Facitliste – til Opgaver til byvandringen !
1:

Der er 7 udskårne munke på Munkebakken.

2:

Det er sygehuset, man kan se mod nord fra udsigtstårnet.

3:

Genfortæl på 3 linjer hvordan Munkebakken blev skabt: - individuelt

4:

Obelisken er opstillet 1870

5:

På mindesmærket er nævnt 8 fra Næstved by (+ flere fra oplandet).
Skt. Peters symbol er en nøgle (til Himmeriget).

6:

Det er Herluf Trolle og Birgitte Gøye (Gjøe), der nævnes ved indgangen.

7:

Det røde Pakhus er restaurant, og der står 1845 over porten.
Der er 6 udskårne bindingsværksfigurer af apostle på hver side af Jesus.

8:

Bagvæggen er en ren murstensvæg.

9:

Klosterkirken fortsætter ca. 10 m ud på parkeringspladsen.

10:

På sydgavlen står 1841

11:

Ikke noget svar

12:

Kompagnihusets kælder har nok haft 3 (måske 4) boder.

13:

Efter dørenes antal har der været 11 boder (7+3+1).

14:

Vinduerne er forskellige.

15:

Ad gavlen: udover de mange pynteblændinger tænkes også på, at gavlen hælder udad.
1606 skrevet med romertal = MDCVI

16:

Det rigtige gæt er 35 m

17:

Der er en sød hund med bjælde og løftet pote bag Valdemar. Kan faktisk ses s. 26

18:

Brogade, Brotorvet og Brohuset.

19:

1842 – (18CMW42)

20:

Der er især læger i baghuset.

21:

Apotekeren i 1696 var Gerhard Tølner

22:

Forretninger skifter, men udvalgsvarer dominerer. April 2013 var der blandt de viste
butikker 8 tøjforretninger, 2 skobutikker, 2 boghandlere, 2 telebutikker, 1 optiker, 1 apotek, 1
legetøjsbutik (BR) og 1 ”småtingsforretning” (Tiger). – Til private tjenesteydelser hører 2
banker, 2 frisører, 1 lægehus og 1 vinstue. – Endelig er der 1 dagligvareforretning, som
tobak hører under. - 1 lokale er tomt p.t.

23:

Der er tremmer for vinduerne i fængslet.

24:

Rytterstatuens sokkel er skruet.

25:

Den spedalske mand hed Herman Holthuzen.

26:

Sjællandske Mediers bygning er opført 1898 (står øverst på ejendommen).

27-28: Individuelt
29:

Det gamle Ridehus er 30 fag langt.

30:

Det runde relief er Næstved byvåben – jf. titelbladet og forklaret i kolofonen
scd

