
Nyt spændende og perspektivrigt initiativ 
Repræsentanter fra Slaglosias bestyrelse har deltaget i et møde med repræsentanter fra andre 

arkæologiforeninger i Vestsjælland. Formålet var blandt andet at drøfte mulighederne i for-

hold til den nye museumsstruktur med etableringen af Museum Vestsjælland. Fra museets 

side tyder det på, at der er en interesse i at anvende frivillige i forbindelse med forskellige 

arkæologiske opgaver. Hvis dette bliver tilfældet, har vi i Slaglosias bestyrelse fundet det 

rigtigt, at de medlemmer, der måtte være interesseret i dette frivillige arbejde, også havde 

muligheden for fagligt at kunne varetage opgaven.  

 

Derfor er der i samarbejde med LOF udarbejdet et sådant tilbud, der dels består af et indle-

dende foredrag, der blandt andet omhandler den korrekte behandling af fund. Med andre ord 

er dette foredrag af den fremmeste ekspert på området, museumsinspektør Peter Vang Peter-

sen, en introduktion til en detektorweekend den 27. og 28. september. Her vil Kenny Thyge-

sen fra Holbæk Arkæologiklub være underviser i brugen af en detektor. Det drejer sig om alt 

lige fra etikken og lovgivningen på området til den praktiske tilrettelæggelse af søgning. Men 

også om behandling af de fundne ting, indmåling med GPS 

samt hvordan, man indleverer fund på museet.  

 

Kurset er lørdag fra kl. 10 til 16, og denne dag er teoridag. 

Søndag fra klokken 10 til 15 foregår i felten, hvor teorien 

kan afprøves af deltagerne ved at prøve tingene i praksis. 

 

Se nærmere på www.slagelse.lof.dk, hvor man også til-

melder sig. Foredraget samt de to kursusdage koster kun 150 kroner. Man sørger selv for 

forplejning. Det er en enestående mulighed for at forberede sig på eventuelt frivilligt arbejde 

indenfor arkæologien. 

 

Generalforsamlingen 27. marts 2014.   
 
Interesserede medlemmer kan få referatet fra generalforsamlingen den 27. marts ved henven-

delse til foreningens sekretær Peter Kristensen, telefon nr. 2615 5743, se mailadressen ne-

denstående. 

 

Efter generalforsamlingen og det efterfølgende konstituerede møde består bestyrelsen af: 

 

 Torben Hansen, formand (torhansen@ofir.dk)  

 Hans Peter Hansen, kasserer (hp.ringbo@dlgmail.dk) 

 Peter Kristensen, sekretær (peter@vikingeborge.dk) 

 Søren Veng Christensen (bestyrelsesmedlem) (soerenvengchristensen@sol.dk)  

 Carsten Egø Nielsen (redaktør) (carsten.egoe.nielsen@hotmail.com)  

 

Suppleanter er: 

 

 Solveig Herthoni Hansen 

 Kjeld Peter Ahlmann Olesen 
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Sommerens to spændende arrangementer: 
 

Lørdag den 16. august kl. 17.00: Middelaldermad 

Denne lørdag er sat af til historisk mad. Sidste år blev der med 

stor succes tilberedt mad fra vikingetiden. I år skal vi smage 

mad, som den blev lavet og tilberedt i ”den sorte middelalder”. 

Der har fra morgenstunden været slaver og tyende i gang med 

at lave og tilberede maden under ledelse af vores bestyrelses-

suppleant Solveig Herthoni. Vi mødes hos foreningens for-

mand 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 vin fra vores 

tid og også moderne øl. Deltagerbetalingen er kun 50 kroner pr. deltager inklusive mad, drik-

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

bindende tilmelding senest tirsdag den 12. august til Torben Hansen, tlf. 5853 2817 eller mail 

torhansen@ofir.dk   

 

Torsdag den 21. august kl. 19.00: Byvandring i Slagelse centrum: Rundt om Sct. Mik-

kels Kirke 

Vi mødes ved Slagelse Museum, hvor der er masser af p-pladser i 

nærheden, både på H.P. Hansens Plads og i Rosengården. Meget 

af Slagelses historie kan fortælles ved en vandring rundt om Sct. 

Mikkels Kirke. Byens oprindelige torv var Gammel Torv, der 

bare hed ”Torvet”, indtil der kom et nyt torv ”Nytorv”. Fra 

Gammel Torv gik byens veje ud i alle retninger. Også kirkens 

historie er spændende – også før der kom en kirke på et af byens 

højest beliggende steder. Schweizerpladsen opstod som følge af 

en af byens mange brande, og ved Stenstuegade er der fundet spor af gammel bebyggelse. 

Også den nyere historie er repræsenteret med mindesmærket for de faldne slagelseanere i 2. 

verdenskrig. Det bliver en spændende aften med mange stop og fortællinger på vejen rundt 

om kirken. 

 

Mailadresser  

Hvis du har modtaget dette Slaglosia Nyt pr. slowpost, men har en mailadresse, vil vi gerne 

bede om den. Vi har mailadresser på over halvdelen af vores medlemmer, men vil gerne have 

på endnu flere. Ved at kunne sende Slaglosia Nyt pr. mail sparer vi porto. Og som en ekstra 

service vil du også gratis modtage ”Lokalhistorisk Nyhedsbrev” ca. 6 gange årligt. Nyheds-

brevet indeholder en oversigt over relevante lokalhistoriske arrangementer i Vestsjælland 

samt omtale af nye lokalhistoriske udgivelser. Send din mailadresse til:  

carsten.egoe.nielsen@hotmail.com   

 

 

 

 

 

Efterårets tre spændende foredrag  
 
Efterårets tre foredrag arrangeres som sædvanlig i samarbejde med LOF, der står for alt det 

praktiske. Hold derfor øje med LOF’s efterårsprogram, der netop er husstandsomdelt. Af 

dette program fremgår priser, samt hvor og hvordan man tilmelder sig til de tre foredrag. Det 

vil dog også være muligt alene at deltage i et eller to foredrag. Her betales der ved indgangen 

pr. foredrag.  

 

Torsdag den 30. oktober kl. 19.00 på Slagelse Bibliotek, mødelokale 2: ”Årets gang for 

middelaldermennesket” ved ph.d. Torben Svendrup. 

16. august afvikler Slaglosia et arrangement med middelaldermad, se andetsteds i dette Slag-

losia Nyt. I Torben Svendrups foredrag følger vi årets gang for middelaldermennesket. Det 

bygger på ny forskning i middelalderlige folkebøger og prædikener. Udgangspunktet for 

foredraget er, at vi vil følge en bonde og en borger gennem et fiktivt år i midten af 1400-

tallet. Vi vil blandt andet se på varsler, fester, arbejde og religion, og vi vil også se på, hvad 

man spiste og drak gennem året. Hvordan opfattede middelaldermennesket begrebet tid, og 

hvordan inddelte man dagen og året? 

 

Torsdag den 6. november kl. 19.00 på Slagelse Bibliotek, mødelokale 2: Fokus på Ant-

vorskov 

De fremlagte planer fra Slagelse Kommune om eventuelt at give mulighed for bygning af et 

stort byggemarked på den nu ryddede Hunsballe-grund, har givet ny opmærksomhed til om-

rådet ved Antvorskov Ruiner. I aftenens foredrag fortælles om 

Antvorskov, både som korsriddernes hospitals kloster, men 

også som kongeslot og den store byggevirksomhed, der blev 

foretaget i den forbindelse. I 1700-tallet blev Antvorskov 

kaserne med mange ryttere indlogeret hos bønderne i et meget 

stort geografisk område. Nu er Antvorskov stadig hjemsted 

for militæret, nemlig Gardehusarregimentet, der fejrer 400-års 

jubilæum i år. Aftenens foredragsholder er endnu ikke fastlagt 

ved redaktionens afslutning.   

 

Torsdag den 20. november kl. 19.00 på Slagelse Bibliotek, mødelokale 2: Udgravnin-

gerne til den kommende Femern Bælt forbindelse v/formidlingsinspektør ved Museum 

Lolland-Falster Anne-Lotte Sjørup Mathiesen 

Museum Lolland-Falster er blevet lidt klogere på fortiden 

ved Lollands sydkyst. De enestående bevaringsforhold bag 

stormflodsdiget giver fantastiske fund, og giver ny viden 

om området, perioden og datidens befolkning. På grund af 

bevaringsforholdene er der blandt fundet meget bevaret 

træ, såvel ubehandlet som behandlet. Aftenens foredrag vil 

fortælle om det 300 ha store kulturlandskab, hvad det er for 

et sted, stenalderens befolkning har været bosat i, hvad vi 

konkret har fundet og ikke mindst de særlige forhold udgravningerne har krævet. 
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