PROGRAM TIL OMSTILLINGEN I OKTOBER
Stjernestunder – kendte danskere fortæller
Sussi og Leo fortæller om mobiltelefonen. Hvad skal vi dog med den, tænkte Sussi og Leo da mobiltelefonen
begyndte at blive allemandseje. Et nedbrud i tourbussen en mørk nat fik dem på andre tanker.
Fortællingen varer 12 minutter
Søren Ryge Petersen fortæller om sin barndom i Sønderjylland og barndommens bedste gave – nemlig sproget.
Fortællingen varer 5 minutter
Jytte Abildstrøm fortæller en følsom historie om da Jyttes far blev arbejdsløs, og der blev fyret med tørv
derhjemme. Det er en historie om bagsiden af vækstsamfundet. Fortællingen varer 5 minutter
Jan Utzon fortæller om, hvordan hans far Jørn fik muligheden for at opføre det operahus i Sydney, som siden
skulle gøre både byen og efternavnet verdensberømt. Fortællingen varer 14 minutter
Jens Christian Grøndal fortæller om datoen d. 9. november, der markerer to markante begivenheder for
Tyskland, Europa og verden i det 19. århundrede: Krystalnatten i 1938 og Berlinmurens fald i 1989.
Fortællingen varer 15 minutter
Allan Olsen fortæller om sin rejse fra land til by dengang parcelhuskvarter og ungdom blev opfundet.
Fortællingen varer 11 minutter
Georg Metz fortæller om forandringen af Danmark med velstandsstigning fra 1950’erne. Han savner det
Danmark, som der bliver besunget i fædrelandssangene, men spørger også, om Guldalder-Danmark
nogensinde har eksisteret. Fortællingen varer 6 minutter
Marianne Jelved besluttede sig for at blive politiker, da hun sad i sin Volvo og hørte radioavis. For hvordan
kunne hun som lærer have råd til båd bil, båd og stort hus? Fortællingen varer 12 minutter
Bertel Haarder fortæller om 80’erne, som du nok kender som ’fattigfirserne’. Bertel ser anderledes på årtiet
og mener, at vi kan lære meget fra ’optimismens’ årti. Fortællingen varer 10 minutter
Bodil Jørgensen fortæller om barndommen på landet og om teaterdebuten i København, hvor hele familien
fra Jylland kom. Fortællingen varer 10 minutter

Dagens historie – kapitler fra danmarkshistorien
Ekspeditionshistorie om Ole Olufsen. Om officeren og geografen Ole Olufsens rejse til ørkenfolket
tuaregerne i det nordlige Afrika. Fortællingen varer 16 minutter
Ekspeditionshistorie om Jens Bjerre. Om globetrotteren Jens Bjerres rejse til bl.a. Papua New Guinea i
starten af 1950’erne. Fortællingen varer 12 minutter
Ekspeditionshistorie om Peter Freuchen. Om Peter Freuchen, der sammen med Knud Rasmussen gennemførte flere ekspeditioner i Grønland, hvor han fik sig en kone og mistede sin fod. Fortællingen varer 10 minutter
5. Thule ekspedition første del. Om den danske ekspeditionsrejsende Knud Rasmussen og hans planer
forud for 5. Thule ekspedition fra 1921-1924. Fortællingen varer 7 minutter
5. Thule ekspedition anden del Om de mennesker, som deltog i en af Danmarks- og Grønlandshistoriens
mest betydningsfylde arktiske ekspeditioner - 5. Thule ekspedition, som fandt sted fra 1921 til 1924 under
ledelse af den danske ekspeditionsrejsende Knud Rasmussen. Fortællingen varer 8 minutter
Danmarkshistorien. Om gravhøje og runestenene i Jelling. Fortællingen varer 10 minutter
Danmarkshistorien. Om jagten på neandertalere i Danmark og om Danmark under den sidste istid.
Fortællingen varer 10 minutter
Eremitageslottet fra 1736, der blev opført som jagtslot til Christian 6. i Dyrehaven, hvor kun kongelige måtte
deltage i jagten. Fortællingen varer 10 minutter
Ekspeditionshistorie om Emilie Demant Hatt. Som nyuddannet maler og kun 18 år drog Emilie D. Hatt
i 1907 til Sameland i det nordlige Sverige og boede hos en samisk familie i kulde og primitive forhold.
Fortællingen varer 12 minutter
Ekspeditionshistorie om Henny Harald Hansen. Om den første danske kvindelige etnograf Henny Harald
Hansen, der som 51-årig i 1957 drog til irakisk Kurdistan, hvor hun boede sammen med kvinder og lærte at
forstå deres verden bag sløret. Fortællingen varer 12 minutter

Historietimen – ring direkte til en af Nationalmuseets eksperter
02. okt. kl.15 Forsker Henning Matthiesen fortæller om ’Mosefund – hvordan kan de bevares gennem
tusinder af år?’
03. okt. kl.15 Formidler fra musikmuseet Tone Rosenthal fortæller en spændende historie fra musikkens univers.
04. okt. kl.15 Formidler fra musikmuseet Tone Rosenthal fortæller en spændende historie fra musikkens univers.
05. okt. kl.15 Forsker Anne Haslund Hansen fortæller om ’Ægyptisk kunst - hvorfor ser det sådan ud?’
08. okt. kl.15 Museumsinspektør Marie Martens fortæller om højskolesangbogen og den danske sangskat
12. okt. kl.15 Forsker Susanne Klingenberg fortæller om fundshistorie: Lerkarret fra Skarpsalling (det der er
på vores 50 kr. sedler) og om bronzespanden fra Keldby (den der er på 500 kr. sedlerne).
13. okt. kl.15 Arkæolog Tine Bonde fortæller om Danmarks første kronemønt
19. okt. kl.15 Forsker Anne Haslund Hansen fortæller om ’Ægyptisk kunst - hvorfor ser det sådan ud?’
20. okt. kl.15 Konsevator Anne Lisbeth Schmidt fortæller om hvordan tarmskind blev brugt til tøj i Grønland.
23. okt. kl.15 Forsker Jette Arneborg fortæller om nordboerne i Grønland - hvem var de og hvorfor bosatte
de sig i Grønland.
26.okt. kl.15

Museumsinspektør Susanne Klingenberg fortæller om fundshistorie: Lerkarret fra Skarpsalling
(det der er på vores 50 kr. sedler) og om bronzespanden fra Keldby (den der er på 500 kr. sedlerne).

27.okt. kl.15

Forsker Jette Arneborg fortæller om nordboerne i Grønland og deres dagligliv i bygderne.

28. okt. kl.15 Museumsinspektør Vibeke Andersson Møller fortæller om boligdrømme i 1960’erne
- Parcelhuse og lejligheder.
29. okt. kl.15 Forsker Jette Arneborg fortæller om nordboerne i Grønland og om, hvorfor nordbobygderne
affolkedes.
30. okt. kl.15 Forsker Bente Philippsen fortæller om mælk i stenalderen: Ingen af Danmarks første bønder kunne
tåle mælk, men de holdt alligevel kvæg og lavede mælkeprodukter i deres lerkar.
Det kan være en god idé at ringe lidt i 15, når man vil høre historietimen.
Man ringer blot til 41206010, og fortæller Omstillingsdamen, at man ønsker at høre Historietimen. Der vil komme flere
historietimer i november. Hvis man er i tvivl, kan man altid spørge Omstillingsdamen, hvad der er på programmet.

