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Ordet er Frits’ 

 
Det blev et godt efterår. Jeg kom tilbage fra ferie til et veloplagt Nyvang, hvor 
alle havde bidraget til at gennemføre et strålende høstmarked – uden 
restriktioner. Og tak til alle jer frivillige for det. Nu skal vi slutte sæsonen med 
et julemarked, og det bliver spændende at gennemføre det ”som i ”gamle 
dage”. 
 

Jeg arbejder til stadighed på at skaffe goder til jer frivillige – først gratis adgang til den 
gamle by i Århus, og nu har vi også fået gratis adgang til Frilandsmuseet. Det er de 
fordele, det kan give at være en Støtteforening for Frivillige (Frivilligforening i daglig tale). 
 
Vi lukker ned og siger tak for i år d. 9. december, og jeg er nu i fuld gang med at forberede 
næste sæson, hvor Nyvang også har 30-års jubilæum. 
 
Hvis nogle af jer frivillige har gode ideer til, hvordan vi skal fejre det, så må I endelig give 
dem videre til mig. 
 
Vi går et nyt spændende år i møde med både nye projekter og jubilæum. 
 
Venlig hilsen Frits 
 

Besøgstal frem til d.d. 39.987 
 



Ny mand i administrationen. 
 
Så fik Nyvang sin antropolog… antropolog-hvad-for-noget… 
Kasper Middelkoop Nielsen – uden nævneværdige hollandske 
aner - er nu fastansat som fundraiser og projektstyrer på 
Nyvang.  
 
Kasper er 31 år, og er efter at have afsluttet sit 
antropoligistudium i København, flyttet til præstegården i 
Søndersted sammen med kæreste, en 10 mdr. gammel søn og 
et vennepar.  
 

Vejen til Nyvang 
Det har været et langt tilløb, inden ansættelsen, men Kasper er fra Esbjerg, så han 
sparker ikke døre ind, men arbejder sig stille og roligt fremad. 
Herrens veje er jo uransagelige – for i virkeligheden er Kaspers job i Nyvang udsprunget af 
et midlertidigt job i KVIK KØKKENER.  
Efter endt uddannelse fik Kasper et projektjob på Københavns Professionshøjskole, hvor 
han skulle undersøge, hvorfor så mange lærerstuderende forlod studiet og komme med 
forslag til, hvad man kunne gøre ved det.  Da dette projekt var færdiggjort, kom Coronaen, 
og Kasper sad i sin studielejlighed og funderede over fremtiden. Her kom han til den 
konklusion, at han ”hellere ville have et eller andet job i Kvik køkkener” end slet ikke at 
lave noget.   
Så via sit netværk fik han et kontorjob i KVIK KØKKENER i Holbæk, og her fik han en 
kollega, som deltog i møder i sammenslutningen 365 i Holbæk (som Frits er formand for). 
Denne kollega hørte, at Frits godt kunne bruge en fundraiser.  
 
Kasper sætter foden i døren. 
og sender et cv til Frits, får talt med ham om en veteranbus, som Frits gerne ville have til 
Nyvang, og så går han i gang med at finde fonde og søge penge til bussen i sin fritid 
hjemmefra. Pengene bliver bevilget, men desværre var bussen kørt i mellemtiden (der 
kommer altid en anden).  
 
Endelig får Kasper et kontor på Nyvang og en ansættelse i en 6 mdrs. periode. Han har 
siden søgt og fået bevilget halvdelen af midlerne til en manufakturhandler, som skal ligge 
ved siden af apoteket. Nu er han i gang med at søge fonde til udvikling af skoletjenesten 
og mere er på vej.  
Og pr. 1. oktober er Kasper så blevet fastansat. 
 
Den usynlige medarbejder. 
Kasper har ikke været meget synlig i Nyvang – for os frivillige - men på sigt vil vi komme til 
at møde ham i ”bybilledet”, når der skal gang i nye projekter, som han skal følge fra start til 
slut og skrive evalueringer til de respektive pengegivere. 
 
Og så tilbage til antropologien…efter en laaang forklaring korter Kasper det ned til ”et 
kulturstudium, hvor man undersøger livsformer og hverdagsliv i relation til fx traditioner, 
arbejde eller fritid. ”  Man får nogle undersøgelses- og evalueringsmetoder i 
”værktøjskassen”, så man er godt rustet til at opsøge alskens legater, ansøge og beskrive 
projekter, så det giver kroner i kassen. Og evaluere/tilbagemelde, så vi beholder dem.  
 
Og det er Kasper god til. 
 
 



Apoteket er åbent. 
 
 

 
Der mangler lidt i indretningen, men de store 
linjer er helt på plads. 
 
Apotekets ”møblement” stammer fra Vesterborg 
apotek på Lolland.  
 
Apoteket blev grundlagt 1905 og fungere helt 
frem til 1985, og det er er en næsten nøjagtig 
opstilling fra den gang.  
 

Da apoteket lukkede, blev det pakket ned og gemt, lige til det genopstod i Nyvang. 
 
Elefantapotekets tidligere apoteker, Jens Ole Jakobsen, havde en fin samling af glas, 
krukker, vægte og andet, som tidligere blev anvendt på apoteket.  
 
Dette er blevet doneret til Nyvang, og det står nu i det genopståede apotek, og danner 
sammen med andre donationer grundlaget for det fine miljø. 
 
Det første, der møder gæsten, er er officinet. Det var her ved skranken, at kunderne 
mødte bl.a. apoteksdefektricen, den medarbejder som nu kaldes farmakonom.  
 
Lidt inde i lokalet ses recepturen, hvor den receptpligtige medicin blev fremstillet. Nu kan 
børn og andre prøve kræfter med området. 
 
Apoteket blev ledet af apotekeren, som har en 5-årig universitetsuddannelse. Undertiden 
var der også ansat en exam. pharm., som er en kortere akademisk uddannelse. 
 
Apoteket består desuden af et laboratorie og apotekerens kontor 
 
 
 
 
 
Gå vejen forbi apoteket og nyd de smukke lokaler 
og få en interessant introduktion af en af de 14 
frivillige i Apotekerlauget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Der bor en bager i Nørregade. 
 
Nej i Østervænget i Nyvang, naturligvis. Og det er ganske vist. 
 
Bageriet varetages af tre bagere, som alle gør en virkelig stor indsats. Konditoriet er altid 
åbent på de dage, hvor Nyvang er åben for besøg, hele året.  
 
Brød skal gæsterne have, og det skal være frisk og hjemmebagt. Sådan skal det være.  
 

Bager Steen står tidligt op. Faktisk er han allerede på plads ved ovnen kl. 6.45. 
Tidligere vil være ret vanskeligt, da færgen fra Orø lige skal i gang også. 
 
En bager har en 4-årig uddannelse, da der er meget at lære om enzymer, 
gæringsprocesser og melblandinger. Det sidste er et kapitel for sig.  
 
Hvedemel er ikke blot hvedemel, det ved enhver bager. Der skal et højt 
glutenindhold til for at få en flot hævet brød.  

 
I forretningen sælges mange forskellige brød og kager.  
 
Sortimentet er afstemt, så det i store træk tilkendegiver de varer, som typisk 
var i bagerforretninger i begyndelsen af 50-erne.  
 
Der er ofte teboller, rosenbrød, hindbærsnitter, marengs, romkugler, franske 
vafler (øretæver), sukkerkringle, napoleonshatte, kærnemælkshorn og 
sigtebrød. Vidste du af sigtebrød fremstilles af en blanding af hvedemel og 
rugmel? Blandingen er en bagerhemmelighed, så det er ikke muligt at vriste 
opskriften ud af bageren.  
 
Så er det godt, at Nyvangs tre bagere på henholdsvis 68, 74 og 83 år altid er på pletten, 
og at vi kan nyde alle de dejlige varer, der står på hylderne. 
 
 
 

HUSK! 
 

 
 



Ingen jul uden småkager.  
 
 
 
Og dem bager der tusinder af i Nyvang. Specielt i disse uger. Der 
bages vaniljekranse, jødekager, brunkager og finskbrød, og så skal 
der koges klejner. Det er ikke små mængder ingredienser, der skal 
til. 
 
 
Tag nu f.eks. jødekagerne! Der blev bagt 1300 stk. på en god formiddag.  
 
Dejen blev smukt rullet ud, stukket ud med vinglas og drysset med 
kanelsukker. Hertil var der anvendt: 6 kg. mel, 4 kg. smør, 2 kg 
sukker, sådan ca. 20 æg og 150 gr kanel. Og de smager godt, så i 
kan glæde jer. 
 

 
 
Dejen til klejnerne ligger klar til formning og kogning. 
 
 
 
 

 
 
Der bindes guirlander i lange baner.  
 
Igen i år bindes der granguirlander, der skal pynte over vinduer og døre i Nyvang.  
 
Der bindes guirlander af 900 kg. gran. Der skal bindes knapt 1 km, så det tager naturligvis 
sin tid.  
 
I år er vi så heldige, at der er fremskaffet normangran, så både bindingen og resultatet er 
bedre end tidligere. Stemningen er god i bindestuen.  
 
Forplejningen fejler heller ikke noget. Det er altid godt med en kop kaffe og et stykke brød 
at starte arbejdsdagen med.  
 
Når guirlanderne hænges op, sættes der røde julehjerter på. De har fået et frisk look med 
den nye maling. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 


