
 
I foredraget vil også blive vist en lang række eksempler på forskelle mellem folketro 
og kirkens teologi. 
Baggrunden for foredraget er Torben Svendrups bog ”Magi og Trolddom” (2019) og 
den kommende bog om middelalderens mærkelige væsener (2020). 
 
Torsdag den 21. november kl. 19.00 Slagelse Bibliotek mødelokale 2: Foredra-
get ”En dybdegående undersøgelse af begravelser, gravskikke, og ukendte be-
gravelsespladser i det gamle bycentrum i København” med Niels Henrik An-
dersen: 
 
I løbet af de sidste 10 år har en øget byggeaktivitet i København ført til undersøgel-
ser på flere nedlagte kirkegårde og gravpladser i København. Disse omfatter masse- 
og enkeltbegravelser fra de store pest- og koleraepidemier, klosterbegravelser, depo-
nier af knogler fra hospitalsobduktioner, fattigkirkegårde, barnegrave, og en meget 
tidlig kirkegård på Rådhuspladsen med rødder i vikingetiden.  
 

 
 

I foredraget fortælles om begravelsespraksis, arkæologiske udgravningsmetoder, po-
tentialer og udfordringer i forbindelse med at undersøge begravelser i midten af en 
travl storby. 
 

Foredragene kan tilmeldes på https://lof.dk/slagelse/foredrag-ture 
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Billede fra byvandringen i Boeslunde, mere på hjemmesiden 
 
 

 
 



Sommerens resterende arrangementer 
I løbet af sommeren tilbyder foreningen igen byvandringer, guidede ture og den tra-
ditionelle historiske middag. Af de resterende arrangementer gå byvandringen til Ri-
dehuspladsen i Slagelse, den historiske middag har temaet 1800-tallet og den 
guidede tur går til Sorø Akademi. 
 
Tirsdag den 6. august, By vandring på Ridehuspladsen i Slagelse 
 
Ud over byvandringen i Boeslunde gennemfører foreningen også en lille byvandring 
i Slagelse, nærmere bestemt omkring Ridehuspladsen. Traditionen tro fortæller 
Torben Hansen om tingene ”under jorden”, herunder resultaterne af arkæologiske 
udgravninger, og Carsten Egø Nielsen fortæller om tingene ”over jorden”. Så vi skal 
høre om selve ridehuspladsen med tilhørende ridehus, den tidligere brandstation og 
politistation samt om Ting- og Arresthuset. En af byens markante virksomheder, 
nemlig Poulsens Kafferisteri havde også adresse ved pladsen og det samme havde en 
af byens store købmandsforretninger, nemlig Aage Erslev (ca. 50 meter fra pladsen 
ad Slotsgade op mod byen).  Får vi tid, går vi også lige de cirka 200 meter ned til 
Brænderigården og hører historien om den. 
 
Vi mødes kl. 19.00 på Ridehuspladsen. 
 
Lørdag den 10. august, Historisk mad  
 

 
 
Anden lørdag i august er igen i år sat af til historisk mad. De seneste seks år er der 
med stor succes og med flere og flere deltagere blevet tilberedt mad fra forskellige 

perioder. I år skal vi smage på det bedste fra 1800-tallets køkken både brændevin og 
øl. Der har fra morgenstunden været tyende i gang med at lave og tilberede maden 
under ledelse af vores bestyrelsessuppleant Solveig Herthoni.  
 
Deltagerne mødes hos Torben Hansen på Bakkevej 6 i den nordlige udkant af Sla-
gelse klokken 17.00, hvor de sidste forberedelser gøres, inden vi sætter os til rette i 
en overdækket bygning for at nyde maden, Deltagerbetalingen er kun 50 kroner pr. 
deltager inklusive mad, drikkevarer og godt selskab. Af hensyn til at kunne dispo-
nere indkøbene, er det nødvendigt med bindende tilmelding senest onsdag den 7. au-
gust om morgenen til Torben Hansen, tlf. 2663 7782 eller pr. mail: torhansen@god-
mail.dk 
 
Torsdag den 5. september, Rundvisning på Sorø Akademi 
 
Sommerens arrangementer afsluttes med en rundvisning på Sorø Akademi. Vi kom-
mer hele vejen rundt på Akademiet og skal bl.a. se Hauchs Fysiske Kabinet og får 
hele historien fra Peder Reedtz, der forlenede Sorø og Antvorskov kloster i 1580. 
 

Vi mødes på P-pladsen på ved Slagelse Museum kl. 18.30 og kører samlet derfra. 
 

Efterårets foredrag 
I løbet af efteråret byder vi igen på tre foredrag. Temaerne for de tre foredrag er ar-
kæologi, lokalhistorie og historie 
 
Torsdag den 24. oktober kl. 19.00 Slagelse Bibliotek mødelokale 2: Foredraget 
”Salget og delingen af Antvorskov, og de deraf opståede godser” med Ole G Ni-
elsen:  
 
I 1774 blev Antvorskov krongods udbudt til salg, hvor det var opdelt i 9 hovedgårde 
og noget separat godt. To hovedgårde blev straks lagt sammen og senere delt i tre. 
Antvorskov hovedgård blev i 1806 delt i fem dele, og senere skete der store frasalg. 
 
Det er en aften om opsplitningen af Danmarks største gods, og om hvordan bygnin-
gerne ved Antvorskov hovedgård forsvandt. 
 
Torsdag den 7. november kl. 19.00 Slagelse Bibliotek mødelokale 2: Foredraget 
”Magi – Trolddom og mærkelige væsener” med Torben Svendrup: 
 
Foredraget åbner op for den forestillingsverden middelaldermennesket havde. Magi 
og trolddom var en del af livet og verden var befolket med mange underlige væse-
ner: hundehoveder, skyggefod, nisser, bukkehoved, havfruer og havmænd, trolde og 
jætter, kykloper og kentaurer. 


