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Velkommen til Folkeuniversitetet 
 
 
Du sidder nu med oversigten over hvad der sker i Bornholms Folkeuniversitet i efteråret 2019 og 
foråret 2020. Vi præsenterer en række foredrag og kurser, der både tager nye og kendte områder op.     
I dette program finder du et righoldigt udbud af arrangementer, der spænder vidt rent emnemæssigt, og 
jeg håber at du finder et eller flere foredrag inden for områder, som du interesserer dig for. Blandt 
nyhederne finder du et kursus i kvinde-kunsthistorie, og musikken er rigt repræsenteret blandt de 
kendte områder med både opera og klassisk musik. 
 
Programmet er forsynet med en kalender, så du har let ved at orientere dig i alle aktiviteterne. 
 
Folkeuniversitetets undervisning er åben for alle. Der kræves ingen specielle forkundskaber. 
Bornholms Folkeuniversitet modtager altid gerne forslag til nye arrangementer. 
 
Der kommer jævnligt nye aktiviteter i Folkeuniversitetet efterhånden som sæsonen skrider frem. Der 
kan derfor være foredrag som ikke er medtaget i dette program, fordi de er arrangeret efter 
programmets trykning. Du kan se en opdateret oversigt over alle aktiviteterne på webadressen 
https://bibliotek.brk.dk. 
   
Bornholms Folkeuniversitet ledes af en bestyrelse, der samarbejder med øens folkeoplysende 
foreninger samt andre lokale foreninger og institutioner. Desuden samarbejder vi med Ældre Sagen 
Bornholm, således at Ældre Sagens medlemmer får 50% rabat til de fleste af sæsonens foredrag. Også 
unge under uddannelse får adgang til de fleste foredrag til halv pris. Vis blot studiekortet ved 
indgangen. 
 
Bornholms Folkeuniversitet arbejder efter Folkeoplysningslovens §§46-51. Staten yder tilskud til 
undervisningen. Folkeuniversitetet formidler både foredrag og andre videregående undervisningstilbud i 
et bredt samarbejde med foreninger og institutioner på Bornholm.  
 
Jon Madsen 
formand 
Jon.Madsen@brk.dk  
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Kalenderoversigt over foredragene i sæson 2019-20 

Se nærmere omtale af foredragene på de følgende sider. 

2019           

24. august  Operaen ”Noahs syndflod”          

4. september  D-Dag   Historie 1/9       

11. september Forberedelserne til D-Dag  Historie 2/9       

18. september Danske søfolk på D-Dag  Historie 3/9      

25. september Hvad betød D-Dag   Historie 4/9        

2. oktober  Enigma og slaget om Atlanten Historie 5/9        

7. oktober  Bach og Haydn  Klassisk musik 1/10       

8. oktober  Tradition og fornyelse  Filosofi 1/10       

19. oktober  Wagner: Rhinguldet  Opera 1/8       

21. oktober  Bach og Haydn  Klassisk musik 2/10      

22. oktober  Feministiske tænkere  Filosofi 2/10       

29. oktober  Tiden – ven eller fjende?  Filosofi 3/10         

4. november  Bach og Haydn  Klassisk musik 3/10        

5. november  En religionshistoriker om ateisme Filosofi 4/10        

5. november  Mennesker i klimaets brændpunkter         

9. november  DNA og slægtsforskning         

12. november Eksistensfilosofi  Filosofi 5/10      

16. november Wagner: Valkyrien  Opera 2/8       

18. november Bach og Haydn  Klassisk musik 4/10      

18. november Udgravninger i Blekinge  Bornholms historie 1/7       

19. november Islamisk feminisme  Filosofi 6/10      

26. november A = A   Filosofi 7/10       

26. november Luften vi indånder         

30. november Wagner: Siegfried  Opera 3/8        

2. december  Bach og Haydn  Klassisk musik 5/10       

3. december  Bare for sjov   Filosofi 8/10         

7. december  Wagner: Ragnarok  Opera 4/8       

10. december  Den legemliggjorte tænkning Filosofi 9/10       

17. december  Undertrykkelse og modstand Filosofi 10/10        

 

 

 

 

 

 

 



2020              

4. januar  Fra renæssance til rokoro  Kunsthistorie 1/5         

6. januar  Bach og Haydn  Klassisk musik 6/10       

13. januar  Ø-Arkivets ressourcer  Erindringer 1/10       

14. januar  Sorg, ensomhed og livsmod Sorg 1/6      

20. Januar  Interviewguide  Erindringer 2/10      

20. januar  Bach og Haydn  Klassisk musik 7/10      

21. januar  Sorg giver vi til hinanden  Sorg 2/6        

25. januar  Strauss: Ildnød  Opera 5/8       

27. januar  På sporet af den gode historie Erindringer 3/10      

28. januar  Sorg der breder sig   Sorg 3/6         

1. februar  Fra klassicisme til impressionisme Kunsthistorie 2/8        

3. februar  Inspiration, kilder og kildekritik Erindringer 4/7         

3. februar  Bach og Haydn  Klassisk musik 8/10        

4. februar  Frivillig og ufrivillig ensomhed Sorg 4/6         

8. februar  Strauss: Intermezzo  Opera 6/8       

11. februar  Den romantiske ensomhed  Sorg 5/6 

13. februar  Gudstjenestens form          

15. februar  Fangernes oprør  Historie 6/9       

17. februar  Den redigerede virkelighed Erindringer 5/10      

18. februar  Demens, Alzheimer, Parkinson Sorg 6/6        

22. februar  Strauss: Den stilfærdige kone Opera 7/8       

24. februar  Skriv – og forkort  Erindringer 6/10         

24. februar  Bach og Haydn  Klassisk musik 9/10      

24. februar  Danmark en god mand?   Historie 7/9         

29. februar  Det moderne gennembruds kvinder Kunsthistorie 3/5        

2. marts  Skriveværkstedets faldgruber Erindringer 7/10        

4. marts   Bornholmske missionærer i Armenien Bornholms historie 2/7        

9. marts  Illustrationer   Erindringer 8/10        

9. marts  Bach og Haydn  Klassisk musik 10/10      

10. marts  Turismen på Bornholm 1  Bornholms historie 3/7       

14. marts  Strauss: Danaë´s kærlighed Opera 8/8        

16. marts  Den typiske detalje  Erindringer 9/10       

16. marts  Barn af Grænselandet  Historie 8/9        

17. marts  Turismen på Bornholm 2  Bornholms historie 4/7 

19. marts  Kvinderne i den tidlige kristendom        

21. marts  Avantgardens kvinder  Kunsthistorie 4/5      

23. marts  At udgive sine erindringer  Erindringer 10/10       

24. marts  Turismen på Bornholm 3  Bornholms historie 5/7       

31. marts   Nyt fra Bornholms oldtid  Bornholms historie 6/7         

1. april  Sygeplejerske i krig og fred Bornholms historie 7/7      

18. april  Køn og kønsroller  Kunsthistorie 5/5       

27. august  Mindretal i 100 år  Historie 9/9  
  

 

 

 



    

Klassisk musik – Bach, Haydn og store sangsolister Hold 19-01 
 

Mogens Wenzel Andreasen har nu i over 25 år holdt sine populære foredrag om klassisk musik i alle 

afskygninger for et trofast publikum i Bornholms Folkeuniversitet. Sidste sæsons deltagere valgte at vi denne 

gang fokuserer på 2 komponister og deres betydning: Johann Sebastian Bach og Joseph Haydn. Desuden skal 

vi beskæftige os med store sangsolister, der blandt musikvenner har samme status som store fodboldstjerner 

har blandt sportens publikum. Der er mange gode historier at fortælle om både tenorer og sopraner med og 

uden primadonna-nykker, og der er store mængder af dejlig musik at lytte til. 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) er en af alle tiders største komponister. Det siges at hans musik stadig 

lyder hvert døgn alle døgnets 24 timer, for der er altid en organist, som sidder i en kirke et eller andet sted i 

verden og spiller hans musik. Bach var uhyre flittig og har komponeret meget andet end kirkemusik. Bach 

markerer barokkens kulmination, og Joseph Haydn (1732-1809) er wienerklassikens grundlægger. Han 

"opfandt" den faste form i symfonien, sonaten, strygekvartetten m.m. og var en evigt inspireret og meget 

dygtig komponist med over 100 symfonier, en enestående melodisk evne og en underfundig humor. 

Sammen med 4 introduktioner til operaer, som i sæsonens løb bliver vist i Rønne Bio, kommer disse emner 

under kyndig behandling ved i alt 10 foredrag i perioden fra oktober 2019 til marts 2020. For alle de valgte 

nedslag i musikhistorien gælder, at musikken belyses i form af gennemgang af komponisterne, indplacering 

af værkerne i deres historiske samtid – og ikke mindst skal vi høre masser af god musik. 

Operaintroduktionerne ligger tæt på de aktuelle visninger i Rønne Bio, hvor vi får 25 kr. rabat på billetten. 

 

Sted:  Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1, Rønne 

 

Tidspunkter: Mandage kl. 16 – 18 på flg. datoer: 7. og 21. oktober, 4. og 18. november, 2. december 2019 

samt 6. og 20. januar, 3. og 24. februar og 9. marts 2020.  

 

Underviser: Cand. pæd. Mogens Wenzel Andreasen, København. 

 

Pris: Den samlede pris for de 10 foredrag er 1000 kr. pr. deltager.  

For medlemmer af Ældre Sagen Bornholm er prisen 500 kr. Medlemskort skal vises. 

 

Tilmelding: Tilmelding sker ved at sende en mail til Jon.Madsen@brk.dk med oplysning om navn og  

hold 19-01. Hvis ikke du har adgang til mail, kan du få program og tilmeldingsblanket på 

bibliotekerne, hvor tilmeldinger også kan afleveres. 

Beløbet indbetales til konto nr. 6958 000 848 0036 med anførelse af navn og hold 19-01.  

Tilmeldingen er først gyldig, når Folkeuniversitetet har modtaget betalingen. 

 

Adgang til enkeltforedrag koster 140 kr., som betales ved indgangen.  

Halv pris for medlemmer af Ældre Sagen Bornholm. Medlemskort skal vises.  

mailto:Jon.Madsen@brk.dk


  

Filosofi -  Identitet, eksistens og tro   Hold 19-02     

10 foredragsholdere belyser - ud fra hvad der i øjeblikket optager dem - hvordan menneskets 

identitet er afhængig af historiske og politiske forhold, af religion, etnicitet og seksualitet, og 

hvordan vores identitetsdannelse præges af filosofiske tanker om tid, køn, krop, humor, tro og 

eksistens. Velkommen til 10 forskellige synsvinkler på mennesket og den virkelighed, vi befinder 

os i og hele tiden prøver at forstå, forklare og forholde os til.   

       

                                     

Tirsdag den 8. oktober:  Tradition og fornyelse.      
Ved Jørgen Hass, mag. art., ekstern lektor, Syddansk Universitet. 

I årtierne frem mod Første Verdenskrig oplevede Europa en identitetskrise i kølvandet på de 

politiske omvæltninger i første halvdel af 1800-tallet. På den ene side var der en begejstret tiltro til 

en udvikling baseret på ideer om politiske frihedsrettigheder og videnskabelige fremskridt. På den 

anden side stod en kulturel pessimisme, der hang sammen med en generel mistro til de overleverede 

værdiers og anskuelsers evne til at give troværdige svar på den nye tids udfordringer. I filosofien og 

litteraturen er perioden præget af opgør med gamle tankemønstre og forsøg på en nyorientering - en 

”omvurdering af alle værdier”, som det hed hos Friedrich Nietzsche. Foredraget vil med afsæt heri prøve at 

pejle sig frem til nogle hovedtræk i denne konfliktfyldte periodes filosofi.   

  

Tirsdag den 22. oktober:  Feministiske tænkere.     
Ved Bente Rosenbeck, professor emerita, Københavns Universitet. 

Den feministiske filosofi har haft indflydelse på vestlig tænkning - ikke altid uden modstand. Gentagne 

gange i historien har den forsøgt at gentænke, hvad det vil sige, at være mand eller kvinde. Vi vil berøre en 

lang række tænkere, som har forsøgt at ændre den gængse forståelse af køn og seksualitet. 

Vi vil komme ind på den første europæiske feminist: Christine de Pisan (1364-1430) og den første danske 

feminist: Birgitte Thott (1610-1662). Fra 1700-tallet vil vi inddrage Olympe de Gouges (1748-1793), som 

krævede menneskerettigheder for kvinder, og Mary Wollstonecraft (1759-1797), der stillede krav om at 

kvinder skulle have samme opdragelse, skolegang og uddannelse som mænd. Fra 1800-tallet inddrages 

liberalistisk og socialistisk emancipationsteori, og foredraget slutter med Simone de Beauvoir og hendes 

indflydelse på nyere feministisk tænkning, hvor klasse og etnicitet bliver tænkt sammen med køn og 

seksualitet.      

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cbA0v8hJw8lPjM&tbnid=ybd8iKDnl3KDqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://linnemann-hansen.dk/enneagram---type-5/&ei=rRT_U5-4MerP4QS3lIDwCg&bvm=bv.74035653,d.bGE&psig=AFQjCNFxV6yHSUzMlxuxVN8QrAFEL4ujBQ&ust=1409312255552746


Tirsdag den 29. oktober: Tiden - ven eller fjende?     
Ved Peter Øhrstrøm, professor, dr. scient., ph.d., Aalborg Universitet. 

Ingen kan fuldt ud forklare hvad ”tid” er. Alligevel er begreber vedrørende tid meget 

betydningsfulde for os i vort daglige liv. Vi kan næsten ikke klare os uden at have både uret og 

kalenderen lige ved hånden. I det hele taget forsøger vi generelt i vor kultur at få ”styr på tiden”. 

Der er mange spændende eksempler på det i videnskab, kunst og litteratur. 

Tidens ”gang ” har også været genstand for mange overvejelser, idet den enten er blevet opfattet 

som noget negativt (”tab af muligheder”) eller som noget positivt (”nye anledninger og 

oplevelser”). På den måde kan tiden ses både som en ”fjende” og som en ”ven”. 

Foredraget belyser disse og andre tanker om ”tid” - ikke mindst med henvisning til tankegods fra 

den kristne tradition set i idéhistorisk perspektiv.     

  

Tirsdag den 5. november: En religionshistorikers tanker om ateisme   
Ved Mikael Rothstein, Ph.d., lektor i religionsvidenskab, Syddansk Universitet. 

Langt de fleste mennesker er mere eller mindre religiøse. Kun de færreste afviser enhver form for 

religion. Og sådan har det altid været. Men hvad vil det sige at afvise enhver form for religion, alle 

religiøse forestillinger og alle ritualer? Statistisk betragtet er ateisme - det, ikke at have guder - det 

sjældne og mærkelige, men aftenens foredragsholder lægger ikke skjul på sin egen fundamentale 

vantro. Foredraget vil derfor være både fagligt og religionshistorisk, men også lidt personligt. Vi 

skal høre om ateisme som tankegang, men også som udgangspunkt for politisk aktivisme. 

 

 

Tirsdag den 12. november: Eksistensfilosofi: Kierkegaard og Sartre   
Ved Poul Lübcke, mag.art., lektor emeritus, Københavns Universitet. 

Eksistensfilosofien drejer sig om, hvad det vil sige at eksistere som dette enkelte menneske, der i 

modsætning til de andre dyr har en selvbevidsthed om sin egen fortid og fremtid (herunder sin egen 

død) - med deraf følgende ansvar for sit eget liv. Foredraget vil koncentrere sig om Kierkegaards og 

Sartres beslægtede, men samtidig dybt forskellige syn på denne eksistens. Der vil specielt blive 

fokuseret på deres opfattelse af angsten, det eksistentielle valg og skellet mellem ”åndløshed og 

frihed” (Kierkegaard) og ”ond tro og frihed” (Sartre).     

 

  



Tirsdag den 19. november: Islamisk feminisme      

Ved Louise Rognlien, Ph.d.-studerende (idéhistorie), Århus Universitet. 

Islam og feminisme opfattes og fremstilles ofte som to uforenelige størrelser. Feminisme som noget 

vestligt og sekulært, og islam som noget kvindefjendtligt og konservativt. Foredraget vil handle om 

moderne islamisk feminisme, der ikke forsøger at gøre op med det religiøse, men genfortolker islam 

ud fra feministiske ideer. I rummet mellem to stærke politiske bevægelser - islamismens 

opblomstring og den vestlige feminisme - kræver den islamiske feminisme sin plads. Den er 

feministisk i sine krav og mål og islamisk i sit sprog og sine kilder, hvori den henter sin legitimitet. 

Islamisk feminisme skaber et rum og et sprog, hvori muslimske kvinder kan indtage en aktiv plads i 

både islam og den bredere offentlighed.       

   

Tirsdag den 26. november:  A = A                     
Ved Arno Viktor Nielsen, cand. mag. & mag. art., filosof, København. 

Identitetssætningen   A = A er ikke spor triviel og selvindlysende. Den er tænkningens 

grundsætning. J.G. Fichte (1762-1814) byggede hele sin filosofi på den sætning. Det var den 

franske revolution omsat til filosofi. Hegel mente ikke, at identitet kunne tænkes uden forskel. 

Heidegger opdagede hvad der lå til grund for filosofiens grundsætning.  Adorno udformede en ikke-

identitetsfilosofi for at redde det, som ikke lod sig identificere: det andet. De franske 

poststrukturalister gik planken ud og ville kun acceptere en forskelsfilosofi. Når det kan være det 

samme med det Andet, kan det også være det Andet med det samme. 

                                                                                     

Tirsdag den 3. december: Bare for sjov? Bag om humoren og filosofien 
Ved Anne Engedal, cand. mag. (filosofi), redaktør, Århus. 

Har du nogensinde prøvet at grine højlydt, mens ingen andre gør det? Måske endda på et upassende 

tidspunkt eller af en vittighed, du selv har lavet? Eller omvendt; Har du nogensinde oplevet, at alle 

omkring dig griner, men at du simpelthen ikke kan se, hvad det er, der er så sjovt? Hvis du kan 

nikke genkendende til bare én af de situationer, er mindst én ting klart: du er langtfra alene. Alle 

mennesker griner og laver vittigheder. Det er en universel menneskelig aktivitet, lige meget hvor vi 

kommer fra i verden. Men hvordan humoren kommer til udtryk er til gengæld forskelligt fra kultur 

til kultur - og fra vennekreds til vennekreds. Så hvad vil det egentligt sige, at noget er sjovt? Hvad 

siger det om mennesket, at vi er nogle værre grinebidere? Er det en dyd at have god humor? Og kan 

vi lære noget om os selv og vores omverden ved at undersøge, hvad vi griner af? Foredraget 

introducerer dig til en række filosofiske forklaringer på, hvad humor er for noget - og hvorfor det er 

vigtigt. 

 



Tirsdag den 10. december: Den legemliggjorte tænkning     

Ved Ulrik Houlind Rasmussen, lektor, Ph.d., Metropol, København. 

Man ophører aldrig med at beundre, hvordan den menneskelige krop er blevet mulig, skriver 

Nietzsche i en række efterladte fragmenter fra 1885. Kroppen taler sit eget sprog. Den har sin egen, 

tavse stemme, som man gør klogt i ikke at overhøre. Samtidig er kroppen elementært gådefuld. Vi 

fanger den aldrig rigtig på fersk gerning. Den unddrager sig klar bestemmelse, da den hverken er 

entydigt ”subjekt” eller ”objekt”, men på tvetydig vis er begge dele samtidig.  Kroppen er - med et 

udtryk fra fænomenologiens grundlægger -  et ”omslagspunkt” mellem mit eget og det fremmede, 

en skæringsflade for det implicit fungerende og det eksplicit tematiserede. Også når vi taler om og 

tænker på kroppen, er kroppen på sælsom vis uundgåeligt med.  

I aftenens foredrag ser vi nærmere på, hvordan kroppen gør sin tavse stemme gældende bag de 

kulturelle forgrundsforekomster og vores mere bevidste tankegang, idet vi igen lader os slå af 

forundringen over, at den menneskelige krop overhovedet er blevet mulig. 

 

Tirsdag den 17. december:  Undertrykkelse og modstand i nyere filosofi.  
Ved Tara Skadegaard Thorsen, cand. mag, Københavns Universitet, og medstifter af gruppen FRONT. 

Mange forskellige grupperinger har været med til at forme nyere tids filosofi, både ved at bidrage, 

få deres teorier stjålet fra bedre kendte navne, og ved selv at bryde igennem. Det gælder bl.a. for 

kvinder, seksuelle minoriteter og filosoffer med mørk hudfarve.  

Den første del af dette foredrag handler om hvordan begrebet undertrykkelse både forstås og 

kompliceres af flere nyere filosoffer. Der er særligt fokus på forholdet mellem teori og praksis og 

hvilke mulige konsekvenser der kan opstå, når det kun er teori, der kommer fra en begrænset skare 

af mennesker, der får genklang. Herudfra undersøges en mulig kobling mellem teorier omkring 

undertrykkelse i viden og uddannelsesaktivisme i en samtidshistorisk kontekst. Er det f.eks. vigtigt 

at vide om det er en hvid mands eller en brun kvindes værk, vi læser? Hvilken rolle kan studerende 

have i modstand mod undertrykkelse, og hvad kan en klage gøre? Overordnet undersøges forholdet 

mellem filosofi på skrift og aktivisme i praksis nærmere. 

 

 

Alle foredrag i denne serie holdes i mødesalen på Rønne Bibliotek fra kl. 19 – 21. Den samlede pris 

for foredragene er 1000 kr. For medlemmer af Ældre Sagen Bornholm er prisen 500 kr. 

Medlemskort skal vises. Tilmelding sker ved at sende en mail til Jon.Madsen@brk.dk med 

angivelse af dit navn og hold 19-02. Samtidig indbetales beløbet på konto nr. 6958 000 848 0036 

med angivelse af dit navn og hold 19-02. Tilmeldingen er først gyldig når Folkeuniversitetet har 

modtaget indbetalingen.  

 

Adgang til enkeltforedrag koster 140 kr., som betales ved indgangen. For medlemmer af Ældre 

Sagen Bornholm koster enkeltforedrag 70 kr. Medlemskort skal vises. 

mailto:Jon.Madsen@brk.dk


Sorg og ensomhed       Hold 19-03 

 

 

Velkommen til 6 foredrag om livskunst midt i mørke tanker med cand.theol., ph.d. Jørn Henrik 

Olsen, som allerede er velkendt fra mange tidligere foredrag i Folkeuniversitetet.  

 

”Den tid, den sorg” siger vi. Men den tid kommer altid, for sorg er et grundvilkår for os alle. Det 

samme kan siges om ensomhed. Engang vil vi miste dem, vi elsker, og de vil miste os. Sorg føler vi 

dog ikke kun når et menneske dør. Vi mærker også fortvivlelsen, når vi lider andre af livets mange 

tab, fra skilsmisser til alvorlig sygdom. Ensomhed er allerede udråbt til det 21. århundredes 

folkesygdom, og ensomhedsfølelser kan tilsvarende gøre sig gældende mange steder i livet.  

Foredragene skal give et fordybet indblik i sorgens og ensomhedens væsen. Der er stadig megen 

tabu forbundet med disse emner. Men hvis vi tør give sorgen og ensomheden plads og betydning i 

livet, kan de ikke bare forvandle sig til glæde og nyt livsmod, men også lære os at leve. 

Kursets foredrag udgør et samlet forløb og tager afsæt i bøgerne Giv sorgen ord: Sorgkultur i 

forandring (Munksgaard 2019) og foredragsholderens seneste udgivelse Sorg, ensomhed og livsmod 

(Vita Nuova Publisher 2019, udkommer i oktober).  

Tirsdag den 14. januar 2020: Introduktion: sorg, ensomhed og livsmod – sorgens væsen  

Tirsdag den 21. januar 2020: Sorg giver vi til hinanden – sorgens kulturer og tabuiseringer 

Tirsdag den 28. januar 2020: Sorg der breder sig – ensomhed, gensorg og sygdom 

Tirsdag den 4. februar 2020: Den frivillige og den ufrivillige ensomhed 

Tirsdag den 11. februar 2020: Den romantiske, kreative ensomhed 

Tirsdag den 18. februar 2020: Demens, Alzheimer, Parkinson – når vi mister langsomt 

  

Alle foredrag i denne serie holdes i mødesalen på Rønne Bibliotek fra kl. 19 - 21. Den samlede pris 

for foredragene er 600 kr. For medlemmer af Ældre Sagen Bornholm er prisen 300 kr. Medlemskort 

skal vises. Tilmelding sker ved at sende en mail til Jon.Madsen@brk.dk med angivelse af dit navn 

og hold 19-03. Samtidig indbetales beløbet på konto nr. 6958 000 848 0036 med angivelse af dit 

navn og hold 19-03. Tilmeldingen er først gyldig når Folkeuniversitetet har modtaget indbetalingen.  

 

Adgang til enkeltforedrag koster 140 kr., som betales ved indgangen. 

For medlemmer af Ældre Sagen Bornholm koster enkeltforedrag 70 kr. Medlemskort skal vises. 
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Historie         Hold 19-04 
 

I anledning af D-Dagens 75 års jubilæum sætter vi i 2019 fokus på Anden Verdenskrig, og i 2020 

gælder det Genforeningens 100 års jubilæum. 

 

I juni var det 75 år siden verdenshistoriens største landgangsoperation fandt sted, da 100.000 

allierede soldater landede på Normandiets kyst, som var stærkt forsvaret af den tyske 

Atlanterhavsvold. Anden Verdenskrigs afgørelse afhang af denne dag, og meget ville have været 

anderledes hvis ikke landgangen var lykkedes. Operationen fascinerer stadig i dag, bl.a. gennem 

film som Saving Private Ryan og Kammerater i Krig.  

 

Men hvorfor lykkedes det? Folkeuniversitetet stiller skarpt på D-Dag med 4 grundige foredrag, som 

tilsammen får den 6. juni 1944 sat i perspektiv med hele Anden Verdenskrig. Hemmeligholdelserne 

og de enorme forberedelser viser hvor meget der blev sat ind på at dagen skulle blive en succes. På 

selve dagen afhang alt af de soldater, der gik i land og stod ansigt til ansigt med fjenden, og hvor 

spektakulære handlinger udspillede sig. Der deltog også hundredevis af danske søfolk, hvis 

individuelle historier beskriver landgangen, men hvor det samlede antal siger noget om 

operationens størrelse. Efter selve landgangen var vejen til Berlin og krigsafslutningen langsom og 

møjsommelig gennem Europa og vinteren 1944-1945, og de kæmpende parters strategi havde stadig 

udgangspunkt i D-Dag.     

 

 

Onsdag den 4. september 2019 kl. 19:  

D-Dag – landgangen i Normandiet 
Ved cand.mag, major Niels Klingenberg Vistisen 

 

Den 6. juni 1944 er den mest kendte dato fra Anden Verdenskrig. Den tyske feltmarskal Rommel 

kaldte det ”Den Længste Dag” – i foredraget kan du høre hvorfor. På selve invasionsdagen gik mere 

end 100.000 allierede soldater i land fra landgangsbåde, med faldskærm og i svævefly, og de 

kæmpede indædt mod tyskerne for at skabe fodfæste. Krigens udfald afhang af hvem der vandt 

denne ene dag, fortæller krigshistorikeren Niels Klingenberg Vistisen. Han har været rejseleder i 

Normandiet og fortæller både detaljerne og de mindre kendte historier fra D-Dag, samtidig med at 

han analyserer hvor det kunne være gået galt. 

 

 

Onsdag den 11. september 2019:  

Forberedelserne til D-Dag  
Ved kommandør Poul Groos 

 

Forberedelserne til D-Dag tog 3 år, men mest imponerende er flådeoperationen ”Neptune” som 

bragte styrkerne over Den Engelske Kanal og ind på strandene. Dernæst kommer den vigtige og 

succesfulde vildledning af tyskerne til at tro at invasionen ville komme ved Calais – og ikke i 

Normandiet. Opfindsomheden blomstrede, men vigtigst af alt var hemmeligholdelsen af 

forberedelserne, for at de tyske spioner ikke skulle opdage de allieredes ægte planer. Kommandør 

Poul Groos fortæller og forklarer forberedelserne til D-Dag og sætter de enorme forberedelser ind i 

sammenhæng med hele den allierede krigsindsats. 

 



Onsdag den 18. september 2019 kl. 19:  

Danske søfolk i allieret tjeneste på D-Dag 
Ved cand.mag. Jakob Kjærsgaard 

 

I forbindelse med D-Dag deltog over 800 danske søfolk på allierede skibe i invasionsflåden og på 

handelsskibe som støttede operationen. Historiker Jakob Kjærsgaard har netop udgivet bogen ”Den 

røde brænding” om danske beretninger fra D-Dag, og han har tidligere arbejdet på museet på Utah 

Beach. 

 

 

Onsdag den 25. september 2019 kl. 19:  

Hvad betød D-Dag for Anden Verdenskrig 
Ved direktør, cand.mag. Torsten Granov 

 

Dette foredrag sætter D-Dag i forhold til hele Anden Verdenskrigs udvikling. Hvad var vejen til 

invasionen i det store spil? Hvad var perspektiverne hvis landgangen var slået fejl? Hvad betød D-

Dag for afslutningen på Anden Verdenskrig i Europa, og - ikke mindst - hvad betød den så for den 

verdensorden der fulgte, og som vi er vokset op i? Foredraget giver et nyt og interessant perspektiv 

på D-Dag med 75-årets tilbageblik på krigshistoriens største landgangsoperation. 

 

 

Onsdag den 2. oktober 2019 kl. 19:  
Enigma og slaget om Atlanten 
Ved exam.scient., HD Bjørn Ørding-Thomsen, Nexø 

 

Enigma var en elektromekanisk chiffermaskine, som i stort omfang blev brugt af de fleste tyske 

militærstyrker til både kryptering og dekryptering af meddelelser. Den var let anvendelig, og koden 

blev anset for at være umulig at knække, hvilket var hovedårsagen til dens udbredelse. Et eksemplar 

findes på Forsvarsmuseet i Rønne, hvor Bjørn Ørding-Thomsen har undersøgt opbygningen, 

kodningen og afkodningen. Enigma havde stor betydning for U-bådskrigen på Atlanterhavet, som 

var meget anderledes end vi normalt forestiller os, og det var de allieredes afkodning af Enigma der 

førte til sænkningerne af slagskibene Bismarck og Scharnhorst. Men englændernes vigtigste våben 

er en overraskelse for de fleste. 

 

 

Mandag den 24. februar 2020 kl. 19:  
Danmark en god mand? 
Ved museumsinspektør John V. Jensen, Varde 

 

Den tyske officer Günter Toepke kom til at spille en spændende rolle i Danmarkshistorien, der bl.a. 

inkluderede menneskesmugling af nazistiske videnskabsmænd efter 1945. Toepke havde først været 

de danske myndigheder behjælpelig med at skaffe tyske flygtninge ud af bl.a. Oksbøllejren, men 

under dette arbejde havde han misbrugt sin betroede stilling til også at hjælpe tyske 

videnskabsmænd ud af Det Tredje Rige og til eksil i Argentina. Så røg han i fængsel, men kun i kort 

tid, fordi Forsvarets Efterretningstjeneste fik brug for ham. Toepkes historie vil føre os gennem 

Anden Verdenskrig over Stalingrad til generalstaben i Silkeborg og ind i Den Kolde Krig. 

 



Lørdag den 15. februar 2020 kl. 14:  
Fangernes oprør 
Ved magister Mette Gundel, Køge     

  

Den 25. juni 1817 udbrød et mytteri i Tugt- Rasp- og Forbedringsanstalten på Christianshavn, hvor 

hovedbygningen blev brændt ned. Forholdene for de 495 fanger i den gamle anstalt, som havde 

været i brug som fængsel siden 1662, var mildest talt umenneskelige. De levede og arbejdede under 

de mest usle vilkår, hvor selv maden nærmest var en straf i sig selv. Militæret nedkæmpede 

fangernes mytteri med kanon- og geværild, og 14 fanger blev henrettet. I dette foredrag kommer vi 

helt tæt på det elendige liv som statsfange i begyndelsen af 1800-tallet og møder Slaglille Fanden, 

Vovehals, Søren Gammelmand, Smukke Stine Kunigunde, Pjalte-Ane og de andre fanger. 

    

Mandag den 16. marts 2020 kl. 19:   
Barn af grænselandet 
Ved tidligere operativ chef for PET Hans Jørgen Bonnichsen 

 

Gennem familiens ikke altid lige lykkelige historie vil Hans Jørgen Bonnichsen fortælle om hvilken 

betydning det har at være en del af to kulturer, og hvilke konflikter der opstår. Beretningen starter 

med nederlaget i 1864, hvor Danmark mister Sønderjylland som i de næste 56 år var den del af Det 

Tyske Rige. Det medførte, at 5000 unge sønderjyder mistede livet i Første Verdenskrig i en kamp, 

der ikke var deres – heriblandt Bonnichsens tre onkler. Lige så mange kom hjem invaliderede og 

mærket på livstid. Genforeningen i 1920 blev et lyspunkt, men Anden Verdenskrig og tiden derefter 

helede ikke det belastede naboskab. Først i 1955 blev der åbnet mulighed for en fredelig 

sameksistens ved en aftale mellem Bonn og København om beskyttelse af mindretallene nord og 

syd for grænsen mod sindelagskontrol og diskriminering. 

 

 

Torsdag den 27. august 2020 kl. 19:  
Mindretal i 100 år 
Ved professor i mindretalsforskning Jørgen Kühl, Europa-Universität Flensburg 

 

Med genforeningen af Nordslesvig med Danmark i 1920 opstod der nationale mindretal på begge 

sider af den nye dansk-tyske grænse: Tyskere i Danmark og danskere og frisere i Tyskland. I dette 

foredrag gør Jørgen Kühl rede for de tre mindretals udvikling og aktuelle status set i lyset af 100-

året for grænsedragningen. 

 

 

Alle foredrag i denne serie afholdes på Rønne Bibliotek. Den samlede pris for alle 9 foredrag er 900 

kr. For medlemmer af Ældre Sagen er prisen 450 kr. Tilmelding sker ved at sende en mail til 

Jon.Madsen@brk.dk  med angivelse af dit navn og hold 19-04. Samtidig indbetales beløbet på 

konto nr. 6958 000 848 0036 med angivelse af dit navn og hold 19-04. Tilmeldingen er først gyldig 

når Folkeuniversitetet har modtaget indbetalingen.  

 

Adgang til enkeltforedrag koster 140 kr., som betales ved indgangen. 

For medlemmer af Ældre Sagen er løssalgsprisen 70 kr. Medlemskort skal vises. 
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Bornholms historie    Hold 19-05 

 

Bornholmske skæbner omkring Første Verdenskrig  
Ved museumsinspektør, ph.d. Jakob Seerup, Bornholms Museum 

 

Onsdag den 4. marts 2020 kl. 19: Bornholmske missionærer blev øjenvidner til det armenske 

folkedrab i 1915 

 

Onsdag den 1. april 2020 kl. 19: Sygeplejerske i krig og fred. Valborg Hjorth fra Rønne er 

Bornholms fornemst dekorerede sygeplejerske. Hun gjorde tjeneste ved felthospitaler i Tyrkiet, 

Belgien og Rusland før og under Første Verdenskrig. 

 

 

 

 
 

 

Turismens historie på Bornholm  

Ved arkivar Bente Jensen, Ålborg 

 

Tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19: Tiden op til Første Verdenskrig. Opdagelse og etablering af 

turisterhvervet                    

Bornholm opdages af turisterne fra 1850’erne – 1914. Turisterhvervet etablerer sig især på 

Nordbornholm i perioden. Det sker blandt andet ved tyske initiativer og opkøb af jord, som giver 

anledning til en del konflikter. 1. Verdenskrig sætter brat turismeudviklingen på stand by.   

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwgLO98fDjAhXKcJoKHWbaCDsQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.strandslot.dk%2Fhistorie.aspx&psig=AOvVaw3L5JM-UJGPS2JIyO660pgJ&ust=1565271663792127


Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 19: Turismen fra 1918 til 1945. Ferie for alle 

Turisterhvervet kommer på fode i Mellemkrigstiden. Turismen henvender sig nu til en bredere 

målgruppe, efter at flere har fået mulighed for ferie.  Hele øen er nu et turistmål. Der bliver satset på 

mange former for logi fra vandrerhjem til sommerhuse og badehoteller. Med 2. Verdenskrigs 

udbrud sætter en krig igen en stopper for udviklingen.  

Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19: Turismen fra efterkrigstiden til i dag: Fra kvantitet til 

kvalitet 

Efter Anden verdenskrig satses der mere målrettet på turismen som et erhverv. Kommunerne 

begynder at se muligheder i turismeudviklingen. Fra 1950´erne professionaliseres erhvervet og der 

sker en stor vækst i antallet af turister og turismens indhold, som der siden er blevet arbejdet på at 

fastholde i udviklingen af turistdestination.  

 

 

Arkæologi på Bornholm og i Sverige 
Fundene fra Bornholms oldtid myldrer op af jorden, og i takt hermed stiger interessen for selv at 

beskæftige sig med arkæologi som amatør. Nedenstående 2 foredrag ligger i forlængelse af en 

foredragsrække i sidste sæson, hvor Folkeuniversitetet sammenlignede dansk og svensk arkæologis 

arbejdsmetoder og resultater i samarbejde med Bornholms Museum. Udgravningerne fra Blekinge 

belyser fortidens levevilkår længe før det var aktuelt at forholde sig til om området var dansk eller 

svensk, og historien om den bornholmske oldtid får helt nye facetter og fakta med udgravningerne i 

Sorte Muld. 

 

 

Mandag den 18. november 2019 kl. 19:  

Udgravninger ved Västra Vång i Blekinge 
Ved lektor Björn Nilsson, Lunds Universitet 

 

 

Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19: 

Nyt fra Bornholms oldtid 
Ved museumsinspektør Finn Ole Sonne Nielsen, Bornholms Museum 

 

 

Alle foredrag i serien om Bornholms historie holdes på Rønne Bibliotek. Den samlede pris for de 7 

foredrag er 700 kr. For medlemmer af Ældre Sagen Bornholm er prisen 350 kr. Medlemskort skal 

vises.  

 

Tilmelding sker ved at sende en mail til Jon.Madsen@brk.dk  med angivelse af dit navn og hold  

19-05. Samtidig indbetales beløbet på konto nr. 6958 000 848 0036 med angivelse af dit navn og 

hold 19-05. Tilmeldingen er først gyldig når Folkeuniversitetet har modtaget indbetalingen.  

 

Adgang til enkeltforedrag koster 140 kr., som betales ved indgangen. 

For medlemmer af Ældre Sagen Bornholm koster enkeltforedrag 70 kr. Medlemskort skal vises. 
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Operaens historie       Hold 19-06 

Richard Wagner og Richard Strauss 
 

Igen i år holder cand.mag. Bjørn Steding-Jessen 8 foredrag om opera. Foredragene er placeret på 

lørdag eftermiddage, og operaerne vises efterfølgende på DVD. 

 

Foredrag om Richard Wagners 4 sammenhængende operaer ”Nibelungens Ring”: 

19. oktober 2019, 16. november 2019, 30. november 2019 og 7. december 2019. 

Foredrag om Richard Strauss´ komiske operaer: 

25. januar 2020, 8. februar 2020, 22. februar 2020 og 14. marts 2020. 

 

Nibelungens Ring - et gigantværk 
Kom med ind i et kæmpemæssigt kunstnerisk rum der giver adskillige muligheder for individuelle 

oplevelser og fortolkninger. Med Wagners egen formulering får du på  

“3 dage og en foraften” en grundig indføring i hans legendariske, musikdramatiske scenefestspil i 4 

dele. Verdens største enkeltmandsværk har i generationer fascineret ikke bare hele operaverdenen, 

men også langt de fleste med interesse for mytologi, eventyr, etik, samfundsforhold, religion, 

filosofi, psykologi, pengemagt, kærlighed og politik - der er det hele. Og det hænger sammen med 

værkets meget store dimensioner hvor Rhinguldet, Valkyrien, Siegfried og Gudedæmring 

tilsammen varer ca. 15 timer. Ikke alene er kombinationen af kvantitet og kvalitet helt uden 

sidestykke, men uropførelsen i Wagners eget festspilhus i Bayreuth i 1876 er også uden 

sammenligning den største begivenhed i musikhistorien. Vi skal blandt meget andet se på Wagners 

forudsætninger for at skabe værket, det omfattende idégrundlag herunder også selvbiografiske 

forhold, den lange tilblivelsesproces, storformen, anvendelsen af de meningsbærende motiver 

(ledemotiver), dramaturgiske virkemidler så som sammenstillingen af fortid, nutid og fremtid 

m.m.m. Scene for scene og akt for akt får du forklaret hvad der foregår og med tilhørende 

musikeksempler. De ca. 70 ledemotiver bliver spillet på klaver så du får mulighed for at identificere 

og genkende dem. De almindeligste musik- og operaudtryk bliver naturligvis også forklaret. 

 
19/10 Rhinguldet - 100 % mytologi  

Her optræder ingen mennesker, men guderne, halvguderne, nibelungerne, kæmperne og havfruerne 

(rhindøtrene) er allegorier og arketyper med meget menneskelige træk. Naturens balance 

ødelægges, og ringen, med dens uindskrænkede magt, skabes af rhinguldet ved afsværgelse af 

kærligheden. Ringen misbruges, stjæles og forbandes i frustration. Overguden Wotan (Odin) får 

med kæmpernes hjælp bygget Valhal hvor den aftalte pris er kærlighedsgudinden - materialisme 

kontra kærlighed - men han vil ikke betale. Ved dette voldsomme løftebrud sætter han en proces i 

gang han ikke kan styre og det bliver kimen til den gamle gudeverdens undergang. Den fatale 

stræben efter ringen og dens magt viser sig straks ved fortællingens første mord. 

 
16/11 Valkyrien - ca. 75 % mytologi og 25 % mennesker            

Manden får sin identitet gennem kvinden: Siegmund finder sig selv og den store kærlighed gennem 

søsteren Sieglinde. Den frie kærlighed på tværs af  samfundets normer skal skabe den store, 

uafhængige helt. Men det bringer ægteskabet som institution i fare. Der er skæbnesvangre møder 

for både mennesker og deres overmagt som bl.a. betyder Wotans smertefulde afskedsstraf med den 

ulydige valkyriedatter Brünnhilde. Men ved en medlidenhedsakt har hun reddet hvad der senere 

bliver den store helt Siegfried.  

 



30/11 Siegfried - ca. 50 % mytologi, 25 % eventyr og 25 % mennesker   

Helten Siegfried vokser op som et frygtløst naturprodukt med en stedfar som kilde til 

identitetsproblemer og han lærer aldrig sine rigtige forældre at kende. Sejren over kæmpedragen og 

erhvervelsen af ringen er for Siegfried et tveægget sværd. Naturens under fører ham til sin 

drømmekvinde og efter eksistentielle udfordringer for begge parter oplever de den guddommelige 

kærlighed. 

 
7/12 Götterdämmerung (Ragnarok) - ca. 25 % mytologi og 75 % mennesker  

Manipulationer, svig og bedrag muliggør mordet på Siegfried, og det var det der var Wagners 

oprindelige idé. Gudeverdenens undergang med Valhals brand er en realitet, men med Brünnhildes 

selvopofrende forløsning og ophævelse af ringens forbandelse er et nyt håb tændt. Den dobbelte 

dæmring manifesterer sig. 

 

 

Strauss’ mindre kendte komiske operaer 

Få har musikalsk kunnet eksponere humor og selvironi så virtuost, originalt og medrivende som 

Richard Strauss. Og i næsten halvdelen af hans store operaproduktion er humoren et bærende 

element. Som den væsentligste operakomponist i 1. halvdel af det 20. århundrede bliver hans 

komiske operaer derved en vigtig del af operaidentiteten i Europa, men 3 af dem har aldrig fået en 

scenisk fremførelse i Danmark. Når man stifter bekendtskab med dem er det helt uforståeligt. Som 

noget meget karakteristisk for alle hans komiske operaer står beskrivelsen af den store, ægte og 

dybe kærlighed side om side med veloplagte burleske og groteske optrin, forklædninger, parodier, 

satire, ironi, vittigheder og commedia dell’arte. Strauss havde et meget stort arsenal af 

musikdramatiske virkemidler og han er med rette beundret, men også frygtet, for sin virtuose 

behandling af et symfoniorkesters og den menneskelige stemmes mange muligheder. Det vil fremgå 

af foredragenes musikeksempler. 

 
 25/1 Ildnød (Feuersnot - 1901)  Denne én-akts opera er en højst usædvanlig, satirisk 

midsommeropera med en modstilling mellem lys og mørke i både optisk og åndelig betydning. 

Gennem en vittig, original, men også besk tekst fra en lidelsesfælde får Strauss gjort op med den 

dårlige behandling som både han selv, librettisten og Wagner var ude for i München. Men det drejer 

sig i sidste ende om kærlighed og erotik med drillerier som løftestang. Aldrig opført i Danmark. 

 
8/2 Intermezzo (1924) Det er en selvbiografisk samtidsopera med en deraf følgende ny form og ny 

indholdskarakter, men i et traditionelt senromantisk tonesprog. Strauss måtte nødvendigvis selv lave 

teksten, og af den grund blev den også ufrivillig morsom bl.a. med en del overraskende kraftudtryk 

og hvor han med stor fornøjelse udleverer sig selv og hele sin lille familie. Det betyder til gengæld 

at man har hr. og fru Strauss (Storch) i øjenhøjde og kommer hele vejen rundt om dem på godt og 

ondt, så man faktisk får de mest præcise musikpsykologiske portrætter i hele den samlede 
operalitteratur. Hans kone kunne dog ikke udstå den. Hun forstod ikke at kærligheden til hende på 

smukkeste vis er udtrykt i et af de mange fornemme symfoniske mellemspil som Strauss med rette 

selv var meget stolt af. Aldrig opført i Danmark. 

 

 

 

 



22/2 Den Stilfærdige Kone (1935) Sammen med Stefan Zweig har Strauss her skabt et vittigt, 

åndfuldt, humanistisk og virtuost mesterværk der kortvarigt nåede at lyse op i det nazistiske 

kulturmørke inden stykket blev forbudt. Den hovedrige pensionerede admiral Morosus kan ikke 

udstå musik og i særdeleshed ikke opera. Derfor vil han gøre sit eneste familiemedlem arveløs fordi 

han omgås sangere og skuespillere. Denne nevø, hans kone og vennerne er dog ret smarte og 

manipulerer stærkt med Morosus så han ender med at sige: “hvor er musik dog dejlig, men….” Og 

så indeholder værket en overraskende stor sjældenhed. Opført én gang i Danmark. 

 

14/3 Danaës Kærlighed (1940) Det er en antik komedie om den uheldige Jupiter, hans guldregn og 

hans mange forklædninger og kiksede dameerobringer. Det er koblet sammen med en rørende 

fortælling om den dybe, pengeløse kærlighed mellem Danaë og Midas efter at han har mistet evnen 

til at forvandle alt til guld. Altså en historie om modstillingen mellem penge og den ægte kærlighed. 

Ifølge Strauss selv finder man i 3. akt hans smukkeste operamellemspil overhovedet. Aldrig opført i 

Danmark.  

 

 

 

   

Bjørn Steding-Jessen er cand. mag. i musikvidenskab og -formidling med speciale i opera og 

operakomponister. Han har undervist ved Bornholms Folkeuniversitet i 10 år. Foredragene rummer 

en gennemgang af de enkelte operaer med tilhørende musikeksempler fra nogle af de bedste 

indspilninger, foruden musikeksempler på klaver, ligesom der perspektiveres til både musik- og 

samtidshistorie.  

 

Opera-foredragene finder sted i mødesalen på Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1, 3700 Rønne. Selve 

foredragene varer fra kl. 13.00 – 15.30. For de, der har lyst, er der efter foredraget mulighed for at 

se en DVD-optagelse af operaen på bibliotekets filmlærred fra kl. 15.45 – ca. 18.  

 

Prisen for alle 8 foredrag er 1000 kr. For medlemmer af Ældre Sagen er prisen 500 kr. Medlemskort 

skal vises. Tilmelding sker ved at sende en mail til Jon.Madsen@brk.dk med angivelse af dit navn 

og hold 19-06. Samtidig indbetales beløbet på konto nr. 6958 000 848 0036 med angivelse af dit 

navn og hold 19-06. Tilmeldingen er først gyldig når Folkeuniversitetet har modtaget indbetalingen. 

 

Adgang til enkeltforedrag koster 200 kr., som betales ved indgangen. Halv pris for medlemmer af 

Ældre Sagen. 
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Kvindernes kunsthistorie           Hold 19-07  

 
Kunsthistorien tæller ikke mange virkelig berømte kvindelige kunstnere. Det har ikke altid været 

nemt for kvinder at træde ind i denne mandsdominerede verden, hvor datidens kønsroller havde 

dømt dem ude på forhånd. Alligevel har enkelte kvinder gennem tiden markeret sig og opnået 

anerkendelse – men ofte også hån. Jo nærmere vi kommer vores egen tid bliver de kvindelige 

kunstnere heldigvis flere og flere. Foredragsrækken kommer omkring kendte kunstnere som 

Angelika Kaufmann, berthe Morisot og Frida Kahlo, men trækker også glemte perler frem fra 

gemmerne, så vi får et overblik over denne historisk set underkendte gruppe af kunstnere – 

kvinderne.  

 

Underviser er den københavnske kunsthistoriker, mag.art. Birgitte Zacho, som tidligere har holdt 

flere foredrag om kunst i Bornholms Folkeuniversitet. For hver periode får vi en introduktion til den 

historiske samtid, en indføring i de vigtigste navne og deres indbyrdes relationer samt en 

gennemgang af nogle af periodens hovedværker med analyse og fortolkning af billedsprog, farver 

og komposition. 

 

Lørdag den 4. januar 2020 kl. 14: Kvindelige kunstnere fra renæssance til rokoko 

Lørdag den 1. februar 2020 kl. 14: Kvindelige kunstnere fra klassicisme til impressionisme 

Lørdag den 29. februar 2020 kl. 14: Det moderne gennembruds danske kvinder 

Lørdag den 21. marts 2020 kl. 14: Avantgardens kvinder 

Lørdag den 18. april 2020 kl. 14: Kvindelige kunstneres behandling af køn og kønsroller 

     

 

Alle foredragene holdes i mødesalen på Rønne Bibliotek. 

 

Den samlede pris for de 5 foredrag er 500 kr. For medlemmer af Ældre Sagen er prisen 250 kr. 

Medlemskort skal vises. Tilmelding sker ved at sende en mail til Jon.Madsen@brk.dk med 

angivelse af dit navn og hold 19-07. Samtidig indbetales beløbet på konto nr. 6958 000 848 0036 

med angivelse af dit navn og hold 19-07. Tilmeldingen er først gyldig når Folkeuniversitetet har 

modtaget indbetalingen.  

 

Adgang til enkeltforedrag koster 140 kr., som betales ved indgangen. For medlemmer af Ældre 

Sagen Bornholm koster enkeltforedrag 70 kr. Medlemskort skal vises.  
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Skriv dine erindringer    Hold 19-08 

Folkeuniversitetet byder velkommen til et skrivekursus for dig, som har lyst til at fortælle andre om dine 

oplevelser og erfaringer. Måske har du haft et langt arbejdsliv på en af øens større industrivirksomheder, 

eller måske har dine børn og børnebørn bedt dig om at fortælle om gamle dage. Vi hjælper dig med at få styr 

på din egen historie, så den kan komme på tryk. 

Journalist og forfatter Brian Christensen har et indgående kendskab til at skrive om andre menneskers 

oplevelser. Han fortæller om hvordan man får fat på den gode historie og gør den vedkommende for andre. 

Du vil møde andre ”almindelige mennesker” som har skrevet deres erindringer og fortæller om hvordan de 

har oplevet processen med at få sat deres oplevelser på papiret – det kan af og til være grænseoverskridende. 

Ø-arkivet fortæller om de kilder og andre hjælpemidler, som er til rådighed – bl.a. alle de gamle lokale aviser 

– og hvad de kan bruges til. Desuden skal vi se på erindringer som litterær genre, og hvordan virkeligheden 

bliver redigeret undervejs.  

Kurset løber over 10 mandag formiddage fra kl. 10 til 12 i mødesalen på Rønne Bibliotek – fra 13/1 til 23/3 

2020 med pause den 10. februar pga. vinterferien. Kurset består af foredrag fra 2 lærere, masser af øvelser 

samt indlæg fra andre der har arbejdet med at skrive deres erindringer. Du får også lejlighed til at skrive selv 

– sammen med en instruktør på et skriveværksted i forlængelse af undervisningen. Deltagerne interviewer 

hinanden undervejs og hjælper hinanden med at fastholde og uddybe de interessanteste elementer i deres 

egen fortælling. 

Kurset kommer igennem flg. emner:                   

Introduktion til erindrings-hjemmesiden www.givdetvidere2017.dk                             

Introduktion til Ø-Arkivets ressourcer                     

Disposition og interviewguide                                 

På sporet af den gode historie                            

Inspiration, kilder og kildekritik – få fat på metoden          

Gør den gode historie jordnær  - hvad er relevant, og hvad er pinligt?                          

Temaer og blindgyder – sæt milepæle og kontroller at de virker    

Klassiske erindringsbøger – den redigerede virkelighed                            

Skriv – og forkort. Hvordan har en anden skribent oplevet skriveprocessen                          

Skriveværkstedets faldgruber – at redigere på en PC. Formater, opsætninger, lay-out                     

Illustrationer – at vælge til og fra – den typiske detalje                         

Hvordan får jeg udgivet mine erindringer?    

Prisen er 1000 kr. for hele kurset. For medlemmer af Ældre Sagen er prisen 500 kr. Medlemskort skal vises. 

Tilmelding sker ved at sende en mail til Jon.Madsen@brk.dk med angivelse af dit navn og hold 19-08. 

Samtidig indbetales beløbet til konto nr. 6958 000 848 0036 med angivelse af dit navn og hold 19-08. 

Tilmeldingen er først gyldig når Folkeuniversitetet har modtaget indbetalingen. 

Adgang til enkeltforedrag koster 140 kr., som betales ved indgangen. Halv pris for medlemmer af Ældre 

Sagen. 
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Enkeltstående foredrag 

Lørdag den 24. august kl. 16 på Rønne Bibliotek: 

Livestreaming af Benjamin Brittens opera ”Noahs syndflod”      
Fra 16-16.45 livestreamer Det Kongelige Bibliotek en samtale mellem Nikolaj Koppel, musikchef 

for Tivolis Koncertsal, og Alan Gilbert, chefdirigent for New York Philharmonic og for NDR 

Elbphilharmonie Orchester, om den svenske Östersjöfestivals fokus på bæredygtighed og 

miljøbevidsthed og spørgsmålet om hvordan musik og kultur kan skabe opmærksomhed omkring et 

af vor tids mest presserende emner. Brittens opera med 250 medvirkende livestreames fra Sveriges 

Radios koncertsal Berwaldhallen i Stockholm fra kl. 17-18.05. 

Pris 50 kr. for alle, som betales ved indgangen.     

 

  

Tirsdag den 5. november 2019 kl. 19 hos AOF, Snorrebakken 58, Rønne: 

Livestreaming: Mennesker i klimaets brændpunkter 
Foredrag ved professor i klimaforandringer Sebastian H. Mernild, Nansen Centeret, Bergen og 

journalisterne Lars From og Klaus Dohm, Jyllands-Posten.  

Tag med to journalister på en opdagelsesrejse Jorden rundt til klimaets brændpunkter hvor stadig 

mere vildt og uforudsigeligt vejr forandrer levevilkårene for helt almindelige mennesker. Og hør 

klimaprofessoren fortælle om indianernes, fiskernes, landmændenes og kvægavlernes 

udfordringer – ude og herhjemme – og om disse forandringer skyldes tilfældigheder, eller om de 

er en konsekvens af at klimaet forandrer sig. Hvorfor det sker, og hvad det betyder.  

  

Tirsdag den 26. november 2019 kl. 19 hos AOF, Snorrebakken 58, Rønne: 

Livestreaming: Luften vi indånder 
Foredrag ved professor i miljømedicin Torben Sigsgaard, Institut for Folkesundhed og lektor i 

analyse- og atmosfærekemi Marianne Glasius, Institut for Kemi, Aarhus Universitet om hvad der 

er i luften som vi indånder – det er ikke det rene luft: både naturen selv og menneskeskabt 

forurening tilfører partikler og gasser til luften. Hvilke partikler er der i luften, hvor mange er der 

og hvilke effekter har partiklerne på miljøet, på klimaet og på vores helbred? Og hvordan sporer 

forskerne de kilder som skaber partiklerne? Få svarene fra en læge og en kemiker der begge 

forsker i luftforurening og hvordan den påvirker vores sundhed. 

 

Disse to foredrag arrangeres i samarbejde mellem AOF og Folkeuniversitetet. Tilmelding til 

foredragene kan ske på www.bornholm.aof.dk. Ved tilmelding hos AOF er prisen 50 kr. for et 

foredrag og 80 kr. for begge foredrag. Ved løssalg uden tilmelding er prisen pr. foredrag 65 kr., som 

betales ved indgangen. 
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Lørdag den 9. november 2019 kl. 14 på Rønne Bibliotek:                     

DNA og slægtsforskning        
Ved genealog Erik Kann, Virum 

Er DNA løsningen på alle udfordringer i din slægtsforskning? På ingen måde. Men DNA er 

adgangsbillet til en masse konkrete og praktisk anvendelige muligheder i din slægtsforskning, 

muligheder der rækker langt videre end ”bare” at få procenttal på din asiatiske, afrikanske eller 

indokinesiske oprindelse. Foredraget tager dig med lige fra du bestiller dit DNA-test-sæt til du 

analyserer svarene. Det hele er lagt tilrette, så alle kan få praktisk glæde af en DNA-test. Det bliver 

en eftermiddag med meget lidt genetik-fagligt, derimod med rigtig meget om de praktiske 

muligheder for dig som slægtsforsker. 

Dette foredrag arrangeres i samarbejde med Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening. 

 

Torsdag den 13. februar, kl. 19.30 i Præstegårdsladen, Pistolstræde 12, Rønne: 

Gudstjenestens form-nødvendighed eller tilfældighed? 
Foredragsholder: lektor Jakob Wolf, Københavns Universitet    

  

I disse år eksperimenteres med mange forskellige typer af gudstjenester med det formål at trække 

kirkefremmede til kirken. Lektor Jakob Wolf har i bogen "Gudstjenesten fænomenologisk set" 

leveret et forsvar for den klassiske gudstjenesteform, som han betragter som et kunstværk der kan 

gøre det guddommelige nærværende. 

Der er gratis adgang til dette foredrag, som arrangeres i samarbejde med Grundtvigsk Forum. 

 

Torsdag den 19. marts, kl. 19.30 i Præstegårdsladen, Pistolstræde 12, Rønne:  

Kvinderne i den tidlige kristendom 
Foredragsholder: Sognepræst, ph.d. Marianne Aagaard Skovmand, Nyborg  

  

De kvindelige disciple blev på det nærmeste skrevet ud af historien allerede i oldkirkens periode, 

hvor Det Nye Testamente blev til som samlet størrelse. Den kristne kirke var præget af martyrier, 

inden den blev statsreligion. Marianne Aagaard vil i foredraget sætte fokus på en række markante 

kvindeskikkelser fra Det Nye Testamente og oldkirken samt deres betydning for kristendommen. 

Pris: 50 kr. for alle, som betales ved indgangen. Foredraget arrangeres i samarbejde med 

Grundtvigsk Forum. 

 

 


