
Center for dannelse og Anders Lundt Hansen

Legendernes
Danmark
En rejse til det tågede grænseland mellem sagn og
historie. Under overfladen på det daglige Danmark
ligger fortidens fortællinger på lur.



Foredrag ved historiker og skribent Anders Lundt Hansen. Se mere på

www.cendan.dk.

Det handler foredraget om

Man skal ikke tro på alt, hvad man hører. Den erfaring er så gyldig i dag, som den

var for tusind år siden. De ældste kilder til Danmarks historie er vævet ind i et

spind af fortællinger og genfortællinger, som gør det svært at se hvor vi kommer

fra, og hvor vi er på vej hen. Hvor gammel blev Gorm den Gamle egentlig? Var der

tempelriddere på Bornholm? Boede Hamlet virkelig på Kronborg, og var han så

nabo til Holger Danske?

På en rundrejse i Legendernes Danmark kommer man forbi nogle af de afgørende

punkter i den tidligste danmarkshistorie, og får afgjort en gang for alle, hvad der er

historie, og hvad der er røverhistorier.

Det får I ud af det

I får i dette foredrag et underholdende og fascinerende overblik over den tidligste

Legendernes Danmark
En underholdende og tankevækkende rejse ind i grænselandet mellem
sagn og historie. Under overfladen på det Danmark vi kender, ligger
fortidens fortællinger på lur.

Anders Lundt Hansen

http://www.cendan.dk


Danmarkshistorie, samt nogle redskaber til at gennemskue de fortællinger, som folk

altid prøver at binde os på ærmet. For fortællinger rummer stadig stor kraft, uanset

om vi taler om reklamer, politik eller tusindårige legender. Og som borger er man

nød til at have sin kritiske sans klar og skarpsleben. Dermed er det også et

foredrag, som man som tillhører går hjem fra med ny viden og spændende

perspektiver.

Foredragsholderen

Anders Lundt Hansen er historiker, cand. mag. Han skriver hyppigt i

Weekendavisen, om historie i almindelighed og om middelalderen i særdeleshed.

Desuden har han skrevet den anmelderroste og meget aktuelle historiebog for

børn, "Jellingmysteriet". Anders har stor erfaring med at arrangere byvandringer og

holde historiske foredrag, der både er underholdende, og som giver tilhørerne

noget spændende tankegods med hjem.

Booking

Dette foredrag varer to timer inklusive en kort pause (eller efter aftale) og koster

3.000,- eksklusive og transportomkostninger. Anders bor i København, og

transportomkostningerne beregnes derfra. I kan træffe aftale om at booke en

konkret dato ved at kontakte Center for dannelses kommunikationschef Jesper

Ploug Mehlsen på tlf. 24 21 24 70 eller mail jpm@cendan.dk.
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