
Foredrag om
”Hverdagsliv i Nordsjælland til alle tider” 

Hensigten med foredragene er at komme tæt på dagliglivet og det 
enkelte menneske set i et samfundsmæssigt perspektiv.

www.museumns.dk

Lørdag den 8. november 2014 kl. 10.00 – 16.00. 
Kultursalen, Pyramiden, Vesterbrogade 56, 3250 Gilleleje. 

Tilmelding på 61815815 • Pris: 150.00 kr. incl. frokost.

Rekonstrueret ansigt af 5 årig dreng fra jægerstenalderen



Foredrag
Kl. 10.15 • Museumsinspektør Ole Lass Jensen. 
Liv, død og ritualer – for 7500 år siden.

Kl. 11.30 • Museumsinspektør Mette Palm.
Hvad skal vi have til aften? – måltider gennem 8000 år. 

Jægerstenalderens grave hører til 
blandt de mest sjældne fund fra 
Danmarks oldtid. At stå ansigt til 
ansigt med en mand, en kvinde 
eller et lille barn, der levede for 
7-8000 år siden er en fascinerende 
oplevelse. Samtidig kan gravene 
og skeletterne fravristes et væld 
af informationer om livsvilkår, 

skikke og ritualer i en fjern fortid. De to største gravpladser fra Dan-
marks jægerstenalder er fundet i Nordsjælland, nemlig ved Vedbæk 
og Nivå. Gravene herfra er udgangspunktet for arkæologen Ole Lass 
Jensens foredrag om dagliglivet og døden dengang. Hvordan formede 
tilværelsen sig for vores forfædre? Hvad spiste de, og hvordan var deres 
levestandard og sundhedstilstand? Var de fredelige eller krigeriske? Og 
hvilke ritualer dannede rammen om deres begravelser?

Parret her, en ca. 25-årig mand og en 35-årig kvinde, blev
gravlagt ved Nivå for 7500 år siden.

De fleste kender det nok: hvad skal 
vi finde på til aftensmad? Det er 
et spørgsmål, som må være blevet 
stillet til alle tider. Foredraget vil 
med udgangspunkt i Nordsjælland 
give eksempler på måltider fra for-
skellige historiske perioder fra jæ-
gerstenalder og til 1700-tallet. Det 
er retter som Fiskesuppe, Byggrød 

med æbler, Gode ben og Oksebryst med spinat. Måske kan foredraget 
give ny inspiration til weekendens måltider.

Jægermad



Kl. 13.45 • Museumsinspektør Lisbet Hein.
Kongernes Nordsjælland. 

Kl. 15.00 • Museumsinspektør Søren Frandsen.
De nordsjællandske kulsviere og deres livsopfattelse.

Kongemagten i Danmark har gen-
nem tiden været særligt synlig og til 
stede i Nordsjælland. Her er nogle 
af de mest markante slotte blevet 
opført, store dele af landsdelen har 
været ejet direkte af kronen, og på 
mange måder har udviklingen været 
præget af kongemagtens tilstedevæ-

Foredrag

relse og nærheden til Hovedstaden. Med eksempler fra Hirschholm Slot 
og det tilhørende gods vil Lisbet Hein fortælle om Nordsjælland som 
kongernes særlige revir eller sagt på en anden måde om kongernes liv 
til hverdag og fest på godset.  

Kulsvidning opfattes som et nord-
sjællandsk speciale, men hvem var 
det, der brændte trækullene ? Der 
har været talt om indvandring af en 
særlig befolkningsgruppe af kulsvi-
ere til Nordsjælland, men kan denne 
antagelse bekræftes ? Skal vi i stedet 
se trækulsbrændingens oprindelse 
i det lokale miljø, eller hvordan hænger det sammen ? I foredraget får 
vi et indtryk af, hvordan kulsvierne levede deres liv i Nordsjælland fra 
middelalderens slutning til ind i det 20. århundrede. 

Hirschholm Slot

Det hårde arbejde ved milerne



Kl. 16.00
Afslutning.

Program
Kl. 10.00

Velkomst og introduktion.

Kl. 10.15
Museumsinspektør Ole Lass Jensen: Liv, død og ritualer – for 7500 år siden.

Kl. 11.30
Museumsinspektør Mette Palm: Hvad skal vi have til aften?- måltider gennem 8000 år.

Kl. 12.30
Introduktion af retter fra Mette Palms foredrag, som serveres til frokost.

Kl. 12.45
Frokost med historiske retter fra Nordsjælland.

Kl. 13.45
Museumsinspektør Lisbet Hein: Kongernes Nordsjælland.

Kl. 14.45
Eftermiddagskaffe med bagværk fra 1700-tallet.

Kl. 15.00
Museumsinspektør Søren Frandsen: De nordsjællandske kulsviere og deres livsopfattelse.

Kl. 11.15
Formiddagspause med smagsprøver fra jægerstenalderen.

Der vil være forfriskninger fra jægerstenalderen, en varieret frokost 
fra middelalderen og eftermiddagskaffe fra 1700-tallet.

Smagsprøver fra Danmarkshistorien

 Betaling
Bankoverførsel til Reg.: 2276 konto: 0718838193 eller MobilePay nr.: 61815812


