
Odsherred Museumsforening 
 

Indbydelse til bustur til Danmarks Borgcenter i Vordingborg  

Onsdag d. 27. september 2017 kl. 8.00-18.00 
 

Bestyrelsen har lagt op til en dag i særklasse med spændende fortællinger om borgen, 

kongerne og magten i middelalderen – på Danmarks største kongeborg. Samt særudstilling 

med ca. 2000 helt unikke genstande, udlånt fra Hedeby-museet. 

 

Arrangementet er en heldagstur med frokost. Både Odsherred, Holbæk og Kalundborg Museumsforenings 

medlemmer inviteres med – og bemærk at medlemmer af de tre museumsforeninger som medlemsbonus tilbydes 

en reduceret deltagerpris. 

Kaffe drikkes i bussen på både udvejen, hvor vi serverer en nybagt bolle med ost - og på hjemturen med et stykke 

hjemmebagt kage til. 

 

 

Danmarks Borgcenter ligger på ruinen af en af middelalderens 

største kongeborge, Vordingborg. I et helt nybygget, under-jordisk 

udstillingshus spækket med moderne teknologi og kunstneriske 

installationer, venter der dig en stemningsmættet oplevelse. Her 

vil du på busturen i september opleve ”Vikingernes Metropol” om 

Haithabu – eller Hedeby, som vi kalder den på dansk. Der er tale 

om en udstilling i verdensklasse med helt unikke genstande fra 

Hedeby-museet ved Slesvig, sat ind  i en helt ny sammenhæng og 

scenografi på Danmarks Borgcenter.  

 

Vordingborg er bedst kendt for Gåsetårnet, nordens bedst 

bevarede middelaldertårn. Indgang til tårnet er inkluderet i 

deltagerprisen og i tårnet kan du opleve borgen under belejring 

og se Vordingborg slot, som det så ud i 1360’erne. 

Danmarks Borgcenter er også et digitalt oplevelsescenter. Inkl. i 

entrébilletten er, foruden fri entré til Borgcentret resten af året, 

mulighed for at få en iPadguide med rundt – der bliver givet en 

grundig instruktion og der følger en rem med, så den hænger 

behageligt om halsen og kan tages i brug, når man får lyst til at 

vide lidt mere om der hvor man befinder sig. Guiden oplyser 

både ude på borgruinens område og nede i udstillingen 

”Vikingernes Metropol”. 

 

 



Dagens program: 

8.00 AFGANG Odsherred Kulturhistoriske Museum, fra P-pladsen ud mod Anneberg Stræde 

8.40 AFGANG Holbæk – ved busstoppestedet overfor kommunens administrationscenter, Jernbanevej 6 

◦ Undervejs i bussen formidles historien om Ringborgen ved Køge, det første fund af sin art i 

Danmark i mere end 60 år. Vi passerer tæt forbi, men besøger den ikke, da den i september er 

lukket af for sæsonen. Du får udleveret et lille skrift med billeder og status på udgravningen, som 

vi har udarbejdet til lejligheden  

10.30   ANKOMST til Danmarks Borgcenter, Vordingborg. Vi starter med en guidet tur rundt på området og 

 hører om middelalderens konger og magt i Kong Valdemar den Stores imponerende borg, der engang 

 tronede over landskabet i Vordingborg.  På turen rundt får vi også overblikket over de mange 

 muligheder for oplevelser, som stedet byder på 

12.15 Frokostanretning med 1 vand/øl/glas vin i Borgcentrets restaurant, indrettet smagfuldt i et smukt 

 renoveret bindingsværkshus fra 1600-tallet  

13.00 Nu er tiden din helt egen de næste par timer 

◦ Vi starter med at få udleveret hver en ipad og får en fælles introduktion til brugen – det er ikke 

svært at gå til og kræver ikke IT færdigheder  

◦ Gå en tur ud på Borgruinen og besøg de udstillinger, som er placeret i containere rundt på 

området – eller tag et hvil på nogle af den oprindelige borgmurs fremspring med udsigt over 

havnen og  Storstrømmen 

◦ Oplev udstillingen  ”Vikingernes Metropol” med de helt unikke genstande, udlånt fra Hedeby-

museet 

◦ Måske en tur op i Gåsetårnet? Trinene er lidt stejle, men man belønnes med fantastiske udsigter 

og små udstillinger om borgen under belejring og Vordingborg slot, som det så ud i 1360’erne 

◦ Besøg den meget smukke Historisk Botanisk Have, skabt som den første af sin art i Danmark, 

anlagt i 1921 og tegnet af havearkitekt G.N. Brandt. Haven viser hvordan en renæssancehave 

kunne se ud – og her er samlet de gamle almueplanter, der har været i kulturens, skønhedens og 

lægekunstens tjeneste 

◦ Besøg i museumsbutikken 

15.30 AFGANG  Der serveres kaffe og hjemmebag i bussen 

17.10 ANKOMST Holbæk  

17.50 ANKOMST Odsherred Kulturhistoriske Museum 
 
Som medlem af én de tre museumsforeninger er deltagerprisen 400 kr. pr. person (450 kr. for ikke medlemmer). 
 
TILMELDING - sker gennem betaling, der skal foretages senest torsdag d. 31. august 2017 på foreningens konto 
reg.nr. 2730 kontonr. 6267 772 205 

Det vil sige, at når du har betalt, er du tilmeldt – og behøver ikke at gøre mere – andet end at møde op onsdag 
den 27. september - på Odsherred Museum kl. 8.00 og i Holbæk kl. 8.40. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 

 


