
Historisk Samfund 

for Roskilde Amt 

 

Program for efteråret 2019 

Mandag 2. september kl. 19.30 

Skibsvrag i Køge havn 

Jeppe Færch-Jensen, udgravningsleder, cand.mag. i forhistorisk arkæologi 

 

I løbet af 6 varme uger i sommeren 2018 ud-

gravede og dokumenterede arkæologer fra 

Museum Sydøstdanmark et 18 meter langt 

skibsvrag fra den sene middelalder i Køges 

Søndre Havn-område ud for PensionDan-

marks boligbyggeri på området. 

Udgravningen var et kapløb med tiden på 

flere måder. Byggeriet var nært forestående, 

og betonkanonerne holdt på kanten og ven-

tede, og da sommerens tørke var på sit høje-

ste, udtørrede skibstømmeret under den nå-

desløse sol. 

Med frivillige kræfters hjælp lykkedes det 

dog at få bjærget alle dele af vraget på til-

fredsstillende vis, og det bjergsomme arbej-

de med nøje registrering af hvert enkelt 

stykke tømmer kunne tage fart. Denne del af 

projektet er blevet udført henover vinteren, og sideløbende er der udtaget prøver 

til analyse fra tømmer, fra tovværk, fra vandtætningsmateriale og fra tjære, som i 

skrivende stund bearbejdes flittigt af internationale eksperter.  

Hvordan udgravningen forløb, og hvilke resultater det indtil videre har kastet af 

sig, vil foredraget kaste lys over. 



Mandag 7. oktober kl. 19.30 

Foredrag om Roskilde Dyrskue i 50 år 

Journalist Henrik Denman 

 

I 1969 blev Roskilde den nye værtsby for Det Sjællandske Fællesdyrskue. I anled-

ning af 50-året for det moderne Roskilde Dyrskue fortæller journalist Henrik Den-

man historien om, hvorfor landbruget opgav det populære dyrskue på Bellahøj i 

København for at flytte det ud på Sjælland. Roskilde vandt kampen om at blive 

værtsby for Fællesdyrskuet. For både Roskilde og landboorganisationerne var det 

tale om en stor satsning. Roskildes Byråds store vision var, at den nyanlagte Dyr-

skueplads skulle gøre Roskilde mere kendt over hele landet. Foredraget belyser 

de lokale politikeres visioner, dyrskuets behov for at modernisere sig, modstan-

den mod at nedlægge de lokale dyrskuer til fordel for ét fællesdyrskue, og hvor-

dan Dyrskuepladsen gav helt nye muligheder med bl.a. Roskilde Festival.  

Mandag 25. november kl. 19.30  

Præsentation af årets årbog 

 

Årets årbog indeholder spændende artikler om forskellige emner, såsom henret-

telser, præstekonvent, middelalderhåndskrifter, dyrskue, oversvømmelser m.m. 

Nogle af forfatterne vil denne aften præsentere deres emne og causere derudfra 

Denne aften kan medlemmerne få årets årbog med hjem. 

Landmand med sine tilmeldte køer på Roskilde Dyrskue. U.å.  

Roskilde Arkiverne. 



Mandag 20. januar 2020 

Frederik d. 8. 

Journalist og forfatter Poul Smidt 

 

Hvordan slipper man afsted med at kradse i tidligere glansbilleder fra det konge-

lige hus, spørger journalist Poul Smidt, der er på vej med biografien om Frederik 

8. (1906-1912) - dronningens oldefar mellem familie, kongemagt og folkestyre. 

Fredy, som han kaldtes i familien, var kronprins i godt 42 år, og der var masser 

af modgang på vejen. Og på vej mod 100-året for Genforeningen 1920 vil fore-

draget også give et helt nyt perspektiv på krigen i 1864 med kapitlet "Kronprins i 

krig" med Frederik som officer på tilbagetoget op gennem Jylland. Dronning Mar-

grethe har om sin oldefar sagt, at han nok var mere interesseret i samfundsfor-

hold end man ville synes godt om i dag - og det vil foredragsholderen godt skrive 

under på - og fortælle om.  

Poul Smidt har arbejdet med bogen i flere år og er forsinket af de overraskelser, 

som er kommet op fra de kongelige arkiver i København, Oslo og Hannover, som 

han har haft særlig tilladelse til at kigge i. Desuden er der gennemgået arkiver i 

Berlin og Hamborg. 

 

 

Alle foredrag finder sted i Auditoriet på Rådhuset (Gl. Amtsgaard med indgang 

fra Gormsvej) 

Tidspunkt: Hver gang kl. 19:30 – 21:30 

Der er gratis og fri adgang for alle. 

 

Med venlig hilsen 

Gorm Bruun Hansen, formand 

Christian 9. står flankeret af sin søn og efterfølger, Kronprins Frederik (8.) og 

hans søn Prins Christian (10.) Kongelig hoffotograf Carl Sonne. 



Historisk Samfund for Roskilde Amts efterårsudflugt vil i år gå til Viborg-egnen. 

Det bliver igen en weekend-udflugt med start lørdag d. 28. september 2019  

kl. 08.00 fra pladsen ved Rådhuset, Køgevej 80, Roskilde (gl. indgang fra Gorms-

vej). - Forventet hjemkomst søndag d. 29. september ca. kl. 20.00. 

Det er første gang, at Historisk Samfund gennemfører en tur til denne landsdel. 

Så det er vel på tide, at det sker. Vi vil - udover et generelt danmarkshistorisk fo-

kus - også forsøge at ”komme rundt om” bl.a. kirke- og klosterhistorie, kunst-

historie, litteraturhistorie og erhvervshistorie.  

Dag 1 

Om lørdagen kører vi - via Odden-Ebeltoft - til Viborg, hvor vi overnatter og spi-

ser en middag sammen på Palads Hotel, der ligger centralt i Sct. Matthias Gade.  

Turen vil hovedsageligt foregå i og omkring Viborg. Vi håber at genskabe lidt af 

”historiens sus” ved at besøge udvalgte steder, der kan give et indtryk af Viborgs 

enorme betydning i Danmarkshistorien.  

Her kan fremhæves byens middelalderlige bykerne, der er næsten uforandret 

med bugtede, snævre gader. Det oprindelige bytorv, Gammel Torv, der ligger for-

an domkirken, er bl.a. omgivet af Latinskolen og det tidligere rådhus, nu Skov-

gaard Museet. Nord for domkirken ligger Stænderpladsen og Gråbrødre Kloster; 

mod øst Bispegården med rester af Mariaklostret. Hovedgaden Sct. Mogens Gade 

rummer bygningsrester fra middelalderen og flere gamle adelsgårde. Sct. Matthi-

as Gade og Vestergade er byens vigtigste handelsstrøg. Nytorv med Amtmands-

gården og Stillings Gård - og Hjultorvet med Viborg Museum er anlagt på to af 

byens gamle kirkegårde.  

Efterårsudflugt til Viborg-egnen 



Vi har også lavet en aftale med det arbejdende fabriksmuseum Bruunshåb Gamle 

Papfabrik lige i udkanten af Viborg, som er et af de få arbejdende fabriksmuseer 

i Danmark. Hertil kommer et besøg ved de nyligt udgravede rester af Niels Bug-

ges ridderborg, der kan føres tilbage til 1300-tallet, ligesom herregårdene Hald 

og Tjele står på besøgslisten. Måske når vi også til Finderup, hvor mordet på 

kong Erik 5. Klipping fandt sted Sankt Cæcilie nat den 22. november 1286. 

Dag 2 

På hjemturen om søndagen - som sker via Fyn - vil vi besøge Blicheregnens Muse-

um i Thorning og Grathestenen, der er rejst til minde om Slaget på Grathe Hede 

den 23. oktober 1157, som var afslutningen på borgerkrigen om kongemagten 

mellem Svend 3. Grathe, Knud 5. og Valdemar 1. den Store.  

Pris og tilmelding 

Turen vil koste 2.000,- kr. pr. person i dobbeltværelse og 2.300,- kr. i enkeltvæ-

relse, og beløbet dækker bustransport, formiddagskaffe på færgen, overnatning, 

middag, entreer og to frokoster med øl/vand og snaps samt kaffe ved bussen på 

passende steder. 

Tilmelding sker til kassereren pr. e-mail: benthansen60@gmail.com eller på tele-

fon: 2729 1195 senest d. 6. august 2019, hvorefter opkrævning af deltager-

bidrag vil blive udsendt til tilmeldte deltagere. 

PS! Der er gratis døgnparkering lørdag/søndag ved Rådhuset, indkørsel fra 

Gormsvej. 

Med venlig hilsen 

Turudvalget - Henrik Denman, Niels Thomsen og Bent Hansen 


