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Velkommen til Museumsforeningens NYHEDSBREV. Brevet vil
udkommen ca. en gang om
måneden. Udgivelsen vil blive afstemt efter kommende arrangementer, så brevet også er en husker
til nært forestående kulturhistoriske
arrangementer i vort område. Det vil
endvidere indeholde små aktuelle
eller underfundige artikler til overvejelse og eftertænksomhed for
enhver historieinteresseret. Indtil
Museumsforeningens hjemmeside
er etableret vil nyhedsbrevet blive
rundsendt via formandens mailboks.

I påsken for 771 år siden
I påsken 1241 udstedte Valdemar
Sejr den kendte ’Jyske Lov’ under
et ophold på Vordingborg. Denne
såkaldte Landskabslov gjaldt kun
for Jylland og Fyn, mens andre love
gjaldt for Sjælland og Skåne.
Fortalen indledes med de berømte
ord: Med lov skal land bygges. Men
ville enhver nøjes med sit eget og
lade andre nyde samme ret, da
behøvede man ikke nogen lov.
Loven skal ikke gøres eller skrives
til nogen mands særlige fordel, men
efter alle deres tarv, som bor i
landet…”. De fornemme ord vidner
om middelalderens retsopfattelse.
Først i 1683 blev der udstedt en lov
for hele landet.
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HUSK:
Torsdag d. 12. april 2012 – Kl. 19.00 i Viemose Forsamlingshus:

Arkæologisk foredrag
af forskningschef Kristoffer Buch Pedersen
Om museets arkæologiske udgravninger i 2011, om udgravninger
ved Borgcentret, samt om museets nye specialenhed, som
arbejder for bevarelse af jættestuer og dysser.
Alle er velkomne - Medlemmer gratis adgang –
Øvrige kr. 50,00 pr. person – Kaffe/the serveres i pausen.

Vordingborg Slot blev anlagt af
Valdemar den Store omkring 1160,
formentlig som en del af forsvaret
mod vendernes plyndringer. Slottet lå
på en mindre borgbanke, omgivet af
en voldgrav. I 1360’erne udbyggede
Valdemar Atterdag borgen til et af
landets største borganlæg med en
stærkt befæstet hovedborg og en for
borg til økonomibygninger, stalde og
lader. Hele borgen blev omgivet af en
750 meter lang og otte meter høj
ringmur. Gåsetårnet er det eneste af de
mange tårne i ringmuren, der er
bevaret. Sagnet fortæller, at Valdemar
Atterdag lod en gås sætte på spiret for
at håne de tyske hansestæder.
Byggeår: 1160(Kilde: 1001 Fortællinger
– www.kulturarv.dk)

Døbefont udgravet v. Slotstorvet – Vordingborg.

Keld Møller Hansen fortæller:
I forbindelse med renovering af Slotstorvet dukker en kæmpestor, flot, rød
granitsten frem med spor af tilhugning! Det viser sig at være begyndelsen til en døbefont. Den blev aldrig
færdig –

sikkert fordi der har vist sig at være en
skjult fejl i stenen, så et af tilhuggene
har løbet en anden vej end planlagt.
Hvor gammel døbefonden er kan vi
kun gisne om, men den kan være fra
middelalderen og skulle måske have
stået i Skt Andreas kirken på borgen,
som lå lige ved siden af Gåsetårnet.

KØNG MUSEUM
netop nu:
Indtil d. 17. juni viser den internationale kendte billedvæver
Inge Bjørn nogle af sine berømte
værker. Brug en af påskedagene til en
stor kunstoplevelse i Køng.

