Nyhedsbrev fra

nr. 55

MUSEUMSFORENING

Sydsjælland og Møn

16. oktober 2014

www.museumsforening.dk

Oktober og november måneders foredrag fokuserer på transport gennem tiderne:
Onsdag d. 22. oktober 2014 fortæller Per Ole Schovsbo om transport gennem 5.000 år.
Torsdag d. 20. november holder Søren Jørgensen, Præstø foredrag om jernbanedrift.
Dette nyhedsbrev orienterer om det første foredrag. Et senere Nyhedsbrev fortæller om Søren Jørgensens foredrag.
Eksempler på udgivelser
- ”Hjulnarv”
- ”Rønbjeghjulet”
- ”Hjulet fra Vognsbøl”
- ”Hjulmænd på den Jyske Ås”
- ”Arbejdsvogne af træ i
Danmark”
- ”Oldtidens vogne i Norden”
- ”Vikingernes vogne”
- ”Pragtvognen fra Fredbjerg”
- Osv. osv.

Vogn og vej
Maleri af Hans Schmidt med titlen: Hjemkørsel. Malet:1894-96

Undersøgelser af 5.000 års
dansk samfærdsel.
Om nogen i Kongeriget Danmark har
Per Ole Schovsbo, dr. phil og museumskonsulent, indsigt i køretøjer, veje og
vejanlæg helt fra tidernes morgen.

Per Ole’s litterære produktion er omfattende. Ifølge opgørelse på hjemmesiden www.academia.eud under afsnittet ”Litteraer produktion” er anført 90
trykte arbejder i form af videnskabelige
artikler samt egentlige bøger –
herunder den bog ”Dejbjergvognene”,
som gav Per Ole doktorgraden.

Køretøjet gennem 5.000 år

Per Ole Schovsbo, dr. phil, museumskonsulent

Går man den lange liste af de litterære
arbejder igennem, står det klart, at det
er menneskes køretøj i sin helhed, samt
de færdselsveje vognene kørte på, der
har optaget forskeren. Vi føres fra
overvejelser om Danmarks infrastruktur fra de tidligste tider, herunder
hvilke forhold, der betingede vejforløb
– til overvejelser over hjulnarv og til
hvorfor hjulene på hestevognene i
perioder skræver vældig voldsomt
indad for neden. Alt dette hører vi om
på onsdag i næste uge.

Forsker og Museumsleder
Set i lyset af den nye museumslov fra
2012 – trådte i kraft 1. 1.2013 – har Per
Ole Schovsbo alle de kvalifikationer loven fordrer for et museums statsanerkendelse. Som pensionist kan han se
tilbage på et rigt liv som museumsinspektør og museumsleder, bl.a. som
leder af det her på egnen kendte Køng
Museum samt Vejmuseet på Farø.
Tid:
Onsdag d. 22. oktober Kl. 19.00
Sted:
Varmecentralen, Jomfrustræde 7,
Præstø.
Entre er inkl. kaffe/the m. kage:
Medlemmer: Kr. 50,00
Ikke-medlemmer: Kr. 65,00
Tilmelding: Senest tirsdag d. 21.10.
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