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Historisk Samfund 

for Roskilde Amt 

 

Program for foråret 2020 

Kære medlemmer. 

Vi ønsker alle medlemmer et godt nytår. 

Hermed udsendes indkaldelse til generalforsamling og forårsprogrammet 2020 

med spændende aftenforedrag og andre aktiviteter samt den traditionsrige for-

årstur, der i år går til Nordsjælland. 

 

 

Der indkaldes herved til 

Historisk Samfunds Generalforsamling 

i auditoriet på Roskilde Rådhus, den gamle indgang fra Gormsvej 

 

Mandag d. 16. marts 2020 kl. 19.30 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:  

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning. 

3. Regnskabsaflæggelse. 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

5. Valg af revisor og revisorsuppleant 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Indkomne forslag. Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal 

være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2/3 2020. 

8. Eventuelt. 

 

Gorm Bruun Hansen 

formand 
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Mandag 20. januar 

Frederik d. 8 

Journalist og forfatter Poul Smidt 

 

Hvordan slipper man afsted med at 

kradse i tidligere glansbilleder fra det 

kongelige hus, spørger journalist Poul 

Smidt, der er på vej med biografien 

om Frederik 8. (1906-1912) - dronnin-

gens oldefar mellem familie, konge-

magt 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 foredraget også give 

et helt nyt perspektiv på krigen i 1864 med kapitlet "Kronprins i krig" med Frede-

rik som officer på tilbagetoget op gennem Jylland. Dronning Margrethe har om 

sin oldefar sagt, at han nok var mere interesseret i samfundsforhold 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. 

 

 

Mandag 24. februar 

 

Den kolde krig sammenlignet med situationen i dag 

Niels Bo Poulsen 

Institutleder ved Forsvarsakademiet. Militærhistoriker 

 

Oplever vi en ny kold krig med 

Rusland? Dette vil Niels Bo Poul-

sen diskutere, idet han vil foku-

sere på forskelle og ligheder 

mellem den aktuelle sikkerheds-

politiske situation og perioden vi 

normalt kalder den kolde krig, 

dvs. tiden mellem 2. Verdens-

krig og Østblokkens opbrud 

1989-1991. Han vil forsøge at 

give en karakteristik af den kol-

de krig og dens dynamikker. 

Christian 9. står flankeret af sin søn og 

efterfølger, Kronprins Frederik (8.) og 

hans søn Prins Christian (10.) Kongelig 

hoffotograf Carl Sonne. 
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Mandag 16. marts 

 

Generalforsamling - Derefter: 

 

Hal Koch 

Jes Fabricius Møller 

Lektor, dr.phil. 

 

Hal Koch (1904-1963) er blevet kendt som 

demokratitænker og som fortolker af 

Grundtvig. Spørgsmålet er imidlertid, i hvor 

høj grad de to ting hænger sammen? Fore-

draget vil gennemgå Hal Kochs liv og værk 

og udlægge, hvordan man skal forstå hans 

rolle som akademiker og intellektuel før,  

under og efter Besættelsen. 

Jes Fabricius Møller er også kongelig ordens-

historiograf og blev dr.phil. på en afhandling 

om netop Hal Koch. 

 

Mandag 20. april 

Hedeboegnen – fra bondeland til forstad 

Mikkel Stage, arkivar ved Greve kommunearkiv 

 

Hedeboegnen er områ-

det mellem Køge, Ros-

kilde og Tåstrup. Tilba-

ge i tiden var det et 

frugtbart og velhaven-

de bondeland med sto-

re gårde i de mange 

landsbyer og en blom-

strende kultur. Det var 

her, man fandt Dan-

marks bedste jord, og 

det var her, kvinderne 

gennem århundreder 

broderede de smukke hedebobroderier, som op gennem 1800-tallet blev ophøjet 

til national kulturarv. 

Kulturlandskabet er dog ændret radikalt gennem de sidste 100 år. Først gennem 

den spirende feriekultur, der trådte sine barnesko langs strandene ved Køge 
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Lørdag 2. maj 

Historisk Samfunds forårsudflugt går til Nordsjælland. Læs mere næste side. 

Mandag 25. maj 

 

Roskilde Miniby 

Finn Gaunaa, pens. skoleleder, formand for Minibyens venner 

 

Modellen af Roskilde år 1400 var en  

gave, en række borgere skænkede Ros-

kilde Kommune i anledning af 1000-

årsjubilæet 1998. 

Når vi mødes ved minibyen, vil der blive 

berettet en del mere om modellens op- 

og nedture pga. manglende vedligehol-

delse, hærværk, vejrlig og skiftende  

politisk vilje til at fremtidssikre model-

len. Kommunen fandt penge til en over-

dækning, og i ly af denne har forenin-

gen Minibyens Venner genopstillet en 

model, der er betydelig tættere på det 

historiske Roskilde, end den der blev 

revet ned. 

I den nyopstillede model har vi bestræbt 

os på at lave noget, der ikke bare ligner 

en landsby med 12 kirker, 5 klostre og 

en stor domkirke med tilhørende bispe-

gård. Hvordan vi har grebet opgaven an, vil man kunne høre om, når vi står ved 

resultatet af de mange overvejelser. 

Og så kan vi naturligvis foretage os en byvandring og se og tale om alle detaljer-

ne i det, der giver sig ud for at være Roskilde, som staden så ud år 1400. 

NB: Vi mødes ved minibyen, Skt. Ibsvej, kl. 19.00 

 

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 
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Historisk Samfunds forårsudflugt vil gå til Nordsjælland lørdag den 2. maj 2020 

med afgang kl. 07.30 fra pladsen ved Rådhuset, Køgevej 80, Roskilde (indkørsel 

fra Gormsvej). Hjemkomst forventes ca. kl. 18.00.  

Vi har tidligere besøgt Nordsjælland i flere omgange. Sidste gang var i 2007, 

hvor turen - i anledning af ”Industriens År” - bl.a. gik til Krudtværksmuseet i Fre-

deriksværk, Hammermøllen i Hellebæk og Nivaagaard Teglværk. 

Denne gang vil fokus være på Middelalderens Nordsjælland, dvs. perioden fra 

midten af 1000-tallet til Reformationen i 1536. - Nordsjælland er overvejende en 

betegnelse for egnen nord for København mellem Roskilde Fjord og Øresund. 

Området har siden 1500-tallet været præget af kongernes slotte og skove. Hvor 

der i Middelalderen på det øvrige Sjælland blev oprettet et utal af herregårde, op-

rettedes ingen - eller så godt som ingen - i Nordsjælland. Derimod byggedes der 

slotte, kirker og klostre, og det er et skønsomt udvalg af disse, vi skal besøge. 

Jørlunde Kirke (der menes at være bygget af Skjalm Hvide), Æbelholt Kloster (eller 

rettere ruinerne af et augustiner-kloster), Nødebo Kirke (Nordsjællands ældste 

kirke), Esrum Kloster & Møllegård (anlagt af Cistercienserordenen i 1151), ruiner-

ne af Søborg Slot (hvor den senere dronning Margrete 1. angiveligt blev født i 

1353), Gurre Slotsruin (hvor kong Valdemar 4. Atterdag døde i 1375), Karmeliter-

klosteret med Sct. Mariæ Kirke i Helsingør, Birkerød Kirke (en af Nordsjællands 

mange middelalderkirker med kalkmalerier) og Bastruptårnet (fra omkring 1120, 

opført af Ebbe Skjalmsen). 

Forårsudflugt til Nordsjælland 
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Turen koster 650,- kr. pr. person, og beløbet dækker bustransport, entreer, 

rundvisning i Karmeliterklosteret med Sct. Mariæ Kirke, frokost med øl/vand og 

snaps samt kaffe ved bussen på passende steder. 

Tilmelding til kassereren pr. e-mail: benthansen60@hotmail.com eller pr. telefon: 

27 29 11 95 senest d. 19. marts 2020 - hvorefter opkrævning af deltagerbidrag 

vil blive udsendt til de tilmeldte deltagere. 

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

Gormsvej. 

Med venlig hilsen 

Turudvalget - Niels Thomsen, Henrik Denman og  Bent Hansen 

mailto:benthansen60@hotmail.com

