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2022
15. september: Skal kirken altid holde sig uden for politik? 
26. september: Schubert og Mendelssohn (Klassisk musik 1/10  
27. september: Førsokratikerne og filosofiens fødsel (Filosofi 1/10)
4. oktober:  Seneca og stoicismen (Filosofi 2/10)
10. oktober:  Schubert og Mendelssohn (Klassisk musik 2/10)
11. oktober:  Hobbes og Suverænen (Filosofi 3/10)
24. oktober:  Schubert og Mendelssohn (Klassisk musik 3/10)
25. oktober:  Kant og erkendelsen (Filosofi 4/10)
30. oktober:  Kastellets fantastiske historie  
1. november:  Hegel og Verdensånden (Filosofi 5/10)
6. november:  Arkitektur og design i 1800-tallet (Kunst og arkitektur 1/6)
7. november:  Schubert og Mendelssohn (Klassisk musik 4/10)
7. november:  Digitaliseringen har brug for en krop
8. november:  Nietzsche og nihilismen (Filosofi 6/10)
15. november: Kierkegaard, Løgstrup og kulturkritikken (Filosofi 7/10)
20. november: Arkitektur og design 1900-1960 (Kunst og arkitektur 2/6)
21. november:  Schubert og Mendelssohn (Klassisk musik 5/10)
22. november: Sartre og eksistentialismen (Filosofi 8/10)
23. november: Fake news i krig og fred (Historie 1/7)
24. november:  Brug og misbrug af historien (Historie 2/7)
28. november:  Digital dannelse og fake news (Historie 3/7)
29. november:  Silvia Federici og marxistisk feminisme (Filosofi 9/10)
4. december:  Arkitektur og design efter 1960 (Kunst og arkitektur 3/6)
6. december:  Judith Butler og queertænkningen (Filosofi 10/10)
7. december: ?? De Underjordiskes kulturhistorie (Historie 4/7)
2023
16. januar:  Schubert og Mendelssohn (Klassisk musik 6/10)
21. januar:  Kilder til slægtsforskning
30. januar:  Schubert og Mendelssohn (Klassisk musik 7/10)
31. januar:  Pigtrådsmusik på Bornholm (Rytmisk musik 1/5)
8. februar:   Bornholm som spioncentral i den kolde krig (Historie 5/7)
13. februar:  Schubert og Mendelssohn (Klassisk musik 8/10)
26. februar:  Impressionismen (Kunst og arkitektur 4/6)
28. februar:  Roskilde Festival (Rytmisk musik 2/5)
1. marts:   Østersøens sikkerhedsgeografi (Historie 6/7)
6. marts:  Schubert og Mendelssohn (Klassisk musik 9/10)
8. marts:   Nyt fra Bornholms oldtid (Historie 7/7)
12. marts:  Ekspressionismen (Kunst og arkitektur 5/6)
20. marts:   Schubert og Mendelssohn (Klassisk musik 10/10)
26. marts:   Fra im- til ekspressionisme – og tilbage igen? (Kunst og arkitektur 6/6) 
 28. marts:  Folkemusik-festivals fra Newport til Tønder (Rytmisk musik 3/5)  
30. marts:  Fra Woody Guthrie til Bruce Springsteen (Rytmisk musik 4/5)
18. april:  Wonderfestiwall (Rytmisk musik 5/5)
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 Kalender
   Se nærmere omtale af foredragene på de følgende sider



Velkommen til
Folkeuniversitetets 
aktive medborgerskab

Du sidder nu med oversigten over hvad der sker i Bornholms Folkeuniversitet i efteråret 2022 og for-
året 2023. 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.  

Programmet er forsynet med en kalender, så du har let ved at orientere dig i alle aktiviteterne.

Vi arbejder med folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed, og vores aktiviteter skal frem-
me demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Derfor er Folkeuniversitetets undervisning åben for 
alle. Der kræves ingen specielle forkundskaber for at deltage, og Bornholms Folkeuniversitet modtager 
altid gerne forslag til nye arrangementer.

Der kommer jævnligt nye aktiviteter i vores kalender 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 for-
eninger 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 un-
dervisningen. Folkeuniversitetet formidler både foredrag og andre videregående undervisningstilbud i 
et bredt samarbejde med foreninger og institutioner på Bornholm. Dette års filosofikursus – hold 2022-
02 – er sammensat af et programudvalg bestående af Kurt Peters, Viggo Andreas Andersen og Henrik 
Aakerlund. Formanden har ansvaret for alle øvrige foredrag.

Jon Madsen
formand
Jon.Madsen@brk.dk 

Jon Madsen
Formand
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Klassisk musik
Schubert og 
Mendelssohn
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Ved Mogens Wenzel Andreasen

Mogens Wenzel Andreasen har nu i snart 30 år holdt sine populære foredrag om klassisk musik i alle 
afskygninger for et trofast publikum i Bornholms Folkeuniversitet. I denne sæson skal vi beskæftige os 
med to komponister, som fik kolossal betydning for 1800-tallets romantiske periode.

Franz Schubert (1797-1828) løftede arven fra Beethovens wienerklassik ind i romantikkens verden og 
blev trods sit meget korte liv en nøglefigur for samtidens opfattelse af den ideelle kunstner. Når man 
kom fra et hjem med klaver, så var der altid noder af Schubert på dagsordenen. Felix Mendelssohn 
Bartholdy (1809-1847) startede som vidunderbarn og gav romantikkens idealer fuld udfoldelse i både 
store symfonier og mindre, men ikke mindre dynamiske, korværker. Hans jødiske baggrund førte til 
at Mendelssohns musik blev ”glemt” i første halvdel af det 20. århundrede, men i dag er hans værker 
blandt de mest spillede og indspillede fra hele romantikken.

For alle de valgte nedslag i musikhistorien gælder, at musikken belyses i form af gennemgang af kom-
ponistens udvikling, indplacering af værkerne og deres betydning i den historiske samtid – og ikke 
mindst skal vi høre masser af god musik. 

Hold 22-01

Sted: Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1, Rønne

Tidspunkter:	Mandage	kl.	15	–	17	på	flg.	datoer:	
26. september, 10. og 24. oktober samt 7. og 21. november 2022 
16. og 30. januar, 13. februar samt 6. og 20. marts 2023.
 
Underviser: Cand. pæd. Mogens Wenzel Andreasen, København.

Pris: Den samlede pris for de 10 foredrag er 1.000 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 22-01.  
Beløbet indbetales til konto nr. 6958 000 848 0036 med anførelse af navn og hold 22-
01. 
Tilmeldingen er først gyldig, når Folkeuniversitetet har modtaget betalingen.

Adgang til enkeltforedrag koster 150 kr., som betales ved indgangen. 
For medlemmer af Ældre Sagen Bornholm er prisen 100 kr. Medlemskort skal vises. 



Hold 22-02

Filosofi 

Tirsdag den 22. oktober 
Feministiske tænkere

STORE FILOSOFFER – FRA ANTIKKEN TIL I  DAG
                        Først naar Skumringen bryder frem, flyver Minervas Ugle ud. – Hegel

Årets	 foredragsrække	 følger	 filosofiens	 udvikling	 fra	 dens	 fødsel	 i	 det	
antikke Grækenland frem til dagens højaktuelle problemstillinger. Det-
te	 gøres	 via	 10	 kronologiske	 nedslag	 i	 filosofiens	 historie.	 Her	 vil	 vi	 un-
dersøge	 de	 store	 filosoffers	 tanker	 og	 deres	 indflydelse	 på	 europæisk	
identitet og samfundsstruktur, samt deres betydning for os i dag. Sto-
re tænkere er netop ”store”, idet de evner at formulere ”evige” proble-
mer, der stadig er uløste, og i kraft af deres uomgængelighed bestan-
digt udfordrer os. Vi vil således blive præsenteret for et bredt spektrum 
af	 filosofiske	 emner	 –	 lige	 fra	 metafysik	 over	 livsfilosofi	 til	 statsfilosofi.																																																																																																																																			
                                  
Følg derfor Minervas Ugle 10 aftener i efteråret 22 og få et større kendskab 
til	filosofien	og	et		bedre	overblik	over	dens	udvikling.

”Alle mennesker stræber af natur efter at vide”, lyder åbningsreplikken til Aristoteleś  værk Metafy-
sikken. Og netop begæret efter viden ansporede de første filosoffer i den vestlige verden, førsokra-
tikerne, til at reflektere systematisk og metodisk over den verden, som omgav dem. De var såkaldte 
naturfilosoffer, og deres teorier kredsede om verdens og menneskets beskaffenhed, og hvad det over-
hovedet betyder, at noget er.

Tirsdag d. 27. september, kl. 19
Førsokratikerne	og	filosofiens	
fødsel 

Thor Hennelund, 
cand.mag., ph.d.-studerende, SDU                
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Tirsdag d. 11. oktober, kl. 19
Hobbes og Suverænen

Tirsdag d. 4. oktober, kl. 19
Seneca og stoicismen

Jørgen Hass, 
mag.art., ekstern lektor, SDU                                   

Hobbeś  (1588-1679) hovedværk Leviathan (1651) er et mesterværk indenfor den politiske filosofi og 
har som intet andet værk præget den politisk-filosofiske debat. Den engelske borgerkrig (1642-51) 
er baggrunden for Hobbeś  hypotese om en ”naturtilstand”, en alles krig mod alle, hvor hverken ret/
uret eller godt/ondt eksisterer. Ud fra en blændende karakteristik af menneskets grundmotiver, nemlig 
driften til selvopholdelse og ønsket om et glædeligt liv, formulerer han teorien om en samfundspagt 
opretholdt af en suveræn, der undgår krigstilstanden.

Det var en grundlæggende tanke i den antikke filosofi, at det frie menneske er integreret i en ver-
denssammenhæng, som filosofferne havde til opgave at vise fornuften i.  Med den ”klassiske” verdens 
sammenbrud i hellenismen og romersk kejsertid søgte stoicismen mod en nyorientering, et holde-
punkt i menneskets indre, når den ydre verden bryder sammen. Den romerske statsmand, digter og 
filosof, Neros lærer Seneca er den betydeligste repræsentant for den romerske stoicisme og dens 
”humane” grundværdier.                                                                                                         

Tirsdag d. 25. oktober, kl. 19
Kant og erkendelsen

Martin Pasgaard-Westerman, 
mag.art., ph.d., KBH

Ulrik Houlind Rasmussen, 
ph.d., lektor, Kbh.                   

Med Kants banebrydende erkendelsesteori indtræder tænkningen i en ny såkaldt kritisk og transcen-
dentalfilosofisk fase. Kant omtaler sin filosofiske nyorientering som et indfald: ikke længere blot at 
beskrive naturen, sådan som den umiddelbart fremtræder, men med hjælp af matematikken (som 
vi ikke umiddelbart ser). Kant sammenligner selv sin filosofiske grundide med Kopernikus, der frem-
satte den sande, men kontraintuitive tanke, ikke at søge himmelsfærernes bevægelse i himlens egne 
genstande, men derimod i det iagttagende subjekt. På lignende vis må det erkendende subjekt med-
reflekteres og indregnes i erkendelsen. Det er nøgleprincippet i Kants revolutionære ændring i tænke-
måden.



Thor Hennelund, cand.
mag., ph.d.-studerende, SDU                

Det er nærmest ”indlejret” i den moderne verdens arvemasse, at det nyere også er det bedre (og det 
nyeste det bedste). Denne historiefilosofiske fremskridtstro begyndte at komme under stigende pres i 
sidste halvdel af 1800-tallet og frem til 1914. Nietzsche stiller sig selv (og Europa) det spørgsmål, om 
det skyldes vor svaghed, vor mangel på evne og vilje – for ham den samme ting – til at kunne udholde 
verden, at vi kompenserer for vor svaghed gennem drømmen om en bedre, helst perfekt verden – og 
om denne verdensflugt egentlig ikke er nihilisme.

Tirsdag d. 8. november, kl. 19 
Nietzsche og nihilismen

Jørgen Hass, 
mag.art., ekstern lektor, SDU     

Den tyske filosof Kant erklærede sikker viden om sjælens udødelighed, verdens fundamentale beskaffen-
hed og Guds eksistens for principielt umulig. Men for den tyske idealist Hegel at se gik Kant slet ikke langt 
nok. Tværtimod er det filosofiens fornemste opgave at forstå, hvorledes verden som en fornuftsmæssig 
helhed hænger sammen. Hegel udformede derfor et komplekst filosofisk system om den såkaldte ver-
densånds gradvise manifestering i historien – historien om, hvordan det evige bliver endeligt og evigt 
igen.

Søren Kierkegaard og K.E. Løgstrup er Danmarks to største kulturkritikere, og deres tanker om kultur, 
kristendom og menneskeliv finder sted på et filosofisk og teologisk grundlag. Men selvom Løgstrup i 
sin tidlige tænkning er stærkt påvirket af Kierkegaard, udvikler han sig til at blive en af Kierkegaards 
største kritikere – særligt i synet på menneskelivet, kærligheden og kristendommen. I foredraget fo-
kuserer vi på spørgsmålet om, hvad livet er, og hvordan kristendommen forholder sig til livet.

Bjørn Rabjerg, 
cand.mag., ph.d., AU                   
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Tirsdag d. 15. november, kl. 19 
Kierkegaard, Løgstrup 
og kulturkritikken

Tirsdag d. 1. november, kl. 19 
Hegel og Verdensånden
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Tirsdag d. 29. november, kl. 19
Silvia Federici og marxistisk 
feminisme

Tirsdag d. 22. november, kl. 19
Sartre og eksistentialismen 

Reproduktivt arbejde er et begreb, der betegner huslige pligter, rengøring, børnefødsler og -opdra-
gelse, samt planlægning og omsorg for andre. Alt sammen ulønnet arbejde, som kvinder traditionelt 
set har varetaget uden kompensation. Marxistiske feminister har siden 1970-erne påpeget, at re-
sten af samfundet og økonomien er afhængig af dette ”usynlige” arbejde for sin egen opretholdelse. 
Men hvordan er denne opdeling af arbejdet i ulønnet reproduktivt arbejde (traditionelt set udført af 
kvinder) og lønnet produktivt arbejde på arbejdsmarkedet (traditionelt set udført af mænd) opstået?                                                                
Vi tager i dette foredrag på rejse med den italiensk-amerikanske filosof Federici tilbage til det 16. og 
17. århundrede for at se, hvordan dette skel opstod. Her møder vi hekse, medicinkvinder, kættere og 
lovløse, og vi følger deres fordrivelse og undertrykkelse ved begyndelsen af en ny tid og en ny sam-
fundsform, nemlig kapitalismen.

Jean-Paul Sartre satte med eksistentialismen fokus på individet og dets eksistens ud fra en radi-
kalisering af frihedsbegrebet. Udgangspunktet for eksistentialismen er således, at ”eksistensen går 
forud for essensen”- et udtryk, der hurtigt blev et motto for den eksistentialistiske bevægelse.                                                         
Kort sagt er vi i eksistentialismen ”fordømt til frihed” , fordi det alene er det enkelte menneske  selv, 
der kan definere sin essens. Derfor er mennesket det, som det ikke er, og det er ikke det, som det er.     
Omvendt betyder det, at den totale frihed involverer et totalt ansvar – ikke kun for én selv, men også 
for de andre. For ved sin frihed sætter mennesket en norm for det gode og det onde, som det er suve-
rænt ansvarligt for. På trods af risikoen for ensomhed, fortvivlelse og angst, rummer friheden også den 
positive og håbefulde mulighed for engagement og frigørelseskamp for et fællesskab karakteriseret 
ved gensidig anerkendelse og frihed.                                                                                                                                     
Aftenens foredrag vil tage udgangspunkt i Sartres foredrag ”Eksistentialisme er humanisme” (1946) 
samt den eksistentialistiske roman, Kvalme (1938).

Cæcilie Varslev-Pedersen, 
ph.d., ekstern lektor RUC                  

Benjamin Boysen. 
dr.phil., SDU       



Tirsdag d. 6. december, kl. 19
Judith Butler 
og queertænkningen 

Arno Victor Nielsen 
cand.mag. & mag.art., KBH

Judith Butler er en såkaldt feministisk tænker. Hun er også lesbisk. Har ens seksuelle præferencer nu 
noget at gøre med ens tænkning? Theodor W. Adorno skrev engang, at ”psykoanalysen ligger un-
der for en mekanisme af homoseksualitetens type: at være blind for det som er anderledes. Således 
udviser homoseksuelle en slags erfaringens farveblindhed, en uegnethed til at erkende det unikke; for 
dem er kvinder i dobbelt forstand ”ens””.                                                                                                                                       

I dag står de heteroseksuelle for skud. De tænker ”heteronormativt”. Nu er queertænkning nemlig 
højeste mode. Den sproglige vending i filosofien er nu afløst af en affektiv vending. Tænkningen er 
gået fra bevidsthed over sprog til følelse. Både sociologer og politikere raser dog mod Butler og kalder 
hendes disciple pseudoforskere.

Alle foredrag i denne serie holdes i mødesalen på Rønne Bibliotek. Den samlede pris for de 10 
foredrag er 1.000 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 22-
02. Samtidig indbetales beløbet på konto nr. 6958 000 848 0036 med angivelse af dit navn og hold 
22-02. Tilmeldingen er først gyldig når Folkeuniversitetet har modtaget indbetalingen.

Adgang til enkeltforedrag koster 150 kr., som betales ved indgangen. For medlemmer af Ældre 
Sagen og unge med studiekort er prisen 100 kr. Medlemskort/studiekort skal vises.

Programudvalget: Kurt Peters, Viggo Andreas Andersen og Henrik Aakerlund
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Kunst- og 
arkitekturhistorie

Hold 22-03
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I år starter vi med at gå på opdagelse i bygninger og design i de sidste 200 år, og 
efter nytår gælder det malerkunstens udvikling fra impressionisme til ekspressionis-
me. Vi har lært at bestemte perioder udgør hver deres ”-isme”, men god kunst er 
ikke lige sådan at sætte i bås.

I tre foredrag går vi tæt på strømninger, sammenslutninger og enere indenfor arkitektur og design 
i perioden 1800-2022. Vi bevæger os kronologisk frem begyndende med klassicismen og histori-
cismen, der trækker på historiske stilarter og inspiration fra den store verden. Vi skal høre om art 
nouveau-tidens eksperimenter og følge bevægelsen mod det moderne. Vi skal spore budskaberne i 
Bauhaus og blive fortrolige med funktionalismen. Endelig skal vi overraskes af postmodernismen og 
se, hvad arkitekter og designere frembringer i dag. Undervejs ser vi, hvordan arkitektur og design 
spiller sammen med samtidens visioner, filosofi og økonomi, og vi møder de arkitekter og designere, 
som har vist vejen i perioden.

Arkitektur og design fra ca. 1800 og frem til i dag 

Søndag den 6. november 2022 kl. 14:                                               
1800-tallet: Klassicisme, historicisme, arts and crafts og art nouveau 

Søndag den 20. november 2022 kl. 14:
1900-1960: Modernisme, funktionalisme; Bauhaus, De Stijl og Le Corbusier, 
art deco, streamline og den internationale stil 

Søndag den 4. december 2022 kl. 14:         
Fra ca. 1960 og frem til i dag: Pop og postmodernisme, dekonstruktivisme, 
ny modernisme, ny pragmatisme, bæredygtig arkitektur mm. 

Mathilde Teglgaard Nielsen,
kunsthistoriker 



Alle foredragene holdes i mødesalen på Rønne Bibliotek.
Den samlede pris for de 6 foredrag er 600 kr. For medlemmer af Ældre Sagen er prisen 300 kr. 
Medlemskort skal vises. Tilmelding sker ved at sende en mail til Jon.Madsen@brk.dk med angivel-
se af dit navn og hold 22-03. Samtidig indbetales beløbet på konto nr. 6958 000 848 0036 med 
angivelse af dit navn og hold 22-03. Tilmeldingen er først gyldig når Folkeuniversitetet har modta-
get indbetalingen. 

Adgang til enkeltforedrag koster 150 kr., som betales ved indgangen. For medlemmer af Ældre 
Sagen og studerende koster enkeltforedrag 100 kr. Medlemskort/studiekort skal vises. 
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Fra impressionisme til ekspressionisme 
- og tilbage igen?     

Hvilken forklaring giver kunsthistoriens mange forskellige ”ismer” på værkernes tilblivelse? Er isme-be-
tegnelserne mest udtryk for efterrationaliseringer, der satte kunsterne i en bås hvor de måske ikke selv 
følte sig hjemme? Går udviklingen i kunsthistorien altid fremad fra den ene velafgrænsede periode til 
den næste, eller er der nærmere tale om at ændringerne svinger frem og tilbage som et pendul? 

Søndag den 26. februar 2023 kl. 14:
Impressionismen – en afgrænset periode?

Søndag den 12. marts 2023 kl. 14:
Ekspressionismen – karakteristik af kollektivt kaos?

Søndag den 26. marts 2023 kl. 14:
Fra isme til isme og tilbage igen? Hvordan udvikler kunsten sig egentlig?

Birgitte Zacho,
kunsthistoriker 

Ernst Ludwig Kirchner: ”Potsdamer Platz, 1914

Claude Monet: ”Solopgang, 1872



Historie og  
kulturhistorie 
Hold 22-04

Nye vinkler på Bornholms historie og forskellige opfattelser af, hvad der 
er helt rigtigt og helt forkert, er i fokus i denne sæson. Vi tror at vi efter-
hånden har hørt det hele før, men nye tolkninger af fortiden stiller hele 
tiden nye spørgsmål til hvad det egentlig var der skete på vores lille ø.

Onsdag den 23. november 2022 kl. 19:
Fake news i krig og fred  

National identitet og fortolkning af historien er to tæt sammenvævede begreber, som spiller en cen-
tral rolle i den aktuelle konflikt i Ukraine. Der har i lidt over 30 år eksisteret en ukrainsk statsdannel-
se, men det er tvivlsomt om man kan tale om et ukrainsk folk i den betydning, som nationalliberale 
kræfter i blandt andet Danmark opererede med tilbage i 1800-tallet. Spørgsmålet er så, om man be-
høver at udgøre et folk for at have ret til national selvbestemmelse, en diskussion som har en parallel 
i blandt andet Palæstinakonflikten. Vi skal se på en række konkrete eksempler for at få fat i nogle 
principielle spørgsmål omkring brug og misbrug af historien som retfærdiggørelse, ikke mindst når 
”krig er politik med andre midler”. Det gælder både for den vestlige opfattelse af Ukraine som ”en del 
af den europæiske familie” og fremstillingen af Ukraine som ”den russiske kulturs vugge”. Kan begge 
dele være rigtige på samme tid? Og hvordan kan man egentlig definere en nationalstat, når der er 
indbyggere fra mange nationaliteter, når grænserne flytter uafhængigt af befolkningsflertal, og når 
store regioner har flertal af andre nationaliteter?

Torsdag den 24. november 2022 kl. 19:
Brug og misbrug af historien

Historieskrivning er ofte tendentiøs med fejl, misbrug, udeladelser og falsifikationer. Det er en kamp 
om sandheden, og skillelinjen mellem brug og misbrug af fortællingerne om fortiden kan være hårfin. 
Efter en krig er det altid sejrherrerne der skriver historien – men er den til at stole på? Krigen i Ukra-
ine er et højaktuelt eksempel på meget forskellige udlægninger, men også i fredstid er der masser 
af modstridende beskrivelser samt forhold og personer, som helt mangler. Historien om russerne på 
Bornholm 1945-46 er således allerede skrevet om 4 gange.
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Biblioteksleder Jon Madsen, Rønne
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Mandag den 28. november kl. 19:
Digital dannelse og fake news

Religionskrige er glimrende eksempler på fortællinger, der understøtter en problematisk forståel-
se af en konflikt. Det gælder både i korstogenes tidsalder og i vore dages blodige konflikter i og 
omkring Mellemøsten. Kan der i denne religiøs-kulturelle virkelighed iagttages uheldige mønstre 
for optrapning af konflikter og falske nyheder, som vi kan genkende i den digitale kommunikation 
i vores egen tid? Som bygger på manglende forståelse for og viden om andres livsvirkelighed? Er 
det virkelig muligt at sætte en verden i brand ved hjælp af et par Muhammed-tegninger?

Onsdag den 7. december 2022 kl. 19:                                                                                          
De Underjordiskes kulturhistorie                                                            

De Underjordiske lever ganske godt i bornholmernes bevidsthed, og sådan har det været i flere 
hundrede år. Vi stiller skarpt på de små væseners betydning i den samtid, hvor fortællingerne om 
dem opstår og florerer. Har vi i virkeligheden brug for De Underjordiske for at kunne forstå vores 
egen gøren og laden?

Jørn Henrik Olsen
cand.theol., ph.d

Antropolog Lars Rømer, Ibsker

Onsdag den 8. februar 2023 kl. 19:
Bornholm som britisk-amerikansk spioncentral i den kolde krig

Et blik på kortet over østersøregionen under den kolde krig afslører, at Bornholm lå nærmest som en 
fremskudt post bag Jerntæppet. Det gjorde øen militært udsat, men det indebar også nogle muligheder 
for at ”kigge” ind bag gardinet hos fjenden i øst, og det var hverken de danske efterretningstjenester el-
ler vore venner fra USA og Storbritannien sene til at udnytte. I dette foredrag får du et rids af de meget 
forskelligartede aktiviteter, der med Bornholm som udgangspunkt blev sat i værk for at spionere mod 
Sovjetunionen og dets allierede under den kolde krig – lige fra James Bond-lignende aktioner i 1950’erne 
til højteknologisk signalindhentning, hvor et vist tårn ved Dueodde kom til at spille en central rolle inden 
for NATO helt frem til Murens fald.

Niels Geckler, cand.mag.



Onsdag den 8. marts 2023 kl. 19:                                                                                                     
Nyt fra Bornholms oldtid

Der er fuld gang i de arkæologiske udgravninger på Bornholm: Sorte Muld ved Ibsker bliver stadig en-
devendt, og helt nye fund fra den ældre stenalder ved Boderne tyder på en sensation. 
Derudover er der en sølvskat fra vikingetiden, der skal tages op, og så skal Finn Ole også lige til at skri-
ve en ny bog om Bornholms oldtidshistorie.
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Alle foredrag i denne serie afholdes på Rønne Bibliotek. Den samlede pris for alle 7 foredrag er 700 
kr. For medlemmer af Ældre Sagen er prisen 350 kr. Tilmelding sker ved at sende en mail til Jon.
Madsen@brk.dk  med angivelse af dit navn og hold 22-04. Samtidig indbetales beløbet på konto 
nr. 6958 000 848 0036 med angivelse af dit navn og hold 22-04. Tilmeldingen er først gyldig når 
Folkeuniversitetet har modtaget indbetalingen.

Adgang til enkeltforedrag koster 150 kr., som betales ved indgangen.
For medlemmer af Ældre Sagen og studerende er løssalgsprisen 100 kr. Medlemskort/studiekort 
skal vises.

Onsdag den 1. marts 2023 kl. 19:
Østersøens	sikkerhedsgeografi	–	fra	kold	krig	til	Ukraine-krise

Murens Fald i 1989 og Sovjetunionens opløsning i 1991 fik vidtrækkende betydning for Danmarks
– og Bornholms – sikkerhedssituation. Sovjetimperiets tidligere lydstater i Østeuropa vendte sig mod 
NATO og EU for at få adgang til vestens rigdom og frihed- og for at finde sikkerhed for deres tidligere 
herrer i Moskva - alt imens Rusland gennemlevede en social, politisk og økonomisk deroute. Vladimir 
Putin har efter sin tiltræden som præsident ved årtusindskiftet lagt en stadigt mere nationalistisk og 
selvhævdende kurs for det store land, og bruddet med vesten er i dag en fuldt udfoldet realitet. Med 
udspring i en skitse af de militære, strategiske og politiske strukturer, der herskede i Østersøregionen 
under den kolde krig, trækkes linjerne i dette foredrag helt op til i dag, hvor pendulet er begyndt at 
bevæge sig tilbage mod tidligere tiders højspænding i vores nabolag.

Niels Geckler, cand.mag.

arkæolog Finn Ole Sonne Nielsen
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Rytmisk musik 
Hold 22-05

Tirsdag den 31. januar 2023 kl. 19:
Pigtrådsmusik på Bornholm
Musiklivet på Bornholm sprudlede af liv og begejstring i 1960´erne med Vanguards, Bullets og born-
holmsk beatmesterskab på Villa Nova. Over 40 lokale bands sørgede for at skabe det rigtige tilbud til 
de unge mennesker på øen sammen med store kendte orkestre ovrefra. Med udgangspunkt i sin bog 
”Bornholm on the Rocks” fortæller Jens Aagesen om dengang for efterhånden 60 år siden, da benzinen 
og bajerne var billige, pigerne vilde og drengene begejstrede for den rytmiske musik, der kunne skabes 
på guitar, trommer og orgel. Hvor kom inspirationen fra, og hvordan lykkedes det at få et blomstrende 
alternativt musikmiljø på Bornholm, hvor pigtråd erstattede dansktop, Giro 413 måtte vige for go-go i 
Hasle og Heavenly Beatmakers spillede i Frelsens Hær til den ældre generations store fortrydelse?

Jens Aagesen, Rønne

Tirsdag den 28. februar 2023 kl. 19:
Roskilde Festival: musikken, drømme-
ne og historien

Siden 1971 har Danmarks største kulturbegivenhed fundet 
sted på Dyrskuepladsen i Roskilde. Med regnvejr og smat 
og mange slags røg og damp – og sol – står oplevelserne i 
kø. ”På Roskilde” er musikken et samlende fællesskab, som 
gør en uges fest til et drømmende holde- og højdepunkt i 
en kaotisk tilværelse. Som journalist og historiker har Brian 
Christensen været med som portvagt, som oprydder på 
campingområdet, som journalist backstage, og som helt 
almindelig gæst. Han har været på samtlige Roskilde Festi-
valer siden 1986, og denne aften giver han sin version af 
meningen med galskaben – og et par gode anekdoter om 
og med nogle af de store navne, som har optrådt på festi-
valen. 

Forlagschef Brian Christensen, Roskilde



Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19:
Folkemusik-festivals fra Newport til Tønder

Man kommer langt med en guitar og et par protestsange i bagagen. En af de første moderne musikfestivaler 
i USA startede i 1959 i Newport på Rhode Island. En ukendt ung mand kom forbi i 1963 og gav et nummer 
som han kaldte ”Blowin´ in the wind”. Navnet var Bob Dylan. Han fik hurtigt selskab af en voksende skare 
af ligesindede, og festivalen er stadig et omdrejningspunkt for folkemusik. Herhjemme skal man til Tønder 
for at høre hvad der rører sig i folkemusikken, hvor bl.a. inspirationen fra gamle keltiske traditioner bliver 
holdt i hævd.

Torsdag den 30. marts 2023 kl. 19:
Fra Woody Guthrie til Bruce Springsteen: 
Frontier-myten, The American Dream og rebellerne

Mange af de store musikere i USA lever på en myte, som de samtidig gør oprør imod. Bruce Springsteens 
karriere er et skoleeksempel på både The American Dream, hvor ”The Boss” når både rigdom og berømmel-
se, og samtidig en fortælling om protest mod samfundets ulighed og sociale uretfærdighed, hvor ”Rockens 
Arbejdsmand” altid tager tabernes parti. Woody Guthrie (1912-1967) var en af de første protestsangere som 
prøvede grænser af med sine mange tekster og politiske markeringer, der også inspirerede Bruce Spring-
steen. Vi trækker en tråd igennem myter, musikkulturer og sangtekster som var med til at starte ungdomso-
prøret og er blevet hver mands eje.

Tirsdag den 18. april 2023 kl. 19:
Wonderfestiwall

8 lokale ildsjæle på mellem 18 og 28 år startede i 2008 den årligt tilbagevendende musikfestival på Nord-
bornholm, som har en solid deltagerkreds i øens nuværende og tidligere unge under uddannelse. Hvorfor 
lave en festival i sommerferien, når Campus kan lukke for undervisningen en fredag i starten af skoleåret? 
Over 6000 deltagere og mere end 300 frivillige hjælpes ad med at sikre Bornholm en plads på det musikal-
ske Danmarkskort.
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Stig CS Nielsen, Samsø   

Stig CS Nielsen, Samsø   

Alle foredrag i denne serie afholdes på Rønne Bibliotek. Den samlede pris for alle 5 foredrag er 
500 kr. For medlemmer af Ældre Sagen og unge under uddannelse er prisen 250 kr. Tilmelding 
sker ved at sende en mail til Jon.Madsen@brk.dk  med angivelse af dit navn og hold 22-05. 
Samtidig indbetales beløbet på konto nr. 6958 000 848 0036 med angivelse af dit navn og 
hold 22-05. Tilmeldingen er først gyldig når Folkeuniversitetet har modtaget indbetalingen.

Adgang til enkeltforedrag koster 150 kr., som betales ved indgangen.
For medlemmer af Ældre Sagen og studerende er løssalgsprisen 100 kr. Medlemskort/studie-
kort skal vises.

Daniel Mühlendorph Jensen, Allinge



Torsdag den 15. september 2022 kl. 19.30:
Skal kirken altid holde sig uden for politik? 
Ved biskop over Haderslev Stift Marianne Christiansen

Biskop Marianne Christiansen er en af de personer inden for den danske folkekirke, der mest ihærdigt 
har forholdt sig til kirkens engagement. Ofte bliver det sagt, at kirken ikke skal blande sig i politik; 
men den udvisningslinje, som regeringen og et flertal i Folketinget fører over for syriske flygtninge, 
fik i 2021 kirkelige kredse til at sende et åbent brev. Foredragets grundlæggende spørgsmål er: Skal 
kirken forholde sig passivt til politik? Hvad hvis den førte politik i nogens øjne fører til ligegyldighed 
over for menneskeliv eller ligefrem dehumanisering – er det så en sag, der har med kirke og kristen-
dom at gøre? 

Foredraget holdes i Præstegårdsladen, Pistolstræde 12, Rønne. Prisen er 50 kr. pr. deltager. 
Medarrangør: Grundtvigsk Forum

Enkeltstående foredrag

Søndag den 30. oktober 2022 kl. 14:      
Kastellets fantastiske historie     

  Ved magister Mette Gundel, Køge

Christian den 4. påbegyndte i 1626 opførelsen af Nordeuropas bedst bevarede fæstningsværk, Sct. 
Annæ Skanse, som i dag hedder Kastellet. Kongen døde inden det var færdigt, og hans søn realisere-
de faderens projekt af enorme dimensioner.  
Kastellet er helt unikt med sine bastioner og raveliner i et naturskønt område omgivet af voldgraven. 
De røde stokke har huset militærets soldater, men der boede også mange familier på Kastellet, lige-
som området var selvforsynende med egen mølle og bageri. Det huser hele tre fængsler og en kirke. 
Vi skal høre om Kastellets omtumlede historie med krige, talrige beskydninger og ulykker, og vi skal 
kigge på bygningerne, der blev opført i området. Mange prominente personer har boet derude både 
bag, men så sandelig også udenfor tremmerne. Tyskerne flyttede ind under 2. Verdenskrig og smed 
danskerne ud. Vi kommer helt tæt på tilværelsen for børnene, kvinderne og de mange soldater og 
officerer.  Vi følger historien ledsaget af flotte billeder fra området helt op til i dag, hvor der netop har 
været en stor arkæologisk udgravning, som vi skal se billeder af. Det er et fantastisk stykke militært 
Danmarkshistorie, som man aldrig bliver træt af at besøge.
Foredraget holdes i mødesalen på Rønne Bibliotek. Pris: 50 kroner, der betales ved indgangen.

Medarrangør: Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening.

17

Ved biskop over Haderslev Stift Marianne Christiansen. 



18

Ved lektor, ph.d. Kirsten M. Andersen, landsformand for Grundtvigsk Forum 

Borgerkontakt, indkøb, uddannelse og skole foregår på nettet. Hvad bliver der så af kroppen, både 
den enkeltes krop og de mere synlige institutioner? Over for vor tids individualisering af skolevæ-
senet, understreger hun betydningen af fællesskab og en opfattelse af mennesket som bestående 
af både krop, hånd og ånd.  Hun fremhæver historiens betydning og viser på den baggrund, at den 
grundtvigske impuls har god sans for undervisning og skolekultur. Foredraget bliver med andre ord 
en udfoldelse af grundtvigske tanker om folkeliv, skole og kirke i en nutidig sammenhæng.

Foredraget holdes i Præstegårdsladen, Pistolstræde 12, Rønne. Prisen er 50 kr. pr. deltager.
Medarrangør: Grundtvigsk Forum.

Ude af øje - ude af sind. Her kommer en gennemgang af mindre kendte kilder til brug ved forskning i 
dine bornholmske aner. Alle slægtsforskere kender det: Man er gået i stå, den eftersøgte ane lader sig 
bare ikke finde!       
En måde at komme videre på kunne være at besøge mindre kendte kilder – måske er jeg heldig!
Sagen er nemlig, at der rundt omkring i vores arkiver findes massevis af særdeles nyttige, men blot ikke 
så kendte kilder til brug i slægtsforskning. 
Eftermiddagens foredrag tager dig med på en tur i ukendt, men særdeles frugtbart terræn. Gennem 
konkrete eksempler bliver du klogere på en række kilder og deres muligheder og begrænsninger. Og 
bemærk: I alle eksempler anvendes kun bornholmske aner.    
Så hvem ved: Måske kan du pludselig finde din forsvundne ane på Power Point-planchen...

Foredraget holdes i mødesalen på Rønne Bibliotek. Pris 50 kr., der betales ved indgangen.            
Medarrangør: Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening.

Lørdag den 21. januar 2023 kl. 14:
Bornholm i kilderne

Ved genealog Erik Kann, Virum

Mandag den 7. november 2022 kl. 19.30:
Digitaliseringen har brug for en krop
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 22 - 23 (I)



Rabat for unge under uddannelse 
Der er 50% på entréen til de fleste foredrag, hvis du er under uddannel-
se. Det gælder både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.
Husk gyldigt studiekort. 
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