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Al le  er  
velkommen 

Program for  2015-2016 

 
26/10-2015 Per Bové Christen-

sen, Jelling, ”Fra Jelling til Nord-
kap med hestevogn” 

 
9/11-2015 (OBS  kl.19.00)

Skumringstid. Højtlæsning på bibli-
oteket i Hornslet       
 ”Historier fra de Islandske Sagaer”  

 
30/11-2015 Hans Chr. Baltzer, 
Pindstrup, fortæller om bogen 
”Edith—Erindringer fra et liv i 
kærlighed og krig”. 
  
 

 
25/1-2016  Poul Markus, Aarhus, 

fortæller om Fotograf Jacob A. Riis´ 
ophold i Amerika. 

 
 
22/2-2016  Agnete Madsen, Kvin-

demuseet, fortæller om Hvid slavehan-
del, i dag hedder det ”trafficking”. 
 
 

14/3-2016 Generalforsamling  
Efterfølgende fortæller Peter Astrup Madsen, Karl-
by, ”Geologi med lokalhistoriske aftryk i Rosen-
holmområdet” 
 

 
Entre for kommende sæson:  
medlemmer kr. 50,- , ikke medlemmer kr. 60,-. 
Inkl. kaffe/te m/brød. 
Betaling ved indgangen 

Program for  
2015 -  2016 

Bestyrelsen for  

Kalø Vig afdelingen. 
 
Formand   Per Andersen  

  Tlf.  8639 8066 / 5136 0802 
     baunhoejgaard@gmail.com 
 
Næstformand Anne-Marie Andersen 

  Tlf. 2030 6688 
  max-og-anne-becher@mail.dk 
 
Kasserer  Anne Margrethe Hansen  

  Tlf.  8699 4580 / 6089 5480               
  grethansen@gmail.com  
 
Sekretær  Peer Laursen  

  Tlf.  8699 4817 / 2348 9766 
  peerlaursen@mail.dk    
 
Medlem  Rita Lading 

  Tlf. 5314 5789 
  krl@rosenholmsnet.dk  
 
Medlem  Bodil Henriksen 

  Tlf. 8697 4188 / 2076 9688 
  mosekonenbodil@gmail.com  
 
Medlem  Ove Mosbæk Larsen 

  Tlf. 8699 4425 / 2623 4425 
  ovemlarsen@rosenholmsnet.dk   

 

Sæt x i kalenderen, og inviter venner, 

naboer m.fl. med til en hyggelig aften i 

Foreningen Norden 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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indtil da var sagaerne blevet overleveret gennem 
mundtlige beretninger igennem flere generationer.  Or-
det "saga" kommer faktisk af verbet "segja", som be-
tyder "sige" eller "fortælle". 
 

 30/11-2015 
Hans Chr. Baltzer, Pindstrup, bogen om  
Edith-erindringer fra et liv i kærlighed og 
krig. 
En både smuk og rørende historie om en ung pige fra 
Pindstrup, der under 2. verdenskrig forelskede sig i en 
russisk krigsflygtning, ‘Petter’ som siden blev hendes 
mand. I tiden før 2. verdenskrigs afslutning boede der 
fire russiske krigsflygtninge i Pindstrup, og i takt med 
at det kun var et spørgsmål om tid, før Tyskland måtte 
kapitulere, så de fire russeres fremtid sort ud. 
 
Med stor sandsynlighed ville de blive sendt tilbage til 
Rusland for at blive skudt. Sådan gik det mange af de-
res landsmænd, men i Pindstrup tog man godt imod de 
fire russere. 
 

25/1-2016  

Poul Markus, Aarhus, om Fotograf Jacob A. 

Riis´ophold i Amerika 

Jacob August Riis (3. maj 1849 i Ribe – 26. maj 1914) 
var en dansk-amerikansk journalist, social reformator, 
fotograf og foredragsholder. Uddannet som tømrer emi-
grerede han i 1870 til New York, USA.  
 
I flere år flakkede han rundt og erhvervede sig ved små 
jobs, blandt andre, dørsælger af strygejern. I perioder-
ne uden arbejde oplevede han på sin egen krop "den 
anden side", "The Other Half", som han selv kaldte det.  
 
Tilbagevendt til New York fik han job på avisen "South 
Brooklyn News" som han efterfølgende købte. Denne 
blev senere solgt, hvilket gav Riis penge nok, til at tage 
retur til Danmark og gifte sig.  
 

Program for  2015-2016 

26/10-2015 
Per Bové Christensen, Jelling 
Fra Jelling til Nordkap med hestevogn. 
Lysbilleder og sang.  

Sommeren 1997 gjorde han alvor af planen. En gam-
mel campingvogn blev rigget om til hestevogn og med 
nordbaggerne Bølle og Bums gik det i marts måned 

nordpå. 

Turen gennem Sverige blev en stor oplevelse. De stilige 
svensker tog med åbne arme imod ”den skøre dan-
sker” og overalt mødte han stor hjælpsomhed. Nord-
kap blev nået, da midsommernatten var kortest og 
hjemturen blev til mange gensyn med de svenske ven-

ner fra udturen. 

I september kom Per Bové hjem til Jelling til samme 
festivitas, som da han tog af sted og begge gange var 
TV Syd på pletten for at dække folkefesten. 
 

9/11-2015  (OBS kl. 19.00) 

Skumringstid i Norden 
Højtlæsning på biblioteket i Hornslet 
 
Tema: Venskab i Norden 
Islændingesagaerne bliver anset som Nordens vigtig-
ste bidrag til verdenslitteraturen. De fleste sagaer 
handler om "landnamstiden" (koloniseringstiden) mel-
lem 900- og 1100 tallet, da Island blev befolket af 
nordboere, først og fremmest nordmænd.  
 
De handler stort set om almindelige mennesker som 
bønder og fiskere og deres liv. Selv om sagaerne for-
tæller om mange rejser rundt omkring i Norden, er det 
Island som er i centrum.  
 
Da skrivekunsten blev mere almindelig i 1200-tallet, 
begyndte anonyme forfattere at skrive sagaerne ned, 

.   

Riis opfattes i dag sammen med amerikaneren 
Lewis Hine (1874 – 1940) som de første egentlige 
dokumentarfotografer og er den absolut mest 
betydningsfulde og berømte danske fotograf. 

 
22/2-2016 
Agnete Madsen, projektmedarbejder 
på Kvindemuseet, ph.d., om hvid sla-
vehandel. 
 
I dag hedder det ”trafficking”. Tidligere hed det 
den hvide slavehandel. I dag er det udenlandske 
piger, der bliver solgt til prostitution i Danmark, 
og dengang var det danske piger, der kom til for 
eksempel Moskva, ”til en skæbne værre end Dø-

den.” 

Agnete har stavet sig igennem gamle politiafhø-
ringer, indberetninger fra generalkonsuler og 
gamle aviser og fundet flere eksempler på, at 
den hvide slavehandel var en historisk realitet , 
først og fremmest i småkriminelle - og prostituti-
onsmiljøer.  
 
Trafikken førte til dannelsen af "Den danske Ko-
mite til Bekæmpelse af den hvide Slavehandel", 
til en masse skrækhistorier om piger, der for-
svandt sporløst samt til rygter og vandrehistori-
er, ikke mindst når husets unge datter ønskede 
at komme ud at se lidt af verdenen. Foredraget 
giver eksempler på virkelighed og myter. 
 

 
 

14/3-2016 
Generalforsamling 
 
Efterfølgende fortæller Peter Astrup Madsen, 
Karlby, ”Geologi med lokalhistoriske aftryk i 
Rosenholmområdet” 
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