BORNHOLMS MUSEUM

Jakob Seerup på Bornholms Museum fortæller om Valborg Hjorths
fascinerende historie.

Sct. Mortensgade 29, Rønne
16. feb. Smørenge og Guldhullet

Vinterens lørdagsarrangementer
LØRDAGSFOREDRAG 12-14. (med forbehold for ændringer)
Foredragene varer mellem 1-2 timer. Museet byder på
en kop kaffe/te undervejs.

Ved museumsassistent og fritidsarkæolog Rene Laursen
En fortælling om en rig jernalderlokalitet i Smørenge med
tilhørende offer-/kultplads, hvor der for nylig er gjort et større
fund af guldgubber.

2019

23. feb. Den bornholmske ordbog

5. jan. Helligtrekongers arrangement
OBS! kl.16 - Gratis adgang

ved sprogforsker Alex Speed Kjeldsen
Denne lørdag er der fokus på det nye store bornholmske
ordbogsprojekt. Sprogforkser Alex Speed Kjeldsen vil komme ind
på den oprindelige tanke bag den bornholmske ordbog fra 1908.

Det årligt tilbagevendende arrangement med start med
oplæsning på Bornholms Museum. Herefter lygteoptog med
sang til Sankt Nicolai Kirke. Her er der andagt og korsang med
Nylarskoret. Arrangementet er et samarbejde mellem Sct.
Nicolai Kirke, Rønne og Bornholms Museum.
12. jan. Årets gang I bornholmsk arkæologi 2018
Ved Finn Ole Nielsen, chefarkæolog Bornholms Museum
Bornholms Museum arkæologiske afdeling har igen i 2018 haft et
travlt og interessant år. Denne lørdag ser ledende arkæolog på
Bornholms Museum Finn Ole Nielsen tilbage på arkæologi-året
2018 på Bornholm og giver et indblik i udvalgte udgravninger og
fund.
19. jan. Forlis, strandinger og redningsvæsen i mands minde
Ved Stig Rasmussen, Nexø Redningsstation
I forbindelse med museets særudstilling om Forlis har vi inviteret
Stig Rasmussen fra Nexø Redningsstation til at komme og
fortælle om redningsvæsnet på Bornholm i nyeste tid. Jakob
Seerup fra museet giver en kort introduktion. Tilhørerne er
meget velkomne til at bidrage med deres egne historier og
erfaringer.
26. jan. Bronzealderen på Nordbornholm – Nye fund af
helleristninger
Ved arkæolog Michael Thorsen, Bornholms Museum
For 3000 år siden var stedet af vigtighed for bronzealderens
mennesker, hvilket talrige helleristninger vidner om. De senere
år har givet flere nye fund af helleristninger. På Hammersholm er
en enkelt klippe, som blev fundet i 2017, for tiden ved at blive
frilagt og dokumenteret.
2. feb. Intet foredrag pga. andet arrangement i huset
9. feb. Valborg Hjorth – Bornholms fornemst dekorerede
sygeplejerske
Ved museumsinspektør Jakob Seerup
Valborg Sofie Hjorth levede 1884 til 1970. Hun voksede op i det
kunstneriske og kreative miljø på Hjorths Fabrik i Rønne, og som
en ung, selvstændig kvinde besluttede hun sig for at vie sit liv til
gerningen som sygeplejerske. Efter grunduddannelsen
besluttede hun sig for at opleve verden. Museumsinspektør

2. mar. En gennemgang af symbolikken i Aa Kirkes døbefont
Ved Finn Kjerulff Hansen, pensionist, cand.mag. i historie og
nordiske sprog
Mester Sigaf beskriver i gutnisk sprog og sene runer Kristus
fødsels- og lidelseshistorie lige fra bebudelsen til, at han hænges
op på korset. Sigraf giver løbende forklaringer på, hvad vi ser.

9. mar. Vækkelse, kvindekamp og folkedrab: danske kvindelige
missionærer og hjælpearbejdere i Armenien fra 1900-1930.
Ved lektor Matthias Bjørnlund
En lille gruppe danske kvinder opholdt sig i det smuldrende
Osmannerrige i tiden op til og under 1. verdenskrig, mens
ungtyrkerne kæmpede sig til magten og systematisk tog livet af
den armenske befolkning. Fælles for kvinderne var deres trang til
at arbejde og hjælpe, hvilket der ofte ikke var tilstrækkelig plads til
i deres hjemlande. Gennem dagbøger, breve og
øjenvidneberetninger fra arkiverne fortæller Matthias Bjørnlund
disse nødhjælpskvinders historie.
16. mar. ”Bornholmerkrøniken” fortælling om Bornholms nyere
historie som teater
Ved teaterchef Jens Svane Boutrup, Bornholms Teater
Bornholmerkrøniken er et teaterprojekt på Bornholms Teater,
som gennem tre forestillinger beskriver Bornholms historie fra 2.
verdenskrig til i dag. I årene 2019, 2020 og 2021 vil vi hver
sensommer præsentere en nyskrevet forestilling, som sætter
Bornholms nyere historie i perspektiv. Samlet kalder vi
forestillingerne for Bornholmerkrøniken.
23. mar. Herreder, Sogne, Ejerlav og Gilder - Bornholms indre
grænsedragninger gennem tiderne
Ved arkæolog Anders Pihl
Middelalderens Bornholm, kirkerne og enkeltgårdsbebyggelsen
diskuteres ofte - og dette lørdagsforedrag er ingen undtagelse!
Denne gang er fokus på rammerne indenfor hvilke kirker og gårde
var organiseret: Herreder, sogne, ejerlav samt de for Bornholm
særegne sognegilder.
www.bornholmsmuseum.dk

