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Foredrag om Chr. IV’s skoledage 
Lørdag, den 6. november 2021 kl. 14.00
i Kedelhuset, Fredensvej 12C, Hillerød

Lokalet er i stueplan og handicapvenligt
Ved Gorm Tortzen lektor i græsk og latin ved Saxoinstituttet, Kbhn. Universitet

Fra sit sjette til sit fjortende år blev den senere Christian IV undervist i 
latin, mundtligt og skriftligt, fordi han skulle kunne kommunikere med 
fremmede konger og ambassadører på det internationale sprog. 

Hans lærer var magister Hans Mikkelsen, og 
heldige omstændighe- der har gjort, at dren-
gens og teenagerens stilebøger er bevaret. 
840 opgaver blev det til, og da Mikkelsens 
undervisning var præ- get af den nyeste pæ-
dagogiske tænkning, fik prinsen lov til at skrive 
opgaver i brevform, der beretter om hans liv og 
tanker. 

Det er det eneste barn fra renæssancen, hvis 
forestillingsverden og uddannelse vi har et 
egentligt indtryk af, og prins Christians brev-
stile er et enestående kildemateriale, som af 
sære årsager aldrig er blevet udgivet. 

Foredraget er et kig ind i de to udgiveres igangværende arbejde og vil 
give eksempler på prinsens kampe med det svære sprog og hans ofte 
barnlige gengivelse af dagligdags hændelser og store verdensbegiven-
heder, som han har hørt om, men ikke altid forstået.

Vi serverer, som sædvanligt en tår kaffe og lidt blødt brød.

Chr. IV 1585 - 8 år
Venligst udlånt af:

Kongernes Samling, Rosenborg
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Årbogen for 2022 er på vej!

FAHS´ årbog 2022 er beretningen om orlogsbriggen SAMSØE fra dens 
undfangelse i 1808 til dens død i 1818. Undervejs deltog SAMSØE i Eng-
landskrigen og kunne herunder notere flere sejre over britiske orlogs-
skibe og kapringer af handelsskibe. 

Krigen trak ud og var i virkeligheden en kamp mellem David og 
Goliath, hvor David tabte. Årene efter krigen viser SAMSØE i rollen som 
vagtskib i Sundet. I fravær af krig, var det nu målet at skabe det speciel-
le arbejdsfællesskab, som et orlogsskib trygt forankret under Kronborgs 
beskyttende kanoner, kunne udvikle. 

Stramme regler, gamle vaner og lediggang gjorde det vanskeligt at 
realisere. Det nyåbnede Øresundshospital var i vagtskibsperioderne 
SAMSØES lokalhospital, hvor ikke blot danske, men også udenlandske 
søfolk og de fredelige indbyggere i Helsingør og omegn fik hjælp ved ”fe-
bre”, kvæstelser, kønssygdomme, fattigdom og alderdom. Problemerne 
med at registrere kønssygdommene i flåden korrekt diskuteres.

Årbogen udkommer i begyndelsen af 2022, og de 250 sider er fyldt 
med skønsomt udvalgte illustrationer.

Kontingent for 2022
På generalforsamlingen i oktober 2020 ændrede vi vedtægterne, så 
nu udsender vi opkrævningen i begyndelse af det nye år. 
Opkrævningen kommer sandsynligvis sammen med første FAHS-blad 
og med betaling inden udgangen af marts.

”SAMSØE levede kun i 10 år, men nå-

ede både at deltage i Englandskrigen 

og være vagtskib ved Kronborg”.
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Husk nu!
Besøg vores hjemmeside, for der sker hele tiden ting og sager.

I toppen af siden har vi indlagt en oversigt over ændringerne, så man 
ikke skal se alle siderne igennem for at finde nyt.

Redaktøren af vores Facebook – Kirsten Sommer

Kirsten blev indfanget af bestyrelsesmedlem 
Kjartan Langsted, som arbejder for Museum 
Nordsjælland med bl.a. arkæologiske udgravnin-
ger og søgning med metaldetektorer. 

Netop disse 2 områder har Kirstens interesse og 
især da hun blev pensionist efter at have arbej-
det som ernæringskonsulent. Hun har hele sit liv 
boet i Nordsjælland. Først i Frederiksværk med 
en afstikker på 35 år til Asserbo og i de sidste 6 
år i Hundested

Hun har malet i hele sit liv og udstillet sine male-
rier og solgt dem. I de sidste 6 har der også været tid til et arbejdende 
glasværksted hvor hun har udstillet og solgt sin glaskunst.

Med baggrund i den historiske interesse, har Kirsten stiftet flere histori-
ske sider på Facebook.

I længere tid har vi i FAHS drøftet, om vi skulle have en side på 
Facebook for at trække yngre kræfter til foreningen. Da Kjartan kendte 
Kirsten både fra hendes sider på Facebook og som frivillig ved udgrav-
ninger, så besluttede vi at spørge hende. 

Kirsten ville gerne hjælpe os, så efter den indledende snak om hvordan 
sådan en side kunne se ud, gik Kirsten i gang. Det har nu resulteret i, at 
vi nu har en gruppe på Facebook, som har fået over 550 følgere – ikke 
mindst på grund af Kirstens lokalkendskab og engagement.

Efter generalforsamlingen i august tilbød vi hende en plads som supple-
ant til bestyrelsen, således at hun kan følge med i, hvad der sker bagved 
linjerne.

Velkommen til Kirsten – vi glæder os til samarbejdet.
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Gamle årbøger
Fra tid til anden sker det jo, at man kommer ind i en dille, hvor nu skal 
der altså ryddes op.

Hvis det skulle ske for nogle af vores medlemmer og I gerne vil smide 
nogle FAHS-årbøger ud - så kontakt os, fordi det kan være, at vi netop 
mangler den bog i arkivet, som skal smides ud.

Det er især de første årgange (1906-1920) vi mangler i vores samling af 
historiske bøger fra FAHS.

Årbøger fra begyndelsen af dette århundrede er penge værd! Så dem 
bør I forsøge at sælge. (2002, 2006,2008/9, 2010 og 2013/14).

Kontakt: 
Henrik Bachmann mail: kasserer@fahs.dk så finder vi en god løsning.

Udsalg af gamle årbøger
Det kan virke lidt paradoksalt, at vi både efterlyser gamle årbøger og 
samtidig holder åbent hus for udsalg af FAHS-årbøger.

Vi har nogle årgange, hvor man virkelig har bestilt mange og da vi sy-
nes, at det er synd at køre dem til papirmøllen, så holder vi åbent hus 
– så kan I selv se, om der er noget af interesse.

Vi holder åbent hus:

Lørdag, den 8.1.2022 fra 14.00 til 16.00
 Præstevang kirke, Tamsborgvej 2, Hillerød.

Vores lager ligger på bagsiden af kirken og nede i kælderen. Vi sætter 
et par skilte op på dagen.


