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Der er stadig håb forude.
I år blev der igen afholdt Sankt Hans festligheder på ruinterrænnet.
Gitte Kongstad fra lokalrådet havde sponsoreret heksen, der forsvandt som dug for
solen i en sky af røg.
Gittes heks

Bålet, blev skudt i brand ved hjælp af bue
og pil og et par brandmænd ca. kl 21.30,
da skumringen var begyndt at sænke sig
over en vel besøgt og underholdende
aften.
Det blev en rigtig familiebegivenhed og
børnene fik en oplevelse, som vil blive i
erindringen i lang tid.
Båltalen blev holdt af Keld Møller Hansen
fra Borgcentret, men desværre var højttaleranlægget ikke tilstrækkeligt så folk ude
på terrænet kunne høre de vise ord.

Formanden for erhvervsudvalget
Anders Diness Andersen
vil tage projektet op på det næste møde i
udvalget, idet han godt kan se idéen med
at manifestere Vordingborg som en gammel kongeby, ved at forsyne byen med
kroner som en synlig bekræftelse herpå.
Byens image på både nationalt og
internationalt hold vil med en sådan udsmykning opnå et særkende og dermed
blive til noget specielt.
Lokalrådet vil gerne takke udvalgsformanden for dette initiativ og håber det
denne gang vil lykkes at overbevise de
forretningsdrivende og vor citymanager
om reklameværdien i et sådant tiltag.
Så må vi bare håbe, at det kan færdiggøres inden jubilæumsdagen den 12.
december 2015, da denne dag vil egne sig
fortrinligt til afsløringen af udsmykningen.
Vi krydser fingre herfor.

God sommer

1:3

JULI
2015

Grethe Langesøe Wich fra lokalrådet besøgte forleden Vordingborgs baghave København - og aflagde Rigsarkivet et besøg, idet hendes store lidenskab er, at hun
”leder og søger i gamle bøger”.
Hun nedskrev ordlyden af Erik af Pommerns stadfæstelse af vor bys købstadsrettigheder
på
originalsproget,
hvilket sikkert vil give anledning til
umiddelbare misforståelser.
Her gengiver
kommentarer:

vi

Grethes

notater;

og

"12. December 1415. - Vi Erich Konge
har taget vore Borgere af Wordingborg,
deres Gods, Hjon*, Tjenere og alle, som
den tilhører i vort Værn og stadfæster vi
dem saadanne Privilegier, som vore
Forfædre har undt dem og som herefter
skrevet staar:
Først saa som er deres Fægang, saa som
de tilforn har haft, og deres Ildebrand**
at hugge i vor skov Stensuidh, som de
tilforn var vante at gøre. Naar denne
Skov bærer Olden, og de deres Svin
derpaa vil staa, skal de give vore Fogeder
til
Oldengæld
for
hvert
Svin
3
Penninge.

udateret Vidisse ( bekræftet genpart ) af
Borgmestrene Lauritz Jacobsen og Jørgen
Gregorssen og Byfogden Nis Hansen.
Afskrevet af Langebek 1759. m. m.
----------------------------------I P.A. Kleins bog om Vordingborg Købstad nævnes der ikke en borgmester med
navnet Jørgen Gregossen.

Kongens bevis på magt
I middelalderen rejste rigets arkiv rundt
sammen med kongen, for dokumenterne
var beviset på magten og kongens ret.
Det udviklede sig til det kongelige
kancelli.
Siden er meget gået tabt ved krige og
brande.
Allerede i 1300-tallet udarbejdede man
fortegnelser over særlig vigtige dokumenter. Overblikket opfattes som begyndelsen til et rigsarkiv.
Det var under Valdemar Atterdag (134075), at Rigsarkivet fik fysisk form i
Vordingborg.
Et nyt Rigsarkiv er under opførelse – se
nedenfor:

Hvor som de farer i vort Rige med der
Købmandsskab, da byder vi dem at være
fri for Told at give, foruden Skonne
Marked***, og saa som vore Forfædre
dem tilforn har undt. "
NB.:
*Hjon betyder tyende
**Ildebrand betyder formentlig brændsel,
***Skonne Marked er Skåne Marked.
Kongens underskrift kunne desværre ikke
kopieres.
I bemærkningerne hertil stod at læse:
Originalen i Vordingborg Bys Arkiv og
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KAN ALLE BORGERE KOMME IND I
ALLE VORE BUTIKKER, RESTAURANTER M.V., HVIS MAN ER KØRESTOLSOG/ELLER ROLLATORBRUGER?
Svaret er i dag et dundrende
>> NEJ <<
Men nu er der hjælp at hente for de forretningsdivende.
Frmd. for handicaprådet Anders Andersen gør opmærksom på, at i 2015-2016
betaler kommunen op til 15.000 kr. til
”forhøjning af fortove, så alle kan komme ind.

Algade 62

Man skal blot kontakte kommunen eller
indsende ansøgningsskemaet, hvor betingelserne er anført.
Benyt linket.

Ansøgningsskema til
tilskud til forbedring af tilgængelighed (1).docx

Nedenfor vises et par eksempler på
allerede udførte forbedringer:

Algade 26-28
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