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Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet.
Det sker via hjemmesider, og de ”sociale medier”, især på facebook.

Der kommer til stadighed nye muligheder, og en af disse er at kunne modtage oplysninger om det
sted man står på, f.eks. et fortidsminde, via sin mobiltelefon.

Mange bruger hjemmeside og facebook i fællesskab, fordi man på facebook kan få respons på det
man ”lægger ud” på en hjemmeside, eller ”hænger op på vægge” i en facebookside.

Der er hjemmesider, som også fungerer som ”blog”, hvor man kan kommentere indlæg.

Arbejder man med billeder er der mange muligheder for at lægge sine egne billeder ud og finde
andres – især på facebook.

Jeg har ”googlet” og samlet en fortegnelse, der gælder for Bornholm – og lagt den i denne Pdf-fil,
som blot kan kopieres, gemmes – og bruges!

Er der fejl og mangler og tilføjelser - så meddel det gerne til mig på:
nielsholgerlarsen@gmail.com

God jagt - og god fornøjelse! – Der masser af links på de følgende sider.

Niels-Holger Larsen
21.12.2014
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Museer og lokalarkiver

En oversigt over de bornholmske museer og samlinger:
http://www.bornholmsmuseer.dk/

Bornholms Museum er et kulturhistorisk statsanerkendt museum.
http://www.bornholmsmuseum.dk/

Nexø Museum har egen hjemmeside, og et billedarkiv.
http://www.nexoemuseum.dk/

Billedarkiv:
http://www.nexoemuseum.com/

Andersen Nexøs Hus
http://www.bornholmsmuseer.dk/manexo/index.html
http://www.bornholmsmuseer.dk/manexo/martin.html

Bornholms Ø-arkiv.
Her finder man mange historiske oplysninger, arkivalier og billeder fra Bornholm
http://brk.dk/brk/site.aspx?p=28965

Billeder fra Ø-arkivet
http://www.facebook.com/Arvegods?sk=wall#!/pages/Bornholms-%C3%98-
arkiv/335139486526726?sk=wall&filter=1
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Byforeninger, historie foreninger og lokalarkiver
Rønne Byforening har ikke noget arkiv, men arbejder med at formidle historier og billeder via
hjemmeside og facebook.
www.roennebyforening.dk
http://www.roennebyarkiv.com/index.html
http://www.facebook.com/groups/127724020674562/

Svanekes Venner har også lokalarkiv, hjemmeside og facebook.
http://svanekesvenner.dk/
http://www.facebook.com/pages/Svanekes-Venner/167663756587673

Allinge-Sandvig Byforening har lokalarkiv, hjemmeside og facebook.
http://www.allinge-sandvig-byforening.dk/
http://www.facebook.com/groups/61765701192/

Gudhjem By- og Mindeforening
http://www.gudhjem-museum.dk/
Arkivet: http://gudhjemarkiv.dk/

Foreningen Bornholm har egen hjemmeside og facebook.
http://foreningenbornholm.dk/
http://www.facebook.com/groups/318986158140736/

Bornholms Historiske Samfund udgiver årbøger – siden 1906, og arrangerer foredrag og
ekskursioner.
http://bornholmske-samlinger.dk/

Arkiver og slægtsforskning – en oversigt:
http://www.bslf.dk/lokalarkiv.asp

Klemensker lokalarkiv
http://www.klem-lokalarkiv.dk/

Hasle-egnens lokalhistoriske arkiv.
http://www.hasle.dk/?Borger:Foreninger:Hasle-Egnens_Lokalhistoriske_Forening
http://www.facebook.com/groups/67473317352/

Aakirkeby lokalarkiv
http://www.aakirkeby-lokalarkiv.dk/

Vestermarie lokalarkiv
http://www.vmlokalarkiv.dk/
Tejn Lokalarkiv – Tejn Borgerforening
http://www.tejnborgerforening.dk/tla.htm
Aarsdale Borgerforening
http://www.aarsdaleborgerforening.dk/index.html
Arkivet http://www.aarsdaleborgerforening.dk/lokalarkivet.html
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Private

Enkelte personer åbner hjemmesider og facebook-grupper med billeder.

På 367 ture i Bornholms natur
En spændende hjemmeside af Finn Hansen, hvor natur og kultur går ”hånd i hånd”
http://367ture.dk/site/Velkommen/

Hammershus Birketing ved Jesper Vang-Hansen
Spændende historier fra 1600- og 1700-tallet – og gode links.
http://www.bornholmerting.dk/
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Facebook – med fokus på historie, billeder og meget andet fra ”gamle dage”.

Facebook er et såkaldt ”socialt medie” – som nogen holder meget af, mens andre aldrig vil finde på
at bruge det – fordi facebook ofte omtales negativt.

Facebook er da også en rigtig ”sladrehank”, hvor man kan få sin nysgerrighed tilfredsstillet – hvis
man vil. Men man kan gøre sig selv helt usynlig eller anonym – hvis man vil.

Facebook kan også bruges på fornuftig vis til formidling af vores bornholmske kulturarv, og det er
der efterhånden mange der ”hygger” sig med, ved at lægge gamle billeder ud med en kommentar –
der så meget ofte bliver efterfulgt af mange andre kommentarer.

Det sker som regel i grupper, som alle kan se, men bliver man optaget i en gruppe, så kan man selv
lægge billeder ud i den gruppe.

Det er virkelig et socialt medie, hvor alle – globalt – kan følge med, og det ses tit at
”eksilbornholmere” med stor fornøjelse ser gamle billeder og får fortællinger om deres barndom,
eller tid på Bornholm – og kommenterer billederne.

Man skal ikke have antipati for nostalgi og af og til tider lidt internt plidder-pladder – det hører
med. Man lærer hurtigt at sortere det fra – og synes man at det bliver det for meget – så lukker man
det bare ned.

En vejledning - gode råd – til:
Fotos eller skannede billederne i stor opløsning - til Facebook.
Billederne på facebook er af lidt blandet kvalitet – lille opløsning, der gør dem utydelige og det er
svært at se detaljer – og vil man kopiere og gemme billedet, så giver det ofte et dårligt resultat.

Derfor en lille vejledning nedenfor, i hvordan den skannes til en god billedvisning.

Billeder på facebook bliver omdannet til maksimum 2048 x ca.1400 pixel (230Kb) – og vil man
kopiere og gemme billedet (”Gem som”) – så bliver billedet gemt i denne størrelse.

Skanner man i mindre størrelse bliver de vist i den størrelse man skanner – og kan gemmes i
tilsvarende størrelse.

Har man et godt skarpt billede, med mange detaljer – som man gerne vil have vist – så skan altså i
større opløsning end 2048 x 1400 pixel.
F.eks. får et postkort 9 x 14 cm skannet ved 400 dpi i farve en størrelse på 2176 x 1424 pixel.
Klikker man på billedet, som det vises på skærmen i facebook – så springer det op i fuld størrelse,
og fylder næsten hele skærmen

I browseren firefox / http://www.mozilla.org/da/about/ kan man klikke billedet op i
fuldskærmvisning – med den lille pil øverst i højre hjørne af billedet – det kan man tilsyneladende
ikke i Explorer.

Det er fornuftigt at orientere sig grundigt om facebook, inden man opretter en side, men også hvis
man har en – et forslag: http://www.libris.dk/produkt/Facebook_for_alle.htm
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Nedenstående link-liste er et udpluk af facebook-sider, som særlig omhandler Bornholm.
Der er sikkert nok flere, men mange har tilsyneladende glæde af mange af de nævnte.
Der er flere meget ”nørdede” grupper for særlige interesser.
Gå blot på opdagelse!

Bornholms sogne/lokaliteter

Bornholm i billeder - før og nu

Rønne i billeder før og nu

Rønne Byforening

Forretninger i Rønne gennem tiderne

Allinge-Sandvig Byforening

Hâsle Lokâl Historie.

Nexø historiske billeder.

Gudhjem

Klemensker og omegn.

Værtshuse på Bornholm gennem tiderne

Bornholms Historiske Samfund

Det Østbornholmske Dampskibsselskab

Bornholmske bryggerier og sodavandsfabrikker

Bornholmske Legender

Bornholmske øgenavne

Bornholmske Benzin tanke, servicestationer og salgsstandere

Bornholmske Møller

Bornholms Ø-arkiv

Niels-Holger Larsen – 21.12.2014


