
Et af foreningens aktive medlemmer, Mogens Pedersen, var den 25. august guide på Slaglo-

sias tur til de tidligere vandmøller i skovområdet mellem Store og Lille Åmose. Og sikken 

tur! Mogens fortalte engageret og levende om 

møllerne og det område, hvor han er opvokset. 

Vejret var desværre ikke det bedste, men de 

fremmødte fik en stor oplevelse, der sluttede på 

Fugledegård ved Tissø. Det var rigtig synd for de 

medlemmer, der ikke havde mulighed for at del-

tage. Mogens er også en dygtig tegner, og han har 

velvilligt stillet denne flotte tegning til rådighed 

for Slaglosia Nyt. Fundet er fra Himmelmosegård 

og er gjort den 24. marts 2012.  

 

Lokalhistoriske bøger udgivet i 

2012  
Heldigvis udkommer der hvert år et antal bøger 

med lokalhistorisk indhold. Her følger 3 eksem-

pler med stof fra Slagelse-området – er du interes-

seret i at købe en eller flere af udgivelserne, kan 

du prøve byens to boghandlere. 

 

Foreningen Jul i Slagelse. 19. årgang 2012 
For 19. gang er Jul i Slagelse på gaden – i år med 

62 sider fuld af lokalhistoriske artikler fra Slagel-

se og omegn.  

 

Helge Christiansen: Lokalhistorier. Slagelseegnen. 23. samling 2011  
Ligesom ovenstående ”Jul i Slagelse” er en fast tradition, er det samme tilfældet med lokalhi-

storikeren Helge Christiansens lokalhistorier fra Slagelseegnen. Udgangspunktet er Kirke 

Stillinge og Hejninge sogne, men de gode historier kender ikke altid sognegrænserne. 23. 

samling kan købes i Brugsen i Kirke Stillinge samt hos forfatteren (tlf. 58 54 75 11), hvor 

også ældre samlinger kan købes.  

 

Historisk Forening for Midt- og Sydvestsjælland: Årbog 2011  
Historisk Forening for Midt- og Sydvestsjælland har udsendt årbogen for 2012, der er num-

mer 99 i rækken. Udgivelsen blev fejret ved en lille præsentation på Espe gods ved Boeslun-

de, og som sædvanlig indeholder årbogen rigtig mange spændende lokalhistoriske artikler. 

Her skal alene nævnes en rigtig god artikel fra Slagelse: 

 

 Mellem to stationer – banegårdskvarteret i Slagelse (af Knud Bruun Rasmussen, Poul 

Hansen og Carsten Egø Nielsen) 

 

Er du interesseret i 6 gange årligt uforpligtende at modtage et elektronisk lokalhistorisk ny-

hedsbrev med omtale af arrangementer og bøger med lokalhistorisk indhold, kan du tilmelde 

dig ved at sende en mail til: carsten.egoe.nielsen@hotmail.com 
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Læs om forårets 3 foredrag samt første varsel om den or-

dinære generalforsamling med en stor overraskelse! 

mailto:carsten.egoe.nielsen@hotmail.com


Forårets tre spændende historiske/arkæologiske fore-

drag – husk hurtig tilmelding til LOF 

(www.slagelse.lof.dk) eller 5852 5681 
 

Torsdag den 7. februar 2013. To-delt foredragsaften ved Camilla Haarby Hansen og 

Hanna Dahlström, Københavns Museum: ”Metro Cityring-udgravningene i Køben-

havn”. Slagelse Bibliotek kl. 19.00-ca. 21.00 

Hanna Dahlström er udgravningsleder på Rådhuspladsen-udgravningen og tidligere feltleder 

på Assistens Kirkegård-udgravningen, uddannet cand.phil i forhistorisk arkæologi og BA i 

middelalderarkæologi fra Lunds Universitet 

Camilla Haarby Hansen er feltleder på Rådhuspladsen-udgravningen og tidligere feltarkæo-

log på Kongens Nytorv-udgravningen. Uddannet mag. Art i forhistorisk arkæologi fra Kø-

benhavns Universitet med tilvalgsfag i middelalderarkæologi fra Lunds Universitet og histo-

risk arkæologi fra University of Sheffield 

Indledningsvis vil Camilla Haarby Hansen give et samlet overblik over Metro-

udgravningerne – arkæologiske resultater, status og perspektiver – fra Assistens Kirkegård 

som nu er afsluttet, til Kongens Nytorv, hvor der 

endnu er gang i udgravningsarbejdet og videre til 

Gammel Strand, hvor gravearbejdet først for alvor 

begynder i sommeren 2013. Derefter tager Hanna 

Dahlström over og fortæller om mange af de spæn-

dende fund af strukturer og genstande, der er blevet 

undersøgt og dokumenteret på Rådhuspladsen i 

2011 og 2012. Her er fremkommet en hidtil ukendt 

kirkegård og et stort område med spor af intensive 

håndværksaktiviteter fra middelalderen, flere faser 

af byens vestlige afgrænsning og porte, en vand-

mølle med møllerende ned i den hidtidige voldgrav og endelig en opfyldning af voldgraven 

med enorme mængder affald fra byen i midten af 1600-tallet. Foredragene er på dansk og 

svensk og illustreres ved hjælp af PowerPoint med masser af plantegninger samt fotos fra 

udgravningerne og af et udvalg af de fundne genstande 

 

Torsdag den 21. februar 2013: ”Christian 2. bondekær eller tyran” ved Torben Sven-

drup, historiker ph.d. Slagelse Bibliotek kl. 19.00-21.00 

2013 er 500 året for Christian 2.´s tronbestigelse. I februar 

1513 døde kong Hans i Aalborg og processen gik i gang for at 

få valgt den nye konge. Christian blev tvunget til at indgå en 

stram håndfæstning, hvor i der var indsat en oprørsparagraf. 

Holdt kongen ikke sin håndfæstning, havde man ret til at op-

sige ham huldskab og troskab. Dette skete 10 år efter, i januar 

modtog kongen opsigelsesbrevet og i april 1523 forlod han 

Danmark. De 10 år, hvor Christian 2. styrede Danmark er 

måske det mest begivenhedsrige 10 år i dansk historie. Årene 

var præget af et opgør med Sverige, der endte med en erobring 

og blodbadet i Stockholm. I Danmark søgte kongen at moder-

nisere det danske rige, det betød opgør med kirke og adel om deres rettigheder. Kongen søgte 

i stedet at støtte borgerskabet, ikke mindst i København og Malmø. Forandringerne blev bl.a. 

udmøntet i to store love – byloven og landloven. Kongens regeringstid er også præget af 

kærlighedshistorien med Dyveke og hendes død. Kongens forhold til Dyvekes mor – Sigbrit, 

der blev den ledende skikkelse i kongens administration, sammen med borgmester Hans 

Mikkelsen fra Malmø.  

 

Torsdag den 7. marts 2013: ”Tekstiler fra Rådhuspladsen” ved Charlotte Rimstad og 

Lena Andersen, Københavns Museum. Slagelse Bibliotek kl. 19.00-ca. 21.00 

Charlotte Rimstad er forhistorisk arkæolog og PhD-studerende og Lena Andersen er muse-

umsinspektør og mag.art i forhistorisk arkæologi – begge arbejder på Københavns Museum. 

Udgravningerne på Københavns Rådhusplads har bidraget med et væld fra middelalderen, 

renæssancen og oplysningstiden. De gode bevaringsforhold i voldgravsopfyldet fra 

1660’erne har været gunstige for bevaringen af bl.a. 

tekstiler – en fundgruppe, som ellers sjældent er at 

finde i arkæologiske udgravninger. Tekstilerne kan 

fortælle om datidens produktion, mode og import. Her 

får vi både information om de almindelige folks stop-

pede strømper, men også om de finere folks silketøj, 

og fundene udfylder således et stort hul i den danske 

modehistorie.  Det var overraskende for arkæologerne at mængden af læder var så stor og at 

bevaringstilstanden var så god. Der er fundet sko, handsker, bælter, bogbind, knivskeder, 

punge og meget mere. Skoene er en særligt omfattende fundtype og er en spændende kilde til 

de mænd og kvinder og drenge og piger, som bar dem. De fundne sko fortæller også om 

skomagerne, der lavede, solgte og reparerede skoene. Kom og hør hvad fundet af de gamle 

tekstiler og det gamle læder kan berette om den fortidige hverdag i byen. 

 

Forvarsel: Torsdag den 14. marts 2013: Ordinær generalforsamling og en posi-

tiv overraskelse! 

Bestyrelsen arbejder på, at den ordinære generalforsamling kan afvikles torsdag den 

14. marts 2013, så reserver allerede nu aftenen. Nærmere, herunder dagsorden, føl-

ger i næste nummer af Slaglosia Nyt. 

 

Vi kan allerede nu løfte sløret for, at generalforsamlingen vil rumme en stor overra-

skelse! Foreningens formand, Torben Hansen, der har mange års erfaringer og viden 

om mange arkæologiske udgravninger i Slagelse-området, er ved at lægge sidste 

hånd på en bog, der vil fortælle hans opfattelse af Slagelses historie frem til ca. 

1288, hvor byen får købstadsrettigheder. Og det er jo så præcis 725 år siden i 2013. 

Torben Hansen har graciøst besluttet, at Slaglosia står for udgivelsen af bogen, og 

det betyder, at foreningens medlemmer får bogen gratis! Glæd jer! 

På selve jubilæumsdagen – den 13. december 2013 – udkommer der en ny Slagelse-

historie. Det er Slagelse kommune, der har besluttet at udgive en afløser for P. Arns-

kovs bog fra 1931, og det må vel også siges, at være på tide. Hovedvægten i denne 

bog vil ligge på tiden efter ca. 1850, så Torben Hansens bog og den nye Slagelse-

historie vil supplere hinanden rigtig godt. 2013 bliver et godt lokalhistorisk år! 

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

