarstulbe ~ofter . ~m ftofe ttl)gt paa, 
at ~er e \.'l ~gi. ~øif)eb paa bi5f e vif u i t> e at bi bra• 
ge ~ew3 tii at værne om vort ~æbreianM ~re 
og C5elvftænbigf)eb, at ~erel3 ~jerte og .\:)u ei 
minbre enb ~eres 2trm virre bliue d altib trofaft 
C5fjolb før Banbets ~onge, ~t ~e vir, 2tlt f)uab 
~e formaner, f)æube vor grunbiovsmæsfige ~d· 
f)eb og fremme Dennes ftnblge Ubuifiing, og at 
~e i etf)vert ~aib, f)uor Wli)nbigl)eb og 2tfgjøreife 
er fugt i ~eres ~ænber, vil forfvare Banbets ~or• 

gere i ?JII)Delf en af b e b em, ~nf)vet: i fin CStiUing, 
veb Eouene tHiagte ffi.ettigf)eber. Web bisfe faa be
tt)i:lning!:'ifulbe ~~orf)anbninger forene vi enbnu bet 
~aab, at ~eres ~gi. ~øil)eb, til felv ben fiibigfte 
2llber, uH meb ®læbe og mefviUie minbes be Ung• 
bomsbane, ~e f)at: tilliragt f)er i )SI)en, og at be 
)Saantl, f)uormeb $De f)er f)ar fttt)ttet ~em faa nær 
til vort ®amfunb, albrig Iø!:'ines. 

Bab os, ærebe lYOtfamiing, oefegle be ~rinbdn~ 
ger og ~orf)nabninger, f)uorveb jeg uu l)ar bvæfct, 
meb et nifolbigt .t'eoe for uor f)øie ®jæft. 

Bænge feue ~s. stgf. ~øif)eb ~rinM ~rebedf 
ti[ ~llnmarf !" 

En smuk Arkitektur har altid hersket i Nyborg, hvis 
mange gamle og interessante Byg·ning·er stedse har bidra
_g,et til ogsaa at sætte sit Præg paa Byen. Af disse skal 
.her først nævnes Kommandantgaarden paa Torvet. Den 
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·er opført efter l 722; den findes paa S. C. Ged
des Kort fra l 7 54, saal.ed.es at det vides, at den er rejst 
i Midten af det 18' Aarhundr·ede. I 1809 blev Ejendom
men købt af S taten og var indtil Garnisonens Fraflytning 
Tjenestebolig for Komma1idanten (Fæstningens Komman
.dant, Brigadegeneralen <?g Chefen for 5' Regimetit). 1913 
·overtog Justitsministeriet den, og fra 1920 har Gaarden 
været Dommerbolig. P<edersen-Dans Statue af Christian 
IX' b1ev i 1908 rejst foran den. 

Endv~der·e Hotel Postgaarden, der sidste Sommer er 
nedrevet, og ,som laa i Byens Hjerte lig·e overfor den før 
-omtalte Hovedvagt i <;let smukk.e og særpi·ægede Gade
parti, der trods mange Ildebrande netop her i Adelgade 
endnu rummer flere af Byens ældste Bygning·er som f. 
Ek:;:. Vor Frue Kirke, der indviedes 1428 af Biskop Navne 
Gyrsting, saav·el som den ligeoverfor liggende Præstegaard, 
som uafbrudt i mer·e end 500 Aar har været Bolig for 
Byens Sognepræst, og som regnes 'for Danmarks ældste 
Præstegaard. Tæt derved ligg·er den i 1909 r·estaurerede 
Korsbrødregaard, der •er opført ·A:ar 1400 og har tilhørt 
Antvorskov Kloster og endelig den smukke røde Schal
burgsk·e Gaard, paa Hjørnet af Skipperstræde, som 1858 
blev bygget af Postgaardens tidligere Ejer, Johan Frede
Tik Schalburg, i hvis Slæg:ts' ~esiddelse den endnu er med 
Vinforretning i Kælderen, rnange Mellembygninger og 
Baggaarde. Ind i dette Milieu føjer- sig Kirk.eldokkernes 
stemningsfulde Ringning Kl. 9a;4 Aaret rundt hver Aften 
.som et Minde om Byens Befrielse fra Sv.enskerne 1659. 

I Nyborg førtes i Midt·en af forrige Aarhundrede et me
,get selskabeligt Liv, særlig præget af Amtmanden, Kam
merherr-e H. C. J . Cederfeld de Simonsen til Erholm, der 
med sin Frue f. Uldall boede i det Hus i Kong·egade, hvor 
Apoteket nu er. Som Amtmand over Svendborg Amt var 
han ansat i 1856 efter Hans v. Liittichau, der efter en 
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kortvarig Periode havde tiltraadt Stillingen som Køben
havns Overpræsident. Cederfelds solide Dygtighed og sym
patiske Personlighed gav ham overalt en smuk Position, 
baade som Embedsmand og i hans politiske Virksom
hed. Han var dertil en fast Karakter, som f. Eks. gav 
sig et synligt Udtryk, da han ved Frederik VII' 'An-

Kammerherre, Amtmand H. C. J. Cederfeld de Simonsen 

komst med Grevinde Danner ved den officielle Modta
gelse gav Møde uden sin Frue. Kamn~<erherren tog sin 
Afsked, da Embedets Sæde blev forflyttet til Sv.endborg, 
hvor det siden har været. Med ham lagdes den sidste af 
den grundlovgivende Rigsforsamling.;; Medlemmer i Gra
v.en. 

Endvidere blev der ført Hus af Byens mange andre 

Svendborg Amt 1935-1936



NYBORG OMKRING MIDTEN AF FORR. AARI-1. 19 

Embedsmænd og af dens gamle Borgerfamilier. Ja, der 
var netop mange gode Familier i Nyborg i de Dage, saa
ledes den næsten 80-aarige, tidlig.ere Amtmand, Kam
merherre Frederik Sporon med Hustru, født Koefoed. 
De havde boet i Hjørnehuset ov·erfor Schalburgs Hus, si
den de i 1822 var lwmmet fra Hjørring. Paa Grund 
af et i høj Grad svækket Syn havde Amtmanden i 1855 
maattet tage sin Afsked. Endvidere Postmesteren, Kam
merben e N. K. Krogh, der siden 1857 havde været ansat 
her, samt Byens 4' Kamme1;herre, Toldkasserer -H. S. L. 
Fønss. Desuden kan nævnes Sulus fra Gaarden i Nørre
gade, en af Byens smukkeste gamle Købmandsgaarde -
og fra "Aldershvile" lige udenfor Byen, hvor det gik me
g·et stilfuldt og ~ornemt til; Kammerherr.einde Moltke, 
født Hauch, Enke -efter Herredsfogeden i Vindinge, og 
hendes Svog•er, den føromtålte Oberstløjtnant, Kammer
junker Anton Henrik Moltke, hvis Liv havde formet sig 
som en Tragedie, o,g· som nok er en Omtale værd. Han 
var født 1791 som Geheimestatsrninister Frederik Molt
kes næstældste Smi. I sine yngre "Dage stod han i Livgar
den til Hest, var høj og statelig og bekendt for sin 
"Skønhed og lystig·e Sind". I 1815 ·havde han som 
tjenestegør.ende ved Prins Ferdinands Dragoner deltaget i 
det danske Auxiliærkorps, der under Prins Fr.ederik af 
Ressen rykkede til Frankrig, da Napoleon den Store skul
de abdicere, og som først kom tilbage 3 Aar senere. Ved 
sit Avancement til Ritmester ansattes han ved Jydske H.e
giments l•ette Dragoner, men ved Heduldionen i 1842 tog 
han sin Afsked. Hans tidliger·e smukke Ydre havde gen
nem Tiderne gennemgaaet en sørge1ig Forandring, "ikke 
alene paa Grund af e t frygteligt Ar tværs over Ansig
tet, stammende fra et Sabelhug, men ogsaa, og ikke 
mindst, fordi han efter en Sygdom havde mistet sin 
Næse. Sine sidste Aar boede Moltke i Nyborg; han døde 
paa Egelund 1867. 
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En anden gammel Officer, som ogsaa tilbragte sine 
sidste Aar i Nyborg, og som paa den Tid hørbe med til 
Byens Fysionomi, var Major Carl Guslav v. Lilienschiold. 
Han var født 1801 og havde som Kadet gjort Pagc
tjm<este hos Frederik VI. I 1849 havde han laget sin 
Afsked og nød derefter sil Otium i Nyborg, hvor han 
boede i Mellemgade. Han omtaLes som -en munter, elsk
værdig gammel Officer, der gik med Paryk og holdt Ka
nariefugl. "En fornøjelig ældre Herre, der altid sagde, 
naar han gik hjemmefra: "Nu gaar j·eg og tager mit 
Rygte med mig." Han var næsten 80 Aar gammel, da 
han døde. 

Den før omtalte Lystejendom "Aldershvil~" ejedes i 
en Aarrække af Famil~en d'Origny. Den havde ·en meget 
smuk Beliggenhed, nær Christianslund og havde en I-lave 
paa 61/2 Tdr. Land, hvorfra der var en vid Udsigt ud over 
det omligg·ende Terrain. 

Af andre, der hørbe hjemme i Nyborg i A.ar for 75 
Aar siden, skal yderligere nævnes de 2 Ov.erauditører, 
Byfog;ed E. S. Beoker og ALexis d'Origny, Herredsfogc
den i Vindinge, -der med sin fornemme og repræsenta
tive Fremtræden vidnede om, at han tilhørte en af ædel 
Kultur præg·et gammel Slægt, ·som gennem Fami
liebaand var knyttet til baade Cederfdds og Suhrs. Byfo
ged Beoker var en stille og meget blid Lovens Iiaand
hæv·er, der ikk·e tog Del i Byens almindelige Selskabe
lighed. Hans Fuldmægtig hed Mohr, medens dennes Kol
lega Hein og den ung-e cand. polit. Castenschiold fra 
Borreby - nuvær.ende General Holten Castenschiolds Fa
der - var ansaUe paa Amtskontor·et i Kongegade. Den 
:tidlig.ere nævnte Auditør Bjerre boede i Æblegade; ha11 
var en meget "livlig Mand, i hvis Hjem der ogsna -førles 
et nydeligt Hus. 

I den føromtalte gamle P1:æstegaard boede en elskelig 
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Præstefamilie, Schapers, der bestod af Præsten, hans 
Frue, født Lassen, samt 2 Døtæ, hvoraf den ene blev 
gift med Løjtnant Griiner, senere Oberst i Viborg. C. G. 
f chaper havde i 1859 afløst Pasbor F. S. Nyholm 
- "Naturens Ven, den gode Fp.miliefader" - som 
Sogne- og Garnisonspræst. Foruden Garnisonspræsten var 
ved Kirken ordineret Pastor J. C. V. Tolstrup, en sjæl
den prægtig Mand og god Prædikant. Han boede med sin 
Frue, født Fabricius, en Søster til Fru Bjerre, ved Vol
den paa Hjørnet af Æblegade, og her blev der baade sun
get og muciseret. Tolstrup var nemlig i Besiddelse af 
en ualmindelig smuk Stemme, som han i 1845- 46 hav
de faaet uddannet i Paris hos Spanieren Manuel Garcia, 
den i Europa kendte Sanger og Sanglærer. Han blev se
nere forflyttet til Roskilde Domkirlw, hvor i hans Tid 
mang·e Københavnere strømmede til for at høre hans 
smukke Stemme. 

I Apoteker L P. vV. Kromayers Hjem kom mange, 
navnlig af Garnisonen, ligeledes hos Boghaneller V. 
Schiønemanns i Købmand Birchs Gaard i · Korsgnde. 
Schiønemann var Krigsmiriisteriets Forlægger af alle mi
litære Bøger og Reglementer og havde derigennem en 
særlig Tilknytning til saavel Officers- som Underofficers
korpset. I hans Boglade var et kendt og skattet Lejebi
bliotek Til aenne Kreds hør.er o_gsaa den før omtalte 
Vinhandler Frederik Schalburg, hvis Generøsitet overfor 
de sv·ensk·e og danske Soldater under den store Indkvarte
ring i 1848 skaffede ham Ridderkorse t og Commerce
raadstitlen. Hans ene Datter var gift med Løjtnant V\'in
sløw, der faldt i Krigen; den anden med Købmand 
Kruuse. 

Selskabeligheden _gik for sig saaledes, at man spiste 
til Middag Kl. 4; kun de ældre Herrer spillede Whist, 
og aliid sammen med P6ns Frederik, naar denne var 
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blanilt Gæsterne; ellers blev der pasiar·et eller muciseret 
og meg<et ofte danset. I det hele taget blev der paa den 
Tid gjort meg·et for at fornøj·e sig. I Klubben, der hav
de LokaJ.e paa Postgaarden, mødtes man een Gang ugent
lig, ligesom det am·lige Bal, der va r en stor Ilcgivenhcd, 
blev afholdt der. 

Det Pødenphantske Selskab gav hyppigt Forestillinger 
i Byen, hvor der bl. a. blev spillet "Orpheus i Undcrv·cr
denen", "Et Vajsenhusbarn" og "Eventyr paa Fodrejsen· ' 
samt Bøghs Vaudeviller. Baade paa Postgam·den og i 
Christianslund blev der afholdt Koncerter, ligesom 
ogsa,a Raadhussalen den Sommer blev brugt til Opførelse 
af Skuespil (Vaudeviller af H. C. Andersen og Th. Over
skou). Og i Kirken gav Organist E. Simonsen a [ og til 
Kirkekoncert, der blandt Tilhørerne havde Prins Frede
rik, der ogsaa af og til tog til Odense for at overvære 
en Berideriorestilling. 

P1:ins Frederiks Besøg paa Omegnens Herregaarde gav 
ogsaa AnJ.edning til en Del Festligheder. Og der er man
ge Gaarde paa denne Egn. Paa Juelsbcrg boede 
Kammerherre I-Ians Juel, der som ung Officer i Livgar
den havde deltaget med Auxiliærkorpsct i Frankrig. Kam
merherreinden var død, og en ugift Datter førte Huset. 
Ogsaa Ravnbolt gæstede Prinsen; dot var netop dette Aar 
overtaget af Kammerl1erre ·ove Sehest<;dt-J uul, gift med 
Baronesse ·E. Holsten. ·s.-J. havde i mange ·Aar været 
i Østrigsk Tjeneste, og knyttedes senere hen i Livet intimt 
til Kronprins Fr·ederik, ikke mindst _paa fæiles Interesser 
indenfor F rimurer1et. Endelig blev der paa Glorup hos 
Politiker•en, Prins Christian Frederiks Hofmarskal, Gnw 
Adam Gottlob Moltk·e Huitfeldt med hans østrigsk fødte 
F rue ført et meget stort Hus, hvortil Prins Frederik ogsaa 
blu indbudt. Det Liv, der førtes der, er bl. a. kendt genn ern 
H. C. Andersens Breve til Henr1ette Collin. Af andre 
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s tørre Gaarde, som ligg·er tæt op til Nyborg, og som i 
denne P·eriode omkring Midoon af Aarhundredet stod i 
nær Tilknytning til Byen var Jaoob Ulfelds og Ellen 'Mar
svins gmTile Herresæde Holekenhavn og Rønning-esøgaa1:d, 
hvor henholdsvis Lensbaron Conra,d Fr. Erik Holck og 
Sigismund \Volf Mylius med Hustru født Benzon boede. 
:Begge HerregaarCJ-:)3 .\fstand fra Byen er saa ringe, at 
D.eres Herskaber, :· wn~ig for Rønningesøgaards Vedkom
mende hørt·e med i Byens selskabelige Liv. 

Men der var ogsaa, foruden de tidliger.e nævnte Bor
B·ere, mang.e udmærkede Købmænd ~g Haandværkere i 
Nyborg paa denne Tid, tilhørende Slægter, som endnu 
blomstr.er, ·og som stadig sætter sit Præg paa Nyborg. 

Først og fremmest skal Kæmner F løystrup nævnes, 
samt Købmændene Vicekonsul K. P. Brandt, Julius Bi re h, 
I. C. Olivarius og Konsul Johannes Kruuse, der for
uden at diive sin store Købmandsforretning var Fm·pag
ter paa J uelsberg; Boghandler Blumensaadt, Postfuld
mægtig Bull, Dr. Salicafh i Garver Menches Gaard og 
Dyrlæge vVestring, samt ·et Navn, man ikke gieri1mer, 
naar man een Gang har hørt det: Rademacher, Byens 
Barber. Og til Slut den stoute Jepmund, en af Søbaads
t jenestens mange prægtige Folk, gamle Færgemand Poul
sen, som for 5 Øre v·ed Hjælp af et Reb trak sin Skude 
tværs over Havnen, og gaml·e Skipper Henrik Clausen, 
D. er var født. l 7 86 og boede i et lille Hus for Enden 
af Nørr·egade ud mod Volden. Han ;ar Fastlods og tid
lig·ere Quadermester og dekoreret med Søfvkorset og Fa
der til Konsul, Købmand Hasmus Suhrs Hustru, Anne 
Cathrine.-

·Selv førte Prinsen et smukt Hus paa Postgaar!'Ieri, 
Byens eneste Hotel, der nu ejedes af Hasmus Husted, en 

tidligere Gaardskarl hos Schalburg, der i 1857 af sin 
Principal havde købt Hotellet for 100,000 Higsqaler. 
Indtil 1885 var det i Husteds Eje. 
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Dengang var det godt at vææ Gaardskarl paa Post
gaarden, eller som det ogsaa kaldtes Husbeds Hotel. Rasmus 
Husteds Forgænger havde købt sig en stor Bondegaard, 
og "Gaml<e Rasmus", der til sin Dødsdag gik klædt L 

Knæbukser af Skind, efterlo:l sig 10,000 RiBsdaler l 

Den kodgelige Postgaard i Nyborg ca. 1850 

Hotellet reklamerede med " muligst billige Priser", at 
have "smagfulde V æreiser, reri.lig·e og gode Senge, prompte 
og god Beværtning, ægte fine Vine fra første Haand" og 

· var iøvrigt kendt som et af Fyens bedste Hoteller. 
Der var Liv og glade Dage i Byen omkring Midten 

af forrig·e Aarhund11ede. Militæret har som tidligBra anført 
dom.ineret i Byen til en vis Grad og derved sat et eg.et 
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Præg paa denne. Om Morg<811en drog Kompagnierne ud 
med Trommer og Signalhorn og kom ofte hj em med Tulcl 
Musik i Spidisen. Paa Torvet, hvortil Byens .Ungdom 
fulgt•e med, blev Fanen ført til Fløjen, og Kompagnieme 
formeredie. Og om Sønelagen var der Musik udenfor 
Kommandantens Bolig, hvor ogsaa det store St. Gallens 
Marked "fandt Sted. 

Men ogsaa 'i Byens gamle Købma1iclsgaarcle pulserede 
Livet. At komme ·indenfor f. Eks. i Nørregåde i den af 
Rasmus MøHer efter .Branden i 1797 byggede Gaard var 
at faa ·et Kig ind i en Verden, som det ikke falder i 
hver Mands Lod til daglig at se. Forhuset til Beboelse. Side
og Bagbygning.er som Pakhuse og Stalde, hvori der over
alt bl-ev .arbejdet, og allerbagerst den smukk·e Have, som 
Byghen'>Bn havde plantet med egen Haancl, og hvoraf et 
enkelt Morbærtræ ·endnu stam'. 

Rasmus MølLer blev regnet for en af Byens rigeste 
Mænd - man antog hans Formue at være imellem 8 og· 
9 Tønder Guld. Men pludselig vendte Lykken sig. Han 
tabte Skibe, og hans Ejendomme faldt i Værdi? saa at 
han maatte opgiv.e sit Bo til 'Rettens Behandling. Køb
mandsgaarden var dog aHerecle 1813 overdraget til Svi
gersønnen S uhr, i hvis Familie den blev til 1881, da 
Købmand Bøttern købte den. Ogsaa denne Familie er 
den nu forlængst gaaet ud af Ej·e. Rasmus Møller døde 
1842. -

En stor Festda,g i den gamle Fæstningsby var Hs. Maj. 
Kong~ns Fødselsdag den 6' Oktober. Om Morg·enen blæ
stes Reveillen med ~uld Musik. Fra Havn, Skibe og man
ge .andr.e Steder flagedes der. Paa Torv·et var der Kl. l 
Parade af 19' Infanteri BataiUon og Borgervæbningen, 
ligesom BJ·ens civile 'Embedsmænd, Borgerrepræsentan
terne og 'Brandkorpsets 'Officer·er var ·m Stede. Komman
danten, der var til Hest, red Fronten af og udbragte et 
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9-foldigt Leve Kongen, hvorefter begge Orkestre spillede 
" Kong Christian" samtidig med at Kong-esalutten drønede 
fra Voldene. I det Hustedske Hotel var arrang.eret en Di
ner, i hvilken militære og civile Spidser deltog, og ogsaa 
her udbragtes med begejstret Tilslutning et Leve baade 
for Kongen og Fædreland. Kl. 10 udgik Tappenstregen 
med 19' Bataillons Musikkorps. 

Ved Prins Frederiks Afrejse ved Juletid skrev Nyborg 

Adelgade og Havnen i Nyborg set fra Kirketaarnet 1906 

Avis følgende: " Højstsamme har ved sit elskelige Væsen, 
sin lig.efremme og smukke Fremtræden vidst her at vin
·de alles Hjerter og forlader saaledes ikke Byen uden at 
efterlade sig et skjønt og varigt Minde. Vi vilLe ledsage 
Hans Kongelige Højhed med de bedste Ønsker for Højst
sammes ophøjede Fr.emtid ligesom ogsaa for, at Hs. Kgl. 
Højhed maatte hevare Mindet om vor By og sit Ophold 
her i frisk og varig Erindring.'~ 

Der har altid indenfor Nyborg Garnison været en sær-
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lig Trang til at holde fast paa fælles Minder fra denne 
gamle Fæstningsby. Dette gælder dog ikke alene de mi
litære, men ogsaa Byens andre Borgere, fra høj til lav. 
Den, der først een Gang har været knyttet til Nyborg, 
har saaledes seneæ hen i Livet stedse følt sig samhørig 
med den, og blandt disse bør særlig nævnes Kong Fre
derik VIII, der altid nwd Varme og Kærlighed dvælede 
Yed sine Løjtnantsaar her og som bevarede sin Inter,esse 

Nvborg fra Luften 1936 

for Byen i en saadan Grad, at han indtil sin D:1d var 
Abonnent paa Nyborg Avis. 

Og selv om By·en ved Udgangen af 1935 stod foran 
en i mange Henseender forbedrd Skikkelse 'indenfor 
Færdselsomraadet, er den dog i sidstforlØbne Aar gaaet 
meget ned i Indbygg·erantal i "ForbinClelse med, at man
ge vil beklage, at ikke alene Postgaarden og den gamle 
HoYedvagt nu er borte, men ogsaa at mange af de gamle 
smukke Huse i Byens Hjerte ·er nedrevne eller i hvert 
Fald paa Vej dertil. 
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Mange vil finde at dette er en Forringelse af Ny
borgs kulturelle Værdier, som burde være undgaaet. Den 
der skriver disse Linier, der selv i en Aarrække har til
hørt Byens Garnison, og hvis Fader baade før og man
ge Aar efter den 2' slesvigske Krig har gjort Tjeneste 
der ved 19' Bataillon, og hvis Moder er født i den gamle 
Suhrske Gaard i Nørrcgade, beklag~: i hve rt Fald, at 
det er sket. -
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