Historisk Samfund
for Roskilde Amt

Program foråret 2022
Foredrag, udflugter og rundvisninger
Følg med i foreningens nye hjemmeside
historisksamfundforroskildeamt.dk

Alle foredrag begynder kl. 19.30 i auditoriet i Roskilde Rådhus. Besked
om evt. ændringer vil blive opdateret på foreningens hjemmeside.

Mandag 24. januar 2022 kl. 19.30
Grundtvig, Beowulf og skjoldungerne
Vibeke A. Pedersen, editionsfilolog, ph.d. Center for Grundtvigforskning
Sidste år var det 200-året for den første
oversættelse af det oldengelske digt Beowulf til et moderne sprog.
I 1815 havde dansk-islændingen Grimur
Thorkelin udgivet det oldengelske (eller
angelsaksiske) digt Bjovulf på oldengelsk
med sideløbende oversættelse til latin, og
fem år senere forelå N.F.S. Grundtvigs
oversættelse.
Men allerede i 1815 havde Grundtvig skrevet en slags anmeldelse af Thorkelins bog
og foreslået adskillige rettelser til både
tekstudgave og oversættelse. Samtidig
søgte han af al kraft at lære sig selv oldengelsk – på et tidspunkt, hvor der hverken
eksisterede ordbøger eller grammatikker
til dette oldsprog.
Gradvist opnåede han en indsigt, der gjorde det muligt for ham at sammenholde det
angelsaksiske digt med personkredse, han
kendte fra den nordiske mytologi. Det lykkedes ham også at koble en af digtets personer sammen med en historisk figur og
derved tidsfæste digtets handling. Hans
indledning til oversættelsen er den første
større videnskabelige beskæftigelse med Titelbladet til Grundtvigs oversætteldigtet overhovedet, og Grundtvig grundse af Beowulf.
lægger hermed faktisk den angelsaksiske
sprogforskning.
Foredraget vil handle både om det angelsaksiske digt, Grundtvigs samlede oversættelse fra 1820 og hans forsøg på at sætte det ind i en større nationalhistorisk
sammenhæng – herunder tilknytningen til skjoldungeslægten, der som bekendt
har hjemme i Lejre.
Grundtvigs udgave kan læses her i kommenteret form:
http://www.grundtvigsværker.dk/tekstvisning/6446/0#{%220%22:0,%22v0%
22:0,%22k%22:0}
Og hans polemik med Thorkelin her:
http://www.grundtvigsværker.dk/tekstvisning/6984/0#{%220%22:0,%22v0%
22:0,%22k%22:0}
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Mandag 28. februar 2022 kl. 19.30
Store Nordiske Krig 1700-1721—krigen, som skabte vores verden
Foredrag af Dan H. Andersen, historiker og forfatter
Store Nordiske Krig var ikke
blot den sidste rigtige krig
mellem Danmark og Sverige. Det var også en gigantisk konflikt i Nord- og Østeuropa, som rakte helt til
Ukraine og Tyrkiet. Resultatet var den svenske stormagts nedsmeltning og Ruslands opstigning til europæisk stormagt og Østersøområdets dominerende stat.
Samtidig voksede Preussen i
styrke og var ved at være
Tysklands dominerende magt. Hermed var nogle af grundstenene lagt til fundamentet under vor tid. I foredraget vil Dan H. Andersen føre os igennem den store
krig, ikke blot fyrsternes og generalernes manøvrer, men også livet som soldat
på slagmarken og sømand på krigsskibene på de store konvojer, som sikrede
Danmarks og Norges overlevelse.
Dan H. Andersens værk Store Nordiske Krig har fået begejstrede vurderinger af et
enigt anmelderkorps. Berlingske Tidendes anmelder kaldet det et ”Formidabelt og
stærkt underholdende storværk”, og Politikens anmelder ”En helstøbt fortælling
om et komplekst emne, som bliver formidlet mesterligt”.
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Mandag 21. marts 2022 kl. 19.30
Der indkaldes herved til
Historisk Samfunds Generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægterne:


Valg af dirigent



Formandens beretning



Regnskabsaflæggelse



Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Bent Hansen, Birthe Krogh, Gorm Bruun Hansen, Finn Gaunaa
og Rasmus Kjærgård Petersen.



Valg af revisor og revisorsuppleant



Fastsættelse af kontingent



Indkomne forslag. Forslag der skal behandles på generalforsamlingen
skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14/3 2022



Eventuelt

Med venlig hilsen, Gorm Bruun Hansen, formand
Foredrag efter generalforsamlingen:
Mariabilleder i middelalderens kunst
Foredrag af cand.mag. Knud Torm
I foredraget vil Knud Torm fortælle om
Marias liv fra fødsel til død og himmelfart ud fra billedverdenen i den danske
middelalderkunst.
Læs næste side
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Mandag 21. marts 2022—foredrag efter generalforsamlingen
Mariabilleder i middelalderens kunst
Foredrag af Knud Torm, cand.mag. forfatter
I sit nye, illustrerede
værk Jomfru Marias liv:
fremstillinger i dansk
middelalderkunst søger
forfatteren Knud Torm
på baggrund af analyser
af danske middelalderkunstværker at påvise,
at Jomfru Marias biografi
til trods for store lakuner i Bibelen kan skrives
fyldestgørende – fra fødsel til død og himmelfart.
Kunstværkerne gennemgås i kronologisk rækkefølge inden for hvert kapitel, dvs. fra romansk
til sengotisk tid. Dermed
beskrives også udviklingen af de enkelte motiver i løbet af middelalderen. Med en lang række
originale fortolkninger
samt en vedvarende dialog med forskningen på
området lægges der op til talrige nye betragtningsmåder.
Et centralt tema i det store værk er påvisningen af, hvordan der lige fra kristendommens første århundreder har været et samspil mellem tekster og billeder i
kirkens bestræbelser på at udbrede evangeliet. Det gælder ikke mindst opfattelsen af Jomfru Marias rolle i fortællingen om Guds inkarnation.
Det overordnede sigte med bogen er at stimulere den allerede eksisterende og
stigende interesse for dansk middelalder og den enestående kulturarv fra dengang. En væsentlig del af denne arv udgøres af kirkernes religiøse billedverden.
Herunder er ikke mindst Maria-fremstillingerne fremtrædende, og selv set i en
europæisk sammenhæng er bemærkelsesværdigt mange danske eksempler herpå ikke mindre end unikke.
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Mandag 25. april 2022 kl. 19.30
Skeletter under gulvet
Tim Aunkilde, museumsinspektør
I sommeren 2021 blev der under en renovering af det gamle infirmeri på Grønnegade Kasernes Kulturhus i Næstved fundet en stor mængde spredte menneskeknogler lige under gulvbrædderne.
De mange knogler vidner om en drabelig nedslagtning af hundredvis af sjællandske bønder i 1259. Bønder der var fanget i en strid mellem kirke og krone, en
kamp om arvefølge og den juridiske magt i landet. En strid der involverer
kongemord, brodermord, gale biskopper, propaganda og en krigerisk dronning.
Grønnegade Kaserne er bygget på en sandbanke, kaldet sandbjerget og er beliggende umiddelbart nordøst for Næstved by. Sandbjerget er flere gange blevet
brugt som begravelsesplads gennem både vikingetid og middelalder. Ikke mindst
grundet massegrave fra slaget i 1259.
Lørdag 7. maj 2022 kl. 10.00—Bemærk dato og mødetid
Besøg i museet Ragnarock
Med Rasmus Rosenørn, museumsinspektør
Igennem snart mange år
har Historisk Samfund
besøgt de forskellige
museer i området med
introduktion og guidning af en af museets
egne forskere og formidlere.
Nu er turen kommet til
Ragnarock i Musicon i
Roskilde.
Tag med på et spændende museumsbesøg
på Ragnarock – museet for pop, rock og ungdomskultur. Ragnarock er et nyt og
innovativt og interaktivt museum, som indsamler, forsker og formidler kulturarv i
krydsfeltet mellem populærmusik og ungdomskultur. Museumsinspektør Rasmus
Rosenørn vil vise rundt i Ragnarocks udstillinger, hvor der særligt vil blive lagt
vægt på særudstillingen Smattens Magi – 50 års aftryk af Roskilde Festival.
Meddelelse om tilmelding og pris kommer senere.

6

Svendborg, Tåsinge og Langeland
lørdag den 11. juni 2022
Historisk Samfunds forårsudflugt vil gå til
Svendborg, Tåsinge og
Langeland lørdag den
11. juni 2022 med afgang kl. 07.00 fra pladsen ved Rådhuset, Køgevej 80, Roskilde
(indkørsel fra Gormsvej). Hjemkomst forventes ca. kl. 20.00.
Vi har tidligere besøgt
både Langeland og Sydfyn. I 2005 Langeland. Og i 2002 Sydfyn. Derfor synes vi, at tiden er inde til et
genbesøg - i øvrigt med et lidt anderledes og måske strammere program end ved
de tidligere besøg.
Denne gang vil vi starte med formiddagskaffe ved bussen enten ved Gudmekongens Hal eller ved Dammestenen ved Hesselager. Herefter vil vi besøge Hvidsten
Gods, og derefter er der bestilt en rundvisning på Danmarks Forsorgsmuseum i
Svendborg. Inden frokosten på Bregninge Kro på Tåsinge besøger vi en kirke i
Svendborg.
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Efter frokosten bliver der en kort byvandring i Rudkøbing, hvorefter turen går
sydpå med bl.a. et besøg på Koldkrigsmuseum Langelandsfort. Vi vil derudover
også besøge udvalgte fortidsminder og naturskønne steder på Sydlangeland
Turen koster 1050,- kr. pr. person, og beløbet dækker bustransport, entreer,
rundvisninger, frokost med øl/vand og snaps samt kaffe ved bussen på passende
steder. Hertil kommer som noget nyt, at der vil blive serveret en sandwich under
den relativt lange hjemtur fra Sydlangeland til Roskilde.
Tilmelding til kassereren pr. e-mail: benthansen60@hotmail.com eller pr. telefon: 27 29 11 95 senest d. 28. april 2022 - hvorefter opkrævning af deltagerbidrag vil blive udsendt til de tilmeldte deltagere.
Med venlig hilsen
Turudvalget - Finn Gaunaa, Henrik Denman og Bent Hansen
PS! Der er gratis parkering ved Rådhuset, indkørsel fra Gormsvej
Efterårsudflugten går til Vesthimmerland og Thy
fredag 23. - søndag 25. september 2022
Vi forsøger med en tre-dages-tur, hvor vi kører til Vesthimmerland med bl.a. Farsø og Stenaldercenter Ertebølle, fortsætter over Limfjorden til Vikingeborgen Aggersborg og kører derefter langs Limfjorden med en række naturperler. I Thy vil
vi bl.a. besøge Thisted, Vestervig Kirke og en række oldtidsminder mv., ligesom
vi vil køre igennem Nationalpark Thy med tilhørende seværdigheder.
I medlemsorienteringen, der udsendes i maj-juni, følger en mere detaljeret beskrivelse af turen med tilmeldingsfrist og deltagerpris.
Men man kan allerede nu tilmelde sig turen enten pr. telefon: 27 29 11 95 eller
via e-mail: benthansen60@hotmail.com
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