Onsdag den 21. oktober, kl. 1930

Onsdag den 18. november, kl. 1930

Frederiksværkegnens
Historiske Forening
Uden fortid, ingen fremtid. Vi har alle brug for at forstå
vores historie for at forstå os selv. Hvor kommer vi fra?
Hvordan levede man før i tiden? Hvad var der i Frederiksværk før Classen? Hvorfor ser Frederiksværk ud, som
den gør? Hvor kom arbejdskraften fra? Hvorfor er der så
få arbejderboliger i selve byen? Hvordan var for
holdet
mellem land og by? Hvorfor ringer kirkeklokken i Frederiksværk kirke hver aften klokken 22?

Trolddom i Danmark efter reformationen
Lektor Morten Fink-Jensen

De Forenede Jernstøberier - Produkter til hele
Danmark
Museumsleder Frank Allan Rasmussen

Trolddomssager foregik ikke i Danmarks ”mørke middelalder”,
men efter reformationen i 1536. De kulminerede på Christian 4.s tid, men ebbede ud frem mod år 1700. I foredraget
fortælles om nogle af de ca. tusind hekse i Danmark, der endte
deres liv på bålet, og om forskellige syn på magi og trolddom i
befolkning, kirke og stat.

De Forenede Jernstøberier er nok mest kendt for sine Salamanderfyr, men firmaet stod bag en lang række andre spændende
produkter. DFJ var hofleverandør, og dronning Ingrid fik blandt
andet et af DFJs moderne og hygiejniske elektrogaskomfurer. Foredraget om DFJ, fabrikkens markedsføring, deltagelse i
internationale udstillinger og relation til udenlandske konkurrenter vil blive suppleret med nogle af de mange tusinde fotografier som museet har i sit arkiv. Kom og hør den spændende
historie med en række overraskelser.

Kanaljubilæum september 2019

Gondolsejlads september 2019

Danske skove - fra senmiddelalderens
bondeskove til vore dages multifunktionalitet
Lektor Bo Fritzbøger
Danske skove blev indtil 1700-tallets landboreformer brugt til
mange forskellige formål. Det gav anledning til utallige konflikter, og det prægede i høj grad deres udseende. I 1800- og
1900-tallet blev produktion af træ dominerende, og en stigende
folkelig interesse for rekreation og friluftsliv måtte indordnes
under dette overordnede hensyn. Men fra sidste del af det
20. århundrede blev målet med skovdriften igen mere uklart,
og heller ikke vore dages multifunktionelle skovdrift er uden
konflikter.

Patronmagasinet på Krudtværket

 oreningens formål er at fremme interessen for Frederiks
F
værkegnens og landets historie.
Foreningens hjemmeside:
Foreningens e-mailadresse:

www.frvhistorie.dk og
mail@frvhistorie.dk

Bliv medlem af foreningen.
Du får adgang til foreningens foredrag, ekskursioner og
byvandringer, og du får tilsendt foreningens blad »Prøven«
4 gange årligt.
Personligt medlemskab:
Husstandsmedlemskab:
Firma / institution:
Firma under 6 ansatte:

150 kr. pr. år
225 kr. pr. år
500 kr. pr. år
250 kr. pr. år

Foreningens bankkonto:
Reg.nr. 1551 kontonr. 3572519309
Meget gerne via netbank

Du kan e-maile til formand
og sekretær på
formand@frvhistorie.dk og
sekr@frvhistorie.dk
for nærmere oplysninger.

Billedet er fra kanaljubilæet i september 2019.
Foreningen havde i samarbejde med amatørteatret
Støbeskeen arrangeret gondolsejlads og et mindre
skuespil på plænen ved kanalen.

Aktørerne på kanalrundfart.

Patronmagasinet (i baggrunden) – som har været
vores ydmyge tilholdssted siden 2016. Vi deler
lokalerne med Halsnæs Kunstmuseum.

Foredragsaftener
afvikles i Biblioteket,
Torvet 41 i Frederiksværk. Se i øvrigt dagspressen.
Ret til ændringer forbeholdes

Arrangementer 2020

Frederiksværkegnens
Historiske Forening

Onsdag 16. september, kl. 1930

