Udforsk Slagelse by!
Inspirationsmateriale om Slagelse by målrettet lærere i forbindelse med et besøg på Slagelse
Museum. De foreslåede steder kan besøges FØR eller EFTER besøget på museet. Stederne er
her kort introduceret efterfulgt af forslag til elevaktiviteter.

Velkommen til byen med fantastiske fortællinger
Slagelse blev grundlagt for
1000 år siden, og voksede
sig over de næste mange
hundrede år stor. Slagelse
fik i 1288 sine
købstadsrettigheder.
Byen har dannet rammen
om livet for flere berømte
danskere fra Kong
Christian II og Hans Tausen
- reformationens
forgangsmand i Danmark,
til digterne H.C. Andersen
og B.S. Ingemann.
Slagelse museum (juni 2014)

Elevaktivitet: Din by
• Hvilken by kommer du fra?
• Kan du fortælle en historie fra din by? (Hvem har boet der? Hvordan så det ud?)
• Er du glad for at bo der? Hvorfor? Hvorfor ikke?
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H.C. Andersen i Slagelse
(Bredegade 4-6 og 29. Husene ligger på tværs af Kulturstrædet, hvor museet ligger)
H.C. Andersen blev
sendt på latinskole i
Slagelse. Indtil da
havde han boet i
København. Rektor
Meisling, hans lærer,
var ikke særlig sød
ved ham. Det var en af
årsagerne til, at han
længtes efter
København. Han
savnede sine venner,
teatret og alle de
andre spændende ting,
man kunne opleve i
hovedstaden.
H.C. Andersen boede i starten hos Madam Henneberg, indtil han senere flyttede ind hos rektor
Meisling. Han var nu blevet mere sød mod H.C. Andersen.

Elevaktivitet:
-

Kan du finde spor i Bredegade, der viser, at H.C. Andersen har boet i Slagelse?
Hvis ja, hvad er sporet? Og hvad siger det?
Er der også noget du savner lige som H.C. Andersen? Hvis ja, hvad er det?
Hvad er dit ynglings-eventyr af H.C. Andersen? Hvorfor synes du, at netop det eventyr
er specielt?

Læs mere om H.C. Andersen og hans skolegang:
http://www.hcandersen-homepage.dk/?page_id=3102
http://www.slagelseleksikon.dk/mod_inc/?p=itemModule&id=59&kind=11&artPeriod=1788
-1850
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Sct. Peders Kirke og Hellig Anders
(Herrestræde 1, Slagelse. Ligger i 3 min. gåafstand fra museet)
Sct. Peders Kirke blev opført i den tidlige middelalder. Det vil sige lige efter vikingetiden.
Kirken er i dag den ældste bygning i Slagelse.
Den første præst i kirken hed
Anders. I dag kalder vi ham Hellig
Anders, og historierne om ham er
skrevet af en munk 20 år efter
Anders’ død. Derfor skal man være
påpasselig med at stole på det,
som munken skrev.
Der findes flere magiske
fortællinger om Anders.
En historie handler om Anders,
der sammen med 12 andre
Slagelse-borgere tog til Jerusalem
på pilgrimsfærd. Efter at have
Sct. Peders kirke set fra sydøst
overværet en gudstjeneste i
Jerusalem, vågnede han op næste
dag på Hvilehøj ved Slagelse til lyden af klokkerne fra hans egen kirke. En rytter havde bragt
ham hele vejen hjem om natten, imens han sov.

Elevaktivitet:
-

Tror du på fortællingen om Anders? Hvorfor? Hvorfor ikke?
Findes der magiske og overnaturlige fortællinger, der hvor du kommer fra?
Kender du andre fortællinger, hvor der indgår magiske eller overnaturlige elementer?

Læs mere om middelalderen og kirken her: http://klosterliv.e-museum.dk/08middelalder.asp
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Sct. Jørgensgård og Helligåndshuset– sygdom, udstødelse og smittefare i middelalderen
(Bredegade 7A, 3 min. gang fra museet)
Ud over pesten, var en af de mest frygtede sygdomme i middelalderen spedalskhed. Sct.
Jørgensgård i Slagelse var det sted, som spedalske blev sendt til. Sidenhen blev stedet lagt
sammen med Helligåndshuset. Helligåndshuset var en form for plejehjem for fattige, men også
gæstehjem for rejsende.
Når en person blev spedalsk, blev der afholdt en gudstjeneste for dem. Her overværede de
deres egen begravelse. Bagefter blev de isoleret på en af landets Sct. Jørgens gårde. Den
spedalske mistede sin position og status i samfundet. De levede af tiggeri, og det, folk ønskede
at give dem. Som spedalsk måtte du ikke gifte dig, og du blev begravet på separate kirkegårde
med andre spedalske.
Elevaktivitet
-

Hvorfor tror du, man holdt en begravelse for den spedalske, selv om han/hun ikke var
død?
Bliver man også isoleret i dag, hvis man bliver alvorlig syg?
Hvilke sygdomme er man meget bange for i dag? Hvorfor?
Mister man også sin position og status i samfundet i dag, hvis man er alvorlig syg?

Læs mere om sygdomme og hospitaler i middelalderen her:
http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/theme/huse-for-de-syge/article
http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Sygehuse/sy
gehuse
http://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/klostrene-var-middelalderens-hospitaler
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