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Byvandring i Historiegaden
Kom med tilbage til dengang de royale havde
residens på Nykøbing Slot
Slotsgade i Nykøbing er en af byens ældste gader og rummer en perlerække
af historiske bygninger og fortællinger. Nykøbing Slot var med sin strategiske
placering ved Guldborgsund et af Europas fornemmeste slotte i
renæssancen. Christian IV’s mor, dronning Sophie, og hans ældste søn, ’den
udvalgte’ prins Christian, er nok de mest kendte af de kongelige, der har
beboet Nykøbing Slot.
Turen gennem Historiegaden starter ved byens absolutte historiske centrum,
Torvet. Herfra følger vi i sporene på Nykøbing by og slots historie og hører
både om det herskabelige liv på slottet, og om hvordan de kongeliges
tilstedeværelse var med til at forme byens, ja hele områdets udvikling. For
eksempel medførte aktiviteterne på slottet en stor stigning i antallet af
håndværkere i byen, særligt i de årtier da slottet var beboet af enkedronning
Sophie og senere prins Christian. Vi skal også høre, hvad der skete, da
Nykøbing Slot i 1700-tallet mistede sin rolle som kongelig residens. Efter salget
og nedbrydningen af slottet voksede industrien i løbet af 1800-tallet frem på
det tidligere slotsareal, og en ny storhedstid begyndte for Nykøbing.
Byvandringen ender ved Slotsbryggen, hvor den eneste synlige rest af
Nykøbing Slot endnu vidner om byens storslåede historie.
Med Historiegaden ønsker Guldborgsund Kommune og Museum LollandFalster at gøre opmærksom på en af byens ældste gader, forløbet Slotsgade,
Langgade og Frisegade. Indtil videre er der opstillet fem store fritstående skilte
med historier om Nykøbing Slot og livet i Nykøbing. De første fem skilte er
placeret i Slotsgade, mellem Torvet og Slotsbryggen.
Hvornår: Onsdag den 25. juni 2014 kl.16

Hvor: Vi mødes i Turistinformationen, Færgestræde 1A
Pris: 50 kr. som betales i Turistinformationen forud for byvandringen
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