
Praktisk info

Danehof i Nyborg
I middelalderen mødtes den danske konge gennem 
to århundreder med sit parlament – Danehoffet – på 
Nyborg Slot.

Valdemar Atterdag samler det danske rige
I år er det historiske tema for Danehof Valdemar Atter-
dags samling af det danske rige i midten af 1300-tallet. 
Det danske rige var kommet på de holstenske grevers 
hænder. Da Valdemar blev valgt til konge, havde han 
stort set kun Nordjylland i sin besiddelse. Resten af 
det danske rige måtte han samle, dels ved at indløse 
panten til de holstenske grever og dels ved at tilbage-
vinde jorden ved krigsførelse. Pengene til pantudbeta-
lingen fik kongen bl.a. ved skatter og salget af Estland 
til Den Tyske Orden. Over ca. 30 år fik kongen samlet 
landet under én regent – kong Valdemar Atterdag. På 
baggrund af faderens samlede rige skabte Margrete 1. 
Kalmarunionen, det geografisk største rige i Europa. I 
Nyborg ligger Vor Frue Kirke og slottet som monumen-
ter på Kalmarunionens magtcentrum i Danmark.

Med Danehof 2016 genskaber vi historien og stem-
ningen af Danehof i hele Nyborg. Årets danehofoptog 
anføres af kongen selv, hans dronning og deres to døtre. 
Dertil kommer et stort følge af riddere, soldater, musi-
kanter og andet godtfolk. Danehofoptoget binder hele 
den historiske bymidte sammen og sætter fokus på alt 
det, der sker i løbet af weekenden, som en del af byens 
fælles historie og identitet.

Betal din markedsskat
Det er gratis at komme til Danehof, og sådan skal det 
blive ved med at være. I middelalderen var det skik, 
at byens Råd (byrådet) stod for indsamlingen af byens 
skatter. Blev der ikke indsamlet nok skatter, måtte 
Rådet betale af egen lomme. Denne skik har vi dog ikke 
videreført. Ligesom man i middelalderen betalte en 
markedsafgift, håber vi, at du som gæst også vil støtte 
op om Danehof, så vi fortsat kan udvikle markedet til 
en endnu bedre oplevelse. Du kan nemt støtte Danehof 
med en beskeden donation. For blot 20 kr. eller mere 
kan du få dit markedstegn, så alle kan se, at du har gjort 
din pligt og støttet op om markedet. Du møder byens 

skatteopkrævere flere steder i byen bl.a. ved broen over 
til slotsholmen.

Tribunebilletter
Man kan købe billetter til ridderturneringens store tri-
bune på turneringspladsen. Voksenbilletter koster 50 kr. 
og billetter til børn (under 16 år) koster 40 kr. Børn under 
3 år kommer gratis ind, men de skal være ledsaget af en 
voksen (med billet) og barnet skal rekvirere en gratis 
børnebillet (under 3 år).

Billetter kan købes visitnyborg.dk eller ved henvendelse 
til Bureauet Nyborg, Torvet 2B. Der er adgang til tribunen 
½ time før showstart.

Førstehjælp
Der er førstehjælpstelt nord for slottet (se markering på 
kortet), og førstehjælpsudstyr i museumsbutikkerne på 
Nyborg Slot og Borgmestergården. 

Der findes hjertestartere på adresserne: Torvet 11 
(Nyborg Bibliotek), Baggersgade 9, Skolegade 3 (Odd 
Fellowlogen), Adelgade 6 (ring 1-1-2 for at få koden til 
skabet), Dronningensvej 6 (Nykredit) og Dronningensvej 
1 (Kvickly).

Glemt og fundet
Glemte og fundne sager kan efterspørges og afleveres hos 
Bureauet Nyborg, Torvet 2B.

Vil du være frivillig?
Danehof realiseres blandt andet takket være mange enga-
gerede frivillige, der brænder for kulturarven i Nyborg 
og gerne vil bringe den videre til andre. De frivillige er 
samlet under projektet ”Danmarks Riges Hjerte”, hvor 
alle kan udfolde sig. 

Vil du med på holdet og føre Nyborg videre i en aktiv 
kulturel fremtid, så kontakt Mathias S. Tryggedsson på 
mast@ostfynsmuseer.dk. 

Se mere på www.danmarksrigeshjerte.dk eller følg vores 
frivillige på Facebook. Søg på ”Danmarks Riges Hjerte-
Frivillige”.

Tak til sponsorer, frivillige og foreninger, der er 
med til at bringe Danehoffet til live. 

Se mere på www.danehof.dk



Kaempe ridderturnering
Nyborg 1.- 3. jul i

www.danehof.dk

Danehof 2016 arrangeres i fællesskab af 
Nyborg Kommune, Nyborg Bibliotek, Nyborg 

Handel, Nyborg Kirke og Østfyns Museer, 
afdeling Nyborg Slot

 
KIRKE
Nyborg

www.facebook.com/NyborgSlot

www.danehof.dk
Læs mere på

Eller på

#Danehof #Nyborg 

 Jeg støtter



STOR INTERNATIONAL RIDDERTURNERING 

RIDEKUNST

12 og 16 Ridderne iføres de fine turneringsrustninger og gør sig klar til 
turneringen i ridderlejren ved vandtårnet.

13 Ridderne dyster til hest med lanser på turneringspladsen. 
Velkomst ved borgmesteren og åbningstale ved kulturminister 
Bertel Haarder. Tribunebilletter kan købes på visitnyborg.dk, og 
hos Bureauet Nyborg.

15 Rytteriet demonstrerer fægtning fra hesteryg, brug af lanser, og 
hvordan man træner sin hest til kamp og ridderturneringer.

17 Ridderne dyster til hest med lanser på turneringspladsen. 
Tribunebilletter kan købes på visitnyborg.dk og hos Bureauet 
Nyborg.

Kl.
2. JUlI

LØRDAGMUSIK & TEATER

10 Det kongelige optog går gennem byen.

10.30 Det kongelige optog ankommer til Nyborg Slot, hvor der bydes 
velkommen.

10.45, 
13.30 og 
16.30

Falsterpiben danser middelalderdans og spiller ballader på torvet 
foran Borgmestergården.

11 og 14 Dukketeater med Falcon og Kompagni på plænen ved Nyborg 
Bibliotek.

11 og 19 Formidlingskoncert med Almune, der spiller og fortæller om  
middelaldermusik i Riddersalen på Nyborg Slot.

11 og 13.30 Lurifas spiller koncert på Vor Frue Marked

12 Middelalderkoncert med Götterfunken i Munkekælderen.

12 NyBorgernes Danehof Dans – dans og syng med i en mid-
delalderlig inspireret ballade med Kirsia Isabella på Vor Frue 
Marked.

12, 14 og 
17.30

Mikkel Langbue fortæller middelalderviser ved de irske ulvehunde 
ved vagttårnet.

12 Instrumentmagerens kone fortæller og spiller på middelalderens 
musikinstrumenter på torvet foran Borgmestergården.

MIDDELALDERMARKED FOR HELE FAMILIEN 

Musik, mad, boder, aktiviteter, arbejdende værksteder 

og underholdning.

Kl.
1. JUlI

FREDAGÅBNINGSTIDER, GUIDEDE TURE M.M.

Markedet byder på masser af aktiviteter for store og små riddere. 
 

Program fredag

10-18 Byens butikker er åbne. 

17 og 19 Historisk pubcrawl. Kom på besøg i byens gamle købmands-
gårde, gejstlige huse og royale sale, og hør deres historier. På 
alle stop udskænkes lidt til ganen. Billetter kan købes i  
museumsbutikken, FNE-Outdoor og Pigernes Magasin.

Program lordag

Kl.
2. JUlI

LØRDAGTURNERINGSBANEN PÅ TORVET

ÅBNINGSTIDER Lørdag

10-
10.30 

Åbningsoptog gennem hele Nyborg anført af 

kong Valdemar Atterdag, dronning Helvig, 

prinsesse Margrete og prinsesse Ingeborg. Vi 

starter ved Landporten og ender foran slottet.

10-16 Byens butikker.

10-
16.30

Daneloungen for de 3-8-årige riddere og 

prinsesser på plænen foran Nyborg Bibliotek.

10-17 Vor Frue Fødevaremarked på Gammel Torv 

med leverandører fra Kongens Fadebur og 

andre lokale fødevarer.

10-17 Nyborg Vor Frue Kirke.

10-17 Nyborg Bibliotek.

10-17 Café i Munkekælderen på Korsbrødregården.

10-17 Boderne i Slotsgade med kunst- og kul-

turhåndværk.

10-17 Borgmestergården.

10-20 Middelaldermarked ved Nyborg Slot på  

Slotsholmen og voldområdet.

10-20 Nyborg Slot.



RIDEKUNST

MIDDELALDERMARKED FOR HELE FAMILIEN 

Musik, mad, boder, aktiviteter, arbejdende værksteder 

og underholdning.

Mad og drikke kan købes hos byens cafeer. 
Der er flere spisemuligheder i boderne langs 
Slotsgade, Slotsholmen og voldområdet. 

Åbnings-
tale 

ved kulturminister 
Bertel Haarder  

kl. 13.

Markedet byder på masser af aktiviteter for store og små riddere. 
 

11, 13, 15, 
og 17

Rundvisning på Nyborg Slot. Rundvisningen er gratis, men 
der skal betales entré til slottet. Køb billet i museumsbutik-
ken, hvor du også mødes med slotsguiden.

11 Warwik viser og fortæller om middelalderens smykkebrug og 
guldsmedekunst i ridderlejren ved vandtårnet.

14 Fra jord til bord – jagt i middelalderen. Warwik viser og 
fortæller om middelalderens jagtskikke- og praksis i ridder-
lejren ved vandtårnet.

14.30 Hør om armbrøsten og se nærmere, når der bliver vist og 
fortalt om middelalderens armbrøst på slotsholmen.

15 Forfatteren Susanne Clod-Pederen læser op af den historiske 
ridder-roman Ridder Hialmar i riddersalen på Nyborg Slot.

10-17 Café i Munkekælderen i Korsbrødregården.

10-17 Centralcafeen på torvet ved Borgmestergården i Slotsgade.

10-17 Fødevaremarked på Vor Frue Marked.

10-17 Kongens Slotskro serverer kolde anretninger, vand/øl, kaffe 
og kager fra Kongens Fadebur ved Nyborg Bibliotek.

10-20 Middelaldermad i kroen ved Nyborg Slot.

12-17 Roeds Brasserie i Mellemgade serverer for Ridderne af 
det lange bord.

Kl.

2. JUlI
LØRDAGMAD & DRIKKE

SÆRLIGT FOR BØRN 
Kl.

2. JUlI
LØRDAG

11-17 Middelalderløb for 5-12-årige: Løs opgaver om middelalderen 
som bonde, købmand og adel. Det er gratis, og vi starter ved 
Korsbrødregården.

10-12 Lav din egen håndfæstning på plænen ved Nyborg Bibliotek.

10-16.30 Daneloungen for de 3-8-årige: Klæd dig ud som ridder eller 
prinsesse, leg med ridder- eller prinsesseborgen og læs bøger 
om riddere og prinsesser på plænen ved Nyborg Bibliotek.

10-20 Bueskydning for børn og barnlige sjæle på bueskydningsbanen 
bag volden.

11 og 14 Dukketeater med Falcon og Kompagni på plænen ved Nyborg 
Bibliotek.

13-15 Prøv at støbe i tin på plænen ved Nyborg Bibliotek.

12, 14 og 
17.30

Mikkel Langbue fortæller middelalderviser ved de irkse ulve-
hunde ved vagttårnet.

12 Instrumentmagerens kone fortæller og spiller på middel-
alderens musikinstrumenter på torvet foran Bormestergården.

15.00 Forfatteren Susanne Clod-Pederen læser op af den historiske 
ridder-roman Ridder Hialmar i riddersalen på Nyborg Slot.

Kl.

2. JUlI
LØRDAGFOREDRAG & GUIDEDE TURE

13 Almune spiller koncert i borggården.

15 Instrumentmagerens kone fortæller og spiller på middelalderens 
musikinstrumenter på Vor Frue Marked.

15 NyBorgernes Danehof Dans – dans og syng med i en middel-
alderlig inspireret ballade med Kirsia Isabella på torvet foran 
Borgmestergården.

16 Koncert med Izar Melting Pot i Nyborg Vor Frue Kirke

16 og 18 Götterfunken spiller koncert i borggården.



Kort over Danehof 2016
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1.  Landporten

2.  Slotsholmen/vagttårnet

3.  Turneringspladsen foran Rådhuset

4.  Ridderlejren ved vandtårnet

5.  Nyborg Bibliotek

6.  Vor Frue Marked

7.  Borgmestergården

8.  Nyborg Slot

9.  Handels- og håndværksboder 

      på Voldområdet

10. Slotsgade/Borgergade

11. Vor Frue Kirke

12. Bureauet Nyborg

13. Korsbrødregården, og Munkekælderen

       Førstehjælpstelt

       Hjertestarter

       Handicapparkering

       Optog med kong Valdermar Atterdag

       Afspærring

       Hæveautomat 

Kort over Danehof 2016
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MIDDELALDERMARKED FOR HELE FAMILIEN 

Musik, mad, boder, aktiviteter, arbejdende værksteder og 

underholdning.

Tag hele familien med til Danehof16. 

Der er spændende oplevelser for alle. 

 

Vor Frue Marked. Kongens Fadebur bugner af lækre 
lokale fødevarer

Stort 
optog 

gennem hele 
Nyborg, anført af 

kong Valdemar Atter-
dag. Der er start ved 
Landporten kl. 10, 
ender foran slottet

kl. 10.30.Kl.

3. JUlI
SØNDAGMUSIK & TEATER

10 Det kongelige optog går gennem byen.

10.30 Det kongelige optog ankommer til Nyborg Slot, hvor der 
bydes velkommen.

10.30 Almune spiller koncert på slotsholmen.

11, 12.30 
og 14

Mikkel Langbue fortæller middelalderviser ved de irske 
ulvehunde ved vagttårnet.

11 NyBorgernes Danehof Dans – dans og syng med i en 
middelalderlig inspireret ballade med Kirsia Isabella på 
Vor Frue Marked.

11 og 
13.30

Dukketeater Maskeladen opfører ”Kong Lindorm” på plæ-
nen ved Nyborg Bibliotek.

11 og 13 Falsterpiben spiller op til dans og ballader på torvet foran 
Borgmestergården.

12 og 15 Instrumentmagerens kone fortæller og spiller på middel-
alderens musikinstrumenter på torvet foran  
Borgmestergården.

12 og 15 Formidlingskoncert med Almune, der spiller og 
fortæller om middelaldermusik i riddersalen på Nyborg 

12 Middelalderkoncert med Götterfunken i Munkekælderen.

12, 13 
og 15.30

Lurifas spiller koncert på Vor Frue Marked.

14 Instrumentmagerens kone fortæller og spiller på middelal-
derens musikinstrumenter på Vor Frue Marked.

14 NyBorgernes Danehof Dans – dans og syng med i en 
middel-alderlig inspireret ballade med Kirsia Isabella på 
torvet foran Borgmestergården.

14.30 
og 15.30

Götterfunken spiller koncert på slotsholmen.

Kl.
3. JUlI

SØNDAGRIDDERTURNERINGER, KAMPSHOWS M.M.

Program sondag

13.45 Rytteriet demonstrerer fægtning fra hesteryg, brug af 
lanser, og hvordan man træner sin hest til kamp og rid-
derturneringer.

11.30 og 
14 

Ridderne iføres de fine turneringsrustninger og gør sig 
klar til turneringen i ridderlejren ved vandtårnet.

12.30 og 
15

Ridderne dyster til hest med lanser på turneringsplad-
sen. Tribunebilletter kan købes på visitnyborg.dk og hos 
Bureauet Nyborg.



Tag hele familien med til Danehof16. 

Der er spændende oplevelser for alle. 

 

Kom og oplev en ægte ridderturnering på 
turneringspladsen i Nyborg.

ÅBNINGSTIDER søndag10-
10.30 

Åbningsoptog gennem hele Nyborg anført 

af kong Valdemar Atterdag, dronning Hel-

vig, prinsesse Margrete og prinsesse Inge-

borg. Vi starter ved Landporten og ender 

foran slottet.10-15.30 Daneloungen for de 3-8-årige riddere og 

prinsesser. Foran Nyborg Bibliotek.
10-16 Nyborg Bibliotek.10-16 Vor Frue Fødevaremarked på Gammel Torv, 

med leverandører fra Kongens Fadebur og 

andre lokale fødevarer.
10-16 Boderne i Slotsgade med kunst- og 

kulturhåndværk.10-16 Borgmestergården. 10-16 Middelaldermarked ved Nyborg Slot, på 

Slotsholmen og voldområdet.
10-16 Nyborg Slot.10-13 Byens butikker.11-16 Café i Munkekælderen på  

Korsbrødregården.11-16 Nyborg Vor Frue Kirke.

Vor Frue Marked. Kongens Fadebur bugner af lækre 
lokale fødevarer

10-16 Café i Munkekælderen i Korsbrødregården.
10-16 Centralcafeen på torvet ved Borgmestergården/Slotsgade.
10-16 Fødevaremarked på Vor Frue Marked.
10-16 Kongens Slotskro serverer kolde anretninger, vand/øl, 

kaffe og kager fra Kongens Fadebur ved biblioteket.
10-16 Middelaldermad i kroen ved Nyborg Slot.

Kl.

3. JUlI
SØNDAGMAD & DRIKKE

11-16 Middelalderløb for 5-12-årige: Løs opgaver om middel-
alderen, som bonde, købmand og adel. Gratis delta-
gelse. Start ved Korsbrødregården.

10-15.30 Daneloungen for de 3-8-årige: Klæd dig ud som ridder 
eller prinsesse, leg med ridder- eller prinsesseborgen og 
læs bøger om riddere og prinsesser ved Nyborg Bibliotek.

10-12 Prøv at støbe i tin på plænen ved Nyborg Bibliotek.
10-16 Bueskydning for børn og barnlige sjæle på bueskyd-

ningsbanen bag volden.
13-15 Lav din egen håndfæstning foran Nyborg Bibliotek.
11 og 13.30 Dukketeater Maskeladen opfører ”Kong Lindorm” ved 

Nyborg Bibliotek.
11, 12.30 
og 14

Mikkel Langbue fortæller middelalderviser ved de irske 
ulvehunde ved vagttårnet.

11 NyBorgernes Danehof Dans – dans og syng med i en 
middelalderlig inspireret ballade med Kirsia Isabella 
på Vor Frue Marked.

12 og 15 Instrumentmagerens kone fortæller og spiller på mid-
delalderens musikinstrumenter på torvet foran Borg-
mestergården.

14 Instrumentmagerens kone fortæller og spiller på mid-
delalderens musikinstrumenter på Vor Frue Marked.

14 NyBorgernes Danehof Dans – dans og syng med i en 
middelalderlig inspireret ballade med Kirsia Isabella på 
torvet foran Borgmestergården.

SÆRLIGT FOR BØRN 
Kl.

3. JUlI
SØNDAG

Kl.

3. JUlI
SØNDAGFOREDRAG & GUIDEDE TURE

Mad og drikke kan købes hos byens cafeer. 
Der er flere spisemuligheder i boderne langs 
Slotsgade, Slotsholmen og voldområdet. 

11, 13 og  
15

Rundvisning på Nyborg Slot. Rundvisningen er gratis, 
men der skal betales entré til slottet. Køb billet i mu-
seumsbutikken, hvor du også mødes med slotsguiden.

11.30 Warwik viser og fortæller om middelalderens smykke-
brug og guldsmedekunst i ridderlejren ved vandtårnet.

13.30 Fra jord til bord – jagt i middelalderen. Warwik viser 
og fortæller om middelalderens jagtskikke- og praksis 
i ridderlejren ved vandtårnet.

14 Forfatteren Susanne Clod-Pederen læser op af den 
historiske ridder-roman Ridder Hialmar i riddersalen 
på Nyborg Slot. 

14.30 Hør om armbrøsten og se nærmere, når der bliver vist 
og fortalt om middelalderens armbrøst på slotsholmen.


