
Efterårets foredragsrække   
Efterårets foredragsrække, der afvikles i samarbejde med LOF, er klar. Som sædvanlig dæk-

ker de tre foredrag forskellige emner indenfor Slaglosias faglige område. Vi skal først høre 

lidt om de nordiske guder og helte som eksempelvis Tor og Rolf Krake. Det andet foredrag 

har et lokalt udgangspunkt, idet vi skal høre om den nyeste forskning om vikingeborgen Trel-

leborg. Endelig handler det tredje foredrag om de forhistoriske befæstede landsbyer. Alle tre 

foredrag afvikles klokken 19.00 på Slagelse Bibliotek i Stenstuegade, mødelokale 2.  

 

Tilmelding hos LOF på www.slagelse.lof.dk under ”Foredrag, Arkæologi og Historie”. Det 

koster 300 kroner for alle tre foredrag. Har man ikke mulighed for at deltage i alle tre fore-

drag, kan man komme til de enkelte foredrag og betale 125 kroner pr. foredrag ved indgan-

gen.  

 

Torsdag den 13. oktober 2016: ”Nordiske guder og helte” ved arkæolog, dr. phil. Klaus 

Ebbesen. 

 

De fleste børn og voksne kender fortællingerne om Tor, Rolf Krake og de 

andre nordiske sagnfigurer. Det er vor ældste litteratur, fortalt siden 400-tal-

let til i dag. I vikingegrave er fundet Torshamre og andre hedenske amulet-

ter. Men hvad ved vi egentlig om sagnene og sagnfigurerne, som fx Tor 

med Hammeren? 

 

 

 

Torsdag den 27. oktober 2016: ”Fire fortællinger om Trelleborg” ved ph.d.-stipendiat 

hos Museum Vestsjælland/Københavns Universitet Andreas Bondo Hansen. 

  

De senere år har forskningen frembragt afgørende nyt 

om vikingeborgen Trelleborg – navnlig vedrørende for-

bindelsen til Det Tysk-Romerske kejserrige. Trelle-

borgs historie er imidlertid stadig fanget i en national-

fortælling, en folkekultur omkring vikingetid samt for-

tællinger baseret på ”alternativ historie”. I dette fore-

drag vil vi tage tre udlægninger af Trelleborgs historie 

– den nationale, den folkelige og den alternative – og 

holde dem op imod den seneste forskning. 

 

 

Torsdag den 10. november: ”Forhistoriske befæstede landsbyer” ved lektor Per Ole 

Rindel. 

 

I den tidlige jernalder skiller enkelte jyske landsbyer sig ud ved at være befæstede. Bebyggel-

sen i disse landsbyer udgøres af periodens almindelige langhuse, men i stedet for spinkle 

hegn er husene omsluttet af enten voldgrave og palisader eller af de særprægede ”hulbælter”, 

som nærmest kan karakteriseres som forhistorisk minebælte. Befæstede landsbyer med lang-

huse optræder også i en ganske anden sammenhæng. 
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Læs om de mange kommende arrangementer, her-

under efterårets foredragsrække 
 

 

 

http://www.slagelse.lof.dk/


Sommerens og efterårets arrangementer. 
 

Lørdag den 13. august kl. 17.00: Romersk mad og vin.  

 

Denne lørdag er traditionen tro sat af til historisk mad. De 

seneste tre år er der med stor succes blevet tilberedt mad 

fra henholdsvis stenalderen, vikingetiden og middelalde-

ren. I år skal vi smage mad, som den blev lavet og tilbe-

redt i Romerriget, og der er nok at vælge imellem, da Ro-

merrigets udstrækning var enorm. Der har fra morgenstun-

den været slaver og tyende i gang med at lave og tilberede 

maden under ledelse af vores bestyrelsessuppleant Solveig 

Herthoni. Vi mødes hos foreningens formand på Bakkevej 

6 i den nordlige udkant af Slagelse klokken 17.00, hvor de 

sidste forberedelser gøres, inden vi sætter os til rette på 

terrassen med aftensolen for at nyde maden, Hvis vi er 

heldige, er der både vin som romerne kendte den og fra vores egen tid - og måske også mo-

derne øl. Deltagerbetalingen er kun 100 kroner pr. deltager inklusive mad, drikkevarer og 

godt selskab. Af hensyn til at kunne disponere indkøbene, er det nødvendigt med bindende 

tilmelding senest onsdag den 10. august om morgenen til Torben Hansen, tlf. 5853 2817 eller 

2663 7782 eller pr. mail torhansen@ofir.dk   

 

Onsdag den 17. august kl. 19.00: Slagelses gamle virksomheder. 

 

Vi har tidligere omtalt, at de fem arkæologiforeninger i det tidligere Vestsjællands Amt (Hol-

bæk, Kalundborg, Odsherred, Slagelse og Sorø) har indledt et uformelt samarbejde. Samar-

bejdet drejer sig blandt andet om invitationer til arrangementer. Vi havde i foråret inviteret til 

rundvisning på Antvorskov, og Kalundborg inviterede i sommer til en rundvisning i Højbyen 

og Kirken samt besøg på museet. Vores vurdering er, at der var meget stor tilfredshed med 

begge arrangementer.  

 

Men samarbejdet drøfter også relationerne til Museum Vestsjælland, og her er det jo blevet 

muligt at melde sig som frivillig, eksempelvis hvis man gerne vil deltage i arkæologiske un-

dersøgelser og udgravninger. 

 

I Slagelse har vi indledt et samarbejde med 

Slagelse Museum omkring at skaffe doku-

mentation om nogle af Slagelses gamle 

virksomheder. Museet har netop nu en sær-

udstilling om virksomheden Wolfking, der 

fremstillede maskiner til fødevareindustrien. 

Udstillingen er blevet til i et samarbejde 

mellem museet og en gruppe tidligere med-

arbejdere. 

 

Men der har været mange andre virksomheder, og derfor indbyder museet og Slaglosia til en 

lokalhistorisk aften med fokus på de gamle virksomheder. Kunne det efterfølgende lykkes at 

sikre dokumentation for andre virksomheder, vil det være perfekt. Det kan være i form af 

genstande, billeder og beretninger fra tidligere medarbejdere. Så hvis du selv har arbejdet – 

eller du kender en, der har arbejdet på en tidligere virksomhed – så er det en rigtig god ide at 

møde på museet i Bredegade onsdag den 17. august kl. 19.00. 

 

Eksempler på tidligere virksomheder er: Alliancen, Botved Boats, Danica. Sølvvarefabrik-

ken, Langes Tobaksfabrik, Poulsens kafferisteri, Spritfabrikken, Slagelse Svineslagteri (bille-

det), Slagelse Møbelværk og Træskofabrikken. Men der er mange andre også. 

 

Programmet for aftenen er: 

 

 Velkomst og formålet med aftenen (ved daglig leder Rune Lundberg) 

 Introduktion til nogle af de tidligere virksomheder i form af billeder (ved Carsten Egø 

Nielsen) 

 Kaffe og drøftelse af mulige initiativer og kontakter 

 Introduktion af og rundvisning på udstillingen om Wolfking 

 

Det er ikke nødvendigt at melde sig til, men spred gerne informationen om mødet. 

 

Lørdag den 3. september kl. 14.00: Byvandring på Det Gamle Kloster i Bredegade. 

 

De fleste kender Slagelse Gamle Kloster og 

Helligåndskirken på den side, der vender ud 

mod Bredegade. Vi har fået tilladelse til at 

færdes overalt på klosterets område, og får 

derfor mulighed for at se den gamle kloster-

have, komme ind i kirken og i Helligåndshu-

set. Vi kan også se Niels Larsen Stevns to 

berømte fresker fra 1938 ”Barmhjerterlig-

hed” og ”Taknemmelighed”. Overalt skal vi 

naturligvis høre historien bag stederne, og 

sammenhængen til Antvorskov Kloster. Vi mødes p-pladsen ved Slagelse Museum og går de 

få meter op til klosteret. Der er også p-muligheder på H.P. Hansens Plads og i Rosengården. 

 

Arrangementer i 2017. 

 

Bestyrelsen skal i gang med at planlægge forårets foredrag og arrangementer, og hvis nogle 

medlemmer har forslag/ideer, er de meget velkomne til at kontakte Torben Hansen tlf. 5853 

2817 eller 2663 7782 eller pr. mail torhansen@ofir.dk   

 

Det fuldstændige færdige program for 2017 kan du læse, dels i det kommende nummer af 

Slaglosia Nyt, dels på foreningens hjemmeside www.slaglosia.dk, der opdateres i takt med, 

at datoer og indhold bliver fastlagt. Hjemmesiden har i øvrigt fået en ny mere brugervenlig 

og overskuelig struktur.  
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