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Eva Becher
Cand.mag. i historie og religion. Har gennem en årrække været museums
inspektør ved Borgmestergården (Østfyns Museer) og ansvarlig for samlin
gerne. Har udgivet en række artikler og undervisningsmaterialer.
Peter Engel
Læreruddannet med bl.a. historie som linjefag. Kasserer i Nyborg Museums
forening.
Hugo Albahn Hansen
Læreruddannet med bl.a. linjefag i historie. Lærer i daværende Karlebo kom
mune. Fagkonsulent i Undervisningsministeriet. Lærebogsforfatter. Viceskole
inspektør på Skovparkskolen i Nyborg fra 1979 til år 2000. Siden 2001 med
lem af Nyborg Sangforening.
Janus Møller Jensen
Afdelingsleder ved Nyborg Slot, ph.d. i middelalderhistorie. Har skrevet og
redigeret adskillige bøger og artikler blandt andet en hel masse om korstoge
nes historie, men også om Nyborg Slots historie og de institutioner og per
sonligheder, der er knyttet hertil.
Christian Kaaber
Antikvar, boghistoriker. Mag.art. (1988) i litteraturhistorie fra Aarhus Uni
versitet. Souschef i Vangsgaards Antikvariat. Formand for Komitéen for Årets
Bedste Bogarbejde. Medlem af hovedbestyrelsen for Forening for Boghaand
værk, næstformand for Den Danske Antikvarboghandlerforening. Medlem
af bestyrelsen for Dansk Bibliofil Klub og af bestyrelsen for Grosserer Vil
helm Albertsen og Hustrus Fond. Redaktør af Bogvennen og Nyt for Bogvenner. Har skrevet artikler og redigeret udgivelser om boghistoriske emner samt
forestået vurderinger af bogsamlinger og sjældne bøger, herunder flere gamle
herregårdsbiblioteker.
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Nicolai Knudsen
Cand.mag. i historie og ansat som museumsinspektør ved Østfyns Museers
afdelinger ved Nyborg Slot og Vikingeskibsmuseet i Ladby. Er ansvarlig for en
række formidlingsaktiviteter og udvikling af formidlingstiltag og skoletjenesten.
Mogens Bjerrisgaard Lange
Pensioneret direktør for Danske Bank i Nyborg og de østfynske afdelinger.
Boet med familien i Nyborg siden 1981. Har deltaget i mange lokale besty
relser og arbejdsgrupper i den aktive bankperiode, bl.a. formand for Nyborg
Turistforening (1988-1994), næstformand for Fonden Nyborg Fæstning
(1995-2010), koordinator for markeringen af 350-året for Slaget ved Nyborg
(2009). Gik på pension 1. januar 2007 efter 45 års virke i Danske Bank. Har
udgivet bogen Danske Bank Nyborg Afdeling 1871-2010. Dyrker slægtsforsk
ning og et aktivt liv i Sct. Knuds Golfklub.
Claus Markussen
Cand.mag. i historie og religion. Projektansat ved Zoologisk Have i Køben
havn.

