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Husk omvisningen lørdag d. 17. november kl. 13.45 til 15.00
Mandag formiddag d. 12. november kl. 11.30-12.00 på
Danmarks Radio program 1, kunne man i udsendelsen
”Alle Tiders Historie” høre om udgravningerne på og
omkring Slotsruinen i Vordingborg. Lydfil medsendes!
Programleder Dorthe Chakravarty tager rundt i hele landet
og i Danmarkshistorien for at fortælle om de mennesker
og begivenheder, der har præget vores fortid og sætter
spor i samtiden. Programmet: ”Alle tiders historie” er
levende historieformidling og kan anbefales. Hver mandag
kl. 11.30 på P1.

I mandags kom turen så til Vordingborg:
Her er hvad Danmarks Radio selv skriver om udsendelsen:
Foto: J.H. – Det afdækkedede træ er ualmindeligt fint velbevaret.

Gåsetårnets fætter og en robåd:
En guldring, økser, knogler, en robåd og et ti meter højt
tårn. Det er bare nogle af de ting, der er blevet fundet i
Valdemar Atterdags gamle middelalder voldgrav, der nu
er ved at blive reetableret i Vordingborg.

Foto: J.H. – Voldgraven udgravet og foret med specialler fra Lolland.

Byens berømte Gåsetårn er en del af det middelalderlige
borganlæg, som i dag er en ruin, men som tidligere var et
udtryk for den kongelige magt og styrke.
For Vordingborg har en væsentlig plads i den danske
middelalder.
Middelalderkongerne Valdemar den Store, Valdemar Sejr
og Valdemar Atterdag har alle haft deres gang, og ikke
mindst deres borge i Vordingborg.
Særligt Valdemar Atterdag satte sit tydelige præg på
Vordingborg. Han udvidede borganlægget med både en
ring mur og flere fæstningstårne. Et af dem, Gåsetårnet, er
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den eneste bevarede del af borgen, og samtidig det bedst
bevarede fæstningstårn fra middelalderen i Danmark.
Rundt om Valdemar Atterdags borg lå en imponerende
voldgrav. Den er nu ved at blive reetableret som en del af
det der om et års tid er det nye, færdige Danmarks
Borgcenter.
Udgravningerne har stået på over længere tid, men over
de sidste par uger er særligt to genstande dukket op af det
våde mudder i den gamle voldgrav.
For kort tid siden fandt arkæologerne et ti meter højt tårn,
der kan beskrives som 'Gåsetårnets fætter', der ligesom det
rigtige Gåsetårn var en del af det middelalderlige borganlæg.
Og nu kan byens museum afsløre en robåd, der har sejlet
på voldgraven. Middelalderarkæolog Lars Sass Jensen
fortæller om borgen og de andre gode fund, der har ligget
dybt begravet i tykke lag af mudder.
Du kan følge udgravningerne i Vordingborg på Danmarks
Borgcenters facebook-side.

Klik på medsendte lydfil
Med dette nyhedsbrev sendes en lydfil – Klik på det runde
Ikon og lyt til radioudsendelse: ”Alle tiders historie”.
Klik oppe til venstre på ”Gå til indhold”
Klik herefter oppe til højre i boksen Lyt til P1 på ”Seneste Alle
Tiders historie” afvent herefter udsendelsen.

Kig også ind på www.danmarksborgcenter.dk

