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Mange har sikkert bemærket, at en af
LEDlamperne på Stentorvet er blevet forsynet med en gylden kongekrone.
Desværre er der en misforståelse om kronens aktuelle værdi i omløb.
Det er ikke 10.000 kroner per stk., men
derimod ca. 850 kroner, når den er monteret på sin plads. I øvrigt har flere tilbudt
sponsorater til kronerne.
Lokalrådets tanker med at få opsat kongekroner i byens nye LEDgadebelysning er
grundlæggende at markere Vordingborg
som en kongeby.
I historisk betydning kaster vi blikket 600
år tilbage i tiden, hvor Valdemarerne herskede i Danmark og Valdemar Sejr, som er
foreviget med en statue på hjørnet af
Algade og Glambækvej.

Den Valdemar, der bragte Dannebrog hjem
efter et togt til Estland, og underskrev
Jyske lov, døde i Vordingborg i 1241.

LOKALRÅDET VIL MEGET GERNE HØRE DE
ENKELTE BEBOERES SYN PÅ, AT BYEN
PROMOVERES SOM EN GAMMEL KONGEBY,
IDET MARKEDSFØRING HERAF KRÆVER
OPBAKNING OG DELTAGELSE FRA ALLE.
VI SKAL VÆRE STOLTE AF VOR BY OG
OMRÅDET VI BOR I.
GIV UDTRYK FOR DÉT OG FORTÆL
OMVERDENEN HEROM.
BRUG ET PAR MINUTTER VED PC’en OG
GIV OS DINE KOMMENTARER PÅ
vblraad@gmail.com
På mødet torsdag den 8. oktober skal kommunalbestyrelsen beslutte, om kronerne
kan opsættes, og i hvilket antal det i givet
fald kan tillades.

Der er nu åbent i Algade 63, som et første
forsøg på at få det gamle Vordingborg By
Museum genetableret, efter Borgcentret
tog monopol på Vordingborgs fortid, der
bl.a. omfatter så kendte personer, som
Andreas Christensen Arrebo (1587) Prins
Jørgen (1653) P.A.Heiberg (1758) Ditlev
G. Monrad (1811) Meir A. Goldschmidt
(1819) J. E. Ellehammer (1871) V.O.
Harrel (1882) Gertrud Boberg (1907)
Morten Olsen (1949), som alle har en
planche på udstillingen.
Besøg minimuseet, der er åbent i
dagtimerne fra kl. 12-16 alle ugens
dage til og med den 18. oktober, og
bese de enkeltgenstande, den arbejdende
museumsgruppe har fået stillet til rådighed fra magasinerne, der rummer mange
tusinde klenodier efter det nedlagte museum på ruinterrænnet.
Det er ret afgørende for etablering af et
egentligt bymuseum, at der fra lokalbeboerne udvises interesse for at byens
historie kan opleves.
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