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Kjære medlem
Det er i vanskelige tider vi har bruk for venner, sier et gammelt ordspråk. I så fall har Bymuseet
bruk for alle sine museers venner akkurat nå. Like før jul fikk vi vite at driften av Bymuseet ikke er i
balanse. Oppgavene er større enn ressursene. De ansatte sliter, men kommer ikke i mål.
Og det som er ille for Bymuseet, er selvsagt også ille for Gamle Bergen. Når vi er med i fellesskapet, må vi ta både fordelene og ulempene ved det. Riktig nok kan vi som en av venneforeningene
ikke gjøre noe med den miserable økonomien. Men ved å slutte opp om rekkene, kan vi i alle fall gi
«vårt museum», Gamle Bergen, en stemning av optimisme. De ansatte sliter, vi står i utgangspunktet
bare på kanten og heier. Men la oss forsøke å gjøre slitet litt mindre slitsomt, og kanskje vi også kan
gi dem en håndsrekning der det passer.
Fra foreningens side legger vi i alle fall opp et aktivt program, som bør kunne friste de fleste. Som
bekjent er Bergens kulturhistorie gjennomsyret av det maritime element, og i vårsemesteret vil vi vie
oss til det i fullt mon. Vi starter allerede i januar med et medlemsmøte om den dansk-norske trekanthandelen, der også slavetransport var et viktig element. I denne geskjeften spilte Bergen en stor rolle,
kanskje større enn vi liker å tro! Så dukker vi ned i biografien til én av de aller viktigste pionerene
for denne handel, Jørgen Thormøhlen, kanskje den mest fantastiske bergenser noen sinne.
Like før sesongstart tar vi for oss det av Gamle Bergens hus som viser dette temaet på beste måte,
nemlig Sjømannens hus, som i 2018 forhåpentligvis vil inngå i «levende museums-opplegget». Som
avslutning har vi lyst til å se kritisk på hva Nord-Norge og nordfarstevnene har betydd for byen vår.
Det er ikke lite!
Innimellom dette kommer dugnad og flere kurstilbud, så følg med, følg med, særlig her i «Efterretningene» men også på Bymuseets hjemmesider. Og for all del: La oss bruke det nye året 2018 til å
sette alle kluter til i håp om at det kan bli litt bedre enn slik det tegnet rett før jul. Det gjør vi ved å
delta på våre egne og Gamle Bergens arrangementer – hele året! Godt nytt år!
Tryggve Fett
formann

PS

Husk kontingentinnbetalingen, hvis du ikke allerede har betalt den!

VÅRENS PROGRAM I KORTVERSJON
23. januar

«Slavefarten og de dansk-norske koloniene i Vestindia»
Tidligere museumsdirektør Ågot Gammersvik kåserer
Se nærmere beskrivelse på neste side

20. februar Foreningens årsmøte, se neste Efterretning

«Jørgen Thormøhlen – industrigründer, commersraad og finansakrobat»
Tidligere museumsdirektør Tryggve Fett kåserer
24. april

«Fra seil til damp, matrosens liv om bord og i land»
Marinhistoriker Arild Marøy Hansen kåserer
Møtet arrangeres i samarbeid med Bergen Sjøfartsmuseums Venner

28. april

Dugnad (dagen kan bli endret)

5. juni

«Bergen og Nord-Norge»
Detaljene er ennå ikke klare, men sett av kvelden allerede nå. Vi har spennende ting på
gang. Følg med i senere Efterretninger.
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FØRSTE MEDLEMSMØTE
kommer altså allerede tirsdag 23. januar kl. 19.oo i Torvsalen på Gamle Bergen.

Som tema har vi valgt å ta frem intet mindre enn vår egen deltagelse i slavefarten på 1600- og 1700tallet. Det er et kapitel fra vår historie som vi kanskje helst vil glemme, og stort sett har det vært tabu
å nevne det. Ikke desto mindre er det et kjempespennende tema, som vi ikke lenger bør dytte under
teppet. Bildet over disse linjer viser således Christiansborg Festning på Gullkysten av Guinea, der
slavene ble samlet før overfarten til de dansk-norske koloniene i Vestindia. Ikke minst visse bergensere var aktive i denne trekanthandelen.

Få har gått dypere inn i dette stoffet enn tidl. museumsdirektør Ågot Gammersvik, som rett
og slett har kalt sitt kåseri «Slavefarten og de dansk-norske koloniene i Vestindia».
Pris kr. 50,- for medlemmer og kr. 100,- ikke-medlemmer. Prisen inkluderer enkel servering.
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Foreningen Gamle Bergens Venner
c/o Gamle Bergen Museum
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