INVITATION
Den arkæologiske og kulturhistoriske forening ”Slaglosia” i Slagelse inviterer til
rundvisning på Antvorskov Ruiner
lørdag den 7. maj klokken 14.00.
Vi mødes på parkeringspladsen på Grønningen lige ved ruinerne. Det er ganske tæt
på afdrejning 39 på motorvejen og tæt på Bilka. Ved den gule plet på nedenstående
kort.
Guider er foreningens formand Torben Hansen og næstformanden Carsten Egø
Nielsen. Da vi skal gå lidt rundt i ruinområdet, er det hensigtsmæssigt med solidt
fodtøj. Efter rundvisningen kan der købes en øl eller vand til 5 kroner. Det er gratis
at deltage.
Antvorskov ruiner rummer over 800 års danmarkshistorie. Omkring 1170 etablerede
johanniterne et kloster, der med tiden blev meget rigt og med stor indflydelse også
nationalt. Johanniterne havde også en ridderorden, og deltog i Valdemar Sejrs
korstog i Estland. Det var her Dannebrog ifølge sagnet faldt ned fra himlen i 1219.
Hans Tavsen, som var en af hovedmændene bag reformationen i Danmark i 1536 var
munk på Antvorskov Kloster. Ved reformationen overgik klosteret til kronen, og
Kong Frederik II valgte at ombygge klosteret til kongeslot i årene 1580-84.
Ud over indretning til kongeslot opførte kronen stalde, huse til beboelse og ridehuse
på området. Frederik II’s søn, Christian IV, var ikke ligeså interesseret i Antvorskov
Slot som faderen, men etablerede en salpeterproduktion på stedet. I 1717 blev det
store gods udlagt til rytterdistrikt, der blev solgt i flere parceller til private i
slutningen af 1700-tallet. Mange af de nuværende herregårde i Slagelse-området
stammer fra dette salg. Bygningerne fra klosteret og slottet blev gradvis revet ned,
men der er stadig mange rester bevaret, som vi skal kigge nærmere på. Så selvom
der i dag kun er få ruiner udgravet og synlige, udfylder stedet og dets særlige
udvikling fra kloster til slot og fra militært ryttergods til udstykning i herregårde, en
afgørende plads i områdets historie.

