Bornholms Museum
- en helt anden historie
Lørdagsforedrag på Bornholms Museum
oktober – december 2018
Selv om sommeren er ovre og e eråret for alvor viser tænder sker der
noget på Bornholms Museum. De populære foredrag om lørdagen er en
af mulighederne. Det er som sædvanlig kl. 12-14
Lørdag den 3. november.

Rønnedrengen Frederik James Oiesen, 1857-1928
– en usædvanlig udvandrer
Ved Jakob Seerup, ph.d. museumsinspektør Bornholms Museum
I 1928 modtog Bornholms Museum Frederik James Oiesens danske diplomatuniform som testamentarisk gave. Det var den sidste af en lang
række gaver, museet modtog fra Oiesen, der var født på Bornholm, men
havde en eventyrlig karriere i Kina og Korea. Oiesen og hans samling er
et eksempel på bornholmerne, der drog ud i verden, men aldrig glemte
deres fødeø.
Lørdag den 10. november.

De bornholmske husmænd - hvor blev de af?
Ved Finn Kjerulﬀ Hansen, pensionist, cand.mag. i historie og nordiske
sprog
Finn Kjerulﬀ Hansen har netop skrevet en stor bog om de bornholmske
husmænd og vil gennem en række billeder fortælle om husmændenes
storheds8d og nedtur.
Fra at have været en stor aktør i det bornholmske samfund i 1950, var
husmændene som betydningsfuld gruppe forsvundet i 1980.
Lørdag den 17. november.

Stalins hemmelige kortlægningsprojekt og Bornholm
Ved S8g Svenningsen, seniorforsker, Det Kongelige Bibliotek
Under den kolde krig beordrede Stalin sovje8ske geografer 8l at kortlægge hele verden i et gigan8sk kortlægningsprojekt. Land e er land og by
e er by blev nøje kortlagt og en million kortblade blev trykt i hemmelige
kor:abrikker.
Lørdag den 24. november.

Ting fra 2018
Samarbejde mellem Bornholms Museum og P4-Bornholm
Igen i år vil Na8onalmuseet i samarbejde med Danmarks Radio ﬁnde
frem 8l 8ng, der fortæller os noget om 2018. Bornholms Museum vil i
samarbejde med P4-Bornholm denne lørdag opfordre bornholmerne 8l
at komme og give deres bud på og diskutere, hvilken 8ng fra Bornholm,
der fortæller noget om året på Øen. (Man behøver ikke at have selve
8ngen med).
Medarbejdere fra Bornholms Museum vil indlede arrangementet med
udvalgte 8ng, der for dem repræsenterer året der gik på Bornholm. Senere vil man via P4-Bornholm kunne inds8lle 8ng og et lokalt
dommerpanel vil udvælge en 8ng, der skal deltage i en landsdækkende
”konkurrence” og uds8lles på Na8onalmuseet i december.

JULEN 2018
Lørdage i december for børn
1. og 8. og 15. december

Juletræet og julegaver
Ved Sanne Steenberg Hansen museumsformidler Bornholms Museum
Børnearrangement. Om historierne bag juletræet og julegaverne. Hvordan er vi kommet 8l at fejre julen, som vi gør? Hvad gjorde de før i 8den?”.
Lav selv gammeldags julepynt og tag med hjem.
Programmet for vinter og forår 2019 er ikke helt på plads - Opdateres.

Lørdag kl. 12

