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Velkommen på Folkeuniversitetet
Folkeuniversitetet åbner til en verden af fantastisk forskning – og forundring og fordybelse. Her deler dygtige eksperter fra hele landet deres viden om og begejstring for
deres fagområde. Folkeuniversitetet er for alle, der har lyst til at blive klogere.
Viden danner grundlag for gode samtaler og godt selskab, så inviter naboen, kollegaen, vennen og familien med til spændende forelæsninger og festivalarrangementer i
2020. Du kan også åbne for Radio4 og lytte til vores nye videnskabsprogram ’Kraniebrud’ alle hverdage og naturprogrammet ’Vildspor’ lørdag formiddag.
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Aarhus Universitet, DPU, Campus Emdrup, Tuborgvej 164 2400
Kbh. NV. Vores studenterværter er til stede ifm. undervisning
mandag-onsdag (torsdag) kl. 16-21.30 og i weekender kl. 9-16

Gå ind på hjemmesiden www.fuau.dk
Søg på titel eller holdnummer
Klik på holdet, og betal med kort eller MobilePay

Har du spørgsmål?

Programmets indhold

Vi sidder klar ved telefon og mail alle hverdage kl. 10-15:
88 43 80 00 eller info@fuau.dk.
Hold dig orienteret ved at tilmelde dig nyhedsbrevet på
fuau.dk, og følg os på facebook.com/fuemdrup

I dette program finder du alle forelæsninger for foråret 2020 og
en stor del for efteråret 2020. I juni udkommer sommerprogrammet, hvor du kan se resten af forelæsningerne for efteråret 2020.
I mellemtiden kan du holde dig ajour i nyhedsbrevet, som du tilmelder dig på www.fuau.dk

åbningsforelæsning

Åbningsforelæsning:

Viking – ran,
ild og sværd
Vi skyder semestret i gang med et spændende
indblik i, hvordan Norden udviklede sig fra
slutningen af jernalderen og frem til begyndelsen af middelalderen.
Efter dele af det mægtige Romerriges fald, udviklede Europa nye stærke kongeriger. Mange kongeslægter antog også den nye kristne tro.
Men i Norden holdt folkene og kongerne fast i den gamle tro på Odin
og den nordiske mytologi. Presset fra den kristne kejser Karl den Store
mod danernes grænse satte gang i en række vikingeangreb, som blev
startskuddet til det, vi i dag populært kalder vikingetiden. Vi skyder semestret i gang med et spændende indblik i, hvordan Norden udviklede
sig fra slutningen af jernalderen og frem til begyndelsen af middelalderen. Var vikingerne bare en bande pirater, som fik held til at erobre store dele af Europa, eller var det en del af et veltilrettelagt modangreb på
de kristne riger, som forsøgte at omvende de hedenske skandinaver?
Vikingerne satte uden tvivl et afgørende mærke på verdenshistorien,
og forelæsningen dykker ned i nogle af de mest fremtrædende slag og
konger fra tiden – og også de mindre kendte. Med afsæt i sin nyeste
bog ’Viking – ran, ild og sværd’ (Gyldendal) tager museumsinspektør
Jeanette Varberg dig med helt tilbage til begyndelsen.

Holdnummer: 2012-481
Tid: 16/1, 1 torsdag, kl. 17.30-20.15
Pris: 220 kr., studerende 135 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, Tuborgvej 164
Underviser: Jeanette Varberg, museumsinspektør, Nationalmuseet

Læs også et portræt af Jeanette Varberg på www.fuau.dk
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Samfund
og verden

Vækstøkonomi og virkelighed
Holdnummer: 2012-039

Globalisering og verdensmålene:
Benspænd og muligheder frem mod 2030

Tid: 13/1, 4 mandage, kl. 19.45-21.30

Holdnummer: 2012-153

Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164
Tilrettelægger og underviser: Jesper Jespersen,
dr.scient.adm., professor i økonomi, Roskilde
Universitet og Aalborg Universitet

Der sættes sjældent spørgsmålstegn ved nødvendigheden af økonomisk vækst. Det antages
i traditionel økonomisk teori, at et velfungerende marked kan bidrage effektivt til at sikre
varig vækst i BNP til fordel for alle. Men vores
erfaringer fra den virkelige verden giver et noget andet billede: stigende ulighed, mindsket
velfærd og øget miljø- og klimabelastning er
ofte resultatet. Forelæsningerne vil søge at besvare spørgsmålet: Hvordan kan disse forhold
inddrages i de økonomiske modeller og dermed
indgå med større vægt i den økonomisk-politiske rådgivning til fordel for alle? Rækken er baseret på Jesper Jespersens essaysamling ’Vækstøkonomi på vildspor’ (Jensen & Dalgaard).
13/01: Hvorfor er økonomer uenige
om ’vækst’?
20/01: Vækst uden velfærd
27/01: EU-samarbejdet: Løsning eller
problem?
03/02: Hvilke grænser for vækst: Økonomisk, politisk og miljømæssigt?

Tid: 14/1, 7 tirsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, Tuborgvej 164
Tilrettelæggere: Lars Josephsen, cand.scient., master of public policy og Jesper Jespersen, dr.scient.
adm., professor emeritus i økonomi, Roskilde Universitet og Aalborg Universitet

Forelæsningsrækkens formål er at belyse sammenhænge mellem globalisering og bæredygtig
udvikling i lyset af FN’s 17 verdensmål. På den ene side står en global udvikling, der på afgørende vis bliver præget af de økonomiske kræfters dominans, hvor ’business-as-usual’ fortsætter. Truende perspektiver i den forbindelse er fx den øgede ulighed i verden, klimaproblemer og et forstærket pres på globale ressourcer, herunder energi og fødevarer. På den anden
side har verdenssamfundet vedtaget en 2030-agenda, hvis realisering på en række områder
vil kræve afgørende brud med ’business-as-usual’-globaliseringen. Brud, der modvirkes af eksisterende magt- og beslutningsstrukturer. Den sidste del vil belyse nogle muligheder for at
reducere det skitserede modsætningsforhold mellem ureguleret globalisering og bæredygtig
udvikling på forskellige beslutningsniveauer.
14/01: Globalisering/anti-globalisering. Lars Bo Kaspersen, professor i statskundskab,
Københavns Universitet
21/01: Verdensmålene – hvor langt er vi kommet? Lars Josephsen, cand.scient.,
master of public policy
28/01: Perspektiver for klima, biodiversitet og fødevareproduktion?
Katherine Richardson, professor i biologisk oceanografi, Københavns Universitet
04/02: Mainstream-økonomien og den finansielle sektors dominans – hvor bringes
’verdensøkonomien’ hen? Jesper Jespersen, professor emeritus i økonomi,
Roskilde Universitet og Aalborg Universitet
11/02: Teknologi: Ven eller fjende? Mickey Gjerris, cand.theol., lektor i bioetik,
Københavns Universitet
18/02: Ny global orden? Jon Rahbek-Clemmensen, lektor i forsvars- og sikkerhedspolitik,
Forsvarsakademiet
25/02: Politisk ledelse, økonomisk organisering og folkeligt engagement.
Steen Hildebrandt, professor i ledelse, Aarhus Universitet

samfund og verden

Indblik i Europa

En ny verdensorden?

Er vores sikkerhed truet?

Holdnummer: 2012-150

Holdnummer: 2012-075

Holdnummer: 2012-165

Tid: 15/1, 7 onsdage, kl. 19.45-21.30

Tid: 25/1, 1 lørdag, kl. 11.00-16.00

Pris: 780 kr., studerende 410 kr.

Pris: 330 kr., studerende 190 kr.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i
cafeområdet, Tuborgvej 164

Tid: 15/1, 7 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164

Europa har sandelig mødt store udfordringer i de seneste 10 år. Tænk
bare på krisen i Eurozonen i kølvandet på den globale finanskrise i
2008, de demokratiske udfordringer
i Centraleuropa, spirende nationalisme, flygtningestrømmene på tværs
af Middelhavet og så selvfølgelig
Brexit og valget af Trump i USA. Men
hvor slem er situationen lige nu? Der
er nemlig også optimisme at spore
derude. Økonomien har det bedre,
og nogle mener, at modvinden har
styrket samarbejdet. Kan Europa
løse udfordringerne og fortsat gøre
sig gældende i det 21. århundrede?
Og hvad skal der til?

USA og Vesten har domineret verdensordenen i årtier, nogle vil sige
århundreder. Men i dag gør stormagter i andre områder af verden sig i
stigende grad gældende. Samtidig
har vi været vidner til handelskrige,
nye konflikter, økonomisk krise og
opbrud i den arabisk-muslimske verden. Hvad nu? Får vi en verden uden
vestlig dominans? Hvordan vil forholdet mellem stormagterne udvikle sig
– får vi rivalisering eller samarbejde?
Hvilke værdier vil præge den internationale politik? Hvilke former for
konflikter og krige vil vi stå overfor i
de kommende år? Er vi på vej mod en
ny verdensorden?

15/01: Stormagt eller museum?
Europa i fremtiden. Jens
Ladefoged Mortensen, lektor
i statskundskab, Københavns
Universitet
22/01: Folket og Europa. Er EU-folkeafstemninger en god idé?
Palle Svensson, professor
i statskundskab, Aarhus
Universitet
29/01: Hvor er den europæiske
økonomi på vej hen? Jesper
Jespersen, dr.scient.adm.,
professor emeritus i økonomi, Roskilde Universitet og
Aalborg Universitet
05/02: Et anspændt forhold. Ukraine, Rusland og EU. Søren
Riishøj, lektor emeritus i
statskundskab, Syddansk
Universitet
12/02: Nye regionale nationalismer. Uffe Østergaard,
professor emeritus i historie,
Copenhagen Business
School
19/02: Storbritannien og EU
– Status på Brexit. Ole
Helmersen, lektor i engelsk,
Copenhagen Business
School
26/02: De nye grænser – Europa
og migranterne. Ida Marie
Vammen, ph.d. i antropologi
og postdoc, Dansk Institut
for Internationale Studier

15/01: EU. Christilla Roederer-Rynning, professor MSO i
statskundskab, Syddansk
Universitet
22/01: Arktis. Camilla Tenna Nørup
Sørensen, lektor, Institut for
Strategi, Forsvarsakademiet
29/01: Mellemøsten. Birthe Hansen,
lektor i statskundskab,
Københavns Universitet
05/02: Afrika. Anne Mette Kjær,
lektor i statskundskab,
Aarhus Universitet
12/02: Asien. Camilla Tenna Nørup
Sørensen, lektor, Institut for
Strategi, Forsvarsakademiet
19/02: Latinamerika. Maiken
Gelardi, ph.d.-studerende
i statskundskab, Aarhus
Universitet
26/02: USA. Mette Nøhr Claushøj,
ekstern lektor i amerikansk
politik, Københavns Universitet

Tilmeld dig
Folkeuniversitetets
nyhedsbrev på
www.fuau.dk
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Underviser: Jens Myrup Pedersen, lektor i elektroniske
systemer, Aalborg Universitet

Datalæk, cyberkriminalitet og deciderede cyberangreb
– internettet har givet os mange nye muligheder, men
også nye trusler, der kan påvirke såvel vores digitale liv
som samfundet i bredere forstand. Og cybertruslerne
vil formentlig kun vokse sig større i fremtiden. Vi hører
om det i nyhederne: Private personer rammes af identitetstyveri og økonomisk kriminalitet. Vores samfund
er i risiko for angreb på infrastruktur og militær såvel
som manipulation eller spionage. De fleste mennesker
er hægtet af nogen grundigere forståelse af de diffuse
trusler ’derude’. Hvor stammer truslerne fra, og hvem er
de forskellige angribere og deres motivationer? Hvor
er de svage punkter? Er Danmarks sikkerhed truet af
hackere? Hvilke foranstaltninger burde man træffe, og
hvordan ser fremtiden ud?

På kant med demokratiet
Holdnummer: 2012-170
Tid: 3/2, 5 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164

Til trods for at demokratiet har vundet udbredelse siden
den kolde krigs ophør, kan autoritære og totalitære tendenser stadig findes overalt i verden. En række lande
er på vej ud på en anti-demokratisk glidebane. Staterne
er kendetegnet ved, at en lille eksklusiv elite udnytter
det store flertal i befolkningen. Helt fundamentale demokratiske spilleregler såsom frie valg, pluralisme og
ytrings- og pressefrihed udfordres eller er allerede sat
ud af spillet. Tag med på en indsigtsfuld rejse til nogle af
de stater i verden, der enten flirter med det ikke-demokratiske eller har taget springet fuldt ud. Hvad er baggrunden og status lige nu?
03/02: Putins Rusland. Erik Kulavig, lektor i historie,
Syddansk Universitet
10/02: Xi Jinpings Kina. Clemens Stubbe Østergaard,
lektor emeritus i statskundskab, Aarhus
Universitet
17/02: Erdoğans Tyrkiet. Deniz Serinci, cand.public.,
freelance journalist
24/02: Khameneis Iran. Mehdi Mozaffari, professor
emeritus i statskundskab, Aarhus Universitet
02/03: Orbáns Ungarn. Søren Riishøj, lektor emeritus i
statskundskab, Syddansk Universitet
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samfund og verden

Israel og Palæstina

Formiddage i Park Bio på Østerbro: Tænkepauser

Holdnummer: 2012-210

Holdnummer: 2012-483

Tid: 22/2, 1 lørdag, kl. 9.45-15.45

Tid: 25/2, 6 tirsdage, kl. 9.30-11.15

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Pris: 680 kr., studerende 360 kr.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164

Sted: Park Bio, Østerbrogade 79, 2100 København Ø

En stribe land på størrelse med Jylland. Det
er svært at finde andre områder i verden, der
rummer så store konflikter og kontraster på så
lidt plads, som det er tilfældet i Israel og Palæstina. Ofte bliver konflikten kogt ned til en
kamp mellem to stridende grupper, men virkeligheden er langt mere nuanceret. I Israel lever
ortodokse jøder med tildækkede kvinder side
om side med israelske mænd og kvinder i jakkesæt. Befolkningen er sammensat af tilflyttere med meget varierende oprindelseslande og
fortolkninger af jødedommen. Og det samme
gør sig gældende for palæstinenserne, hvor fx
kønsrollerne også er blevet påvirket af den lange konflikt. Efter forelæsningerne kan du høre
om rejser til Israel med Viktors Farmor. Læs
også mere på siderne 13 og 47.
09.45: Historien om Israel og Palæstina.
Bjarke Vestesen, journalist, Fyens
Stiftstidende
12.15: En mosaik – det jødiske folk. Bjarke
Vestesen, journalist, Fyens Stiftstidende
14.15: Religion, politik og konflikt i dag.
Hans Henrik Fafner, journalist

Islam i mødet med Europa

Tænkepause-serien er et fantastisk koncept udviklet af Aarhus Universitetsforlag. Over 60
sider udfolder en ekspert sig veloplagt om et af tidens mest påtrængende emner, og du har nu
mulighed for at høre stoffet formidlet af forfatterne selv. Brug seks formiddage i stemningsfulde Park Bio på Østerbro i København, når vi inviterer vores dygtige forskere til at holde en
forelæsning på baggrund af deres tænkepause. Denne gang med fokus på samfund, etik og
kulturelt sindelag.
25/02:
03/03:
10/03:
17/03:
24/03:
31/03:

Tortur. Morten Dige, lektor i filosofi, Aarhus Universitet
Nationalitet. Michael Böss, lektor emeritus i engelsk, Aarhus Universitet
Loven. Gorm Toftegaard Nielsen, professor emeritus i jura, Aarhus Universitet
Korruption. Mette Frisk Jensen, ph.d. i historie, leder af danmarkshistorien.dk
Terror. Carsten Bagge Laustsen, lektor i statskundskab, Aarhus Universitet
Håb. Bertel Nygaard, lektor i historie, Aarhus Universitet

Silkevejen – dengang og i dag
Holdnummer: 2012-311
Tid: 29/2, 1 lørdag, kl. 9.45-15.45
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164

Helt fra oldtiden og frem til det 14. århundrede var Silkevejen hovedfærdselsåren mellem
Europa og Asien. På trods af at regionen har spillet en nøglerolle i verdenshistorien, har den
længe været overset. Men med Peter Frankopans udgivelse af ’Silkevejene’ og Kinas planer om
en ny silkevej har regionen fået fornyet opmærksomhed. Kina har nemlig store udenrigspolitiske ambitioner langs den gamle Silkevej. Med strategien ’One Belt, One Road’ er Kina i gang
med at skabe nye handelsveje omkring kritisk infrastruktur fra Kina til alle andre kontinenter
til lands, til vands og i luften. Efter forelæsningerne kan du høre om rejser til landene langs
Silkevejen med Viktors Farmor. Læs også mere på siderne 13 og 47.

Holdnummer: 2012-152
Tid: 23/2, 1 søndag, kl. 9.45-15.45
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Niels Valdemar Vinding, postdoc i
islamiske studier, Københavns Universitet

Hvordan stiller forskellige muslimske grupper
sig i forhold til ekstremisme? Er der en indbygget modstrid mellem sharias fordringer og det
at leve i europæiske demokratier? Hvem løfter
ansvaret på islams vegne i mødet med fremtidens Europa og Danmark? Terrorhandlingerne
i Paris og København i 2015 fik diskussionerne
om islam til at fylde meget i medierne. I starten
af 2019 kunne Norges efterretningstjeneste
dog konkludere, at der siden 2017 har været
en halvering af islamistisk terror i Europa, og
at tendensen forventes at fortsætte. Hvordan
er status lige nu? Få et indblik i, hvordan den
næststørste religion i Danmark og mange europæiske lande både indgår, kan være i konflikt
med og udvikler sig i de omgivende samfund.
For islam er alt andet end en entydig størrelse.

09.45: Silkevejens historie. Jesper Petersen, ph.d.-studerende i historie og religionsvidenskab, Lunds Universitet
12.30: ’Belt and Road Initiative’. Kinas nye silkeveje. Jørgen Delman, professor i kinastudier, Københavns Universitet
14.15: Ad Silkevejen ind i Europa: Kinas økonomiske og politiske investeringer i Europa.
Mette Thunø, lektor i kinastudier, Aarhus Universitet

Efter krigene. Det tidligere Jugoslavien fra 1999 til i dag
Holdnummer: 2012-154
Tid: 9/3, 1 mandag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr., 140 kr. for medlemmer af Europa NU
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede),
Tuborgvej 164
Underviser: Christian Axboe Nielsen, lektor i historie, Aarhus Universitet

For Balkan og det tidligere Jugoslavien var 1990’erne et forfærdeligt årti præget af krig,
ødelæggelse og økonomisk tilbagegang. Siden årtusindskiftet har der heldigvis hersket fred
på Balkan. Genopbygning, korruption, demografisk tilbagegang og manglende opgør med
1990’ernes forbrydelser og nationalisme har alt sammen bidraget til en tøvende udvikling
mod demokrati og stabilitet. Hvilke lande har klaret det godt og er kommet ind i EU? Hvilke
lande står i kø for at komme ind i varmen? Hvilken betydning har Balkans befolkninger og økonomier for EU? Og hvilken rolle spiller magter som Rusland, Kina, Tyrkiet og USA i området?
Christian Axboe Nielsen har fungeret som ekspertvidne i mange sager ved Det Internationale
Krigsforbrydertribunal i Haag. Han er desuden forfatter til flere bøger om området.

samfund og verden

Det danske sprog
– udvikling eller afvikling?

På vej til Japan

Holdnummer: 2012-310

Tid: 17/3, 7 tirsdage, kl. 17.30-19.15,
(ingen undervisning 7/4)

Tid: 10/3, 1 tirsdag, kl. 19.45-21.30
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D174, Tuborgvej 164
Underviser: Sabine Kirchmeier-Andersen, ph.d.
og tidligere direktør for Dansk Sprognævn

Er sproget under udvikling eller afvikling?
Vores sprog forandrer sig med tiden. Måske i
dag en smule hurtigere end i gamle dage. Vi
studser over nye engelske gloser, falder over
udtryk, der ændrer betydning, og rynker panden over ord, der staves anderledes end man
er vant til. Hvordan opstår disse forandringer,
hvad betyder de for vores sprog, og hvad er
sproget i grunden for en størrelse? Hvordan
påvirkes sproget af udviklingen i verden, i vores samfund og i de nye kommunikationsformer? Kan det ende med, at dansk forsvinder,
eller at vi til sidst ikke kan forstå hinanden?

Ambassadøraften – OECD
Holdnummer: 2012-385
Tid: 11/3, 1 onsdag, kl. 19.45-21.30
Pris: 50 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D169, Tuborgvej 164
Samarbejdspartner: Udenrigsministeriet

Økonomisk og finansiel nedtur, regionale konflikter, handelskrige, flygtninge- og migrations-kriser, klimatrusler. Verden er fyldt med
grænseoverskridende problemer, der kun kan
løses gennem internationalt samarbejde. Men
FN, NATO, OECD, G20 og regionale organisationer som EU og Afrikanske Union har stadig
sværere ved at mobilisere den politiske vilje i
medlemslandene, der er nødvendig for at finde de nødvendige løsninger. Hvorfor er det
blevet sådan? Og hvad kan vi gøre ved det? Få
helt friske bud fra Danmarks ambassadør ved
OECD, Carsten Staur, der også fortæller om
livet som topdiplomat. Carsten Staur har været Danmarks ambassadør ved OECD i Paris
siden 2018. Han har tidligere været Danmarks
FN-ambassadør i hhv. New York og Geneve
samt ambassadør i Israel.
19.45: Velkommen. Sanne Gram Fadel,
udlandsredaktør, DR
19.50: Internationalt samarbejde i
det 21. århundrede. Carsten Staur,
ambassadør, OECD
20.25: Pause
20.40: Livet som ambassadør. Carsten Staur
i samtale med Sanne Gram Fadel
21.30: Tak for i aften
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Bag om det
amerikanske valg

Holdnummer: 2012-317

Holdnummer: 2012-392

Pris: 780 kr., studerende 410 kr.

Tid: 17/3, 6 tirsdage, kl. 19.45-21.30,
(ingen undervisning 7/4)

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D169, Tuborgvej 164

Pris: 680 kr., studerende 360 kr.

Japan er rykket tættere på, og det er blevet
lettere at tage dertil. Hvad er japanerne for
et folk, og hvilken historie bærer de med sig?
Hvordan oplever man bedst deres byer, huse
og templer? Hvad er baggrunden for deres
særegne arkitektur? Og hvilke film bør man se
før rejsen for at få inspiration til alternative oplevelser? Uden mad og drikke dur helten ikke,
så hør også om de mange forskellige typer af
mad og spisesteder, om kokkeskoler og ikke
mindst om de små barer, hvor man kan smage
på forskellige slags sake.
17/03: Historien i Japans nutid. Annette
Skovsted Hansen, lektor i japanstudier
og historie, Aarhus Universitet
24/03: Maden på turen. Katrine Klinken, kok,
mad- og rejseskribent
31/03: Buddhisme, templer og det religiøse
i Japan. Jørn Borup, lektor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet
14/04: Japans kunstmuseer – koncepter
og samlinger. Gunhild Borggreen,
lektor i kunsthistorie og visuel kultur,
Københavns Universitet
21/04: Tokyo og De Olympiske Lege.
Asger Røjle Christensen, journalist og
forfatter
28/04: Japansk arkitektur og rumopfattelse.
Anders Brix, arkitekt, tidl. professor
ved Kunstakademiets Arkitektskole
05/05: Liv og død i fire japanske filmperler. Rasmus Brendstrup, cand.mag. i
moderne kultur og kulturformidling
og programredaktør, Cinemateket

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164

Four more years? Donald Trumps tid
som præsident har budt på mange
usædvanlige øjeblikke, der ofte har
taget sin begyndelse på Twitter. Ved
valget i 2020 skal de amerikanske
vælgere tage stilling til, om Trump
skal have fire år mere i Det Hvide
Hus. I denne forelæsningsrække kan
du lære mere om valgkampens forløb,
kandidaterne, vælgerne, partierne,
medierne og andre centrale aspekter
af amerikansk politik. Bliv klædt på til
det amerikanske valg.
17/03: Valgsystemet. Anne Mørk,
ph.d. i amerikanske studier
24/03: Kandidaterne. Niels BjerrePoulsen, lektor i historie,
Syddansk Universitet
31/03: Medierne. Anders Bo
Rasmussen, lektor i amerikanske studier, Syddansk
Universitet
14/04: Udenrigspolitikken. Jakob
Sinding Skött, ph.d. i statskundskab, lektor i samfundsfag, Nyborg Gymnasium
21/04: Race. Gitte Nielsen, cand.
mag. i amerikanske studier
med speciale i raceforhold
28/04: Status på valgkampen.
Mette Nøhr Claushøj, ekstern
lektor i amerikansk politik,
Københavns Universitet

Danmarks og EU’s engagement i
Afrika blev diskuteret til ambassadørmøde i FN byen. I foråret kan du møde
Danmarks ambassadør ved OECD.

ForeFHvorHVo
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Danmarks fremtid

Værdier i forandring?

Økonomisk ulighed i Danmark

Holdnummer: 2012-179

Holdnummer: 2012-313

Holdnummer: 2012-314

Tid: 18/3, 7 onsdage, kl. 19.30-21.15,
(ingen undervisning 8/4)

Tid: 18/3, 5 onsdage, kl. 19.30-21.15,
(ingen undervisning 8/4)

Tid: 25/3, 5 onsdage, kl. 17.30-19.15,
(ingen undervisning 8/4)

Pris: 780 kr., studerende 410 kr.

Pris: 580 kr., studerende 310 kr.

Pris: 580 kr., studerende 310 kr.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D169, Tuborgvej 164

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D165, Tuborgvej 164

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale
C001 (indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164

Hvor er Danmark på vej hen? Man skal ikke
kigge langt tilbage i historien, før man ser et
noget andet Danmark, end det vi kender i dag.
For to generationer siden, i 50’erne, var Danmark fortsat et landbrugsland med befolkningen spredt over landet og med nøjsomhed i
blodet efter en gruopvækkende verdenskrig.
For en generation tilbage, i 80’erne, var Danmark præget af arbejdsløshed og kartoffelkur,
men også med afvikling af Kold Krig og gryende optimisme. Hvor er vi i dag? I disse år er
der opgangstid efter den økonomiske krise i
2008. Men det betyder ikke, at vi har alle svarene på udfordringer i sundhedssektoren, på
arbejdsmarkedet, i flygtningespørgsmål, i klimaspørgsmål og andre store spørgsmål. Hvor
er Danmark nu, og hvor er landet om en eller
to generationer?

Værdikampen har raset i politik de
seneste mange år. Men spørgsmålet
er, om værdierne faktisk har ændret
sig som følge af den øgede opmærksomhed, eller om de er, hvad de altid
har været? ’Den Danske Værdiundersøgelse’ har kortlagt danskernes
værdier siden 1981. Den seneste undersøgelse blev lavet i 2017 og nu er
resultaterne klar. Kom og få et indblik
i undersøgelsens konklusioner. Rækken er baseret på bogen ’Usikker modernitet. Danskernes værdier siden
1981’ (Hans Reitzels Forlag).

18/03: Demokrati – hvordan sikrer vi
demokratiets fundament? Lokalt,
nationalt og internationalt? Peter
Munk Christiansen, professor i statskundskab, Aarhus Universitet
25/03: Arbejdsmarked – hvilke kompetencer har vi brug for i fremtiden?
Torben Tranæs, forskningsdirektør
samt medlem af formandskabet for
Det Økonomiske Råd
01/04: Ulighed – hvilke borgere skal vi tage
vare på i fremtiden? Carsten Jensen,
professor i statskundskab, Aarhus
Universitet
15/04: Sundhed – hvordan skal vi kurere
fremtidens sygdomme? Jes Søgaard,
professor i sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet
22/04: Flygtninge – hvilke løsninger kan
vi tilbyde fremtidens flygtninge?
Peter Nannestad, professor emeritus i
statskundskab, Aarhus Universitet
29/04: Klima – hvilke klimaudfordringer
står vi overfor? Og hvordan løser vi
dem? Jørgen Elmeskov, rigsstatistiker,
Danmarks Statistik
06/05: Konkurrencestaten – mellem reform
og reaktion. Ove Kaj Pedersen, professor emeritus i komparativ politisk økonomi, Copenhagen Business School

Danmark er verdens mest lige land. Er økonomisk ulighed så overhovedet et problem? Hvis
man kigger på emnets plads i debatten, så må
svaret være ja. Ikke mindst i kølvandet på udgivelsen af Thomas Pikettys ’Kapitalen i det 21. århundrede’, hvor den franske økonom analyserer
uligheden og indkomstfordelingen i et historisk
perspektiv. Der er dog stor uenighed om, hvilken effekt økonomisk ulighed har. Øger det incitamentet til at arbejde? Eller fører det til fattigdom og afsavn? Forelæsningsrækken er baseret
på udgivelsen ’Økonomisk ulighed i Danmark’
(Jurist- og Økonomforbundets Forlag).
25/03: Den økonomiske ulighed og uddannelse. Niels Ploug, direktør for
personstatistik, Danmarks Statistik
01/04: Data om ulighed i både den økonomiske og andre dimensioner. Jørgen
Elmeskov, rigsstatistiker, Danmarks
Statistik
15/04: Skat. Lars Andersen, direktør,
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
22/04: Løn. Peder Jørgen Pedersen, professor i økonomi, Aarhus Universitet
29/04: Pension. Torben M. Andersen,
professor i nationaløkonomi, Aarhus
Universitet

18/03: Tillid. Morten Frederiksen,
lektor i sociologi, Aalborg
Universitet
25/03: Religiøsitet. Peter Gundelach, professor emeritus
i sociologi, Københavns
Universitet
01/04: Miljø. Klaus Levinsen, lektor
i statskundskab, Syddansk
Universitet
15/04: Overvågning. Rikke Frank
Jørgensen, seniorforsker,
Institut for Menneskerettigheder
22/04: Aktivisme og politik.
Thomas P. Boje, professor i
samfundsvidenskab, Roskilde Universitet

Hvert år kan du møde Folkeuniversitetet til Folkemødet på Bornholm.
Aktuelle emner diskuteret på forskningsskibet Aurora.
oreFHvorHVo
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Store sociologer
Holdnummer: 2012-312
Tid: 20/4, 6 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164

Hvordan kommer magt til udtryk i
det moderne samfund? Hvad forstår
vi ved begrebet normalitet? Og hvorfor føler vi danskere os særligt stolte,
når kvindelandsholdet vinder EM?
Svaret skal findes i sociologien, som
stræber efter at afdække de mange
aspekter af menneskelig social adfærd. Individ, gruppe, organisation og
samfund. Sociologien rummer nøglen
til at undersøge og tydeliggøre de
førnævnte spørgsmål – samt utroligt
mange andre. August Comte introducerede begrebet sociologi i 1838, og
siden er et væld af teoretikere kommet til. Få indblik i centrale sociologiske problemstillinger og ikke mindst
de bærende teorier bag. Rækken
bygger på bogen ’Sociologisk teori
– en grundbog’ (Akademisk Forlag).
20/04: Introduktionsforelæsning:
Auguste Comte, fra filosofi
til sociologi. Søren Gosvig
Olesen, lektor i filosofi,
Københavns Universitet
27/04: Karl Marx og Max Weber.
Mads P. Sørensen, seniorforsker i statskundskab,
Aarhus Universitet
04/05: Axel Honneth og Émile
Durkheim. Mathias Wullum
Nielsen, lektor i sociologi,
Københavns Universitet
11/05: Michel Foucault og Pierre
Bourdieu. Carsten Bagge
Laustsen, lektor i statskundskab, Aarhus Universitet
18/05: Niklas Luhmann og Jürgen
Habermas. Jørn Loftager,
lektor i statskundskab,
Aarhus Universitet
25/05: Bruno Latour og Slavoj
Žižek. Carsten Bagge Laustsen, lektor i statskundskab,
Aarhus Universitet

”Min mand og jeg har fulgt forelæsningsrækken. Vi
ærgrer os over, at forløbet snart er slut og kan slet ikke
rose det nok. Der har ved alle forelæsninger været i den
grad entusiastiske og levende foredragsholdere, hvor det
faglige niveau er meget højt. Vi kører gerne en god time
hver vej for at opleve disse aftener.”
Deltagerkommentar på ”Alt hvad du bør vide om samfundet”
Christel, 64 år, tilsynskonsulent

Alt hvad du bør vide
om samfundet

Velfærdsstatens udfordringer

Holdnummer: 2012-394

Tid: 22/4, 5 onsdage, kl. 19.45-21.30
(ingen undervisning 20/5)

Tid: 20/4, 6 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D174, Tuborgvej 164

Vil du vide mere om, hvordan samfundet ser
ud i dag, og hvordan det vil udvikle sig i fremtiden? Hør om Danmarks økonomi, velfærdssystem, parlamentariske system, retsvæsen,
sikkerhedspolitik og meget mere. Disse elementer vil blive set i perspektiv af fortiden og
skue ud i fremtiden. Mød centrale danske samfundsforskere, og bliv klædt på til at deltage i
samfundsdebatten.
20/04: Danmarks moderne stats historie.
Claus Møller Jørgensen, lektor i
historie, Aarhus Universitet
27/04: Danmarks parlamentariske system.
Palle Svensson, professor i
statskundskab, Aarhus Universitet
04/05: Dansk retsvæsen. Gorm Toftegaard
Nielsen, professor i jura, Aarhus
Universitet
11/05: Økonomi. Jesper Jespersen, dr.scient.
adm., professor emeritus i økonomi,
Roskilde Universitet og Aalborg Universitet
18/05: Danmarks sikkerhedspolitik. Peter
Viggo Jakobsen, lektor i forsvars- og
sikkerhedspolitik, Forsvarsakademiet
og professor, Center for War Studies,
Syddansk Universitet
25/05: Velfærdsstaten. Jørgen Goul Andersen, professor i statskundskab,
Aalborg Universitet

Holdnummer: 2012-316

Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D174, Tuborgvej 164

Trives eller trues den danske velfærdsstat?
Under valgkampen i foråret 2019 var velfærd,
sammen med klima, et af de største fokuspunkter blandt partierne, og både Venstre og
Socialdemokratiet gik til valg på et milliardløft
af velfærden. Efter valgsejren har statsminister
Mette Frederiksen holdt fast i at ville sikre et
løft af velfærden, og der hersker enighed i den
nye regering om, at netop velfærdspolitikken er
et sted, hvor der skal afsættes flere penge. Men
hvor langt rækker løfterne? Hvad betyder regeringsskiftet for velfærdsstatens fremtid? Står
Danmark overfor en udvidelse af den offentlige
sektor eller øget privatisering?
22/04: Det danske velfærdssamfunds historie. Jørn Henrik Petersen, professor i
socialpolitik, Syddansk Universitet
29/04: Spændinger i velfærdsstaten. Jørn
Henrik Petersen, professor i socialpolitik, Syddansk Universitet
06/05: Den sociale investeringsstat. Bent
Greve, professor i samfundsvidenskab,
Roskilde Universitet
13/05: EU og velfærdsstaten – dengang
og i dag. Morten Rasmussen, lektor i
historie, Københavns Universitet
27/05: Opgør med de universelle ydelser?
Jørgen Goul Andersen, professor i
statskundskab, Aalborg Universitet
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Ambassadøraften – Frankrig

Et nyt Afrika på vej?

Holdnummer: 2012-391

Holdnummer: 2022-056

Demokratiets krise og den
nye konservatisme

Tid: 3/6, 1 onsdag, kl. 19.45-21.30

Tid: 2/9, 6 onsdage, kl. 17.30-19.15

Pris: 50 kr.

Pris: 680 kr., studerende 360 kr.

Holdnummer: 2022-214

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D169, Tuborgvej 164

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164

Samarbejdspartner: Udenrigsministeriet

I 2017 stormede Emmanuel Macron, lederen af
bevægelsen La Republique En Marche!, ind i
Élyséepalæet, da han overbevisende besejrede
Marine Le Pen fra Front National i anden runde af præsidentvalget. Siden har han dog haft
sit at arbejde for. Macron har med sine mange
reformer mødt folkelig modstand. ’De Gule Veste’ gik på gaden i protest mod energiafgifter i
2018. Samtidig følte mange, at afstanden mellem eliten og folket voksede. Efter protesterne
satte Macron gang i ’Den Store Debat’ og inviterede borgerne til at give deres meninger til
kende. Hvad er situationen i Frankrig lige nu?
Og hvad betyder det for Danmark? Michael
Starbæk Christensen har været Danmarks ambassadør i Paris siden marts 2019.
19.45: Velkommen. Sanne Gram Fadel,
udlandsredaktør, DR
19.50: Et aktuelt blik på Frankrig. Michael
Starbæk Christensen, ambassadør,
Frankrig
20.25: Pause
20.40: Livet som ambassadør. Michael Starbæk Christensen i samtale med Sanne
Gram Fadel
21.30: Tak for i aften

Den eksperimenterende
velfærdsstat
Holdnummer: 2022-069
Tid: 12/8 og 13/8, kl. 10.30-14.30
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D174, Tuborgvej 164
Underviser: Lars Bo Kaspersen, professor i
statskundskab, Københavns Universitet

Hvilken velfærdsstat skal vi have? Hvordan
har den udviklet sig over tid? Og hvad er perspektiverne for fremtiden? Kigger vi på debatter, lovgivning og reformer, så afspejler de, at
velfærdsstaten har ændret karakter – til tider
radikalt – over tid. Vi tror ofte, at spiren til velfærdsstaten var engang i 1800-tallet, at den
voksede og blev moden i 1970’erne og 80’erne
og siden har fået skrammer, buler og sår, som vi
må se at få repareret eller aflivet. Velfærdsstaten er ikke en entydig størrelse, og der har aldrig ligget en plan til grund for velfærdsstaten.

Løveøkonomier, demokratiske revolutioner og optimisme. Hungersnød,
pirater og bistandsafhængighed.
Afrika er et kontinent i udvikling, men
historier om menneskelige tragedier
og væbnede konflikter florerer fortsat. Hvorfor kan den mirakelkur, som
igennem de seneste årtier har betydet fremgang i Asien, ikke eksporteres til det afrikanske kontinent? Er
det kolonialismen og imperialismen,
der er skyld i Afrikas vedvarende
økonomiske og sociale nedtur? Vil
Afrika i årene fremover komme til at
spille en mere fremtrædende rolle?
02/09: Stagnation eller forandring:
Politik og økonomisk udvikling i Afrika. Anne Mette
Kjær, professor i statskundskab, Aarhus Universitet
09/09: Religiøse strømninger i
Afrika. Niels Kastfelt, lektor
i kirkehistorie, Københavns
Universitet
16/09: Kriser, konflikter og sikkerhedspolitik i Afrika. Holger
Bernt Hansen, professor
emeritus i afrikastudier,
Københavns Universitet
23/09: Kina i Afrika – nykolonisering eller udviklingsalternativ? Peter Kragelund,
institutleder og lektor i
udviklingsstudier, Roskilde
Universitet
30/09: Demokrati i Afrika – hvorfor er det så svært? Jørgen
Elklit, professor i statskundskab, Aarhus Universitet
07/10: Hvordan kommer Afrika
videre? Stig Jensen, lektor
i afrikastudier, Københavns
Universitet

Tid: 2/9, 6 onsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D169, Tuborgvej 164

Vores demokratier gennemlever en midtlivskrise. Vi ser alvorlige demokratiske krisetegn i forbindelse med den engelske Brexit-diskussion, i
nye højrenationale bevægelser i Tyskland og i
stærkt konservative partier i Polen og Ungarn.
Populistiske slagord og nationalisme gør sig
markant gældende hos de politiske ledere i USA
og Rusland, mens der i bl.a. Tyrkiet og i Mellemøsten ses forstærkede autokratiske tendenser.
02/09: Brexit og krisen i det britiske demokrati. Casper Sylvest, lektor i historie,
Syddansk Universitet
09/09: Tyskland: Stabilitetens hjemland
under pres fra højre. Thomas Wegener Friis, lektor i historie, Syddansk
Universitet
16/09: Antidemokratiske tendenser i
Visegrad-landene? Peter Bugge,
lektor i centraleuropastudier, Aarhus
Universitet
23/09: Donald Trump og populismen i USA.
Niels Bjerre-Poulsen, lektor i historie,
Syddansk Universitet
30/09: Nykonservatisme og nationalisme i
Putins Rusland. Erik Kulavig, lektor i
historie, Syddansk Universitet
07/10: Forstærkede autokratiske tendenser i Tyrkiet og Mellemøsten. Peter
Seeberg, lektor i mellemøststudier,
Syddansk Universitet

Det moderne Tyrkiet
Holdnummer: 2022-062
Tid: 4/10, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Mathias Findalen, cand.mag. i
historie og ekstern lektor i tyrkiske studier,
Københavns Universitet

Recep Tayyib Erdogan har i godt 20 år siddet
på magten i Tyrkiet. Han har udviklet sig fra at
være reformvenlig premierminister til at være
en autoritær og eneherskende præsident. Som
premierminister skar han militærbudgettet til
et historisk lavt niveau for i stedet at prioritere sundhedssektoren. Som præsident forsøgte
han at lukke for tyrkernes adgang til det sociale
medie Twitter. Hør om Erdogans storhedstid
og nuværende udfordringer, Gezi-protesterne,
forholdet til kurderne, militærkupforsøget, den
økonomiske krise og flygtningeaftalen med EU.
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Vi arrangerede
sidtste år borgermøder 5 steder i
landet om medier og
politik i samarbejde
med Constructive
Institute og Ulrik
Haagerup. Her på
Christiansborg.
FOlkeunoreFHvorHVo

Indblik i Mellemøsten

Store økonomer

Indien

Holdnummer: 2022-079

Holdnummer: 2022-239

Holdnummer: 2022-055

Tid: 19/10, 8 mandage, kl. 19.45-21.30

Tid: 19/10, 6 mandage, kl. 19.45-21.30

Tid: 20/10, 6 tirsdage, kl. 17.15-19.00

Pris: 880 kr., studerende 460 kr.

Pris: 680 kr., studerende 360 kr.

Pris: 680 kr., studerende 360 kr.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164

Mellemøsten er et af verdens brændpunkter. Det er en kompleks region,
hvor forskellige kulturer, politiske
dagsordener og økonomiske betingelser både mødes og støder sammen. IS, krigene i Syrien og Yemen,
atomaftalen med Iran, enorme flygtningestrømme, kup og demonstrationer har alt sammen præget mediebilledet af regionen i de seneste år. Men
hvor er Mellemøsten på vej hen?

I det moderne samfund oplever vi en materiel rigdom
uden sidestykke i historien. Kapitalismen er et dynamisk
og effektivt økonomisk system, orienteret mod grænseløs vækst. Men det er også et system, der betyder
ulighed og kriser. Og der er grænser for vækst. Kan økonomien bringes under politisk og demokratisk kontrol,
således at uligheden mindskes, kriserne forebygges, og
vækstens grænser respekteres? Er det økonomien, der
bestemmer ’nødvendighedens politik’ i konkurrencestaten? Eller er en politisk regulering af økonomien mulig
og nødvendig?

Indien er i dag helt uomgængelig på
verdenskortet både politisk, økonomisk, religiøst og kulturelt. Landet
var i 200 år reduceret til Det Britiske Imperiums juvel, og først i 1947
fik inderne, med Gandhi i spidsen,
selvstændighed. I dag vokser Indiens
økonomi med stor hast, og landet
realiserer verdens største demokrati.
Samtidig udgør de 1,3 mia. indere en
femtedel af verdens befolkning, og et
sådant antal taler med stor vægt.

19/10: Golfstaterne. Martin Hvidt,
lektor i mellemøststudier,
Syddansk Universitet
26/10: Yemen. Maria-Louise Clausen, postdoc, Dansk Institut
for Internationale Studier
02/11: Irak. Helle Lykke Nielsen,
lektor i mellemøststudier,
Syddansk Universitet
09/11: Iran. Rasmus Christian Elling,
lektor i tværkulturelle- og regionale studier, Københavns
Universitet
16/11: Egypten. Mark Sedgwick,
professor i arabisk og islamstudier, Aarhus Universitet
23/11: Syrien. Peter Seeberg, lektor
i mellemøststudier, Syddansk
Universitet
30/11: Jordan. Peter Seeberg,
lektor i mellemøststudier,
Syddansk Universitet
07/12: Israel og Palæstina. Peter
Lodberg, professor MSO i
teologi, Aarhus
Universitet

19/10: Karl Marx: Kritik af den politiske økonomi.
Andreas Beck Holm, lektor i filosofi, Aarhus
Universitet
26/10: Adam Smith: Markedet, retslæren og moralfilosofien. Mia Amalie Holstein, velfærdspolitisk
chef, CEPOS og medlem af Etisk Råd
02/11: John Maynard Keynes: økonomi, politik og
virkelighed i det 20. århundrede. Jesper Jespersen, professor emeritus i økonomi, Roskilde
Universitet og Aalborg Universitet
09/11: Friedrich Hayek: Viden, regler og hvad
samfund kan opnå. Otto Brøns-Petersen,
analysechef, CEPOS
16/11: Thomas Piketty og Tim Jackson: Vækst,
fordeling og bæredygtig udvikling i det 21.
århundrede. Jesper Jespersen, professor emeritus i økonomi, Roskilde Universitet og Aalborg
Universitet
23/11: Joseph Stiglitz og Karl Polanyi: Ulighed, marked og kriser. Rune Møller Stahl, ph.d.-studerende i statskundskab, Københavns Universitet

20/10: Indiens historie – fra vedisk
kultur til i dag. Niels Brimnes, lektor i historie, Aarhus
Universitet
27/10: Indiens politik og økonomi i dag – nationalt og
internationalt. Jørgen Dige
Pedersen, lektor i statskundskab, Aarhus Universitet
03/11: Indernes hverdagsliv –
kastesystemer, køn og
livsstadier. Peter Johansen,
projektleder, Asia House
10/11: Indien og hinduisme – ritualer og tilbedelsesformer.
Marianne Qvortrup Fibiger,
lektor i religionsvidenskab,
Aarhus Universitet
17/11: Indien og de forskellige
kulturer – punktnedslag i
kunst og arkitektur. Lars
Sand Kirk, arkitekt MAA
24/11: Indien i Danmark – hvem,
hvor og hvad? Marianne
Qvortrup Fibiger, lektor i
religionsvidenskab, Aarhus
Universitet

12

samfund og verden

Globale mål – Visionen om
bæredygtig udvikling

Rusland under Putin

Japan i bevægelse

Holdnummer: 2022-158

Holdnummer: 2022-156

Holdnummer: 2022-155

Tid: 20/10, 7 tirsdage, kl. 19.45-21.30

Tid: 22/10, 6 torsdage, kl. 17.30-19.15

Tid: 20/10, 7 tirsdage, kl. 19.45-21.30

Pris: 780 kr., studerende 410 kr.

Pris: 680 kr., studerende 360 kr.

Pris: 780 kr., studerende 410 kr.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164

Pris inkl. bog: 830 kr.., studerende 510 kr.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C,
lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166
for gangbesværede), Tuborgvej 164

I 2015 vedtog alle verdens ledere de
17 verdensmål for bæredygtig udvikling og Paris-aftalen om bekæmpelse
af klimaændringer. De to aftaler markerer starten på en uhyre ambitiøs
indsats mod den kæmpe udfordring,
det er at slå ind på en kurs mod bæredygtighed. I de fem år, der er gået,
har regeringer og lokalsamfund, virksomheder og organisationer udfoldet
mange bestræbelser for at realisere
visionen om bæredygtig udvikling.
20/10: Verdensmålene – og flere
globale mål. Lars Josephsen,
cand.scient., master of public
policy
27/10: 2015-2020: 5 år med verdensmålene og Paris-aftalen. Katherine Richardson, professor i biologisk
oceanografi, Københavns
Universitet
03/11: Menneskers værdighed,
hvem er de mest udsatte?
Birgitte Feiring, chefkonsulent, cand.scient.anth., Institut for Menneskerettigheder
10/11: Verdensmål og ansvarlighed – hvem er ansvarlig for
hvad? Eva Grambye, vicedirektør, cand.scient.pol., Institut
for Menneskerettigheder
17/11: Det globale civilsamfund
– aktør i realisering af
verdensmålene? Thomas P.
Boje, professor i samfundsvidenskab, Roskilde Universitet
24/11: Demokrati, lederskab og
styring i en ny tidsalder.
Mads Ejsing, ph.d.-studerende i statskundskab,
Københavns Universitet
og Lars Tønder, professor i
statskundskab, Københavns
Universitet
01/12: Visionen om bæredygtig
udvikling – en enorm udfordring. Steen Hildebrandt,
professor i ledelse, Aarhus
Universitet

Putin er macho-statsmanden, der
rider i bar overkrop i den russiske
vildmark. Men hans eventyr i Ukraine
og Syrien ledsages af svigtende eksportindtjening på olie, nedskæringer,
faldende realløn og udbrud af utilfredshed. Hvor stærkt er Putins greb
om magten?
20/10: ’Ordinary Russians’: Lives
and experiences in Putin’s
Russia. Jeremy Morris, lektor
i russiske studier, AU
27/10: Russisk selvforståelse fra
Peter den Store til Putin.
Torben Heuer, lektor i
russisk sprog, kultur og
samfundsforhold
03/11: Putins greb om magten:
Udfordringerne indadtil.
Flemming Splidsboel Hansen,
seniorforsker, DIIS
10/11: Putins trolde – hybridkrigen. Niels Bo Poulsen,
militærhistoriker, Forsvarsakademiet
17/11: Konflikten i Ukraine. Claus
Mathiesen, lektor i russisk,
Forsvarsakademiet
24/11: Ruslands rolle i Syrien.
Carsten Jensen, ph.d. i statskundskab
01/12: Russisk kultur hinsides
Putin. Birgitte Beck Pristed,
lektor i russisk kultur, AU

Digital totalitarisme

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169,
Tuborgvej 164

Japan dukker ofte op i nyhedsstrømmen. Det store jordskælv i 2011 og den efterfølgende ulykke på atomkraftværket Fukushima blev en national katastrofe, som efterfølgende har præget Japan. Hør om Japan i dag, og om
hvordan samfundet, kulturen, religionen, kunsten, litteraturen, medierne og arkitekturen forandrer sig i Japan.
22/10: Historien. Annette Skovsted Hansen, lektor i
japanstudier og historie, Aarhus Universitet
29/10: Litteratur. Mette Holm, oversætter og cand.
mag. i japansk
05/11: Kunst. Gunhild Borggreen, lektor i kunsthistorie
og visuel kultur, Københavns Universitet
12/11: Samfund og familie. Bojana Yamamoto-Pavlasevic, ph.d.-studerende i sociologi, Kobe
University, Japan
19/11: Medier. Jens Sejrup, postdoc på Institut for
Antropologi, Københavns Universitet
26/11: Religion. Jørn Borup, lektor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Personer forgår – magten består
Holdnummer: 2022-213
Tid: 31/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i
cafeområdet, Tuborgvej 164
Undervisere: Christoph Houman Ellersgaard, adjunkt i
sociologi, Copenhagen Business School og Anton Grau
Larsen, adjunkt i sociologi, Copenhagen Business School

Det er en eksklusiv gruppe af topfolk fra de samme organisationer, der har hovedrollerne i magtspillene i Danmark. Midaldrende, hvide djøf-mænd fra ’gode’ familier.
Men er det billede ved at ændre sig? Forelæsningen tager udgangspunkt i bogen, ’Personer forgår – magten
består’ (Hans Reitzels Forlag).

Holdnummer: 2022-080
Tid: 22/10, 1 torsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164
Underviser: Mads Vestergaard,
ph.d.-studerende i filosofi, KU

Sproget får det glatte lagen! Faste
vendinger i forandring
Holdnummer: 2022-064
Tid: 31/10, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.

Den digitale revolution har lovet
demokratisering og frigørelse. Men
virkeligheden er blevet en anden.
Det sociale kreditsystem i Kina står
som skræmmeeksempel. I USA er der
åbnet for digital overvågning og adfærdspåvirkning. Og i Danmark har vi
så travlt med at vinde digitaliseringskapløbet, at borgernes retsstilling, tillid og demokrati er under pres.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Michael Ejstrup, specialkonsulent,
Folketingets Administration

Vi ændrer konstant en lille smule på de faste vendinger.
Nogle mere bevidst end andre. Vi skal se på danskernes
kultur i forandring og på, hvordan vi hele tiden sikrer, at
ordsprog og talemåder passer til den tid, vi skal bruge
dem i.

Arbejdsliv,
ledelse og
kommunikation

Den professionelle
samtalepartner

Den sunde arbejdsplads – løsninger og svar
Holdnummer: 2012-007

Kunsten at dvæle i
dialogen

Holdnummer: 2012-047

Tid: 14/1, 5 tirsdage, kl. 17.30-19.15

Holdnummer: 2012-402

Tid: 13/1, 3 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C,
lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166
for gangbesværede), Tuborgvej 164

Samtalen er helt central i det moderne arbejdsliv, men alligevel reflekterer vi ganske sjældent over, hvordan
vi taler, eller hvad der gør en god
samtalepartner. På dette forløb ser
vi nærmere på arbejdslivets samtaler
og dykker ned i en række greb, der
klæder dig på til at blive en professionel samtalepartner. Hvordan oparbejder man fx et mentalt overskud, så
irritation og egne følelser ikke bliver
en stopklods? Hvad gør det ved vores forhold til andre, når vi tillægger
dem vores egne motiver og følelser
(projektion)? Og hvad gør det ved
samtalen, at den foregår digitalt?
13/01: Bevidst sprogbrug i relationel praksis. Louise Hansen,
cand.pæd.ant., socialrådgiver
og chefkonsulent, København Professionshøjskole
20/01: Projektioner – fra ubevidst
reaktion til bevidst handling. Birte Hansen, socionom,
kunstterapeut og uddannelsesleder, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
27/01: Den digitale samtalepartner. Anette Grønning, ph.d.
og lektor i medievidenskab,
Syddansk Universitet

Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174,
Tuborgvej 164

Det moderne arbejdsliv er fyldt med udfordringer, og
mange oplever faldende meningsfyldthed, reduceret
trivsel og stigende stress. Forskningen står klar med
svar på problemerne i form af teorier om agilitet, styrker,
resiliens osv. Men hvad hvis vi vender det hele på hovedet? Kom med på et forløb, der udspringer af problemstillinger fra det virkelig arbejdsliv. Forløbet er skabt på
baggrund af spørgeskemasvar og tager udgangspunkt i
konkrete udfordringer fra netop dit arbejdsliv.
14/01: Problemstilling 1: Kan ikke sige min mening.
Mads Bab, master i positiv psykologi, forfatter,
indehaver af Gnist
21/01: Problemstilling 2: Manglende inddragelse.
Hanne Jessen Krarup, advokat, ledelsesrådgiver og master i ledelses- og organisationspsykologi, www.leadingchangemanagement.com
28/01: Problemstilling 3: Er det kun ledelsens ansvar? Michael Nørager, ph.d. og lektor i innovation og forandringsledelse, Aarhus Universitet
04/02: Problemstilling 4: For meget styring. Anne
Lund Thybring, ekstern lektor, Institut for
Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, og
organisationspsykolog, AGORA SOCIAL
PRODUCTION og Søren Willert, mag.art.psych.,
lektor emeritus, Institut for Læring og Filosofi,
Aalborg Universitet, og medlem af AGORA
SOCIAL PRODUCTION
11/02: Problemstilling 5: For stort arbejdspres og
travlhed. Trine Kolding, proceskonsulent og
forfatter

Tid: 18/1, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 520 kr., studerende 300 kr.
Pris inkl. bog: 742 kr., studerende
522 kr. (bog værdi 279 kr.)
Maks. 30 deltagere
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Reinhard Stelter, professor
i coaching- og sportspsykologi, Københavns Universitet

Dialogen er med til at sikre os et holdepunkt og en integritet i vores måde
at agere i verden på. Hvis vi dvæler i
dialogen, åbner der sig nye muligheder for en grundlæggende forståelse
af os selv og hinanden. Få input til at
lytte til dig selv og den anden i dialogen, så du opnår en bæredygtig og
meningsfuld samtale. Forløbet henvender sig bl.a. til dig, som har brug
for en introduktion til at være dialogholder for professionelle, transformative og støttende samtaler. Undervisningen bygger på bogen ’Kunsten at
dvæle i dialogen’ (Dansk Psykologisk
Forlag), som kan tilkøbes.

Følg også med
på facebook.com/
fuemdrup
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Den kreative hjerne

Den gode hukommelse

Holdnummer: 2012-003

Lederens værktøjskasse
– klar kommunikation

Tid: 18/1, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15

Holdnummer: 1922-012

Tid: 12/2, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00

Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Undervisere: Ole Lauridsen, lektor i
undervisning og læring, Aarhus Universitet og Lærke Egefjord, læge, forfatter
og billedkunstner

Nogle mennesker er kreative, andre
er det ikke. Men hvad er overhovedet kreativitet, og hvordan opstår
kreativitet? Kom bag om hjernens
’hardware’ og ’software’, når vi dykker
ned i begreberne kreativitet og kognition (tænkning) og kigger på selve
læreprocessen. Hør om arbejdshukommelse, opmærksomhed, intuition,
følelser, flow og stress og om IQ-begrebet i den kliniske og den bredere
forstand. Alt sammen for at sætte
kreativitet ind i en hjernesammenhæng. Under overskriften ’gal eller
genial’ samler vi trådene ved at se på
skikkelser, der kan betegnes på den
ene eller den anden måde.

God grammatik

Tid: 25/1, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Marianne Wolff Lundholt,
institutleder, Institut for Design og
Kommunikation, Syddansk Universitet

Kommunikation er et af de stærkeste
instrumenter i lederens værktøjskasse. Med god kommunikation får du
motiverede medarbejdere, ejerskab
for strategien og en sund kultur i organisationen. Men ofte er vejen dertil
ikke let. For ledelseskommunikation
handler om mere end blot at ’udrulle’
dine budskaber og visioner til medarbejderne. Undersøgelser viser, at
medarbejderengagement kræver et
langt større fokus på forskellige former for kommunikation – herunder
konstruktiv feedback og et åbent miljø, hvor medarbejderne kan give deres eget besyv med. Så hvordan opnår du som leder de bedste resultater
med kommunikationen? Forløbet tager afsæt i bogen ’Ledelseskommunikation’ (Samfundslitteratur).

Holdnummer: 2012-084
Tid: 25/1, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Richard Madsen, adjunkt i
anvendt lingvistik, Aalborg Universitet

God kommunikation bygger på korrekt sprogbrug, og korrekt sprogbrug
forudsætter et godt kendskab til sprogets system. Denne dag vil du få svar
på spørgsmål om overordnede emner,
som hvad der karakteriserer dansk, og
hvordan dansk typisk adskiller sig fra
andre sprog. Herudover vil vi dykke
ned i konkrete sproglige spørgsmål,
som eksempelvis hvornår man skal
skrive ’nogle’, og hvornår man bruger ’nogen’. Få en grundlæggende og
grundig introduktion til det danske
sprogsystem, hvordan ord og sætninger opbygges, tegnsætningsreglerne,
og få sat de mest almindelige fejltyper
og vanskelige ord på radaren.

Social intelligens
– i livet og på arbejdet
Holdnummer: 2012-066
Tid: 26/1, 1 søndag, kl. 10.15-16.15
Pris: 520 kr., studerende 300 kr.
Maks. 24 deltagere
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Lone Belling, cand.phil og
organisations- og ledelseskonsulent,
Liv og Lederskab

Nyere hjerneforskning viser, at vi er
skabt til at være sociale. Vores hjerner
samspiller, og følelser og fornemmelser spredes mellem mennesker. I mødet med andre mennesker genskaber
hjernen det, der sker i den anden. Det
betyder, at vi kan påvirke hjernen, følelser, hormoner og dermed kroppen
hos hinanden. Hør, hvordan denne
viden kan have indflydelse på liv og
arbejdsliv med fokus på bl.a. læring
gennem imitation, nærvær i møder
og samtaler, intuitiv og tavs kommunikation samt udvikling og træning
af social intelligens. Dagen vil veksle mellem oplæg og dialog, teori og
praksis, øvelser og refleksion.
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Holdnummer: 2012-103
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165,
Tuborgvej 164

Hukommelsen er en helt afgørende forudsætning for
vores liv og derfor også for vores arbejdsliv. Vi bruger
hukommelsen, når vi skal huske vores arbejdsopgaver,
og når vi vurderer, hvilken måde vi skal udføre dem på.
Men hvad er hukommelse, og kan man tale om, at der
er flere slags? Hvordan fungerer hukommelsen, og hvad
sker der med vores hukommelse, når vi bliver ramt af
stress eller bliver ældre? Kan vi forbedre vores hukommelse ved at dyrke motion, og bliver den omvendt værre, når vi ikke gør?
12/02: Introduktion: Hvordan fungerer hukommelsen? Ole Lauridsen, lektor i undervisning og
læring, Aarhus Universitet
19/02: Motion og hukommelse. Mikkel Malling Beck,
ph.d.-studerende i human neurovidenskab,
Københavns Universitet
26/02: Stress og hukommelse. Mette Marie Støttrup,
psykolog og ph.d.-studerende, Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning
04/03: Aldring og hukommelse. Ole Lauridsen, lektor i
undervisning og læring, Aarhus Universitet

Online kommunikation
Holdnummer: 2012-356
Tid: 13/2, 4 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165,
Tuborgvej 164

I dag sker kommunikation primært online, og ønsker
man som virksomhed at opnå gennemslagskraft, er der
ingen vej uden om internettet. Få indsigt i nettets særlige teknologi og potentiale og lær de grundlæggende
metoder og begreber til analyse, planlægning og udførelse af kommunikation på nettet. Lær at lægge en digital strategi, at skrive klare og professionelle tekster, at
understøtte virksomheden ved brug af sociale medier
og bliv guidet i online markedsføring.
13/02: Sociale medier. Trine-Maria Kristensen, cand.
scient.soc. (PR), forfatter, foredragsholder og
selvstændig virksomhedsrådgiver i Trustmint
20/02: Web-tekster, der virker. Nanna Friis, forfatter,
cand.mag. i dansk, Friis Kommunikation
27/02: Digital strategi – branding og formidling på
nettet. Hans-Christian Christiansen, lektor i
online kommunikation, Copenhagen Business
Academy
05/03: En guide til online markedsføring. Ole E.
Andersen, ekstern lektor i markedsføring,
Copenhagen Business School
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Følg en forelæsning sammen med kollegaer,
venner eller famillie, og diskuter den nye
viden efterfølgende, som her på Meyers
Madhus til Hearts & Minds-festival.

F

Forandringskommunikation
der fryder

Fra øje til øre.
Redskaber og virkemidler i oplæsning

Krop og lederskab i
professionel praksis

Holdnummer: 2012-078

Holdnummer: 2012-108

Holdnummer: 2012-055

Tid: 22/2, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15

Tid: 29/2, 1 lørdag, kl. 10.30-14.30

Tid: 10/3, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.00

Pris: 480 kr., studerende 260 kr.

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i
cafeområdet, Tuborgvej 164

Maks. 50 deltagere

Underviser: Helle Petersen, ph.d. i
forandringskommunikation og master i
organisationspsykologi

Forandring fylder meget i private
og offentlige organisationer; fra udmeldingen af en ny strategi, fusion,
besparelse og organisationsændring
til implementeringen af nye retningslinjer, IT-systemer og værdigrundlag.
Uanset baggrund og målsætning
har forandringerne én ting til fælles:
kommunikationen skal planlægges
omhyggeligt, hvis forandringsprocessen skal være både effektiv og tage
hensyn til medarbejdernes behov. Få
inspiration, viden og værktøjer til at
kommunikere hensigtsmæssigt, når
forandringer ruller ind over arbejdspladsen. Forløbet tager afsæt i bogen
’Forandringskommunikation’ (Samfundslitteratur).

Underviser: Louise Fischer-Nielsen, ekstern lektor i
retorik, Københavns Universitet

Oplæsning er en fortræffelig færdighed at mestre. Den
kan berolige, når ungerne skal puttes, den kan røre, inspirere og overbevise folk i taler, og for nogle er oplæsning en vigtig del af jobbet. Men selvom de fleste kan
læse op, ved de færreste, hvordan man gør det virkningsfuldt. Denne dag lærer du, hvilke teknikker der kan
hjælpe dig med at få en tekst til at lette fra papiret eller
skærmen, og hvordan man kan bruge stemme og krop til
at formidle tekstens budskab.

Leder tur-retur
Holdnummer: 2012-070
Tid: 10/3, 1 tirsdag, kl. 17.15-20.00
Pris: 320 kr., studerende 185 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166,
Tuborgvej 164
Underviser: Dorte Petersen, cand.scient. og forfatter

Den traditionelle lederkarriere er under opbrud. Hvor
den tidligere sigtede mod avancement, udvikler den sig i
dag også horisontalt ind i stillinger uden formelt ledelsesansvar som projektleder, specialist og lignende. Vil du
som leder have inspiration til at skabe et karriereskift
med mening, bliver du i denne forelæsning præsenteret
for konkrete værktøjer samt cases fra en række større
danske virksomheder til afdækning af motivation, kompetencer, relationer og identitet.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C,
lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166
for gangbesværede), Tuborgvej 164
Underviser: Helle Winther, ph.d.,
lektor i bevægelsespsykologi, Københavns Universitet

Kroppens sprog har stor betydning
for nærvær, tillidsskabelse, følelsesmæssig kontakt og lederskab i
professionel praksis. Derfor er det
vigtigt, at den professionelle kan se,
læse og mærke det kropslige sprog.
Kroppen kan være klangbund for
oplevelsen af lederskab og egenkontakt, og ’heartful presence’ kan understøtte den professionelle i at kunne mærke sig selv – for at kunne lede
andre. Der fokuseres på, hvordan den
professionelle igennem nærvær, centrering og afstemt kropssprog kan
sætte, indtage, skabe og holde rum.
Foredragsworkshoppen udformer sig
som et kalejdoskop af forskningsbaseret teori, kropslige øvelser og hverdagsnære dialoger.

arbejdsliv, ledelse og kommunikation
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Konsulentens grønspættebog

Sådan får du skarpe tanker

Holdnummer: 2012-105

Holdnummer: 2012-098

Tid: 11/3, 1 onsdag, kl. 17.30-20.45

Tid: 18/3, 1 onsdag, kl. 17.30-21.30

Pris: 320 kr., studerende 185 kr.

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, Tuborgvej 164

Pris inkl. bog: 601 kr.,
studerende 431 kr. (bog værdi 279 kr.)

Underviser: Vibe Strøier, cand.psyk., Willer, Bryld og Strøier Organisationspsykologer

Konsulentydelser er i dag præget af en høj grad af kompleksitet, og konsulenten skal kunne indtage
en række forskellige roller som underviser, rådgiver og procesleder. Forløbet stiller skarpt på de psykologiske udfordringer, dilemmaer, glæder og vanskeligheder, som enhver form for proceskonsulent kan
møde i hverdagen. Forelæsningen henvender sig til den interne eller eksterne konsulent i både den offentlige og private sektor samt til alle andre med interesse for organisationspsykologiske teorier og metoder. Undervisningen er baseret på bogen ’Konsulentens grønspættebog’ (Dansk Psykologisk Forlag).

Ledelsesdilemmaer – og kunsten at navigere i moderne ledelse
Holdnummer: 2012-294
Tid: 17/3, 7 tirsdage, kl. 17.30-19.15 (ingen undervisning 7/4)
Pris: 880 kr., studerende 460 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, Tuborgvej 164

Lakmusprøven på god ledelse er at mestre dilemmaledelse. At kunne sejle med intuition og med godt
sømandsskab i den skærgård af komplekse beslutningssituationer, prioriteringer, valg og fravalg, interessekonflikter og krav, som er rygraden i ledelse. Få et overblik over tidstypiske ledelsesdilemmaer samt inspiration til konstruktiv håndtering af disse. Forløbet henvender sig til ledere, konsulenter,
HR-medarbejdere og andre med interesse for ledelse som fænomen.
17/03: Klassiske udfordringer i en ny tid: Moderne ledelsesdilemmaer og -paradokser.
Rikke Kirstine Nielsen, lektor i organisationskommunikation, Aalborg Universitet
24/03: Talentfuld talentudvikling – elite kontra bredde og andre iboende dilemmaer i talentudvikling. Henrik Holt Larsen, professor emeritus i human resource management, Copenhagen
Business School
31/03: Personligt lederskab kontra organisatorisk ledelse – medledelse, selvledelse og formel
ledelse. Frans Bévort, lektor i human resource management, Copenhagen Business School
14/04: Mobilitet kontra fast forankring – engagement hos medarbejdere på gennemrejse. Henrik
Holt Larsen, professor emeritus i human resource management, Copenhagen Business School
21/04: Fysisk kontra virtuel ledelse – nærværende ledelse på distancen. Thomas Duus Henriksen,
lektor i intern kommunikation og organisatoriske processer, Aalborg Universitet
28/04: Leadership kontra management – passion, performance og purpose. Henrik Holt Larsen,
professor emeritus i human resource management, Copenhagen Business School
05/05: Ledelsesdilemmaer og -paradokser – 25 pejlemærker til håndtering i praksis. Rikke Kirstine
Nielsen, lektor i organisationskommunikation, Aalborg Universitet

Forhandling for vindere
Holdnummer: 2012-100
Tid: 18/3, 3 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Niels Hansen, studielektor i forhandlingsteknik, Aarhus Universitet

Vi forhandler alle hver dag og har gjort det siden, vi var små. Dengang forhandlede vi med vores forældre for at opnå noget. Som voksne forhandler vi med vores chef, kolleger og øvrige samarbejdspartnere
foruden vores børn, kæreste eller ægtefælle. Der er forskel på, om der skal forhandles om optagelse af
et nyt EU-medlemsland, eller om emnet er rejsemålet for familiens kommende ferie, men når alt kommer
til alt, er den centrale proces to forhandlere, der skal forhandle sig frem til en løsning. Få ny viden og
inspiration til at vinde dine forhandlinger.
18/03: Forhandlingsstrategi og taktik
25/03: Kommunikationen som redskab
01/04: Forberedelse til forhandling

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C,
lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166
for gangbesværede), Tuborgvej 164
Undervisere: Line Kirstine Hauptmann, psykolog og specialist i klinisk
neuropsykologi, ekstern lektor i psykologi, Aarhus Universitet og Louise
Meldgaard Bruun, specialpsykolog i
psykiatri, ekstern lektor ved medicin,
Aarhus Universitet

Hjernen og tænkningen er i gang
hele tiden og udfordres af de betingelser, vi giver den. Tænkningen og
de kognitive processer påvirkes af,
hvordan vi lever, arbejder og sover.
Præcis som resten af kroppen. Forskning viser, at det er muligt at styrke kognitionen og booste hjernens
processer og derved blive bedre til
at holde opmærksomheden, huske
nyt og løse problemer. Aftenen har
udgangspunkt i neurovidenskabelig
teori og forskning inden for området
omkring tænkning og styrkelse af
kognition. Forløbet henvender sig til
alle, der ønsker at få mere viden om,
hvordan vores tænkning fungerer.
Undervisningen tager afsæt i bogen
’Skarpe tanker – styrk dine kognitive færdigheder’ (Dansk Psykologisk
Forlag), som kan tilkøbes forløbet.
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Fortæl de gode historier –
og skab trivsel iarbejdslivet

Sådan arbejder du strategisk med
sociale medier

Holdnummer: 2012-273

Holdnummer: 2012-264

Tid: 21/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Tid: 28/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Pris: 480 kr., studerende 260 kr.

Pris: 480 kr., studerende 260 kr.

Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164

Undervisere: Renáta Kis, bac.soc.pæd.
fra Apor Vilmos Catholic College Vác,
Ungarn og Jane Flarup, uddannelseskoordinator og lektor i organisationsteori,
Aarhus Universitet

Historiefortælling er ikke bare tidsfordriv og hygge. Gode historier kan
forbedre relationer mellem mennesker, styrke robusthed i den enkelte, nedbringe stress og sygefravær,
og skabe høj livskvalitet og trivsel.
Forskningen i fortællinger viser, at
gennem den gode historie om dagligdagsbegivenheder på jobbet, i
familien, blandt venner og hos den
enkelte udløses en kaskade af positive emotioner. Det sker bl.a. pga.
lykkehormonet oxytocin. Forløbet
består af en kombination af teori og
praksis og foregår i vekselvirkning
mellem oplæg, arbejde i grupper og
fælles dialog.

Underviser: Signe Gren, cand.comm. i strategisk
kommunikation og digitale medier, og marketingansvarlig hos onlinemediet Heartbeats

Den tid, hvor dine følgere så alle opdateringer på sociale medier, er forbi. Mængden af
indhold er enorm, og der er meget støj, man
som virksomhed eller organisation skal trænge igennem. Det stiller store krav til indholdet.
Men hvad virker egentlig på sociale medier?
Bliv introduceret for en model i fem faser, der
beskriver, hvordan du arbejder strategisk med
dit indhold på sociale medier. Cases, teorier og
modeller kommer i spil, og gør dig i stand til at
forstå og anvende sociale medier i praksis. På
vegne af virksomheden, organisationen – eller
dig selv som brand.

Det sproglige spanskrør
Holdnummer: 2012-397
Tid: 29/4, 5 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D174, Tuborgvej 164

Få mod til at tale

Underviser: Michael Ejstrup, specialkonsulent,
Folketingets Administration

Holdnummer: 2012-357
Tid: 22/3, 1 søndag, kl. 11.00-15.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Monica Tafdrup Notkin,
psykolog, cand.psych., Klinik for korttidsterapi

Frygter du at sige noget foran mange
mennesker? Vil du gerne kunne holde
oplæg uden at være bange for at virke rystende nervøs. Eller vil du gerne
kunne bidrage til møderne med dine
kollegaer på jobbet? Begrænser frygten dit liv? Du ikke alene. Forelæsningen trækker på kognitiv psykologi
og terapi og giver dig mod til at tage
ordet i arbejdslivet. Få viden og en
række konkrete råd, der kan hjælpe
dig med at tage de første skridt ud af
problemet. Forelæsningen tager afsæt i bogen ’Få mod til at tale’ (Dansk
Psykologisk Forlag).

Er du helt sikker på, at du ved, om det hedder
ligge eller lægge, springe eller sprænge, hans
eller sin – eller hvad med farede eller for? Hvis
ikke, kan du blive klogere nu. Vi dykker ned i
detaljerne i det skrevne danske sprog og ser
nærmere på de kvababbelser, som opstår, fordi vi ikke lige kan huske, hvad skolefrøkenen
sagde. I grammatikken er der kommet mange
nye regler til, og andre er faldet fra, siden skolepengene blev udregnet som hovedregning.
Vi zoomer ind på kommaerne og sætter dem
helt rigtigt på plads. Kom, vær med, og find ud
af, om du nu også er så skriftklog, som du tror.
29/04: Ordklasser og ordet til debat
06/05: De hyppigste kvababbelser
– hvad hedder det så egentlig?
13/05: Kommaet sættes på plads (1)
20/05: Kommaet sættes på plads (2)
27/05: Faste vendinger og andre sproglige
billeder

Så mange danskere (16-89
årige) bruger dagligt disse
sociale medier:
Facebook: 72 %
Instagram: 54 %
Snapchat: 51 %
Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen, 2018

Arbejdsrelationer og
relationsarbejde
Holdnummer: 2012-263
Tid: 3/6, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D165, Tuborgvej 164
Underviser: Camilla Raymond, cand.psych. og
organisationspsykolog

Sidder du for bordenden i mange forskellige
processer, der har med mennesker at gøre
– det kan være alt fra møder og medarbejderudvikling til projektforløb, rekruttering og
afskedigelser? Forelæsningen kaster lys over,
hvordan man kan arbejde med processer, der
involverer mennesker, som skal ledes fra et
sted til et andet. Det ligger i sådanne processers natur, at vi ikke kan kontrollere dem, uanset hvilken kasket vi har på. Men vi kan udvikle
vores evner til at mestre dem. Med afsæt i organisationspsykologiske teorier præsenteres
nye metoder og værktøjer, der kan give os farbare veje at gå.

Du må handle, før du tænker
Holdnummer: 2012-478
Tid: 18/6, 1 torsdag, kl. 8.30-11.00
Pris: 400 kr. (inkl. bolle med ost og kaffe/te)
Sted: Herkules Pavillonen, Georg Brandes Plads 3
Underviser: Poula Helth, ledelsesforsker,
cand.scient.adm.

Giv dig selv en anderledes morgen i Kongens
Have. Morgenen består af dels et foredrag og
dels en afprøvning af eksperimenterende metoder, som en gruppe forskere fra Copenhagen
Business School har udviklet. Dagens tema
sætter fokus på hverdagens trummerum. Formålet er, at vi i en travl hverdag kan lære at
forandre vores daglige vaner. For hvem kender
ikke det at køre fast i vaner, som låser vores
evne til at ændre det, vi gerne vil. Baggrunden
er, at det moderne menneske tænker for meget
og bruger krop og sanser alt for lidt.
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Ledelsespsykologi
Holdnummer: 2022-225
Tid: 31/8, 6 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Pris inkl. bog: 1018 kr., studerende 648 kr.
(bog værdi 329 kr.)
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Lær at handle før du tænker i Herkules Pavillonen,
og nyd en friskbagt bolle
og en kop kaffe. Se s. 18.

F

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169,
Tuborgvej 164

Bliv introduceret for den nyeste forskning inden for ledelsespsykologien, hvor ledelse handler om processer og
opgaver, snarere end frontfigurer og kontrol. Ifølge ledelsespsykologien bør vi vende blikket fra lederen som person og kigge nærmere på ledelse som sociale processer,
der findes i vores organisationer, i vores arbejdsliv og i de
andre sammenhænge, hvor vi lever vores liv.
31/08: Introduktion til ledelsespsykologi. Claus
Elmholdt, lektor i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet
07/09: Ledelse af psykisk arbejdsmiljø og trivsel.
Hanne Dauer Keller, lektor i læringsteori,
Aalborg Universitet
14/09: Ledelse og motivation. Laust Søndertoft
Pedersen, cand.psych., læringsspecialist,
Learningbank
21/09: Ledelse af forandringsprocesser. Maja Nyboe
Bjerrehuus, cand.merc.(psyk), ledelseskonsulent, LEAD
28/09: Ledelse af kreativitet. Stephanie Bäckström,
cand.psych., partner, LEAD
05/10: Ledelse og bæredygtighed. Simon Elsborg
Nygaard, konsulent og ekstern lektor i bæredygtighedspsykologi, Aarhus Universitet

Skriv professionelt
Holdnummer: 2022-119
Tid: 1/9, 5 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174,
Tuborgvej 164

Stort set alle virksomheder og organisationer arbejder
med skriftlig kommunikation, og mange steder har ansat kommunikationsmedarbejdere til at løse opgaverne.
Forskellige opgaver som også på mange måder ligner
hinanden. Hør, hvordan du driver den gode idé frem,
hvordan du får gode skrivevaner, og hvordan du gør din
tekst både levende, skarp og relevant for din modtager.
01/09: Få gode skrivevaner – skriv gode tekster.
Mikkel Hvid, journalist, cand.mag. i dansk
08/09: Skriv til sanserne. Andreas Graae, ph.d.-studerende i kulturvidenskab, Syddansk Universitet
15/09: Skriv fejlfrit. Richard Madsen, adjunkt i anvendt lingvistik, Aalborg Universitet
22/09: Skriv til websites. Nanna Friis, forfatter,
cand.mag. i dansk, Friis Kommunikation
29/09: Skriv velargumenteret. Stine Heger, cand.mag.
i retorik og dansk, skrivekonsulent på Center
for Undervisningsudvikling og Digitale Medier,
Aarhus Universitet

Mere menneske, mindre
management. Filosofisk
inspiration til organisation
og ledelse

Ledelse af samskabende
fællesskaber

Holdnummer: 2022-026

Pris: 580 kr., studerende 310 kr.

Tid: 1/9, 5 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D165, Tuborgvej 164
Underviser: Tommy Kjær Lassen, ph.d.
i anvendt filosofi og ekstern lektor i
videnskabsteori, Copenhagen Business
School

Lær at bruge filosofiens metoder til at
få mere refleksion, indsigt og nærvær
i det daglige arbejde. Styrk din beslutningsevne med etisk teori og få mere
af dig selv med i lederskabet. Forløbet
præsenterer fem filosofiske emner til
udvikling af ledelse og arbejdsliv og
er relevant for alle, der ønsker mere
dybde, refleksion og eftertanke i dagligdagen. Forløbet tager afsæt i en
bog om filosofi for ledere, der udkommer på Samfundslitteratur i 2020.
01/09: Und dig at undre dig. Sæt
ord på din egen ledelses- og
arbejdsfilosofi
08/09: Vær ’nogen’ ikke ’noget’.
Styrk dit engagement vha.
Kierkegaards eksistentielle
filosofi
15/09: Kend dine værdier. Træf
bedre beslutninger med
klassisk teori om etik
22/09: Sæt handling bag ordene.
Styrk din handlekraft med
Hannah Arendts originale
filosofi om arbejde
29/09: Vælg dialogen. Udvikl et
lederskab med mere indlevelse, nærvær og intuition

Holdnummer: 2022-011
Tid: 2/9, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Martin Qwist, cand.mag.,
master i organisations- og ledelsespsykologi og specialkonsulent, Københavns Kommune

Samskabelse er en af tidens hyppigt
anvendte løsninger på centrale udfordringer for velfærdssamfundet.
Den politiske ledelse lovsynger fænomenet, men er tøvende overfor
den praktiske udmøntning. Denne
forelæsningsrække kommer bagom
fænomenet samskabelse og peger
frem mod konkrete procesmodeller
og handlemuligheder. Forløbet veksler mellem faglige oplæg og fælles
refleksioner og henvender sig særligt
til ledere og medarbejdere, der praktiserer samskabelse og ledelse udad
organisationen.
02/09: Samskabelse i samfundet:
Hvad er samskabelse, og
hvorfor er det aktuelt lige nu?
09/09: Ledelse af samskabelse 1:
Organisation. Hvordan
leder vi opgaver, som vi har
ansvar for, men som vi ikke
har magt over?
16/09: Ledelse af samskabelse 2:
Magt. Hvordan afgiver man
magt for at få magt?
23/09: Samskabelsesprocessen:
Hvordan initierer og gennemfører man en samskabelsesproces?
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Stress i et eksistentielt
perspektiv

Skriv med glæde

Holdnummer: 2022-010

Tid: 4/10, 1 søndag, kl. 10.15-16.15

Tid: 26/9, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Mette Vesterager,
cand.mag. i filosofi, ledelsesrådgiver,
coach og forfatter

Stress har enorme omkostninger
for mennesker, virksomheder og
samfundet. I dag bliver stress ofte
forstået som et individuelt problem
forårsaget af bl.a. perfektionisme eller som en ubalance mellem omgivelsernes krav og den enkeltes ressourcer. Men sådanne forståelser er ikke
tilstrækkelige til at forklare stress
eller afhjælpe problemet. Få en dybere forståelse af årsagerne til stress
samt mulige løsninger på problemet.
Forløbet tager afsæt i eksistentielle filosoffer som Søren Kierkegaard,
Martin Heidegger og Hannah Arendt
såvel som moderne sociologer som
Zygmunt Bauman og Hartmut Rosa.

Ordet fanger – kunsten at
overbevise og inspirere
Holdnummer: 2022-003
Tid: 3/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Michael Ejstrup, specialkonsulent, Folketingets Administration

Alle kender situationen, hvor det er
nødvendigt at sige nogle velvalgte
ord. Ord som kan bevæge andre til at
følge en idé, acceptere en undskyldning eller skabe en særlig følelse af
fællesskab. Skal ordene bevæge publikum, så du får succes og taktfaste
klapsalver, skal de være velvalgte.
Der er ikke plads til slinger i valsen,
hvis publikum skal bevare tilliden og
acceptere dine ord som ærlige og
fornuftige. Det kræver perfekt timing
af pauser, bevægelser, ansigtsudtryk
og betoninger – og det kan læres.
Forelæsningen giver et indblik i elementære dele af det at kunne gribe
ordet og tager udgangspunkt i bogen
’Ordet fanger – kunsten at overbevise
og inspirere’ (Akademisk Forlag).

Holdnummer: 2022-123
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Pris inkl. bog: 637 kr., studerende
417 kr. (bog værdi 180 kr.)

Det kan være en kunst at finde
balancen mellem arbejdsliv og
fritid. Balanceevnen testes her til
filosofisk Stand Up Paddling.

F

Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Charlotte Wegener, lektor
i kommunikation, Aalborg Universitet

Cursoren blinker, og hjernen arbejder
på højtryk. Men du har svært ved at
få ideerne ned på papiret. For motivationen mangler, og skrivelysten halter.
Dette forløb handler om glæden ved
at skrive og henvender sig til alle, der
gerne vil have mere lystbetonede og
fleksible skriveprocesser. Dagen byder på teori og metoder om flow og
kreativitet i skriveprocessen og ser
nærmere på strategier til ideudvikling,
fokus og revision af tekster. Forløbet
er tilrettelagt, så du selv skal lave små
skriveøvelser i løbet af dagen.

APV – virker
arbejdspladsvurderinger?

Mod i ledelse
Holdnummer: 2022-041
Tid: 20/10, 6 tirsdage, kl. 17.15-19.00

Holdnummer: 2022-124

Pris: 780 kr., studerende 410 kr.

Tid: 6/10, 1 tirsdag, kl. 17.15-19.00

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165,
Tuborgvej 164

Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Peter Dahler-Larsen,
professor i statskundskab, Københavns
Universitet

Alle arbejdspladser skal foretage en
vurdering af arbejdsmiljøet mindst
hvert tredje år. Arbejdspladsen må
selv identificere eventuelle problemer og handle på dem, og for nogle
bliver det en rituel afkrydsningsøvelse. Så virker arbejdspladsvurderinger overhovedet? Baseret på en ny
undersøgelse af 2221 arbejdsmiljørepræsentanter i den offentlige sektor
ved vi nu, i hvilket omfang arbejdspladsvurderinger fører til handling på
det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø
og hvilke forhold på arbejdspladsen,
der er afgørende for brugen af APV.
Der gives i forelæsningen en række
bud på praktiske handlingsforslag.

Begrebet ’mod’ appellerer til os alle. For mod handler
om at stå op for noget, som er vigtigere end vores ængstelse. Og mod kan være vigtigt i alle mulige sammenhænge. Også i arbejdslivet. På dette forløb diskuterer
vi, hvad mod er, hvad mod kommer af, og hvordan begreberne mod og ledelse hænger sammen. Hvad vil det
sige at være en modig leder? Og hvad er modets rolle i
arbejdslivet? Forløbet henvender sig til både ledere og
medarbejdere.
20/10: Modet til at tage ansvar. Christian T.
Lystbæk, lektor i organisation og ledelse,
Aarhus Universitet
27/10: Modet til sandheden. Leon Lerborg, ledelsesforsker og konsulent, Institut for Offentlig
Styring
03/11: Modets sociale ledelsespsykologi. Kasper
Elmholdt, ph.d. i organisationsstudier og adjunkt i statskundskab, Aalborg Universitet
10/11: Mod til hjertelighed: Når medarbejdere rejser
sig fra arbejdslivets nedture. Poul Poder,
lektor i sociologi, Københavns Universitet
17/11: Angreb og forsvar, angst og mod i ledelse.
Steen Visholm, professor MSO i gruppe- og
organisationspsykologi, Roskilde Universitet
24/11: Hvorfor har vi brug for modige offentlige ledere? Dorthe Pedersen, lektor i ledelse, politik
og filosofi, Copenhagen Business School
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Den retoriske
værktøjskasse

Tredje generations coaching

Holdnummer: 2022-095

Det nyeste om ledelse,
kommunikation og
innovation

Tid: 20/10, 6 tirsdage, kl. 17.30-19.15

Holdnummer: 2022-018

Pris: 520 kr., studerende 300 kr.

Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164

De fleste kender det. Argumenterne
snubler over hinanden, og ordene
kommer ikke ud over rampen. For formidlingens kunst er mere end overlevering af viden. Men hvordan mestrer
man formidling, der fænger? Bliv
klogere på alt fra kropssprogets indflydelse på kommunikationen til den
gode argumentations grundtrin, når
vi åbner op for en værktøjskasse fuld
af retoriske hjælpemidler. Få indblik i
kommunikationens forskellige facetter og en række konkrete redskaber
til at blive en bedre kommunikator.
20/10: Introduktion til retorikkens
verden. Heidi Jønch-Clausen, ph.d. og adjunkt ved
Center for journalistik,
Syddansk Universitet
27/10: Retorisk argumentation.
Ida Borch, kommunikationsrådgiver, Orator og
ekstern lektor i kommunikation, Copenhagen Business
School
03/11: Forberedelse, der fremmer
dit nærvær. Ida Borch,
kommunikationsrådgiver,
Orator og ekstern lektor i
kommunikation, Copenhagen Business School
10/11: Kropssprogets betydning – om præsentation,
stemmebrug og nervøsitet.
Ida Borch, kommunikationsrådgiver, Orator og
ekstern lektor i kommunikation, Copenhagen Business
School
17/11: Giv teksten liv. Andreas
Graae, postdoc i kulturvidenskab, Syddansk Universitet
24/11: Fortællinger, der gør en forskel. Stefan Iversen, lektor i
nordisk sprog og litteratur,
Aarhus Universitet

Tid: 21/10, 3 onsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164

Få indblik i de nyeste tendenser inden
for ledelse, kommunikation og innovation. Hvordan leder man de selvledende? Hvordan skaber man konsistens
i sin kommunikation? Og hvordan
bliver man mere innovativ? Udfordringerne i det moderne arbejdsliv
er mange, og hvad der før blev anset
som modsætninger ses i dag som
frugtbare udviklingsområder.
21/10: Ledelse. Steen Hildebrandt,
professor i ledelse, Aarhus
Universitet
28/10: Kommunikation. Lars Thøger Christensen, professor i
kommunikation, Copenhagen Business School
04/11: Innovation. Brian Frandsen,
senior servicedesigner,
Dansk Design Center

IT-sikkerhed i små og
mellemstore virksomheder
Holdnummer: 2022-002
Tid: 22/10, 1 torsdag, kl. 18.15-21.00
Pris: 320 kr., studerende 185 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Jens Myrup Pedersen,
lektor i elektroniske systemer, Aalborg
Universitet

Mails kan blive hacket. IT-systemer
kan blive inficeret af virus. Og personlige oplysninger eller forretningshemmeligheder kan blive lækket. Konsekvenserne af cyberangreb kan være
vidtrækkende. Men hvad gør man
for at minimere sine IT-sårbarheder
– hvilke forholdsregler skal ledelsen
og medarbejderne tage, og hvordan
minimerer man risikoen for angreb?
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Holdnummer: 2022-021
Tid: 1/11, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris inkl. bog: 826 kr., studerende 606 kr. (bog værdi 409 kr.)
Maks. 30 deltagere
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Reinhard Stelter, professor i coaching- og
sportspsykologi, Københavns Universitet

Dagen dykker ned i coaching og coachingpsykologiens
verden og beskæftiger sig med aktuel samfundsforskning, nye læringsteorier og diskurser om det personlige
lederskab. Lær, hvordan du med det nye udviklingsværktøj ’Tredje generations coaching®’ kan være med
til at udvikle værdiorienterede samtaler, der skaber ny
viden, refleksioner og perspektiver. Forelæsningen er
baseret på bogen ’Tredje generations coaching®’ (Dansk
Psykologisk Forlag).

Fra arbejdsliv til en ny begyndelse
i den 3. alder
Holdnummer: 2022-212
Tid: 28/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 520 kr., studerende 300 kr.
Maks. 50 deltagere
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Poul-Erik Tindbæk, chefkonsulent og ph.d.,
en3karriere

Har du holdt afskedsreception, eller er du på vej mod
den store omstillingsproces fra arbejdslivet til de gode
år derefter? Og er du usikker på, hvordan du fortsat kan
fylde dit liv med aktiviteter, du brænder for, og som du
er god til? Få inspiration til, hvordan du kan finde din
helt egen løbebane i den nye fase i livet – som fuldvoksen mellem voksen og gammel. Dagen vil foregå i vekselvirkning mellem oplæg, dialog og gruppearbejde.

IT-sikkerhedsniveau i små og
mellemstore virksomheder:
HØJT
15%

MIDDEL
46%
LAVT
39%
Kilde: Erhvervsstyrelsen

Psykologi
og sundhed

Grøn er det nye sort
– en bæredygtig fremtid

Forstå sorgen
Holdnummer: 2012-057

Forbrydelse og straf
– psykologi og samfund

Holdnummer: 2012-111

Tid: 14/1, 5 tirsdage, kl. 17.30-19.15

Holdnummer: 2012-109

Tid: 13/1, 4 mandage, kl. 19.30-21.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164

Vi har brug for fremtidsbilleder, der skaber håb
og handlinger for bæredygtig omstilling. For
kloden er udfordret – og dermed også de væsner der lever på den. Det er let at blive grebet
af afmagt, tvivl og frygt. Men afmagt spænder
ben for nødvendige omstillinger af vores vaner
og ikke mindst vores forståelser af, hvad det
gode liv er. For at kunne navigere i en verden
med klimaændringer, stigende ulighed og tab
af biodiversitet, men også med livgivende eksempler på, hvordan mennesker handler bæredygtigt, etisk og i fællesskaber, har vi brug
for etiske kompasser. Viden og teknologi kan
hjælpe os på vej, men vi har også brug for en
forståelse af dannelse og etik, der medtænker
bæredygtighed.
13/01: Fremtidsscenarier – veje og vildveje
mod et bæredygtigt liv. Liv la Cour,
cand.scient.pol., konsulent, Teknik og
Miljø, Aarhus kommune
20/01: Hjertesprog, poesi og folkelige fællesskaber. Uffe Jonas, ph.d. i nordisk
litteratur, Københavns Universitet
27/01: Bæredygtig dannelse – dit etiske
kompas. Lone Belling, cand.phil. og
organisations- og ledelseskonsulent,
Liv og Lederskab
03/02: Transformation gennem fællesskab
og handling. Simon Lægsgaard
Madsen, cand.theol., forstander,
Brandbjerg Højskole

Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164

Den tid, den sorg, siger vi. Men den
tid kommer altid. For sorg er et
grundvilkår for os alle. Engang vil vi
miste dem, vi elsker, og de vil miste
os. Sorg føler vi dog ikke kun, når et
menneske dør. Vi mærker også fortvivlelsen, når vi lider andre af livets
mange tab, fra skilsmisser til alvorlig
sygdom. Hvis vi tør give sorgen en
plads i vores kultur og i livet, når den
dukker op, kan dens smerte ikke bare
forvandle sig til erindringens glæde,
men også lære os at leve. Få nye perspektiver på de måder, vi i teori og
praksis forstår og behandler sorg.
Undervisningen tager afsæt i bogen
’Giv sorgen ord. Sorgkultur i forandring’ (Forlaget Munksgaard).
14/01: Sorgens psykologi. MaiBritt Guldin, psykolog og
seniorforsker i sorg, Aarhus
Universitetshospital
21/01: Mænd og sorg. Henrik
Kruse, cand.teol. og forfatter
28/01: Den døendes sorg. Christian
Juul Busch, hospitalspræst,
Rigshospitalet
04/02: Snak på livet løs. Stine Buje,
cand.comm. og forfatter
11/02: Sorgritualer. Dorthe Refslund Christensen, lektor i
nordisk sprog og litteratur,
Aarhus Universitet

Tid: 15/1, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164

I dag er der i Danmark stor opbakning til det
danske strafferetssystem. Stod det til et flertal
af Folketingets politikere, blev straffen for en
række forbrydelser hævet, og der blev indført
minimumsstraffe. Men samtidig viser en række
undersøgelser fra forskningens verden, at det
ikke hjælper at straffe. Så hvorfor straffer vi?
I denne forelæsningsrække sætter vi fokus på
det danske strafferetssystem fra en række forskellige fagligheder.
15/01: Forbrydelse og straf i loven: Hvorfor
straffer vi, og virker det? Nicolaj Sivan
Holst, lektor i jura, Aarhus Universitet
22/01: Forbrydelse og straf i psykiatrien:
For syg til straf. Birgitte Jensen,
afdelingssygeplejerske, Retspsykiatrien, Aarhus Universitetshospital og
Lisbeth Uhrskov Sørensen, overlæge,
Retspsykiatrien, Aarhus Universitetshospital
29/01: Forbrydelse og straf i samfundsfilosofien: Hvilken rolle spiller straf
i samfundet? Bjarke Viskum, ekstern
lektor i retsfilosofi, Syddansk Universitet
05/02: Forbrydelse og straf i psykologien:
Hvordan forholder forbrydere og
ofre sig til straf? Henrik Day Poulsen,
speciallæge i psykiatri
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Kan man lære at være
heldig?

Genetikkens største
spørgsmål

Nudging – et redskab til adfærdsændring

Holdnummer: 2012-323

Holdnummer: 2012-458

Tid: 26/1, 1 søndag, kl. 10.00-16.00

Tid: 18/1, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Tid: 23/1, 6 torsdage, kl. 17.30-19.15
(ingen undervisning 6/2)

Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164

Underviser: Caroline Gundersen, cand.comm. og adfærdsanalytiker, iNudgeyou

Hvor længe kan jeg leve? Udvikler
mit ufødte barn kroniske sygdomme? Hvor høj er risikoen for, at jeg
får kræft? Vores viden om gener er
blevet større og større, siden Watson
og Crick løste gåden om DNA-strukturen i 1953. Men den nye viden resulterer også i flere spørgsmål og etiske
overvejelser. For hvor meget kan vi
egentlig tillade os at pille ved den
genetiske kode? I dag har vi en lang
række teknologier til rådighed, der
kan hjælpe med at besvare spørgsmålene om et menneskes liv. Vi kan
diagnosticere og optimere behandlingen af stadigt flere sygdomme –
endda så behandlingen er tilpasset
den enkelte patient.

Hvordan får man folk til at spise sundere, agere mere
miljørigtigt og køre sikkert i trafikken? Forbud, fedtafgifter og fartbøder er klassiske værktøjer, men en prisstigning resulterer ikke altid i skrabet smør på brødet, og
muligheden for en fartbøde får ikke alle til at løfte foden
fra speederen. Nudging er et værktøj til adfærdsforandring. Et ’nudge’ er et velment puf i den rigtige retning.
Nudge-tilgangen bygger på indsigter fra adfærdsøkonomien og kognitiv psykologi, der viser, hvordan det er
muligt at påvirke adfærd uden brug af, eller som supplement til, de klassiske reguleringsstrategier. Bliv klogere på nudge-tilgangen til adfærdsforandring i teori og
praksis, og få de etiske aspekter sat i perspektiv.

Underviser: Kirsten Gibson, cand.mag.,
direktør i Waves Education og ekstern
underviser på Masteruddannelsen i
positiv psykologi, Aarhus Universitet

Hvordan kan det være, at nogle mennesker tilsyneladende altid er heldige som Fætter Højben, mens andre
synes at være født under en uheldig
stjerne? Vi banker under bordet eller
krydser fingrene, når vi virkelig ønsker, at det skal gå godt. Men hvorfor
ikke gå mere konstruktivt til værks?
Inden for psykologien handler held
og uheld nemlig i langt højere grad
om livsindstilling, tankemønstre og
reaktioner, end om firkløvere og hestesko. Du kan kort sagt lære at blive
mere heldig. Med udgangspunkt i positiv psykologi stiller dagen skarpt på
studiet af held. Hør bl.a. om din ’held–
profil’, de fire ’held-princippet’, og lær,
hvordan du kan bruge din viden til at
øge dit held – både på jobbet og privat. Undervisningen vil veksle mellem
forelæsning og små praktiske øvelser.

Hør om
arrangementer,
som ikke er i det
trykte program.
Tilmeld dig
nyhedsbrevet

Pris: 680 kr., studerende 360 kr.

23/01: Introduktion: Hvad er
gener, og hvordan giver
vi dem videre? Thomas G.
Jensen, institutleder og
professor i medicinsk genetik, Aarhus Universitet
30/01: Hvordan kan behandlinger
optimeres med personlig
medicin? Anders Børglum,
professor i medicinsk genetik, Aarhus Universitet
13/02: Epigenetik – Hvad betyder
miljøet for vores arvemasse? Anders Lade Nielsen,
lektor i genetik, Aarhus
Universitet
20/02: Genteknologi – Hvor meget
kan vi i dag? Rasmus Otkjær
Bak, lektor i biomedicin,
Aarhus Universitet
27/02: Fosterdiagnostik – Er barnet sygt eller raskt? Tina
Duelund Hjortshøj, overlæge,
phd, Klinisk Genetisk Klinik,
Rigshospitalet
05/03: Hvordan kan man være genetisk disponeret for sygdomme, man først får som
voksen? Uffe Birk Jensen,
lærestolsprofessor i klinisk
genetik, Aarhus Universitet

Holdnummer: 2012-418
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i
cafeområdet, Tuborgvej 164

Livskvalitet – grib det gode liv
Holdnummer: 2012-016
Tid: 12/2, 5 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169,
Tuborgvej 164

Med stress og jag haster vi afsted i vores egen lille verden. Med hovedet begravet i telefonen og tankerne beskæftiget med fortidens fejltrin og fremtidens bekymringer. Men er der en vej til et mere enkelt liv? Et liv med
fokus på nærvær og samvær? Et liv, hvor vi sænker farten, vender udviklingsræset ryggen og i stedet mærker
verden og er til stede i nuet – til gavn for os selv og dem
omkring os. Et liv med øget livskvalitet. Få indblik i en
række forskeres arbejde med livskvalitet.
12/02: Den gode samtale. Carsten Fogh Nielsen, adjunkt i pædagogisk filosofi, Aarhus Universitet
19/02: Stoisk ro i hverdagen. Anders Dræby, ph.d. i
eksistentiel terapi, cand.mag i idéhistorie og filosofi, master i humanistisk sundhedsvidenskab
26/02: Hjernen, fordybelse og koncentration. Troels
Wesenberg Kjær, forfatter, hjerneforsker, professor ved Københavns Universitet og specialeansvarlig overlæge, Sjællands Universitetshospital
04/03: Skønlitteraturens helbredende kraft. Mette
Steenberg, forsker i litteratur, Aarhus Universitet
11/03: En pause i naturen. Dorthe Varning Poulsen,
ph.d., lektor, landskabsarkitektur og planlægning, Københavns Universitet
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Brug din viden aktivt! Til
’Viden med puls’ afprøves
teorierne i praksis.

Sproget i hjernen – hjernen i sproget
Tid: 23/2, 1 søndag, kl. 10.00-16.00

Styrk dit helbred med
kreativitet – vejen til indre
ro, flow og livsglæde

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Holdnummer: 2012-236

Holdnummer: 2012-287

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Ole Lauridsen, lektor emeritus i undervisning
og læring, Aarhus Universitet

I det daglige anser vi sproget for en selvfølgelighed,
men når man går sproget efter i sømmene, er det nok
noget nær, det nærmeste man kommer et mirakel: Lyde
forenes til ord, ord til led, led til sætninger. Denne dag
dykker vi ned i maskinrummet og kigger på, hvor sproget sidder i hjernen, og hvordan det fungerer. Hvordan
lærer vi at tale, og hvordan tilegner vi os nye sprog og
bruger dem, når modersmålet er på plads? Og hvorfor
er sprog overhovedet opstået? Få en grundlæggende
forståelse for sproget i hjernen.

Immunforsvar – kampen i kroppen
Holdnummer: 2012-401
Tid: 23/2, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Ib Søndergaard, cand.scient., Biolearning

Immunsystemet er afgørende for vores overlevelse. Det
kan være for at bekæmpe nye influenzatyper, malaria,
borrelia fra skovflåten eller cancer. Men hvorfor er det
sommetider vanskeligt for immunsystemet at fungere,
som vi gerne vil have det? Forelæsningerne giver en basal introduktion til immunsystemet. Bliv bl.a. klogere på,
hvorfor nogle mennesker får allergier eller autoimmune
sygdomme, og hør om nye tiltag inden for cancerbehandling, malariavacciner samt opdagelser af sammenhænge mellem kroppens tarmflora og sygdomme som
allergi og diabetes. Undervisningen tager afsæt i bogen
’Immunforsvar – kampen i kroppen’ (Forlaget Praxis).

Tid: 1/3, 1 søndag, kl. 10.15-15.30
Pris: 370 kr., studerende 225 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet,
Tuborgvej 164
Underviser: Lærke Egefjord, læge,
forfatter og billedkunstner

Drømmer du om at lukke kunsten
og kreativiteten ind i dit liv? Eller at
genfinde dit kreative jeg? Og har du
nogensinde spekuleret over, om din
tur på kunstmuseet er andet end en
dejlig luksus? Måske ligefrem gavnlig
for dit helbred? Dagen giver et indblik i, hvordan kunst og kreativitet
kan dæmpe symptomer på eksempelvis stress, angst, depression og
demens. Samtidig bliver du klogere
på, hvorfor vi ofte anser kreativiteten
som noget, der er forbeholdt de få, og
hvordan du selv skaber de optimale
rammer for at opleve følelsen af flow
og livsglæde, som en kreativ stund
kan give dig. Gennem guidede kreative øvelser får du styrket dit kreative
selvværd og får redskaber til at leve
et aktivt, kreativt liv.
10.15:

Kunst og kreativitet på
recept?
12.45: Forskellige guidede kreative øvelser

Kort og godt om ADHD
Holdnummer: 2012-065
Tid: 9/3, 1 mandag, kl. 17.30-20.15
Pris: 220 kr., studerende 135 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164
Underviser: Per Hove Thomsen,
overlæge og professor i børne- og
ungdomspsykiatri, Aarhus Universitet
og Børne- og Ungdomspsykiatrisk
Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Psykiatrien, Skejby

Hvad er ADHD? Hvorfor får man
ADHD? Hvad kan man selv gøre, og
hvordan kan man hjælpe, hvis man
er forældre eller tæt på et menneske
med ADHD? Få kort og klar viden
om ADHD, om symptomer, årsager
og behandling, særlige forhold for
børn, unge og voksne med ADHD, og
om hvordan man kan forholde sig til
ADHD i hverdagen. Undervisningen
giver viden og råd med fokus på opmærksomhed, hyperaktivitet, impulsivitet og andre vanskeligheder som
søvn- og spiseproblemer. Forelæsningen tager afsæt i bogen ’Kort &
godt om ADHD’ (Dansk Psykologisk
Forlag) og henvender sig til forældre,
lærere, pædagoger, behandlere, ledere
og alle andre med interesse for emnet.
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Sunde børns problemer

En god mavefornemmelse – bakterier

Jungs psykologi og filosofi

Holdnummer: 2012-143

Holdnummer: 2012-082

Holdnummer: 2012-283

Tid: 11/3, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15

Tid: 16/3, 3 mandage, kl. 17.30-19.15

Pris: 280 kr., studerende 160 kr.

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Tid: 16/3, 5 mandage, kl. 19.45-21.30
(Ingen undervisning 6/4 og 13/4)

Pris ink. bog: 480 kr., studerende 360
kr. inkl. bog (værdi 249 kr.)

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169,
Tuborgvej 164

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Lars Rasborg, cand.psych.,
praktiserende psykolog

Emma på tre år afviser sin mor og vil
kun have hjælp af sin far. Mads på 14
år passer ikke skolen. Det er eksempler på sunde børns problemer. I en
tid, hvor mange børn får psykiatriske
diagnoser, er det vigtigt at fortælle,
at børn faktisk godt kan være sunde,
også selv om nogle har afgrænsede
problemer. Særligt fordi det i mange
tilfælde er muligt for forældrene selv
med passende vejledning at afhjælpe
problemerne, eventuelt i samarbejde
med barnets pædagoger og lærere.
Aftenen tager afsæt i den nye udgave af bogen ’Sunde børns problemer’
(Akademisk Forlag), som kan tilkøbes.

Kort og godt om gigt.
Slid- og leddegigt

I vores tarmsystem lever omkring 1,5 kg bakterier i et
tæt fællesskab med os som vært. Ved at sikre bakterierne et gunstigt og næringsrigt miljø udfører bakterierne
til gengæld en række livsvigtige funktioner, som vi ellers
ikke selv kan udføre. Bl.a. hjælper de os med at nedbryde
og optage næringsstoffer, bidrager til dannelse af visse vitaminer og hormoner og er således afgørende for
vores daglige liv. Vi har alle vores egen unikke bakteriesammensætning, som kan beskytte os. Nyere forskning peger på, at en ugunstig sammensætning af disse
bakterier er forbundet med sygdomme som fedme eller
type 2-diabetes. Bliv klogere på, hvilken betydning tarmens bakterier har for vores sundhed.
16/03: Hvad er bakterier? Martin Iain Bahl, seniorforsker i tarmmikrobiologi, DTU Fødevareinstituttet
23/03: Tarmens bakterier og kost. Henrik Munch
Roager, postdoc i klinisk ernæring, Københavns
Universitet
30/03: Tarmens bakterier og sygdomme – muligheder for behandling ved/af bakterier. Trine
Nielsen, læge og ph.d. i tarmbakterier, The
Novo Nordisk Foundation Center for Basic
Metabolic Research, Københavns Universitet

Holdnummer: 2012-223
Tid: 11/3, 1 onsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164

Førstehjælp til dit følelsesliv
Holdnummer: 2012-255

Underviser: Mogens Pfeiffer Jensen,
overlæge og klinisk lektor i reumatologi,
Aarhus Universitet

Tid: 16/3, 3 mandage, kl. 19.45-21.30

Smerter, ømme og stive led og nedsat bevægelighed. Slidgigt er en folkesygdom, og det er langt den mest
udbredte af alle gigtsygdomme. Over
300.000 danskere har fået diagnosen, og nogle lever fint med sygdommen, mens andre lider af voldsomme
smerter, nedsat bevægelighed og
forringet livskvalitet. Leddegigt er
en inflammatorisk gigtsygdom, og
ca. 1.700 personer får hvert år stillet
diagnosen kronisk leddegigt i Danmark. Sygdommen rammer kvinder
tre gange så hyppigt som mænd.
Men hvad er gigt egentlig? Hvad er
forskellen på slid- og leddegigt, og
hvad kan man selv gøre for at bevare
et godt og aktivt liv? Hør om sygdommenes årsager, symptomer og
behandlingsmuligheder.

Underviser: Irene Henriette Oestrich, specialistpsykolog,
ph.d., Region Hovedstadens Psykiatri, Sankt Hans Hospital

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169,
Tuborgvej 164

Angst, jalousi, tristhed, vrede og glæde. Følelser er livskraft, men giver tit anledning til smerte. Vi er alle i vores
følelsers vold og vil gerne være fri for smerte og få mere
glæde og lyst. I den sunde udvikling lærer vi at regulere vores følelser, men rigtig mange mennesker kæmper
med følelseslivet, og det skaber kritiske situationer, forkerte beslutninger og stjæler de positive oplevelser. Få
indblik i, hvad følelser er, hvorfor og hvordan de opstår,
og få viden om psykologiens muligheder for at hjælpe
med følelsesregulering.
16/03: Følelser og følelsesmæssig intelligens
23/03: Accept og tolerance
30/03: Lad dine følelser arbejde for dig
og ikke imod dig

Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164
Underviser: Aksel Haaning, lektor i
filosofi, Roskilde Universitet

Psykoanalysens historie er ikke, hvad
vi troede for bare 10-15 år siden. Moderne videnskabshistorie vender op
og ned på mange vante forestillinger.
Det gælder også den schweiziske
psykiater C.G. Jungs psykologi og
filosofi. Mange nye skrifter, også af
Jung selv, er i dag udgivet og flere er
stadig under udgivelse. I dag fremstår C.G. Jung (1875-1961) som en af
det 20. århundredes store tænkere
og kulturanalytikere. Forelæsningsrækken giver et overblik over den
moderne forskning og placerer Jungs
analyser af den europæiske mentalitet i mellemkrigsårene og under den
kolde krig i en aktuel kontekst. Undervisningen tager afsæt i bogen ’Jung
– en stemme fra dybet’ (Akademisk
Forlag).
16/03: Psykoanalysen i videnskabshistorisk kontekst:
Udvikling af, hvad Jung
kalder den ’konstruktive
metode’ (1900-ca. 1921)
23/03: Den enkeltes vision af
kollektivets problem: ’Liber
Novus’ (Den røde Bog),
skrevet mellem 1913 og 1930
30/03: Jung på sporet af det
ukendte balanceprincip:
Individuation og kulturelle
paralleller (1918-1929)
20/04: Den kulturhistoriske analyse af den vestlige mentalitet i mellemkrigsårene:
”Europa, vores største
problem …” (1929-1945)
27/04: Revurdering af kristendommen: Opdagelse af den
glemte eros (1945-1961)
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Alt hvad du bør vide om
psykologi

Demens og Alzheimers sygdom
Holdnummer: 2012-335

Viden med puls:
Gå dig sund

Holdnummer: 2012-149

Tid: 21/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Holdnummer: 2012-089

Tid: 18/3, 6 onsdage, kl. 17.30-19.15
(Ingen undervisning onsdag den 8/4)
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164

Hvordan fungerer menneskets hukommelse, hvad påvirker vores sociale adfærd, og hvordan udvikles vores
personlighed? Psykologi handler om
at forklare, hvorfor vi mennesker oplever, føler, tænker, handler og udvikler os, som vi gør. Få indblik i de vigtigste milepæle inden for psykologi,
og bliv introduceret til den nyeste viden på området. Forelæsningerne giver desuden redskaber til refleksion
og analyse af psykologiske problemstillinger. Bliv klogere på dig selv, og
få en bedre forståelse og respekt for
menneskers forskelligheder.
18/03: Socialpsykologi. Per Schultz
Jørgensen, professor emeritus i socialpsykologi, Aarhus
Universitet
25/03: Læringspsykologi. Frans
Ørsted Andersen, lektor
i uddannelsesforskning,
Aarhus Universitet
01/04: Udviklingspsykologi.
Peter Krøjgaard, professor i
udviklingspsykologi, Aarhus
Universitet
15/04: Kognitionspsykologi. Robin
Døngart, ekstern lektor
i psykologi, Københavns
Universitet
22/04: Personlighedspsykologi.
Jesper Dammeyer, lektor
i personlighedspsykologi,
Københavns Universitet
29/04: Anvendt psykologi. Thomas
Koester, Director of Applied
Psychology, DesignPsykologi
A/S

2020
%

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Lærke Egefjord, læge, forfatter og billedkunstner samt Rita Knudsen, pårørende til patient med
Alzheimers sygdom

Alzheimers sygdom er den hyppigste årsag til demens,
som kan ramme folk helt ned til 40-års alderen. Men
hvad er demens og Alzheimers sygdom egentlig? Hvordan giver sygdommen sig til kende? Findes der effektiv
medicin, og kan man selv gøre noget for at undgå at blive ramt? Få viden om, hvor langt forskerne er i jagten
på at finde en medicin mod sygdommen, og hvordan
brugen af kunst og kultur kan forebygge udviklingen
af demens og gavne dem, der allerede er ramt. Undervisningen stiller også skarpt på hverdagslivet for både
den demente og de pårørende – i forhold til synet på sig
selv, ægteskab og familie. Rita Knudsen, gift med Aage
Rasmussen, som er kendt fra TV2-dokumentaren, ’Da
Aage forsvandt’ fortæller om livet og hverdagen med en
Alzheimers-ramt ægtemand.
10.00: Fakta om demens og forskningsresultater
12.45: Forebyggelse, stamcelleturisme & kultur
14.15: Livet med en tabubelagt sygdom

Sex – kun for kvinder
Holdnummer: 2012-282
Tid: 22/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 430 kr., studerende 260 kr. (inkl. Tænkepausebogen ’Sex’)
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i
cafeområdet, Tuborgvej 164
Undervisere: Lillan Kempf, overlæge og sexolog, Fertilitetsklinikken Horsens. Ditte Trolle, speciallæge i gynækologi og adjungeret lektor i sexologi, Aarhus Universitet

Sex betyder noget for de fleste af os. Det kan være en
kilde til glæde, velvære, afslapning, nærvær og samhørighed, men også til smerte, sorg og bekymring. Denne
aften sætter vi fokus på kvinder og sex og dykker ned
i en række relevante spørgsmål: Er kvinders sexlyst anderledes end mænds? Hvad bliver kvinder tiltrukket af,
og har de lov til at følge deres lyst? Hvad betyder hormonerne, findes g-punktet og hvor lang tid tager det at
få orgasme? Du kan også få indblik i, hvad en sexologisk
behandling går ud på. Bliv klogere på kvinders seksuelle
længsler, lyster og problemer i alle aldre. Undervisningen tager bl.a. afsæt i tænkepausebogen ’Sex’ (Aarhus
Universitetsforlag), som er inkluderet i prisen.
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Kilde: Statens Serum Institut og
Aalborg Universitet

Tid: 28/3, 1 lørdag, kl. 10.00-15.00
Pris: 370 kr., studerende 225 kr.
Maks. 30 deltagere
Dette arrangement kræver, at du kan gå
5 km i et raskt tempo
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Marina Aagaard, forfatter
og master i fitness og træning

Mange nyder en god gåtur i godt
selskab med naturen, os selv eller en
af vores nærmeste. Vi kan nyde det
smukke landskab, få styr på tankerne
eller have en god samtale. Men kan
vi også blive sundere af at gå? Hvilke
fysiske og psykiske fordele har gåturen? Kan den regelmæssige gåtur for
eksempel være en god erstatning for
fysisk træning? Og hvor langt, hvor
tit og hvor hurtigt skal man gå for at
opnå disse positive helbredsmæssige
virkninger? Vi starter dagen med at
høre om alle de sundhedsmæssige fordele ved gåturen, inden vi skal mærke
det på egen krop på en rask gåtur.

Eksistentiel psykologi
Holdnummer: 2012-280
Tid: 28/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Anders Dræby, ph.d. i
eksistentiel terapi, cand.mag i idéhistorie og filosofi, master i humanistisk
sundhedsvidenskab

Hvad er mon formålet med vores liv?
Det spørgsmål stiller mange af os i en
tid, hvor der mangler plads til at være
menneske. Derfor er den eksistentielle
psykologi særligt populær netop nu.
Eksistentiel psykologi understreger
de sider af livet, som adskiller os fra
dyrene og gør os til mennesker, der
lever sammen med andre mennesker.
Denne psykologi er inspireret af filosofien, og den handler ikke mindst om
at kunne opdage meningen med livet
og finde retning i tilværelsen. Hør,
hvordan vi kan påtage os vores egen
frihed og træffe gode valg i tilværelsen, samtidig med at vi kan håndtere
både modgang og medgang.
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På Folkeuniversitetet får du
mulighed for at komme tæt
på forskerne. Som her til
Vidensmarathon under Hearts
& Minds-festivalen, hvor
professor Albert Gjedde tager
en snak med deltagerne efter
arrangementet.
FPåpPå

Sov godt

Den gådefulde hjerne

Holdnummer: 2012-325

Holdnummer: 2012-279

Relationskompetencer
– styrk dine relationer

Tid: 29/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00

Tid: 20/4, 6 mandage, kl. 17.30-19.15

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Pris: 680 kr., studerende 360 kr.

Holdnummer: 2012-400

Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D169, Tuborgvej 164

Underviser: Poul Jørgen Jennum,
klinisk professor i neurofysiologi og
overlæge, Glostrup Hospital og Københavns Universitet

Vi bruger ca. en tredjedel af livet på
at sove, og bare en enkelt nat uden
søvn minder de fleste om, at søvnen
er vigtig – faktisk livsvigtig. Men
hvad er det, der sker, når vi sover? Og
hvorfor har vi behagelige drømme og
uhyggelige mareridt? Forskning viser, at kroppen arbejder videre, mens
vi sover og sørger bl.a. for at styrke
immunforsvaret, forbedre hukommelsen, regulere appetitten og holde
humøret i top. For mange er søvn en
selvfølge, men ca. 20 % af den danske
befolkning lider af dårlig søvnkvalitet
eller alvorligere søvnsygdomme, som
kræver behandling. Men hvilken grad
af søvnmangel skal der til, for at vi
skal være bekymrede? Og hvilke muligheder er der for behandling?

Vi træffer ofte store beslutninger baseret på
vores mavefornemmelse. Og det handler om
at have hjertet på rette sted. Alligevel er det
i sidste ende vores hjerne, der er det store
kommandocenter for alt i vores liv. Hjernen har
muliggjort, at mennesket har gået på Månen,
skabt mesterværker inden for filosofi, kunst,
litteratur og musik og frembragt avancerede tekniske hjælpemidler. I dette forløb vil en
række eksperter dykke ned i hjernens gåder og
besvare spørgsmål som: Hvorfor er det vigtigt
for hjernen at sove? Hvad betyder musik og
kreativitet for vores hjerne? Og kan vi blive ved
med at lære nyt hele livet igennem?
20/04: Introduktion til din hjerne. Leif Østergaard, professor i neurovidenskab og
centerleder, Aarhus Universitet
27/04: Den sovende hjerne. Poul Jørgen
Jennum, klinisk professor i neurofysiologi og overlæge, Glostrup Hospital
og Københavns Universitet
04/05: Den afhængige hjerne. Jørgen Scheel-Krüger, professor i neuroscience,
Aarhus Universitet
11/05: Den musikalske hjerne. Jesper
Ryberg, professor i etik og retsfilosofi,
Roskilde Universitet
18/05: Den sociale hjerne. Kristian Tylén,
lektor i kognitionsvidenskab, Aarhus
Universitet
25/05: Den lærende hjerne. Ole Lauridsen,
lektor emeritus i undervisning og
læring, Aarhus Universitet

Tid: 20/4, 4 mandage, kl. 19.45-21.30
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164
Underviser: Rikke Dinnetz, cand.mag i kommunikation og journalist

Relationer er det vigtigste, vi har. Hvordan
vores relationer er, har direkte indflydelse på
vores personlige livskvalitet, trivsel på jobbet
og på vores helbred. Relationskompetencer
dækker over kunsten at se og møde et andet
menneske, som det er – uden at ville lave det
om. Det kræver selvindsigt at udvikle en stærk
relationskompetence. Den gode relationskompetence afgør, hvordan vi som mennesker kan
blive bedre til at komme i kontakt med os selv
og med andre mennesker. Med afsæt i ny såvel
som klassisk forskning inden for psykologi og
kommunikation giver forelæsningsrækken dig
indsigter, øvelser og konkrete værktøjer, der
styrker dine relationer på arbejdspladsen, i familien – og med dig selv.
20/04: Styrk kontakten med dig selv og
andre: Selvrefleksivitet, selv-afgrænsning og empati
27/04: Kommunikation, der styrker
relationer: Ligeværdighed, positiv
kommunikation og aktiv lytning
04/05: Bliv bevidst om dit tilknytningsmønster, og hvilken indflydelse det har
på dine relationer
11/05: Hvordan bliver vi relationskompetente forældre, der styrker vores
børns selvværd?
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Fup og fakta om din sundhed

Hold krop og sind i gang

Kender du en psykopat?

Holdnummer: 2012-399

Holdnummer: 2012-489

Tid: 28/4, 5 tirsdage, kl. 17.30-19.15

Tid: 6/5, 3 onsdage, kl. 17.30-19.15

Holdnummer: 2012-398

Pris: 580 kr., studerende 310 kr.

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164

Sundhed er godt stof, og blandt andet derfor bliver vi
konstant bombarderet med – ofte modstridende – budskaber om, hvad der er sundt. Vender kostpyramiden
spidsen opad eller nedad? Styrer tarmbakterier vores
mentale helbred? Er det lige så sundt at løbe 10 km, som
det er at gå 10 km? Man kan let få det indtryk, at det,
der er sundt i den ene uge, er den rene gift i den næste.
Meget forvirrende kan begge budskaber imidlertid være
sande, for mennesket er en kompleks konstruktion. Det,
der er sundt for den ene, kan være mindre hensigtsmæssigt for den anden.

Motion og fysisk aktivitet har mange
positive effekter – for hjerne, krop og
sind. Gennem motion kan du styrke
muskelmasse, knogler og kredsløb,
holde dine kognitive færdigheder
i top og opnå en bedre livskvalitet.
Men hvad skal der egentlig til, for at
de sundhedsmæssige effekter virkelig
batter? Få ny inspiration til en aktiv
hverdag, der holder kroppen rask, sindet skarpt og forbedrer din livkvalitet.

28/04: Fysisk træning – hvor sundt er det, og hvad
skal der til? Michael Kjær, overlæge og klinisk
professor i medicin, Bispebjerg Hospital og
Københavns Universitet
05/05: Hormonbalance. Styrer hormonerne din krop?
Ole Sonne, lektor emeritus i fysiologi, Aarhus
Universitet
12/05: Det humane mikrobiom. Er bakterier dine
venner eller fjender? Søren J. Sørensen, professor i mikrobiologi, Københavns Universitet
19/05: Hvad er sund kost? Lars Ove Dragsted,
professor i klinisk og forebyggende ernæring,
Københavns Universitet
26/05: Gener, sundhed og personlig medicin. Søren
Brunak, professor i bioinformatik og forskningsdirektør, Novo Nordisk Foundation Center
for Protein Research, Københavns Universitet

06/05: Positive fysiske effekter
ved motion. Michael Kjær,
overlæge og klinisk professor i medicin, Bispebjerg
Hospital og Københavns
Universitet
13/05: Motion og hjernen: Læring
og kognitive færdigheder.
Jesper Lundbye-Jensen,
lektor i neurofysiologi og
motorisk kontrol, Københavns Universitet
20/05: Motion, psykisk sundhed og
livskvalitet. Julie Midtgaard
Klausen, seniorforsker, lektor
og psykolog, Rigshospitalet
og Københavns Universitet

Man kan godt hygge sig med
venner og drinks og blive
klogere samtidig. Som her
til Intelligente Cocktails med
litteraturforsker Simona
Zetterberg Gjerlevsen om
drukdigtere.
ForeFHvorHVo

Tid: 2/6, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164
Underviser: Tine Wøbbe, chefpsykolog
ved Psykiatrisk Center Sct. Hans

De fleste af os vil nok mene, at vi ikke
møder ret mange psykopater i hverdagen. Vi hører om dem i TV, eller fascineres af fiktive karakterer som Dr.
Hannibal Lecter i ’Ondskabens øjne’
eller Patrick Bateman i ’American
Psycho’. Psykopater er bl.a. kendetegnede ved at være samvittighedsløse, manipulerende, charmerende
og ofte aggressive. Men psykopati
kan komme til udtryk i både større og
mindre grad. I Danmark antager man,
at der findes omkring 250.000 psykopater. Det betyder, at vi hver især
kender én – måske to. Så hvad dækker begrebet egentlig over? Hvornår
er man psykopat? Hvor møder man
dem typisk, og hvordan tackler man
en psykopat? Undervisningen tager
bl.a. afsæt i bogen ’Kort og godt om
psykopati’, der er på vej fra Dansk
Psykologisk Forlag.
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Fri af angst
– hjælp til børn og unge
Holdnummer: 2012-289
Tid: 2/6, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale
C001 (indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164
Underviser: Sonja Breinholst, aut.cand.psych.,
postdoc i psykologi, Københavns Universitet

Omkring 10 % af alle børn opfylder de diagnostiske kriterier for én eller flere angstlidelser i
barn- og ungdommen. Ubehandlet angst har
massive negative kort- og langsigtede konsekvenser for barnets og den unges udvikling.
I barndommen er angsten sammenfaldende
med øget risiko for mobning, skolevægring,
skolefaglige vanskeligheder og social isolation.
Ubehandlet angst føres videre ind i voksenlivet
og medfører en øget risiko for misbrug og depression. Men hvad er angst egentligt? Hvornår er det normalt at være bange og bekymre
sig, og hvornår bliver det et problem, der forstyrrer barnets mulighed for normal udvikling?
Undervisningen giver håndgribelig viden og
værktøjer til forebyggelse af angst ved en introduktion til teknikkerne i kognitiv adfærdsterapi – trin for trin. Forelæsningen tager afsæt
i bogen ’Fri af angst – en forældrehåndbog’
(Akademisk Forlag).

Robuste børn
Holdnummer: 2012-290
Tid: 3/6, 1 onsdag, kl. 17.30-20.30
Pris: 220 kr., studerende 135 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale
C001 (indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164
Underviser: Per Schultz Jørgensen, professor
emeritus i socialpsykologi, Aarhus Universitet

Hvordan giver vi vores børn et godt liv? Det
spørgsmål stiller rigtig mange forældre sig i
en opbrudstid som vores. Vi ved, at børn skal
kunne tage stilling til mange udfordringer, tage
ansvar for deres eget liv, være sociale og kompetente og have tillid til sig selv. De skal tro
på, at de klarer det. Men hvordan giver vi børn
disse egenskaber og karaktertræk i en verden,
hvor mange af de gamle normer er kastet op i
luften? Mange børn og unge løber ind i store
udfordringer både socialt og psykisk – kan vi
forebygge, at det sker? Og hvordan skaber vi
en god kultur i familien, daginstitutionen og
skolen? Professor Per Schultz Jørgensen har et
bud på en forståelse, der handler om karakterdannelse og robusthed. Det udvikles hos børn i
et fællesskab, der stiller krav om at bidrage, og
hvor børn støttes til at udvikle et indre kompas. Forelæsningen tager afsæt i bogen ’Robuste børn’ (Kristeligt Dagblads forlag).
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Omkring 15 % af den danske befolkning
har haft migræne inden for et år og
mere end 80 % af befolkningen har haft
spændingshovedpine inden for et år.
Kilde: Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Hovedpine

Hjernemad

Holdnummer: 2012-258

Holdnummer: 2022-243

Tid: 3/6, 1 onsdag, kl. 19.30-21.15

Tid: 1/9, 6 tirsdage, kl. 17.30-19.15

Pris: 160 kr., studerende 110 kr.

Pris: 680 kr., studerende 360 kr.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D169, Tuborgvej 164

Underviser: Sebastian Bao Dihn Bui,
ph.d.-studerende i medicin, Aalborg
Universitet

De fleste kender til at have hovedpine og ved, hvor ubehageligt det
er. Men vidste du, at det er en af de
mest hyppigt udbredte neurologiske
lidelser? Hele 47 % af alle voksne
lider af en aktiv hovedpinesygdom,
og det kan være voldsomt invaliderende og ødelægge livskvaliteten
for dem, der kæmper med det. Men
hvad er det, der gør hovedpine til en
helt særlig form for smerte? Og hvad
er forskellen på forskellige slags hovedpiner? Hvad kan man gøre for at
behandle den?

Hjernen og læring
Holdnummer: 2022-074
Tid: 13/8, 1 torsdag, kl. 10.30-16.30
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164
Underviser: Ole Lauridsen, lektor emeritus i undervisning og læring, Aarhus
Universitet

Ingen er i tvivl om, at læring sker
i – og med – hjernen, men hvad ved
vi egentlig om det, der går for sig i
hjernekisten? Gennem de seneste
20-30 år er vores viden på området
vokset betydeligt, og vi kan nu sige
en del om, hvordan vi lærer, og om
hvad der kan gøre det lettere for os
at lære. Få indblik i hjernens anatomi
og i hukommelsen samt en håndfuld
strategier til at kunne bemestre en
god og effektiv læring.

Kan vi spise os til et bedre mentalt helbred?
Hjernemad er et ord, der er dukket op i det
offentlige rum. Det pointerer en vigtig sammenhæng mellem hjerne, kost, mave og tarme,
som tidligere har været overset. Så hvordan
påvirker kosten rent faktisk vores hjerne? Er
der nogle særlige fødevarer, der egner sig godt
til at give vores hjerne energi? Hvad er sammenhængen mellem tarmen og hjernen? Kan
vi ændre vores sind gennem måden, vi spiser
på? Få svarene på de gådefulde sammenhænge mellem hjernen og mad.
01/09: Introduktion til hjernen og hvorfor
den har brug for mad. Per Bendix
Jeppesen, lektor i endokrinologi,
Aarhus Universitetshospital
08/09: Tarmen – den tredje hjerne? Anders
Abildgaard, læge, ph.d., Institut for
Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
15/09: Hjernekemi og spiseadfærd. Jakob
Linnet, dr.med., ph.d., cand.pscyh.aut,
leder af klinik for ludomani og BED,
Odense Universitetshospital
22/09: Toptrimmede tarme og tanker. Mette
Borre, klinisk diætist, Aarhus Universitetshospital
29/09: Mindful spisning. Niels Viggo Hansen, ph.d., filosof, fysiker. Forsker i
mindfulness, Interacting Minds Center,
Aarhus Universitet
06/10: Hjernens aldring – kan den påvirkes
af det, vi spiser? Morten Scheibye-Knudsen, læge, lektor i aldring,
Center for Sund Aldring, Københavns
Universitet
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Stoisk ro i hverdagen
Holdnummer: 2022-039
Tid: 2/9, 6 onsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164
Underviser: Anders Dræby, ph.d. i eksistentiel terapi,
cand.mag i idéhistorie og filosofi, master i humanistisk
sundhedsvidenskab

Udtrykket ’at have en stoisk ro’ bruges om personer, der
har et fuldstændigt overblik og en uændret væremåde,
uanset hvad der sker. Det er ikke uden grund, at stoicismen de seneste årtier har vundet fornyet fokus inden for
såvel filosofi, psykologi og psykoterapi. Stoikerne forstår
filosofien som en praktisk livsform, der skal hjælpe mennesket til at opnå sindsro og livsudfoldelse i vanskelige
tider. Bliv grundigt introduceret til stoicismens livsfilosofi, og hør, hvad den stoiske tilgang har at tilbyde det
moderne menneske, som lever i en foranderlig verden.

”Foredragsrækken Stoisk ro i hverdagen gav
mig et sprog til at tale om de værdier i og
perspektiver på hverdagen, som jeg længe har
mærket spire i mig, men ikke selv har kunnet
formulere.”
Deltagerkommentar på “Stoisk ro i hverdagen”
Maia, 36 år, på forældreorlov, Birkerød

Slip bekymringerne
Holdnummer: 2022-036
Tid: 14/12, 1 mandag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, Tuborgvej 164
Underviser: Maiken Lykke Christiansen, cand.psych, McT-I certificeret psykolog

Positiv psykologi i hverdagen
Holdnummer: 2022-238
Tid: 21/10, 5 onsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169,
Tuborgvej 164

Stress, sygdom og kriser. Der vil altid eksistere dårligdomme og udfordrende situationer i hverdagen, som kan
optage vores tanker negativt, dræne os for energi og få
os til at miste overblikket. Positiv psykologi er en nyere
gren af psykologien, som fokuserer særligt på det velfungerende og det forebyggende og fokuserer på, hvordan
man kan trives og fungere godt i hverdagen. Positiv psykologi er opstået, fordi man inden for psykologien i mange år har haft et dominerende fokus på behandling frem
for forebyggelse – af fx stress og psykiske sygdomme.
21/10: Introduktion til den positive psykologi.
Hans Henrik Knoop, lektor i psykologi, Aarhus
Universitet samt ekstraordinær professor,
North-West University, SA
28/10: Lykke i hverdagen. Jonas Fisker, autoriseret
psykolog og ph.d.-studerende, Psykiatrisk
Center København
04/11: Motivation i hverdagen. Ib Ravn, lektor i organisatoriske vidensprocesser, Aarhus Universitet
11/11: Flow i hverdagen. Frans Ørsted Andersen, lektor i uddannelsesforskning, Aarhus Universitet
18/11: Mental robusthed i hverdagen. Ida Thrane
Hertz, cand.mag. i psykologi og kommunikation, chefkonsulent, Center for Mental Robusthed

Det er en udbredt opfattelse, at den bedste måde at takle kriser på, er ved at bearbejde dem. Vi taler, tænker og analyserer i et forsøg på at tømme rygsækken for
dårlig bagage. Men ifølge banebrydende ny forskning inden for metakognitiv terapi
bør sindet betragtes som en si, hvor alt passerer, med mindre vi selv aktivt vælger at
holde fast i det. Brug denne aften som en introduktion til metakognitiv terapi, og få
øvelser til at arbejde med at løse konkrete bekymringer. Undervisningen tager bl.a.
afsæt i bogen ’Lev mere, tænk mindre’ (Politikens forlag).

Hvad gør man, når barnet ikke vil?
Holdnummer: 2022-014
Tid: 14/12, 1 mandag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, Tuborgvej 164
Underviser: Lars Rasborg, cand.psych., praktiserende psykolog

Hvad gør du, når dit barn ikke vil som du, og dine forsøg på at løse problemet ikke
virker? Mange hører og læser om den ene metode efter den anden, afprøver dem
uden det store held og bliver mere og mere forvirrede. Alle metoder kan noget, men
ingen kan alt. På denne aften får du et landkort, der tegner stier i metodejunglen. Det
giver dig et overblik over, hvilke veje, der er bedst at gå i netop dit tilfælde. Aftenen
bygger på bogen ’Børn, metoder og relationer’, som er planlagt til udgivelse på Akademisk Forlag i efteråret 2020.

Kunsten at leve et meningsfuldt liv
Holdnummer: 2022-046
Tid: 15/12, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, Tuborgvej 164
Underviser: Jesper Bay-Hansen, speciallæge og specialist i klinisk sexologi

Flere og flere danskere efterlyser større glæde og mere mening i livet. Men hvordan
får man det? Få indblik i, hvorfor meningsfuldhed er en meget vigtig del af alle menneskers trivsel. Med afsæt i den nyeste viden om livsglæde, mening, autenticitet,
robusthed og trivsel kan du i denne forelæsning blive klogere på kunsten at leve et
meningsfuldt liv. Undervisningen tager afsæt i udgivelserne ’Livskunst i praksis’ og
’Hullerne i livet – og livet i hullerne’ (Forlaget Ella).

Bag om Folkeuniversitetets forskere

Smager kyllinger fra
slægtsgårde mon bedre?
Peter Yding Brunbech
Leder af HistorieLab – Nationalt Videncenter
for Historie- og Kulturarvsformidling

Et kig på varerne i køleskabet giver et indblik i, hvad
vi forestiller os er vores fælles historie, fortæller Peter
Yding Brunbech fra HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling. Vikinger og
bondesamfund fylder meget på etiketterne.
Når vi køber mælk med græssende køer på kartonen, kyllinger fra Hopballe
Mølle (nu i 6. generations eje) eller marmelade fra Den Gamle Fabrik (den
ægte siden 1834!), køber vi samtidig fortællingen om, at vi kommer fra et
bondesamfund i en udefinerbar fortid. ”Ideen om bløde kornmarker fylder
utrolig meget for os i forhold til, hvor få der arbejder der,” siger Peter Yding
Brunbech, leder af HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og
Kulturarvsformidling i Jelling.
”Henvisninger til bondesamfundet vækker en genklang i os og styrker en
ur-identitet, vi føler: Vi er fra en bondekultur. Det er ikke som sådan forkert,
men vi bestemmer selv, hvor meget det skal fylde for os. Vi kunne også
have valgt at fremhæve arbejderkulturen eller velfærdssamfundet, eller
vi kunne helt lade være med at identificere os med noget historisk. Men
reklamer, der henviser til bondesamfundet, virker åbenbart godt, så dén
fortælling bliver ofte den fremherskende,” siger han.
Vi er alle historiefortællere
Via indkøbskurven viser almindelige borgere, hvilke dele af historien de
gerne vil fremhæve, forklarer han. For ét er sikkert: I reklameverdenen holder man kun fast i en fortælling om et produkt, hvis den virker. Så når vi nu
i generationer har kunnet købe marmelade fra Den Gamle Fabrik, så er det,
fordi fortællingen om boblende marmeladegryder i mormors landkøkken
fungerer og sælger marmelade.
”Der sker en slags historie-cirkulation, som historikerne ikke har indflydelse
på. Vi har ikke autoritative historiefortællere længere, men vi er på sin vis
alle blevet fortællere, og det sker bl.a. gennem vores forbrug. Det er en
mere demokratisk proces, end man lige skulle tro: Her har historikerne ikke
ret meget at skulle have sagt,” siger han.

Læs hele artiklen på www.fuau.dk
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Fantastiske opdagelser i universet
Holdnummer: 2012-118

Opfindelser der forandrede
hele verden

Tid: 14/1, 5 tirsdage, kl. 19.45-21.30

Holdnummer: 2012-307

Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale
C001 (indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164

Verdensrummet har til alle tider betaget mennesket med dets smukke stjernehimmel og fascinerende uendelighed, og i mange tusinde år
har vi forsøgt at skabe en forståelse af universet. Som da Nicolaus Kopernikus i 1500-tallet
påstod, at Solen, og ikke Jorden, var universets
midtpunkt, og dermed skabte den heliocentriske forståelse af universet – en revolution inden for astronomien og af hele vores verdensopfattelse. Vores nysgerrighed efter at forstå
den fysiske verden omkring os har ført til utallige opdagelser siden hen. Hør om nogle af de
vigtigste, og bliv klogere på, hvad universet er
for en størrelse.
14/01: Det heliocentriske verdensbillede.
Helge Stjernholm Kragh, professor
emeritus i videnskabshistorie, Niels
Bohr Institutet, Københavns Universitet
21/01: Mikrobølger fra universets fødsel.
Helge Stjernholm Kragh, professor
emeritus i videnskabshistorie, Niels
Bohr Institutet, Københavns Universitet
28/01: Kosmisk stråling – og universets
kosmiske acceleratorer. Jens Olaf
Pepke Pedersen, seniorforsker i klimaændringer, DTU Space
04/02: Sorte huller. Marianne Vestergaard,
lektor i astrofysik, Niels Bohr Institutet
11/02: Et univers af galakser. Lise Bech Christensen, lektor i astrofysik, Niels Bohr
Institutet, Københavns Universitet

Tid: 16/1, 5 torsdage, kl. 17.30-19.15
(ingen undervisning 6/2)
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D174, Tuborgvej 164

Forestil dig en verden uden elektrisk lys eller
internet. Det er næsten umuligt. Teknologien
forandrer nemlig den verden, vi lever i, på både
godt og ondt. Opfindelserne er blevet en fast
del af vores hverdag og af vores samfund som
helhed. Men hvordan er vi endt i den teknologiske verden, vi befinder os i i dag? Med udgangspunkt i en række opfindelser undersøger
vi, hvilke skelsættende konsekvenser de har
haft for samfundet. Vær med, når en række
skarpe forskere undersøger opfindelsernes
forudsætninger, betydninger og konsekvenser,
og bliv klogere på teknologiens store indflydelse på verdenshistorien.
16/01: Fra telegraf til TV. Hans Buhl,
museumsinspektør, Steno Museet
23/01: Elektrisk Lys. Henry Nielsen, lektor
emeritus i videnskabsstudier, Aarhus
Universitet
30/01: Tandbørsten, toilettet og p-pillen.
Morten Arnika Skydsgaard,
museumsinspektør i medicinhistorie,
Steno Museet
13/02: Toget og bilen. Henry Nielsen, lektor
emeritus i videnskabsstudier, Aarhus
Universitet
20/02: Internettet. Kristian Hvidtfelt Nielsen,
lektor i videnskabsstudier, Aarhus
Universitet

Kemiske eksperimenter
– prøv gerne dette
derhjemme
Holdnummer: 2012-068
Tid: 25/1, 1 lørdag, kl. 12.30-16.00
Pris: 320 kr., studerende 200 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Peter Hald, sikkerhedsleder ved Institut for Kemi, Aarhus
Universitet

Det er både spændende og sjovt at
eksperimentere, men eksperimentet
er også centralt for videnskaben. I århundreder har videnskabsmænd og
-kvinder lavet videnskabelige forsøg
for at blive klogere på, hvad naturen
kan. Denne dag vil du blive præsenteret for en række kemiske eksperimenter, som let kan udføres i et
almindeligt køkken. Og du får lov til
at prøve dem selv i praksis. Forløbet
henvender sig både til undervisere
på skoler, gymnasier og universiteter samt til de nysgerrige, der gerne
vil prøve at have eksperimenterne i
egne hænder. Undervisningen tager
afsæt i bogen ’169 kemiske eksperimenter’ (Aarhus Universitetsforlag).

Natur og univers

Videnskaben bag maden
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Fortællingen om universet

Holdnummer: 2012-469

Bæredygtighed – fra moralsk pegefinger
til etisk kompas

Tid: 19/2, 3 onsdage, kl. 17.15-19.00

Holdnummer: 2012-438

Tid: 24/2, 3 mandage, kl. 17.30-19.15

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164

Mad har en overordentlig stor betydning for vores liv. Og ikke kun
som livgivende og ernærende kilde.
Maden har også social betydning.
Og valget af fødevarer, vi bringer fra
supermarkedets kølediske til vores
eget køleskab, sender også et særligt signal om, hvem vi er, samtidig
med at det har betydning for klodens
klimamæssige tilstand. I denne forelæsningsrække sætter vi fokus på de
naturvidenskabelige aspekter ved
den mad, vi sætter tænderne i. Hvordan fungerer vores smagsløg? Kan
tilberedningen få selv utraditionelle
råvarer til at blive en fast del af det
danske køkken? Og hvilken betydning har fødevarevalgene for vores
sundhed – og for klimaet?
19/02: Smagen og den tilberedte
mad. Mathias Porsmose
Clausen, lektor i gastrofysik,
Syddansk Universitet
26/02: Maden og vores sundhed.
Per Bendix Jeppesen, lektor
i endokrinologi, Aarhus
Universitetshospital
04/03: Fremtidens fødevarer i
et klimaperspektiv. Jørgen
Eivind Olesen, professor
i agroøkologi, Aarhus
Universitet

Tid: 13/2, 5 torsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164

Verden kalder på grøn omstilling og en bæredygtig
fremtid. Vi har den nødvendige viden, teknologi og økonomisk råderum til at gøre noget allerede nu. Men alligevel står psykologiske og politiske hindringer i vejen. Har
vi forstået alvoren? Mangler vi værdimæssige pejlemærker, så vi kan skelne rigtigt og forkert? Og har vi brug
for at udvikle et etisk kompas, så vi kan navigere i de
mange udfordringer og informationer? Få inspiration fra
vidende og engagerede eksperter inden for naturvidenskab, kunst, psykologi, spiritualitet, politik og dannelse.
Forelæserne har alle bidraget til bogen ’Bæredygtighed
– fra moralsk pegefinger til etisk kompas’ (Belling). Bogen kan købes med rabat ifm. den første forelæsning.
13/02: Dit etiske kompas. Lone Belling, cand.phil. og
organisations- og ledelseskonsulent, Liv og
Lederskab
20/02: Klima og filosofi – et oplæg om følelser og
ansvar. Esther Michelsen Kjeldahl, cand.scient.
i filosofi og offentlig politik, medstifter af Den
Grønne Studenterbevægelse
27/02: Hvad venter på den anden side af den grønne
omstilling? – om fantasi og fremtidsvisioners
rolle i klimakampen. Andreas Lloyd, cand.
scient. i antropologi, iværksætter og forfatter
05/03: Klimaet har brug for dig! Jens Friis Lund,
professor i politisk økonomi, Københavns Universitet
12/03: Klimaudfordringen skal ses i sammenhæng
med den større bæredygtighedsdagsorden.
Katherine Richardson, professor i biologisk
oceanografi, Københavns Universitet

Holdnummer: 2012-395
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164
Underviser: Tina Ibsen, astrofysiker og
videnskabsformidler

Hvis vi vil kende vores egen – menneskets – historie, må vi kigge langt
ud i universet. Herfra kommer de
byggesten, som vi og alt omkring os
består af. Vi starter historien for 13,8
mia. år siden med universets dannelse og Big Bang. Herfra fortsætter vi
historien ved at se på, hvordan stjerner dannes, lever og dør i voldsomme supernovaeksplosioner. Vi ser på
spørgsmålet om, hvorvidt de samme
processer er sket flere steder – og
om der mon er grundlag for liv andre
steder i det enorme univers. Forelæsningerne tager udgangspunkt i Tina
Ibsens udgivelse ’Fortællinger om
universet’ (People’s Press).
24/02: Big Bang og stjernedannelse
02/03: Stjerners liv og død
09/03: Planetdannelse – er der
andre derude?

Plantegeografi
– fra Humboldt til Big Data
Holdnummer: 2012-169
Tid: 11/3, 1 onsdag, kl. 18.15-21.00
Pris: 220 kr., studerende 135 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C,
lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166
for gangbesværede), Tuborgvej 164
Underviser: Naia Morueta-Holme,
adjunkt i makroøkologi, Statens
Naturhistoriske Museum, Københavns
Universitet

Lyt til vores nye naturprogram ’Vildspor’
på Radio4 lørdag kl.
10-12 når biologerne Rasmus Ejrnæs,
Lærke Glerup og Emil
Brandtoft rapporterer direkte fra vores
fortryllende natur.

Plantegeografien har til formål at beskrive arters udbredelsesmønstre og
forstå, hvilke mekanismer, der ligger
bag. Feltets rødder går 200 år tilbage
til den tyske videnskabsmand Alexander von Humboldt og den viden, han
tilegnede sig gennem sine eventyrlige
rejser på tværs af Amerika. I dag, i Big
Data-tiden, har forbedringer i metoder og data gjort, at vi er kommet
store skridt videre i vores forståelse
af, hvilke planter, der findes hvor og
hvorfor. Denne aften ser vi nærmere
på Humboldts arv inden for plantegeografien. Og vi kigger på nogle af de
store spørgsmål, som vi nu er tættere
på at besvare.

34

Natur og univers

Helt tæt på. Til vandringsforelæsning om myrer kom deltagerne tæt på myrernes fascinerende univers. Bliv klogere på
myrer og andre fantastiske dyr
til foråret.

Få Få

Ørsted og
elektromagnetismen
– 200-års jubilæum
Holdnummer: 2012-343
Tid: 12/3, 1 torsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Jens Olaf Pepke Pedersen,
seniorforsker i klimaændringer, DTU
Space

H.C. Ørsted er en af Danmarks største
videnskabsmænd og verdenskendt
for sin opdagelse af elektromagnetismen, som vi i 2020 kan fejre 200-året
for. Det er en af de opdagelser, som
har ændret menneskers materielle
vilkår mest. Ørsted var samtidig en
forsker, der forenede en dyb religiøsitet med sin videnskab, og hans opdagelse passede smukt i hans holistiske
syn på verden. For Ørsted var hele tilværelsen en åbenbaring af guddommelig fornuft, og et af beviserne var
netop den sammenhæng, han fandt
mellem elektricitet og magnetisme.
I forelæsningen belyses Ørsteds opdagelse, nogle af hans filosofiske og
religiøse overvejelser, og hvordan
udsigterne er til at finde den endelige
forenede teori om alting.

Klima i fortid, nutid og fremtid

De skabte astronomien

Holdnummer: 2012-327

Holdnummer: 2012-254

Tid: 16/3, 6 mandage, kl. 17.30-19.15
(ingen undervisning 6/4 og 13/4)

Tid: 17/3, 2 tirsdage, kl. 17.15-19.00

Pris: 680 kr., studerende 360 kr.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D168a, Tuborgvej 164

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164

Vi sveder i de varme somre, ser hjerteskærende naturdokumentarer, og svenske Gretha Thunberg råber vagt
i gevær til politikere, kendisser og religiøse overhoveder
verden over. Den seneste af FN’s klimarapporter spår
dystre udsigter allerede ved en temperaturstigning på
bare 1,5 gr. siden industrialiseringen. Ifølge forskerne
skal vi til at smøge ærmerne op for at komme klimaforandringerne til livs. Men er det allerede for sent? En
række af landets skarpeste klima-eksperter tager fat
ved roden af udfordringerne og ser fremad på både store og små løsningsmuligheder.
16/03: Hvad er klima? Om Jordens klimasystemer og
de store kredsløb. Jens Olaf Pepke Pedersen,
seniorforsker i klimaændringer, DTU Space
23/03: Klimaforandringer i historisk perspektiv.
Mads Faurschou Knudsen, lektor i geoscience,
Aarhus Universitet
30/03: Naturens reaktioner på klimaforandringerne.
Naia Morueta-Holme, adjunkt i makroøkologi,
Statens Naturhistoriske Museum, Københavns
Universitet
20/04: Nøglen til bæredygtig adfærd. Simon Elsborg
Nygaard, konsulent og ekstern lektor i bæredygtighedspsykologi, Aarhus Universitet
27/04: Lysegrønt håb – klimaetiske tanker. Mickey
Gjerris, cand.theol., lektor i bioetik, Københavns
Universitet
04/05: Kan teknologien standse klimaforandringerne? Philip Loldrup Fosbøl, lektor i kemiteknik,
Danmarks Tekniske Universitet

Pris: 280 kr., studerende 160 kr.

Undervisere: Helle Stub, cand.scient.
i astronomi, fysik og matematik og
Henrik Stub, cand.scient. i astronomi,
fysik og matematik

Det astronomiske verdensbillede, vi
kender i dag, er gradvist opbygget
gennem århundreder. Det er sket
ved, at utallige astronomer gennem
historien har leveret brikker til astronomiens puslespil. På dette forløb
retter vi fokus mod astronomerne
bag disse opdagelser, og fortæller
den mere personlige historie om et
udvalg af astronomer og de opdagelser og teorier, de bragte ind i den
astronomiske verden.
17/03: Kvinder i astronomiens
historie
24/03: De skabte teleskoperne

Natur og univers

Aben, der blev verdens herre

Klodens fantastiske dyr

Verdens vildt interessante vejr

Holdnummer: 2012-329

Holdnummer: 2012-326

Holdnummer: 2012-360

Tid: 29/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00

Tid: 28/4, 5 tirsdage, kl. 17.15-19.00

Tid: 6/5, 3 onsdage, kl. 17.15-19.00

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Pris: 580 kr., studerende 310 kr.

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Pris inkl. bog: 660 kr., studerende 490 kr.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D165, Tuborgvej 164

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D165, Tuborgvej 164

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Undervisere: Ole Høiris, docent emeritus i
antropologi, Aarhus Universitet og Peter K.A. Jensen, klinisk lektor i human genetik og overlæge,
Aarhus Universitet

De seneste 150 år har forskere søgt efter sandheden om det første menneske. Men med syv
millioner års historie, og et utal af tidligere
menneske-arter, kan man kun opstille sandsynlige forløb. Bliv klogere på menneskets
evolution, udvandringen fra Afrika til resten
af verden, og hvordan mennesket udviklede
sig til at blive et tobenet, skaldet og tænkende
væsen. Undervisningen tager udgangspunkt i
udgivelsen ’Evolutionens menneske – menneskets evolution’ (Aarhus Universitetsforlag),
der kan tilkøbes forelæsningen.

Fremtidens digitale teknologier
Holdnummer: 2012-492
Tid: 27/4, 4 mandage, kl. 19.45-21.30
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale
C001 (indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164

Forestil dig en hverdag, hvor dit SmartWatch
fortæller dig, om du er ved at blive syg, hvor
dine briller viser data om fx den by, du går
rundt i, eller hvor du får leveret varer til døren med droner eller selvkørende biler. Den
digitale udvikling tordner afsted, og nye muligheder blomstrer for øjnene af os. Big Data,
Blockchain, Internet of Things – vi når knapt
nok at forstå teknologien, før de spås at få en
enorm indflydelse på vores fremtid. Hør om
nogle af de digitale teknologier, som eksperterne mener vil revolutionere verden og ændre
vores hverdag.
27/04: Big Data. Bjarne Kjær Ersbøll, professor og sektionsleder ved DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet
04/05: Blockchain. Kim Peiter Jørgensen,
videnskabelig assistent, IT-Universitetet i København
11/05: Kunstig intelligens. Martin Mose
Bentzen, lektor ved DTU Management
Engineering, Danmarks Tekniske
Universitet
18/05: Internet of Things (IoT). Sarah Renée
Ruepp, lektor i telekommunikation,
Danmarks Tekniske Universitet og
Martin Nordal Petersen, lektor i telekommunikation, Danmarks Tekniske
Universitet

Fascinationen er i højsædet, når vi
i denne forelæsningsrække dykker
ned i dyrenes forunderlige verden. En
række skarpe forskere præsenterer
dig for dyregrupper og arter, der hver
især lever på helt utrolige måder. Tag
med kloden rundt, og mød alt fra havets giganter til myrerne under terrassen. Og bliv præsenteret for den
nyeste, danske forskning i nogle af
Jordens mange spektakulære arter.
28/04: Danmarks dybe fortid
– brachiopoder og fisks
fortælling om massedød. Ane Elise Schrøder,
Erhvervs-ph.d.-studerende i
palæontologi, Museum Mors
og Statens Naturhistoriske
Museum, Københavns Universitet
05/05: Hvalernes skjulte liv. Katja
Vinding Petersen, hvalbiolog,
underviser og kursusansvarlig ved DIS – Study Abroad
12/05: Arktiske insekter – ofre
for klimaændringer? Toke
Thomas Høye, seniorforsker i biodiversitet, Aarhus
Universitet
19/05: Store Danmark på vandfuglenes verdenskort. Preben
Clausen, seniorforsker i vildtbiologi, Aarhus Universitet
26/05: Myren og mennesket. Hans
Joachim Offenberg, seniorforsker i plante- og insektøkologi, Aarhus Universitet
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Underviser: John Cappelen, seniorklimatolog,
Danmarks Meteorologiske Institut

Der er mange indlæg og aktører i snakken om
klimaforandringer og ekstremt vejr, og man kan
godt bliver forvirret på flere planer. Men hvordan hænger det hele egentlig sammen, og hvordan er vejret rent faktisk rundt omkring i verden.
Slog sommeren 2018 herhjemme alle varmerekorder, og er den årlige mængde nedbør steget
de senere år? I denne forelæsningsrække sætter
vi fokus på det, som danskerne elsker at tale om
og brokke sig over. Vi ser på verdens forskellige
vejr, og hvor vildt det kan blive.
06/05: Væsentlige aspekter i det
globale klimasystem
13/05: Vejr og klima forskellige steder
på kloden
20/05: Ændringer i klimaet i fortid og
fremtid

Jordens klima og
klimaforandringer
Holdnummer: 2022-049
Tid: 11/8, 1 tirsdag, kl. 10.30-16.30
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D169, Tuborgvej 164
Underviser: Jens Olaf Pepke Pedersen, seniorforsker i klimaændringer, DTU Space

Klimaet er i forandring over hele kloden. Det
ser vi bl.a. ved et voldsommere vejr og ved, at
temperaturen på kloden er stigende. Men hvad
er klimaet egentligt for en størrelse? Hvorfor
opstår der ændringer i dette klima? Og hvilke
konsekvenser kan det have for os? Bliv klogere
på Jordens klimasystemer og de store kredsløb. Få indblik i, hvorfor klimaforandringerne
opstår, hvad de skyldes, og hvilke konsekvenser de kan have for os mennesker.

Tag med ud i naturen
og se, om du kan
gå dig sund.
Læs mere på s. 26
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Altings begyndelse

Ny medicin fra planter

Universets fundamentale kræfter

Holdnummer: 2022-145

Holdnummer: 2022-042

Holdnummer: 2022-029

Tid: 1/9, 6 tirsdage, kl. 19.45-21.30

Tid: 19/10 og 26/10: kl. 17.15-19.00.
29/10 kl. 16.30-18.00

Tid: 19/10, 5 mandage, kl. 17.30-19.15

Pris: 420 kr., studerende 250 kr.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174,
Tuborgvej 164

Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C,
lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166
for gangbesværede), Tuborgvej 164

Det er svært ikke at fortabe sig i naturvidenskabens fascinerende forklaringer på vores tilstedeværelse i
verden. Om det er Big Bang, vejen fra
vand til land, menneskets første fodspor eller noget helt fjerde. Men hvordan er egentlig historien om altings
begyndelse, når den bliver belyst af
forskellige fagligheder?
01/09: Big Bang og universet
bliver til. Tina Ibsen, astrofysiker og videnskabsformidler
08/09: Religion og samfundets
begyndelse. Anders Klostergaard Petersen, professor i
religionsvidenskab, Aarhus
Universitet
15/09: Livets oprindelse – fra vand
til land. Tobias Wang Nielsen, professor i zoofysiologi,
Aarhus Universitet
22/09: Menneskenes oprindelse og
tidlige udvikling. Bent Erik
Kramer Lindow, palæontolog, Statens Naturhistoriske
Museum
29/09: Altings begyndelse på film
– dinosaurer og hulemennesker i populærkulturen.
Peter Schepelern, lektor
emeritus i film- og medievidenskab
06/10: Nu er vi her – hvad er så
meningen med det? Mia
Skjold Tvede Henriksen,
ph.d. i pædagogisk filosofi,
Aarhus Universitet

Maks. 30 deltagere
Sted: 19/10 og 26/10: AU, Campus
Emdrup, bygning D, lokale D166,
Tuborgvej 164. 29/10: Rundvisning på
NaturMedicinsk Museum, Universitetsparken 4
Underviser: Jens Soelberg, ph.d.-studerende og kurator, NaturMedicinsk
Museum

Tag med på en tværfaglig forskningsrejse gennem barske bjergegne
og fugtig skov på jagt efter ny og
gammel viden – og vær med til at undersøge, om ikke vores egen historie
med lægeplanter trænger til at blive
set i et nyt lys. Naturens kemi og naturstoffernes samspil med vores krop
har altid været et udgangspunkt for
medicin – fra beroligende kamillete til
nye kræftlægemidler. Planter spiller
stadig en vigtig rolle i både folkemedicin og lægemiddelvidenskab. Men
hvordan bygger vi bro mellem mennesker, planter og videnskab, når vi
ønsker at forstå og anvende planter
som medicin?

Pris: 580 kr., studerende 310 kr.

Alt i verden er påvirket af de fire fundamentale kræfter – den elektromagnetiske kraft, den svage kernekraft,
den stærke kernekraft samt tyngdekraften. Det er dem,
der gør, at mennesker ikke falder fra hinanden, at solen
lyser og at gigantiske galakser støder sammen. Kræfterne er nemlig ansvarlige for alle fysiske vekselvirkninger
i universet.
19/10: Den elektromagnetiske kraft. Ulrik Ingerslev
Uggerhøj, professor i fysik og astronomi, Aarhus
Universitet
26/10: Den svage kernekraft. Troels C. Petersen,
lektor, Niels Bohr Institutet, Københavns
Universitet
02/11: Den stærke kernekraft. Mads Toudal Frandsen,
lektor i partikelfysik, Syddansk Universitet
09/11: Tyngdekraften. Niels Obers, professor i partikelfysik og kosmologi, Københavns Universitet
16/11: Strengteori – Alle kræfterne i én teori. Charlotte Fløe Kristjansen, professor i partikelfysik
og kosmoslogi, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Du tilmelder dig på www.fuau.dk.
Hvis du har spørgsmål, er du
velkommen til at ringe på 8843 8000

Vi sender Kraniebrud på Radio4 i
hverdagene kl. 14-15. Emil Nielsen
er vært. Her med Ole Eggers Bjælde
og Marie Vejrup som puster ud
efter udsendelsen om dommedag.

Få Få

Natur og univers

Velkommen til fremtiden

Kvantefysik og filosofi

Holdnummer: 2022-112

Alt hvad du bør vide om
Danmarks natur

Tid: 20/10, 4 tirsdage, kl. 17.30-19.15

Holdnummer: 2022-246

Tid: 21/11, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00

Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C,
lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166
for gangbesværede), Tuborgvej 164

Det er som bekendt svært at spå om
fremtiden, men med udviklingen af
moderne teknologier og med de klimaudfordringer, vi står overfor, synes
det at være blevet endnu sværere at
sige noget om, hvad fremtiden bringer. Kom med, når en række eksperter
sætter spot på fremtidens tendenser
og udfordringer i forsøget på at sige
noget om, hvilket liv vi kommer til at
leve i fremtiden.
20/10: Hverdagen i fremtiden:
Kunstig intelligens, robotter og selvkørende biler.
Søren Tranberg Hansen,
ph.d. i robotteknologi
27/10: Mennesket i fremtiden:
Genteknologi, etik og det
forbedrede menneske.
Thomas Vorup-Jensen, professor i biomedicin, Aarhus
Universitet
03/11: Maden i fremtiden: Genteknologi, etik og modstandsdygtige fødevarer. Mickey
Gjerris, cand.theol., lektor i
bioetik, Københavns Universitet
10/11: Jorden i fremtiden: Klimaet
og dets udfordringer.
Jesper Theilgaard, stifter
af klimaformidling.dk og
selvstændig

Tid: 22/10, 9 torsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 980 kr., studerende 510 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164

Naturen er alle steder, har sit helt
eget liv og påvirker på mange måder
os mennesker. Naturen er særegen,
fordi den både repræsenterer en
mangfoldighed og en begrænsning.
Den er vild, frodig og føles uendelig,
men den er samtidig indikator for
biodiversitetskrise, klimaændringer
og ressourceudtømning.
22/10: Introduktion: Den biologiske mangfoldighed. Naia
Morueta-Holme, adjunkt
i makroøkologi, Statens
Naturhistoriske Museum,
Københavns Universitet
29/10: Skove og træer. Vivian
Kvist Johannsen, ph.d. og
seniorforsker ved Institut for
Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns
Universitet
05/11: Vilde planter. Conny Bruun
Asmussen Lange, lektor i
botanik, Københavns
Universitet
12/11: Vejr og klima. John Cappelen, seniorklimatolog,
Danmarks Meteorologiske
Institut
19/11: Pattedyr. Thomas Secher
Jensen, seniorforsker emeritus, Naturhistorisk Museum
26/11: Insekter. Philip Francis
Thomsen, lektor i økologi,
Aarhus Universitet
03/12: Fisk. Peter Rask Møller,
lektor i zoologi, Statens
Naturhistoriske Museum
10/12: Padder og krybdyr. Arne
Redsted Rasmussen, lektor i
konservering, Det Kongelige
Danske Kunstakademi
17/12: Trækfugle. Mark Desholm,
ph.d. i vildbiologi, Dansk
Ornitologisk Forening

Holdnummer: 2022-109
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Jens Olaf Pepke Pedersen,
seniorforsker i klimaændringer, DTU Space

Kvantefysik er en af de mest succesrige teorier,
mennesket endnu har udviklet. Den har givet
os indsigt i atomernes verden og gjort det muligt at udvikle helt nye teknologier. Men det er
også en fysisk teori, som beskriver fænomener,
vi ikke kender fra vores dagligdag, og som vi
ikke har noget godt sprog for. Hvad fortæller
kvantefysikken os om verden, og hvad er de filosofiske konsekvenser heraf?

Mere end 98 % af
alle bjergarters
vægt udgøres af kun
otte grundstoffer.
Kilde: Den store danske

Mineraler – fra kvarts og feldspat
til guld og ædelsten
Holdnummer: 2022-082
Tid: 21-22/11, 1 weekend, kl. 10.00-16.00
Pris: 820 kr., studerende 500 kr.
(inkl. kompendium)
Maks. 20 deltagere
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Hans Dieter Zimmermann, lektor
emeritus i geologi, Aarhus Universitet

Mineraler er jordklodens elementære byggesten og er absolut uundværlige som råstoffer.
Alt i alt kender man ca. 5.000 forskellige mineraler. Flere hundrede af dem er af stor teknisk
betydning, mens omkring 20 mineraler udgør
omtrent 98 % af hele den faste jord. Kendskabet til netop disse 20 mineraler muliggør at
karakterisere og bestemme alle gængse bjergarter. Forelæsningerne ledsages af øvelser,
hvor vi arbejder med mineralhåndstykker og
lærer at anvende metoder til en sikker mineralbestemmelse.
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Religion
og filosofi

Filosofihistorie – fra år 1900 til i dag

Platons ’Staten’ – at forandre verden

Holdnummer: 2012-140

Holdnummer: 2012-144

Tid: 13/1, 8 mandage, kl. 17.30-19.15

Tid: 13/1, 6 mandage, kl. 19.45-21.30 (ingen undervisning 10/2)

Pris: 880 kr., studerende 460 kr.

Pris: 680 kr., studerende 360 kr.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, Tuborgvej 164

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 (indgang fra
Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164

Forelæsningerne præsenterer nogle af de største og mest betydelige filosoffer, der har eksisteret. Den historiske periode, som strækker sig fra
1900 til i dag, byder på mange afgørende filosofiske idéer og tanker. Lær
at forstå de filosofiske teorier og mennesket bag dem, når vi gennemgår en
perlerække af historiens filosofiske tænkere – fra Wittgenstein, Beauvoir
og Sartre til Habermas og Butler. Bliv nysgerrig på sproget, idéhistorien,
teologien, kønnet og meget mere, når vi præsenterer de tanker, der har
været med til at forme vores samfund, som det ser ud i dag. Kom med, og
bliv klogere på den verden, hvorfra filosofiens væsen udspringer.
13/01: Martin Heidegger: Væren i verden – filosofiens muligheder
efter Guds død. Morten Sørensen Thaning, lektor i filosofi, Institut
for ledelse, politik og filosofi, Copenhagen Business School
20/01: Ludwig Wittgenstein: Sprog, verden, livsform. Thomas
Presskorn-Thygesen, ph.d. og forskningsassistent, Institut for
ledelse, politik og filosofi, Copenhagen Business School
27/01: Simone de Beauvoir: Frigørelse og køn. Cæcilie Varslev-Pedersen, ph.d. i filosofi, New School for Social Research
03/02: Jean-Paul Sartre: Eksistensen går forud for essensen – om
menneskets radikale frihed. Kresten Lundsgaard-Leth, adjunkt i
anvendt filosofi, Aalborg Universitet
10/02: Hannah Arendt: Menneskets vilkår og totalitarismen. Gry Ardal
Printzlau, postdoc i teologi, Københavns Universitet
17/02: Michel Foucault: Videnskabshistorie, magtanalytik og subjektivering. Lars Thorup Larsen, lektor i statskundskab, Aarhus
Universitet
24/02: Jürgen Habermas: Vægten af det bedre argument. Heine Andersen, professor emeritus i sociologi, Københavns Universitet
02/03: Judith Butler og Alenka Zupancic: Væren, politik og seksualitet.
Rasmus Ugilt, postdoc i filosofi, Aarhus Universitet

Underviser: Anne-Marie Eggert Olsen, lektor i filosofi,
Aarhus Universitet

Filosofferne skal til magten, familien afskaffes, og digterne ud af
staten. Sådan læser mange Platons ’Staten’ – et af filosofihistoriens største og mest provokerende værker. Men bogen kan også
læses helt anderledes: Politisk styre skal være fornuftigt, slægt
og køn har ingen betydning i det politiske liv, og kunst og litteratur er afgørende for opdragelsen. ’Staten’ er banebrydende på
mindst to måder: For det første udgør værket grundlæggelsen
af den politiske filosofi. For det andet er det – ikke mindst med
sin sammentænkning af filosofi, politik og pædagogik – et evigt
relevant værk, der søger at hjælpe os til at forandre verden til det
bedre. Få en introduktion til et af filosofihistoriens vigtigste og
mest provokerende værker.
13/01: Introduktion og bog 1: Platon som tænker og forfatter.
Dialogens opbygning, personer og temaer
20/01: Bog 2-3: Samfundsdannelse og pædagogik
27/01: Bog 4: Fra etik til politik og forholdet mellem individ
og samfund
03/02: Bog 5-6: Filosofkonger og idelære; sammenhængen
mellem erkendelse og politik/teori og praksis
17/02: Bog 7: Hulelignelsen og dannelsesprojektet som politisk projekt
24/02: Bog 8-10 Retfærdigheden og det gode liv: Tyranni eller
demokrati? – og kunstens rolle

religion og filosofi

Filosofihistorien i billeder

Det Nye Testamente

Holdnummer: 2012-002

Anvendt filosofi
– fra tanke til handling

Tid: 14/1, 7 tirsdage, kl. 19.45-21.30

Holdnummer: 2012-092

Tid: 15/1, 5 onsdage, kl. 17.30-19.15

Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164

Filosofiens historie fortælles ofte som
historien om de store tænkeres meninger og systemer. Men filosofihistorien har også en mere malerisk side.
Den er fuld af billedsprog, eksempler,
metaforer og figurer, som har ledt
tænkningen på vej. Måske har du allerede hørt lidt om de største som fx
Platons hulelignelse eller markedets
usynlige hånd? I denne række gennemgår vi filosofiens historie på en
ny måde: Som en ’billedernes filosofihistorie’. Vi rejser fra antikken over
middelalderen og frem til moderne
tid ved at se nærmere på i alt syv
billeder, der har formet den måde, vi
opfatter os selv, livet og verden på.
14/01: Antikken: Pausen. Kasper
Lysemose, postdoc i filosofi,
Aarhus Universitet
21/01: Antikken: Hulen. Kasper
Lysemose, postdoc i filosofi,
Aarhus Universitet
28/01: Middelalderen: Lyset. Ulrik
Houlind Rasmussen, ph.d. i
filosofi, Metropol
04/02: Middelalderen: Bogen. Ulrik
Houlind Rasmussen, ph.d. i
filosofi, Metropol
11/02: Moderne tid: Midten. Ulrik
Houlind Rasmussen, ph.d. i
filosofi, Metropol
18/02: Moderne tid: Domstolen.
Kasper Lysemose, postdoc i
filosofi, Aarhus Universitet
25/02: Moderne tid: Gaven. Kasper
Lysemose, postdoc i filosofi,
Aarhus Universitet

Tid: 15/1, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D165, Tuborgvej 164

Filosofien har altid søgt svar på de
store spørgsmål, men hvordan kan vi
bruge filosofiens overvejelser og metoder i praksis? Hvordan kan vi anvende den filosofiske fremgangsmåde, når vi skal i dialog med hinanden?
Og hvilken betydning har filosofien,
når vi står overfor etiske dilemmaer,
der skal løses aktivt? Filosofi behøver ikke at holde sig til spekulationer
og tænkning, men kan sagtens tage
skridtet fra den passive begrebsverden til handlingens verden. Her bliver
tænkningen til et nyttigt redskab til
at undersøge og løse forskellige problemstillinger. Vær med, når vi får et
indblik i filosofiens mange anvendelsesmuligheder – og ser på, hvordan
man handler på de store tanker.
15/01: Anvendt filosofi – om
Platon, retfærdighedens ide
og den retfærdige bystat.
Kresten Lundsgaard-Leth,
adjunkt i anvendt filosofi,
Aalborg Universitet
22/01: Anvendt filosofi – etik og
dyrevelfærd. Jes Lynning
Harfeld, lektor i anvendt
filosofi, Aalborg Universitet
29/01: Anvendt filosofi – kulturmøder og dialog. Anita
Holm Riis, cand.mag., ph.d.
og lektor i anvendt filosofi,
Aalborg Universitet
05/02: Anvendt filosofi – mennesket og teknologi. Antje
Gimmler, professor i filosofi,
Aalborg Universitet

Holdnummer: 2012-042
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164
Underviser: Troels Engberg-Pedersen, professor i teologi,
Københavns Universitet

De fleste danskere har en nogenlunde forståelse af kristendommens grundpiller. Men hvor godt kender du
den filosofi og teologi, der ligger bag den kristne tankegang? Bibelen er et komplekst værk, som er blevet læst,
genlæst og nyfortolket af generationer af teologer med
store konsekvenser for os alle. Den har været lærebog,
støtteskrift og samfundsindretter gennem årtusinder af
vestlig kulturhistorie og er derfor måske det vigtigste
litterære og religiøse værk de sidste 2000 år. Dyk ned i
Bibelen og føj forskningsmæssig indsigt til umiddelbar
forståelse, når vi stiller skarpt på Det Nye Testamente.
15/01:
22/01:
29/01:
05/02:
12/02:

Markusevangeliet – det første evangelium
Paulus – 1. Thessalonikerbrev og Filipperbrevet
Paulus – Galaterbrevet
Johannesevangeliet – det sidste evangelium?
Johannes’ Åbenbaring – apokalyptik og politik

Johannes Sløks univers
Holdnummer: 2012-342
Tid: 26/1, 1 søndag, kl. 11.15-15.00
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Peter Aaboe Sørensen, adjunkt i idéhistorie,
Aarhus Universitet

Sløk var kendt som en fyrig formidler, en drabelig debattør og en alt andet end triviel tænker. Han frabad
sig eftertrykkeligt eftersnakkere og krævede i stedet, at
man tænkte selv og gerne mesteren imod. I 2016 var det
100 år siden, Sløk blev født. På grund af tidens afstand
er det nu muligt at betragte Sløks liv og værk som et eftermæle. Derfor vil vi undersøge, hvorledes hans tanker
den dag i dag stadig kan ramme ind i og har noget at
sige om læserens egen eksistens. De bærende temaer er
lidenskab, eksistens, absurditet, ansvar, frihed, skyld, og
selvfølgelig den Gud, der for Sløk altid kun er nærværende i sit fravær.

”Det selv at læse Bibelen kan virke uoverskueligt, men forelæsningsrækken
om Det Nye Testamente åbner teksterne på en helt ny måde. Centrale afsnit
fremhæves og forklares, så man får lyst til selv at fordybe sig yderligere.
Absolut anbefalelsesværdig!
Deltagerkommentar i evaluering af ’Det Nye Testamente’
Anette, 68 år, menighedsrådsformand, Hillerød
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Hvem er jeg?
– 5 tilgange til selvet

Lær at læse Koranen

Kierkegaards ’Stadier på Livets Vej’

Holdnummer: 2012-102

Holdnummer: 2012-295

Holdnummer: 2012-230

Tid: 5/2, 5 onsdage, kl. 19.45-21.30

Tid: 10/2, 5 mandage, kl. 19.45-21.30

Pris: 580 kr., studerende 310 kr.

Pris: 580 kr., studerende 310 kr.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174,
Tuborgvej 164

Underviser: Thomas Hoffmann,
professor MSO i koranstudier, Københavns Universitet

Underviser: Tonny Aagaard Olesen, ph.d. i Kierkegaards
skrifter, Københavns Universitet

Tid: 5/2, 5 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Mette Vesterager,
cand.mag. i filosofi, ledelsesrådgiver,
coach og forfatter

’Kend dig selv’ stod der i Apollon-templet i Delfi. Vores søgen efter
at forstå, hvem vi er, rækker tilbage til
det antikke Grækenland. Og i dag stilles spørgsmålet mere end nogensinde
før. Mange forskellige forståelser af
selvet er blevet udviklet i tidens løb.
Nogle ser det som en indre essens,
der forbliver uforandret gennem vores liv. Andre ser selvet som noget,
der er kulturelt skabt og konstant forandrer sig. I forelæsningsrækken bliver du klogere på udviklingen i vores
forståelse af selvet, og på den betydning forståelsen af selvet har for os
samfundsmæssigt, og så får du bud
på, hvorvidt du kan ændre dit selv eller må acceptere, hvem du er.
05/02: Selvet som træk og egenskaber. Det kognitive selv
12/02: Selvet og det ubevidste.
Psykoanalysens selv
19/02: Selvet som oplevelse. Det
fænomenologiske selv
26/02: Selvet som fortælling. Det
narrative selv
04/03: Selvet som formet af livsvilkår. Eksistentialismens selv

I Koranen samles de hellige skrifter
og trosforestillinger, der udgør verdensreligionen islam. Det religiøse
værk og Allahs ord har gennem tiden
været genstand for et hav af forskellige fortolkninger. Men hvilken klang
har ordene, hvordan forstår vi de
vigtigste fortolkninger, og hvad ved
vi egentlig om Koranen? Lær at læse
Koranen, når vi ser nærmere på, hvad
den beretter om ritualer, konflikt, krig
og fred, samt hvordan bogen fungerer som etisk anvisning, kunsthåndværk og lovbog. Til hver undervisningsgang er udvalgt et kapitel fra
Koranen, som gennemgås.
05/02: ’Læs op i din Herres navn’
(K 96:1)
12/02: ’I Bogens folk! Hvorfor strides I om Abraham? Toraen
og Evangeliet blev dog
først sendt ned efter hans
tid’ (K 3:65)
19/02: ’For hver og en af jer har Vi
sat en retning og en vej’
(K 5:48)
26/02: ’Lad dem, der vil sælge det
jordiske liv for det hinsidige, kæmpe for Guds sag!’
(K 4:74)
04/03: ’Som kun de rene må berøre’ (K 56:79)

Det filosofiske romanværk, ’Stadier paa Livets Vei’
(1845), er ikke blot Kierkegaards litterære hovedværk,
men det er tillige det eneste værk, hvori han fremviser
de tre eksistensstadier: det æstetiske, det etiske og det
religiøse. Med kærligheden som grundtema præsenteres vi for fem æstetikere i deres dæmoniske lovprisning
af kvinden, og vi møder den gemytlige ægtemand i en
skarp traktat om den etiske kærlighed. I sidste del finder
vi den tungsindige dagbog, hvor den religiøst anfægtede hovedperson nedtegner sin kærlighedshistorie. Få
en introduktion til Kierkegaards forfatterskab, og lær at
læse filosofiske tekster selv, når vi læser os gennem et
storslået humoristisk værk, der sprutter af forfatterens
dybsindige tankekraft.
10/02: Introduktion til værket og til Kierkegaards
univers (s. 7-14 i SKS)
17/02: Kærlighed, æstetisk betragtet (s. 15-84 i SKS)
24/02: Kærlighed, etisk betragtet (s. 85-171 i SKS)
02/03: Kærlighed, religiøst betragtet (s. 173-368 i
SKS)
09/03: Det filosofiske efterskrift (s. 369-454 i SKS)

Nordisk mytologi
Holdnummer: 2012-010
Tid: 22/2, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Karen Bek-Pedersen, ph.d. i kulturhistorie

Hvad troede danskerne egentlig på, før hvide krist kom
til Norden? Hvilke forestillinger havde man om verden,
livet og døden? Og hvordan ved vi i dag noget om disse
forestillinger? Hør om nordisk førkristen mytologi og om
de religiøse trosforestillinger, der ligger bag myterne.
Her kan du få et indblik i, hvilke kilder vi har til rådighed,
hvad disse kan fortælle os, og – ikke mindst – hvad de
ikke kan fortælle os. Og så får du et overblik over nogle
af de bedst kendte figurer fra nordisk mytologi. Dagen
vil desuden rokke lidt ved de populære forestillinger, vi
har om fx Odin, Thor og Freyia, fordi disse forestillinger
ikke svarer til, hvad den nyeste forskning i nordisk mytologi egentlig viser.

Forfatter Naja Marie Aidt og vært Anne
Glad talte om mening, livet og døden til
Folkeuniversitetets internationale litteraturfestival LitteratureXchange i Aarhus.

religion og filosofi

Eftermiddage i Park Bio på
Østerbro: Hvad enhver bør
vide om filosofi

Sandhedens krise
– fake news og det postfaktuelle
samfund

Krænkelser i offentligheden

Holdnummer: 2012-506

Holdnummer: 2012-180

Pris: 280 kr., studerende 160 kr.

Tid: 25/2, 6 tirsdage, kl. 12.15-14.00

Tid: 9/3, 1 mandag, kl. 17.15-21.15

Pris: 680 kr., studerende 360 kr.

Pris: 280 kr., studerende 160 kr.

Sted: Park Bio, Østerbrogade 79

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D168a, Tuborgvej 164

For de gamle grækere opstod filosofien af en beundrende undren over
den verden, de levede i. Det er en undren, der ikke kun vedrører historiens
filosoffer, men alle mennesker til alle
tider. For de mest grundlæggende filosofiske spørgsmål har vi formentlig
alle undret os over på et tidspunkt i
vores liv: Hvad er det for en verden,
vi lever i? Hvad kan jeg vide med
sikkerhed? Hvilket slags menneske
bør jeg være? Hvad er det rigtige at
gøre? Over seks eftermiddage i Park
Bio kan du blive introduceret til nogle
af filosofiens væsentlige discipliner,
betydelige tænkere og vigtige tanker.
25/02: Det værende: Aristoteles,
Immanuel Kant og Martin
Heidegger. Søren Gosvig
Olesen, lektor i filosofi,
Københavns Universitet
03/03: Erkendelse: René Descartes,
David Hume og Immanuel
Kant. Hans Fink, docent
emeritus i filosofi, Aarhus
Universitet
10/03: Eksistens: Sokrates,
Søren Kierkegaard og
Sean-Paul Sartre. Kresten
Lundsgaard-Leth, adjunkt
i anvendt filosofi, Aalborg
Universitet
17/03: Det, der viser sig: Edmund
Husserl, Martin Heidegger og Hans Blumenberg.
Kasper Lysemose, postdoc i
filosofi, Aarhus Universitet
24/03: Etik- og moral: Aristoteles,
Immanuel Kant og Bernard
Williams. Morten Dige, lektor
i filosofi, Aarhus Universitet
31/03: Logik og argumentation:
Aristoteles, Gottlob Frege,
Stephen Toulmin og Ludwig
Wittgenstein. Lars Bo
Gundersen, lektor i filosofi,
Aarhus Universitet

Filosoffer har altid grublet over, hvad sandhed
er. Afhænger den af øjnene, som ser? Eller er
der noget, der er sandt lige meget, hvem, hvor,
og hvornår vi kigger på det? Og hvad er egentlig forskellen mellem sandhed og fakta? I en
tid, som mange kalder ’Det postfaktuelle samfund’, må vi stille os selv disse spørgsmål med
fornyet iver. For når falske nyheder, spin og
’alternative fakta’ udvisker grænserne mellem
meninger, følelser, viden og kendsgerninger,
får vi brug for redskaber til at skelne mellem
sandt og falskt. Vær med til en eftertænksom
aften, når vi tager fat på konkrete debatter om
fx vacciner og klimaforandringernes menneskeskabte karakter.
17.15:

Sandhed og fake news på nettet.
Thomas Hedin, redaktør for faktatjekmediet TjekDet, Mandag Morgen
19.30: Hvad er sandhed egentlig? Rasmus
Thybo Jensen, ph.d. i filosofi

Den gådefulde søvn
Holdnummer: 2012-060
Tid: 10/3, 1 tirsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D165, Tuborgvej 164
Underviser: Marie Møller Kristensen, cand.mag.
i filosofi og skribent

Søvnen er livsvigtig for, at vi fungerer som
mennesker. Vi bruger omkring en tredjedel af
vores liv på at sove, og vi ved, at søvnproblemer forværrer livskvaliteten. Men hvad ved vi
egentlig om, hvad søvn er, og hvordan den fungerer? Man har forsket i søvn siden Aristoteles,
men især i de sidste 100 år er søvnforskningen
vågnet op. Den gode og sunde søvn er blevet
et emne af almen interesse, og teknologien bidrager med flere og flere metoder til at måle
og – måske – forbedre søvnkvaliteten. Bliv
nysgerrig på den gådefulde søvn og på spændingen mellem søvn som kontroltab og ønsket
om at kontrollere og forstå søvnen.
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Holdnummer: 2012-485
Tid: 12/3, 1 torsdag, kl. 17.30-21.30
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D174, Tuborgvej 164
Underviser: Rasmus Ugilt, postdoc i filosofi,
Aarhus Universitet

Der bliver talt meget om krænkelser i dag. Nye
sociale bevægelser, som fx #metoo, har haft
succes med at tematisere krænkelser, som tidligere ikke blev omtalt i det offentlige rum. Disse
bevægelser er blevet mødt af en række reaktioner, som grundlæggende handler om, at det er
gået for vidt med al den snak om krænkelser.
Hvem er det, der bliver krænket? Og hvad siger
det om os som mennesker og som samfund,
at vi er blevet så optaget af krænkelser? Bliv
klogere på de krænkede og på dem, der føler
sig krænkede over, at folk taler om krænkelser,
og få indblik i, hvad debatten om krænkelserne
siger om vores kultur og samfund.

Hvad er kunst? Filosofisk æstetik
fra Hegel og Nietzsche til i dag
Holdnummer: 2012-296
Tid: 16/3, 5 mandage, kl. 17.15-19.00
(ingen undervisning 6/4 og 13/4)
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D168a, Tuborgvej 164
Underviser: Martin Pasgaard-Westerman, ph.d. i
filosofi og ekstern lektor, Københavns Universitet

Filosoffer har siden antikken stillet spørgsmålet: hvad er kunst? Men i filosofien gøres det
ikke ud fra forskellige epoker eller genrer. I stedet spørges der til, hvorfor mennesket overhovedet skaber kunst – og hvad det betyder
for os at gøre det. Efterhånden som den moderne tid giver nye udfordringer, skabes også
nye presserende spørgsmål for menneskets og
kunstens forhold, som kunstfilosofien kaster
sig over med ny ivrighed: Mister kunsten sin
særlige aura med teknikkens fremskridt? Kan
kunsten holde stand overfor industriens, kapitalens og politikkens logik – eller bliver den
selv et politisk instrument? Vær med, når vi
overvejer kunstens væsen – fra Hegel og Nietzsche til i dag.
16/03: Kunst hos Hegel og Nietzsche
– forståelse og udtryk
23/03: Kunst hos Walter Benjamin
– aura og reproduktion
30/03: Kunst hos Theodor Adorno
– kulturindustri og kritik
20/04: Kunst hos Heidegger og Lyotard
– værk og hændelse
27/04: Kunst hos Goodman og Danto
– skabelse og fortolkning
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Har du (god) dømmekraft?

Kvindeskikkelser i de store
verdensreligioner

Tid: 16/3, 3 mandage, kl. 19.45-21.30

Bag om Mads & Monopolet
– hverdagens store
dilemmaer

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Holdnummer: 2012-012

Tid: 18/3, 5 onsdage, kl. 19.30-21.15
(ingen undervisning 8/4)

Holdnummer: 2012-227

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164
Underviser: Henrik Stampe Lund, ph.d. i litteraturvidenskab og chefkonsulent på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

I hver eneste situation i dagligdagen gør vi brug af vores
dømmekraft. Vi vælger og prioriterer hele tiden mellem
forskellige hensyn og muligheder. Den gode dømmekraft består i menneskets evne til at forvalte den viden,
vi har, på en oplyst måde. Det er en almindelig erfaring,
vi alle gør os, at man kan træffe dårlige beslutninger på
trods af en stor mængde viden – og omvendt kan man
træffe gode afgørelser på baggrund af ganske få oplysninger. God dømmekraft udmærker sig ved at være et
vellykket møde mellem rationalitet og indlevelse. Bliv
klogere på, hvad god dømmekraft er – og om du har den.
16/03: Dømmekraftens teori – fra Aristoteles til
Hans-Georg Gadamer
23/03: Dømmekraft i politik og retsafgørelser
30/03: Dømmekraft i litteraturen og hverdagen

Helgener i senmiddelalderens
krisesamfund
Holdnummer: 2012-041
Tid: 18/3, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00 (ingen undervisning 8/4)
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D168a,
Tuborgvej 164
Underviser: Brian Patrick McGuire, professor emeritus i
middelalderhistorie, Roskilde Universitet

I senmiddelalderen havde de europæiske samfund et
stort behov for at støtte sig til det hellige. Midt i krig,
pest og kætterforfølgelser længtes man efter mennesker, der kunne tale med Guds stemme og give lys i mørket. I denne række ser vi nærmere på nogle af de største.
Bl.a. den hellige Birgitta og hendes datter Katerina, der
skabte en helt ny kirkeorden. Katerina af Siena, en vigtig fredsmægler blandt krigende norditalienske byer. Og
den måske mest kendte kvindelige helgen, Jeanne d’Arc,
der fik at vide af Vor Herre, at hun skulle redde sit land.
Til sidst kigger vi frem mod reformationen med en af
Martin Luthers forgængere, Bernardino – ilter, vred og
med en stemme, der nåede langt.
18/03: Birgitta af Vadstena (1303-1373): Ordensgrundlægger og kirkereformator
25/03: Katarina af Vadstena (1333-1381): Birgittas
datter og Vadstenas første abbedisse
01/04: Katerina af Siena (1347-1380): Pavernes kritiker og dominikanernes heltinde
15/04: Jeanne d’Arc (c. 1412-1431): Profet og martyr,
først anerkendt som helgen i 1920
22/04: Bernardino af Siena (1380-1444): Samfundsrevseren og reformator

Tid: 18/3, 5 onsdage, kl. 17.30-19.15
(ingen undervisning 8/4)
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164

I ’Mads & Monopolet’ kan lytterne
hver weekend sende deres dilemmaer
ind og høre dem diskuteret af Mads
Steffensen og monopolet. Dilemmaerne spænder bredt og giver et godt
udsnit af hverdagens udfordringer og
intriger. Det giver stof til eftertanke
om livets store etiske spørgsmål, og
hvad der tjener som det bedste argument for deres løsninger. I denne
forelæsningsrække ser vi nærmere
på hverdagsfilosofien bag dilemmaerne i ’Mads og Monopolet’. Hver
undervisningsgang introducerer dig
til forskellige aspekter af etik og argumentationsteori ud fra et konkret
dilemma fra ’Mads & Monopolet’.
18/03: Introduktion: ’Mads &
Monopolet’ i relief. Jens
Sand Østergaard, ph.d. i
sprogfilosofi og sprogpsykologi, Aarhus Universitet og
Kristian Alberto Lykke Cobos, undervisningsassistent i
filosofi, Aarhus Universitet
25/03: ’A-holdet’: logik og argumentation. Jens Sand Østergaard, ph.d. i sprogfilosofi
og sprogpsykologi, Aarhus
Universitet
01/04: ’Djævlens advokat’: Retorik
og sprogpsykologi. Jens
Sand Østergaard, ph.d. i
sprogfilosofi og sprogpsykologi, Aarhus Universitet
15/04: ’Søren Pind-reglen’: Etik
og moral. Kristian Alberto
Lykke Cobos, undervisningsassistent i filosofi, Aarhus
Universitet
22/04: ’Date aldrig en Preben’:
Følelser og værdier. Kristian
Alberto Lykke Cobos, undervisningsassistent i filosofi,
Aarhus Universitet

Holdnummer: 2012-247

Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164

Det er en klassisk anklage mod alle
fem verdensreligioner, at der er et
eller andet med kønsrollerne, som er
skævt – og ikke til fordel for kvinderne. Men hvem er de egentlig, religionernes kvinder? Hvilke historiske og
mytologiske kvinder har været med
til at skabe de religiøse bevægelser?
Og hvilke kvinderoller har religionerne plads til, dengang og i dag? På
denne række ser vi nærmere på kvindeskikkelserne i verdens fem store
verdensreligioner – og hvilken rolle,
de spiller for religionerne.
18/03: Kristendommens kvinder
og Maria Magdalenes evangelium. Marianne Aagaard
Skovmand, ph.d. i teologi og
sognepræst, Nyborg Kirke
25/03: Kvinderne i jødedommen.
Anne Boukris, tidligere direktør for Jewish Museum Oslo
01/04: Muhammeds kone og andre
berømte kvinder i islams
historie. Jesper Petersen,
ph.d.-studerende i religionshistorie, Lunds Universitet
15/04: Hinduismens gudinde Devi.
Bjarne Wernicke-Olesen,
lektor i religionsvidenskab,
OCHS og Oxford Universitet
22/04: Tara, en kvindelige Bodhisattva i buddhismen. Jesper
Østergaard, ph.d. i religionsvidenskab, forfatter og underviser, Aarhus HF og VUC
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Kierkegaard og Løgstrup
– Danmarks store
eksistenstænkere

Tro og travesko

Stat og kirke i Rom og Italien

Holdnummer: 2012-344

Holdnummer: 2012-491

Tid: 25/3 og 1/4 kl. 19.30-21.15, 15/4 kl. 15.30-17.15

Tid: 19/5, 2 tirsdage, kl. 17.30-19.15

Holdnummer: 2012-040

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Pris: 280 kr., studerende 160 kr.

Dette arrangement kræver, at du kan gå 5 km

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D174, Tuborgvej 164

Tid: 21/3, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Bjørn Rabjerg, adjunkt i
religionsfilosofi, Aarhus Universitet

Søren Kierkegaard og K.E. Løgstrup
er to af Danmarks største kulturkritikere. Løgstrup og Kierkegaards tanker om kultur, kristendom og menneskeliv finder sted på et filosofisk og
teologisk grundlag. Men der er også
universelle overvejelser om selve det
at være til, hvad enten man er det
som filosof, teolog eller ganske almindeligt menneske. Trods det fælles udgangspunkt er deres tænkning vidt
forskellig. Begge er de interesserede
i at forstå menneskets eksistens, men
Løgstrup vender sig direkte imod den
eksistentialisme, som Kierkegaard
har spillet så stor en rolle for. Forelæsningsrækken er en introduktion
til to banebrydende tænkere, fortalt
igennem de afgørende kritikpunkter,
Løgstrup retter mod Kierkegaard.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D168a, Tuborgvej 164. Onsdag 15/4: Mødested
ved Botanisk Have ved indgangen ved Nørreport
Underviser: Elisabeth Lidell, Pilgrimspræst i
Aarhus Stift

I dag bruger vi vandringen til at komme væk fra
problemer, tæt på os selv, ud i naturen eller for
at få en tænkepause. Det er menneskets mest
naturlige aktivitet, men i et moderne liv er vandringen blevet erstattet af andre transportformer, som ikke rummer de mange positive aspekter, som selve vandringen indeholder. Vandring
foregår nemlig i en tidsudstrækning og i et
tempo, hvor man kan se omgivelserne ændre
sig. Det er en proces, hvor kroppens muligheder
og begrænsninger bliver tydelige. Og det er en
aktivitet, hvor natur og omgivelser giver plads
til refleksioner over livets store spørgsmål. Uanset om du skal til Himalaya eller på Hærvejen, er
den kortere og den længere vandretur et forfriskende pust i et menneskes liv.

Michel Foucault
Holdnummer: 2012-238
Tid: 29/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Paulus
Holdnummer: 2012-231
Tid: 22/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor,
cand.mag. i historie, oberstløjtnant

’Paulus – han skrev med arme og
ben’. Sådan karakteriserer Elisabeth
fra TV-serien Matador Paulus. Det
er ikke helt forkert. En god del af Det
Ny Testamentes 27 skrifter er forfattet af eller tilskrevet Paulus. De er
de ældste i den kristne kanon fra ca.
50’erne e.Kr. Den historiske Paulus er
lidt yngre end Jesus. Han er jøde, romersk borger og uddannet teltmager.
Og så er han en af historiens mest
bemærkelsesværdige konvertitter,
der gik fra at forfølge kristendommen
til utrætteligt at udbrede den. Paulus
er en af kristendommens vigtigste
skikkelser – og man tør sige, at uden
en figur som ham, ville denne nye tro
næppe have fået sin identitet og sin
vældige udbredelse.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Nicolai von Eggers Mariegaard, postdoc i idéhistorie, Aarhus Universitet og i Modern
European Philosophy, Kingston University

Michel Foucault er blandt det 20. århundredes
mest indflydelsesrige og betydningsfulde tænkere. Hans diskussioner af, hvordan vi bliver
til dem, vi er, har sat deres dybe spor – ikke
bare på universiteterne eller blandt intellektuelle, men også i den brede offentlige debat.
For hvad er mennesket, og hvordan bliver
mennesket påvirket af herskende diskurser,
forskellige videnskaber og samfundets institutioner? Denne weekend introducerer vi dig til
Foucaults tænkning og giver et overblik over
Foucaults videnskabelige arbejde og politiske
engagement. Følg Foucaults historiske og filosofiske undersøgelser af viden og sandhed,
magt og politik, subjektivitet og seksualitet –
og forstå, hvorfor han er en af Frankrigs vigtigste og samtidig mest kontroversielle tænkere.
10.00: 		 Viden og sandhed
12.30: 		 Magt og samfund
14.30: 		 Subjektivering og etik
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Underviser: Thomas Harder, cand.mag.,
italiensekspert

Rom har været Italiens hovedstad siden 1870,
men byen har været centrum i den kristne verden imellem 1.600 og 2.000 år. Paven er i dag
på én gang leder af en verdenskirke med over
en milliard medlemmer og biskop af Rom. Rom
er pavens by, og kirken – den romerske, den
italienske og den katolske verdenskirke – er
til stede overalt i gadebilledet. Italien er et af
de lande i Europa, hvor den katolske kirke står
stærkest, men også et land, hvor traditionel religion og verdslig modernitet til stadighed er
stødt sammen. Den italienske stat blev skabt
mod pavens vilje, og samlivet mellem stat og
kirke har aldrig været problemløst. Kirken og
religionen spiller en stor rolle i italiensk kultur,
politik og samfundsliv, og ligesom i Rom er kirken synligt til stede overalt i Italien.
19/05: Rom – Kirkens by
02/06: Den katolske kirke i Italien

Tag en tænkepause – og nyd det!
Holdnummer: 2012-233
Tid: 3/6, 1 onsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 330 kr., studerende 210 kr. (inkl. Tænkepauser ’Nydelse’)
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D174, Tuborgvej 164
Underviser: Rasmus Ugilt, postdoc i filosofi,
Aarhus Universitet

Mm, åh, ih. Tre nydelsesfulde udtryk, vi udstøder jævnligt. For vi elsker at nyde. Nogle guffer
en plade chokolade. Andre bader i vintertiden.
Det siges, at vi lever i en hedonistisk tid, hvor
alle er frie til at nyde, som det passer os. Måske
er der endda ligeså meget tale om en pligt som
en frihed. Det er ikke længere nok at have et
arbejde, vi skal helst gå derhen med et smil. Og
teenagere skal huske ’at nyde ungdommen så
længe den varer’. Vær med, når filosof Rasmus
Ugilt bruger en aften på at spidde nydelsen, og
forklare, hvorfor den er så vigtig for os – med
udgangspunkt i sin tænkepausebog ’Nydelse’.
Som deltager på forelæsningen, får du tænkepausebogen ’Nydelse’ gratis med i prisen.
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Gå dig klog
– filosofisk byvandring

Gå dig klog – i Grundtvigs fodspor
Holdnummer: 2022-126

Gå dig klog – filosofisk
vandretur

Holdnummer: 2012-463

Tid: 20/8, 1 torsdag, kl. 15.30-17.30

Holdnummer: 2012-463

Tid: 6/6, 1 lørdag, kl. 13.00-15.30

Pris: 220 kr.

Pris: 280 kr., studerende 210 kr. (inkl. kaffe/te og
en bolle)

Dette arrangement kræver, at du kan gå 5 km

Dette arrangement kræver, at du kan gå 5 km
Sted: Østbanegade ved Nordhavn Station
Underviser: Carsten Fogh Nielsen, adjunkt i
pædagogisk filosofi, Aarhus Universitet

Vandring og byliv har for mange filosoffer
været både et redskab til at finde inspiration
og en arena at filosofere på. Filosoffer som
Sokrates, Kant, Kierkegaard, Sartre og Rousseau har alle vandret rundt i byens gader for at
debattere filosofi med andre af byens borgere
og for at bevæge tankerne. Vær med, når Folkeuniversitetet i selskab med filosof Carsten
Fogh Nielsen sætter farten ned og drager på
filosofisk byvandring. Vi filosoferer over, hvordan byer opstår, hvordan byen fungerer som
politisk rum, og hvad det vil sige at være fodgænger i den på en eftermiddag med tænksom
byvandring. Undervejs får vi en kop kaffe med
en bolle på en café.

Sted: Mødested: Vor Frue Kirke, indgangen /
anlægget ved Nygade
Underviser: Ingrid Ank, leder af Grundtvig-Akademiet

Der er fyldt med fugle, marker og skove i N.F.S.
Grundtvigs salmer, men selv tilbragte han det
meste af sit liv inden for Københavns bymure i
den dengang lille, lukkede og lugtende by, hvor
også Søren Kierkegaard og H.C. Andersen gik
rundt. Med København som baggrundsramme
gjorde Grundtvig sig sine tanker om samfund,
skole, frihed, tro og menneskeliv og var vidne til
et samfund i voldsom forandring. Gå i Grundtvigs fodspor, og få et indblik i Grundtvig som
både politiker, folkeoplyser, præst og digter.

Græsk-romersk mytologi
Holdnummer: 2022-114
Tid: 1/9, 5 tirsdage, kl. 17.15-19.00

Tid: 13/9, 1 søndag, kl. 13.00-15.00
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Dette arrangement kræver, at du kan
gå 5 km
Sted: Foran Dronning Louises Thehus,
Ved Slotshaven 12
Underviser: Carsten Fogh Nielsen,
adjunkt i pædagogisk filosofi, Aarhus
Universitet

Vandring har for mange filosoffer
været et redskab til at finde inspiration. Filosoffer som Kant, Kierkegaard,
Nietzsche og Rousseau har alle vandret rundt i naturen for at bevæge
tankerne og få sat gang i samspillet
mellem krop og sind. Vær med, når
Folkeuniversitetet i selskab med filosof Carsten Fogh Nielsen sætter
farten ned og drager på en filosofisk
vandretur i smukke omgivelser ved
Bernstorff Slotshave. Få et indblik i filosofiens historie på en skovvandring
i godt selskab.

Pris: 580 kr., studerende 310 kr.

Kunsten at leve et godt liv
Holdnummer: 2022-088
Tid: 12/8, 2 dage, kl. 10.00-14.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D166, Tuborgvej 164
Underviser: Anders Dræby, ph.d. i eksistentiel
terapi, cand.mag i idéhistorie og filosofi, master i
humanistisk sundhedsvidenskab

Hvordan skal man leve sit liv, for at det bliver
et godt liv? Etikken handlede oprindeligt om
at lære kunsten at leve livet og klare livets udfordringer. Målet var at opnå et godt liv uden
lidelse og bekymringer. De seneste årtier er
den filosofiske livskunst igen blevet voldsomt
populær. For selv om vi har fået videnskab og
teknologi, har vi ikke nødvendigvis fået lettere ved at leve livet. Mange af os lever i en
evig jagt på materielle goder, præstationer og
succes uden at få en oplevelse af mening og
tilfredshed. Kom med på en spændende rejse
igennem 2500 års livsvisdom, der er frisk og
relevant for livet i dag.
12/08: Fra Sokrates og Marcus Aurelius til
Augustin og Michel de Montaigne
13/08: Fra Friedrich Nietzsche og Søren
Kierkegaard til Jean-Paul Sartre og
Michel Foucault

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D165, Tuborgvej 164

Fra græsk og romersk mytologi har vi fået en
lang række begreber, skikkelser og historier,
som her godt 3000 år efter de første fremstillinger stadig fascinerer og inspirerer. Vi har
gennem mytologien fået kendte begreber som
kosmos og kaos, Olympen og Hades og bekendtskab med skikkelser som Apollon og Dionysos. Ligeledes historier om Odysseus’ lange
rejse hjem til Ithaka eller om Herakles’ mange
arbejder. Disse er alle historier, der har givet
stof til digtere og billedkunstnere fra antikken
helt frem til i dag.
01/09: Introduktion: Hvad er en myte og
hvorfra kender vi de græske myter?
Chr. Gorm Tortzen, lektor emeritus,
cand. mag. i græsk og latin, SAXO-instituttet, Københavns Universitet
08/09: Heraklesmyten i kunsten. Thomas
Heine Nielsen, lektor i græsk, latin og
historie, SAXO-instituttet, Københavns Universitet
15/09: Myter hos Homer. Bodil Due, dr. phil.
22/09: Myter i tragedien og den thebanske
sagnkreds. Marcel Lysgaard Lech,
Lektor i oldtidskundskab og græsk,
Syddansk Universitet
29/09: Ovids mytiske univers i Metamorfoserne. Adam Schwartz, lektor i græsk
og latin, SAXO-instituttet, Københavns Universitet

Tænk dig om
Holdnummer: 2022-005
Tid: 26/9, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Jens Christian Bjerring,
adjunkt i filosofi, Aarhus Universitet

Vi møder argumenter overalt, hvor
mennesker forsøger at overbevise
andre om en påstand: når politikere
taler for deres politik; når reklamefolk
taler for deres produkt; når videnskabsfolk taler for deres teori eller
præster for deres tro – og når vi taler
med hinanden i hverdagen. Med dette forløb får du mulighed for at få en
introduktion til en række begreber og
metoder, der gør det muligt at forstå
og afkode argumenters indre logik, at
identificere fejlslutninger og skjulte
præmisser og at opbygge egen evne
til at konstruere holdbare argumenter og kommunikere dem effektivt.
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Hvad enhver dansker bør vide
Holdnummer: 2022-097
Tid: 19/10, 8 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 880 kr., studerende 460 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164

Folkeuniversitetet har inviteret nogle af landets dygtigste forskere til at give deres bud på,
hvad der er grundlæggende at vide indenfor
deres fag. Få overblik over milepæle, begivenheder og personer, som revolutionerede menneskets tilværelse.
19/10: Danmarks historie. Asser Amdisen,
cand.mag. i historie, forfatter og direktør, Skoleskibet Georg Stage
26/10: Sundhed. Uffe Juul Jensen, professor
i filosofi og videnskabsteori, Aarhus
Universitet
02/11: Idéhistorie. Frederik Stjernfelt, professor i idéhistorie, Aalborg Universitet
09/11: Naturvidenskab og teknologi.
Kristian Hvidtfelt Nielsen, lektor i
videnskabsstudier, Aarhus Universitet
16/11: Film. Andreas Halskov, ekstern lektor
i medievidenskab, Aarhus Universitet
23/11: Litteratur. Anders Østergaard,
ekstern lektor i litteratur, Københavns
Universitet
30/11: Kunst. Anders Troelsen, professor i
arkitektur, Arkitektskolen i Aarhus
07/12: Mennesket. Mikkel Heide Schierup,
professor i bioinformatik, Aarhus
Universitet

Moderne islam
Holdnummer: 2022-137
Tid: 19/10, 4 mandage, kl. 19.15-21.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D165, Tuborgvej 164
Underviser: Philippe Provencal, akademisk medarbejder på Statens Naturhistoriske Museum

Islam fylder meget i medierne, der ofte præsenterer islam som en religion med et samfundssyn, som har et ideal fra 600-tallet. I virkeligheden har islam altid udviklet sig i forhold
til den historiske proces. I løbet af 1800- og
1900-tallet udviklede islamiske teologer tanker
og teorier, som skulle sætte islam i overensstemmelse med de samtidige vestlige tanker
om modernitet og sociale og videnskabelige
fremskridt, og de udviklede sig mod en islamisk liberalisme. Men de moderne tanker vakte oprør i visse grupper, der som modreaktion
udviklede fundamentalismen.

Selvom det regner, kan naturen
stadig have en indflydelse på vores
livskvalitet. Gå dig til nye erkendelser til ’Tro og travesko’, se s. 43.

F

Værklæsning:
Markusevangeliet

Spørg filosofien om liv og død

Holdnummer: 2022-139

Tid: 20/10, 6 tirsdage, kl. 19.45-21.30

Tid: 20/10, 5 tirsdage, kl. 17.30-19.15

Pris: 680 kr., studerende 360 kr.

Pris: 580 kr., studerende 310 kr.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D174, Tuborgvej 164

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D168a, Tuborgvej 164
Underviser: Troels Engberg-Pedersen,
professor i teologi, Københavns Universitet

Markusevangeliet er det ældste
evangelium om Jesus’ liv og død.
Markus skabte hermed den litterære
genre, som et Jesus-evangelium er.
Det er overfladisk set også det enkleste evangelium af de fire i Det Nye
Testamente. Men det er imidlertid
meget mere end det. Vær med, når vi
i fællesskab nærlæser Markusevangeliet med det formål at se, hvad det
er for en samlet fortolkning af Jesus,
der har drevet Markus. Værklæsningen styres af professor i teologi,
Troels Engberg-Pedersen, der udover
at guide gennem evangeliet, vil vise,
hvor gennemkonstrueret Markusevangeliet i virkeligheden er.

Holdnummer: 2022-219

Hvad er meningen med livet? Hvad vil vi – og
hvorfor? Kan vi forestille os altings afslutning,
og hvordan lever vi med, at vi ved, vi skal dø?
Hvad har værdi i livet? Og hvad stiller vi op
med ondskaben? I denne forelæsningsrække
spørger vi filosofien om de helt store spørgsmål i tilværelsen. Vi konfronterer os med livet
på godt og ondt, graver i det, der optager os
allermest og forsøger at nå til en eller anden
form for forståelse.
20/10: Værdi. Morten Dige, lektor i filosofi,
Aarhus Universitet
27/10: Ondskaben. Carsten Bagge Laustsen,
lektor i statskundskab, Aarhus Universitet
03/11: Afgrunden. Søren Gosvig Olesen, lektor i filosofi, Københavns Universitet
10/11: Meningen. Kasper Lysemose, postdoc
i filosofi, Aarhus Universitet
17/11: Viljen. Rasmus Thybo Jensen, ph.d. i
filosofi
24/11: Døden. Mogens Pahuus, professor
emeritus i filosofi, Aalborg Universitet
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Kristendommens ABC
Holdnummer: 2022-138

Fransk filosofi i det
20. århundrede

Store tanker om
menneskelige møder

Tid: 21/10, 7 onsdage, kl. 17.30-19.15

Holdnummer: 2022-164

Holdnummer: 2022-165

Tid: 29/10, 8 torsdage, kl. 17.30-19.15

Tid: 29/10, 7 torsdage, kl. 19.30-21.15

Pris: 880 kr., studerende 460 kr.

Pris: 780 kr., studerende 410 kr.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C,
lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166
for gangbesværede), Tuborgvej 164

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164

Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169,
Tuborgvej 164

På Jellingestenen står der, at Harald Blåtand gjorde danerne kristne. Stenen blev rejst for knap 1000 år siden
og står i dag som et monument for den skelsættende
begivenhed det var, at Danmark blev et kristent land.
Men hvad er det egentligt for en historie og tradition,
som danskerne er en del af? Hvilket verdens- og menneskesyn tilbyder kristendommen?
21/10: Historien: Fra minoritetsreligion til verdensreligion. Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.mag. i
historie, oberstløjtnant
28/10: Filosofien: Den kristne etik, verdensbilledet
og menneskesynet. Rasmus Ugilt, postdoc i
filosofi, Aarhus Universitet
04/11: Den hellige skrift: Biblen som tekst og fortolkning. Anders Klostergaard Petersen, professor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet
11/11: Fra vugge til grav: Kristendommen i praksis.
Kirstine Helboe Johansen, lektor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet
18/11: Skikkelserne, der tegnede kristendommen:
Fra Paulus og Peter til Maria Magdalene og
Jesu mor. Marianne Aagaard Skovmand, ph.d. i
teologi og sognepræst, Nyborg Kirke
25/11: Kunsten og arkitekturen: Kristendommens
tegn og symboler. Hans Jørgen Frederiksen,
lektor emeritus i kunsthistorie, Aarhus Universitet
02/12: Økonomien: Kristendom, kapitalisme og
velfærdsstat. Jørn Henrik Petersen, professor i
socialpolitik, Syddansk Universitet

Værklæsning: Jean-Paul Sartre
– Eksistentialisme er en humanisme
Holdnummer: 2022-221
Tid: 22/10, 4 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D168a,
Tuborgvej 164
Underviser: Mette Vesterager, cand.mag. i filosofi, rådgiver,
coach og forfatter

Den franske filosof Jean-Paul Sartre var den mest kendte filosof i perioden efter Anden Verdenskrig og hovedfiguren i eksistentialismen. Værket ’Eksistentialisme er en
humanisme’ er en populær fremstilling af Sartres grundlæggende tanker om eksistens, frihed, ensomhed og forholdet til andre mennesker, og det er samtidigt et forsøg
på at forsvare sig mod kritikken af eksistentialismen,
fremføre en optimistisk tolkning af den og redegøre for,
hvordan den kan udgøre grundlaget for en moralfilosofi.

Det 20. århundrede er verdenskrigenes, fremmedgørelsens og gudløshedens århundrede. Det er menneskerettigheder, vestlig velfærd og vestlig
dominans. Det er ideologiernes kamp,
psykoanalysens opkomst og diskurs-begrebets fødsel. Hvis du vil
forstå kulturelle og samfundsmæssige diskussioner i dag, er 1900-tallets
franske filosoffer uomgængelige.

Et smil eller en vrissen. En berigende
samtale eller en kort kontant besked.
Et kært livsvidne eller et problemfyldt livforhold. Uanset varigheden,
valgfriheden og kvaliteten af vores
møder med andre mennesker, så er
det netop disse møder med mennesker, som tilsammen skaber vores oplevelse af livet. Med filosofien i hånden sætter forelæsningerne fokus på
hverdagens mennesker.

29/10: Jean-Paul Sartre. Kresten
Lundsgaard-Leth, adjunkt
i anvendt filosofi, Aalborg
Universitet
05/11: Simone de Beauvoir. Cæcilie
Varslev-Pedersen, ph.d. i filosofi, New School for Social
Research
12/11: Maurice Merleau-Ponty.
Rasmus Ugilt, postdoc i
filosofi, Aarhus Universitet
19/11: Jacques Lacan. Rasmus
Ugilt, postdoc i filosofi,
Aarhus Universitet
26/11: Jacques Derrida. Søren
Gosvig Olesen, lektor i filosofi, Københavns Universitet
03/12: Michel Foucault. Mathias
Hein Jessen, ph.d. i idéhistorie og adjunkt, Copenhagen
Business School
10/12: Pierre Bourdieu. Lisanne
Wilken, lektor i europastudier, Aarhus Universitet
17/12: Alain Badiou. Rasmus Ugilt,
postdoc i filosofi, Aarhus
Universitet

29/10: Indledning – det relationelle
menneske. Mette Vesterager, cand.mag. i filosofi,
rådgiver, coach og forfatter
05/11: Venskab. Søren Gosvig
Olesen, lektor i filosofi,
Københavns Universitet
12/11: Parforhold. Søren Gosvig
Olesen, lektor i filosofi,
Københavns Universitet
19/11: Forældre og børn.
Lars-Henrik Schmidt, professor i filosofi og pædagogik,
Aarhus Universitet
26/11: Den fremmede. Lars-Henrik
Schmidt, professor i filosofi
og pædagogik, Aarhus
Universitet
03/12: Ingen og fraværet af relationer. Lars Fredrik Händler
Svendsen, professor i filosofi,
Bergens Universitet
10/12: Afslutning – relationer og
menneske under forandring. Mette Vesterager,
cand.mag. i filosofi, rådgiver,
coach og forfatter

Hvor der er håb
Holdnummer: 2022-140
Tid: 15/12, 1 tirsdag, kl. 18.00-19.45
Pris: 200 kr., studerende 150 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, Tuborgvej 164
Underviser: Jan Brødslev Olsen, lektor i socialpsykologi, Aalborg Universitet og Vibeke
Poulsen Graven, postdoc, REHPA – Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Syddansk
Universitet

”Håb er for sjælen, hvad vejrtrækningen er for den levende organisme”, skrev den
franske filosof Gabriel Marcel, og den dansk-amerikanske psykoanalytiker Erik Erikson sammenligner håbet med dyrenes instinkter. Håbets betydning for mennesket
kan ikke overvurderes, men når vi møder modstand i livet i form af sygdom, ulykker
eller tab af vores nærmeste, vakler håbet ofte.

25 år

20medår

med
rejser i
Iran

rejser i
Uzbekistan

20 år

20 år

med
rejser i

Kaukasus

med
rejser i
Jordan

Arkæologi
og historie

Gå på jagt efter historien
i kilderne

Forstå USA
– i et historisk perspektiv

Fra Sovjetunionen til Rusland
– fra Lenin til Putin

Holdnummer: 2012-155

Holdnummer: 2012-138

Holdnummer: 2012-175

Tid: 13/1, 2 mandage, kl. 17.15-20.00

Tid: 13/1, 6 mandage, kl. 17.30-19.15

Tid: 14/1, 7 tirsdage, kl. 19.30-21.15

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Pris: 680 kr., studerende 360 kr.

Pris: 780 kr., studerende 410 kr.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D168a, Tuborgvej 164

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D165, Tuborgvej 164

En række USA-eksperter giver her et
indblik i supermagten USA’s historie om
alt fra politik, præsidentskab og raceforhold til borgerkrig og masseproduceret underholdning. Vi starter med The
American Dream og bevæger os over
begivenheder og strømninger i USA,
der hver især har haft betydning for den
måde, landet er på i dag. Og vi slutter af
med et blik på nutidens USA og Trumps
tid i Det Hvide Hus. Bliv klar til præsidentvalget i 2020.

For godt hundrede år siden blev Rusland
hjemsted for to store samfundsomvæltninger
– afskaffelsen af zarvældet og Lenins statskup.
Få indblik i Rusland fra 1917-2020. Undervejs
kommer vi bl.a. forbi en dansk kurer i Komintern, og hvordan de fhv. sovjetborgerne ser på
deres lands sovjetiske fortid, deres egen opvækst, ungdom og nu Putins Rusland. Vi skal
se på Rusland og Sovjetunionen i verdenslitteraturen, bl.a. Nobelpristageren Svetlana Aleksijevitj. Og så skal vi forbi Putins Rusland med
korruption og problemer med at leve op til at
være en retsstat.

Underviser: Per Nielsen, cand.mag. i historie
og forfatter

Hør om, hvordan man finder og bruger forskellige kilder til at komme i gang med at
forske i slægtshistorien, lokalhistorien eller
andre dele af vores historie. Forløbet sætter
fokus på bl.a. indsamling af kilder, aflæsning
og kritisk brug af fotografier, erindringer og
skriftlige kilder, skriftens historie og arkivverdenen. Historiker Per Nielsen har undervist i skriftlæsning og skriftens historie på
Københavns Universitet og har selv været
på kildejagt til en række forskningsprojekter
og til at afdække sin egen families historie.

USA’s historie i nedslag
Kilde: Den amerikanske ambassade i Danmark

1776

–

1789

– George Washington bliver USA’s 		

USA former 			
uafhængighedserklæring

første præsident

1865

–

1941

–

1946 –
2001 –

Unionen samles efter, at fem års 		
borgerkrig mellem nord- og 		
sydstater afsluttes
USA træder ind i anden 		
verdenskrig efter bombning af 		
Pearl Harbor
USA medvirker til at grundlægge 		
NATO
Twin Tower angribes og USA 		
erklærer krig mod terror

13/01: Fra begyndelsen. Den
amerikanske drøm. Niels
Bjerre-Poulsen, lektor i historie,
Syddansk Universitet
20/01: Popkulturens land. Søren Hein
Rasmussen, ph.d. i historie og
forfatter, MegaNørd
27/01: Fra borgerkrig til borgerret.
Anders Bo Rasmussen, lektor i
amerikanske studier, Syddansk
Universitet
03/02: Politiske partier og det splittede USA. Anne Mørk, ph.d. i
amerikanske studier
10/02: Race og præsidenter. Gitte
Nielsen, cand.mag. i amerikanske studier med speciale i
raceforhold
17/02: Trumps USA. Jørn Brøndal,
professor og leder af Center for
Amerikanske Studier, Syddansk
Universitet

14/01: Fra Sovjetunionen til Rusland – fra
Lenin til Putin. Mette Skak, lektor i
statskundskab, Aarhus Universitet
21/01: En dansker i Komintern. Julie Birkedal Riisbro, cand.mag. i østeuropastudier og samfundsfag og forfatter
28/01: Fra sovjetborger til russer og dansker. Galina Starikova, studielektor
i rusland- og balkanstudier, Aarhus
Universitet
04/02: Tøbruddet efter Stalin. Erik Kulavig,
lektor i historie, Syddansk Universitet
11/02: Russisk og sovjetisk verdenslitteratur. Jesper Nyeng, cand.mag. i russisk
sprog og kultur
18/02: Danmarks vindue til Putins Rusland.
Rikke Helms, cand.mag. i russisk
25/02: Korruption, ret og politik i Putins
Rusland. Karin Hilmer Pedersen, lektor
i statskundskab, Aarhus Universitet
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På sporet af renæssancens Norditalien

Europa – besat og befriet

Holdnummer: 2012-017

Holdnummer: 2012-410

Tid: 15/1, 3 onsdage, kl. 17.30-19.15

Tid: 23/1, 6 torsdage, kl. 17.30-19.15 (ingen undervisning 6/2)

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Pris: 680 kr., studerende 360 kr.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169,
Tuborgvej 164

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164

Norditaliens imponerende byer som Firenze, Siena, Venedig og Milano fortæller om et afgørende kapital i verdens
historie. I renæssancen gennemgik de norditalienske bystater en intens økonomisk, politisk og social udvikling,
hvor mennesket måtte definere sig selv og verden på
ny. Omvæltningerne dannede grobund for en helt særlig opblomstring inden for bl.a. billedkunst, arkitektur og
litteratur. Her skabte Dante, Petrarca, Boccaccio, Machiavelli, Giotto, Masaccio, Fra Angelico, Botticelli, Leonardo
da Vinci, Michelangelo og Raphael værker, der flyttede
grænser og kom til at stå som symboler på en ny tid.
15/01: Historien: Renæssancens Norditalien. Steffen
Heiberg, historiker og fhv. forskningschef, Det
Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot
22/01: Litteraturen. Roar Rimmen Gaardsøe,
cand.mag. i litteraturhistorie, lektor, Viborg
Katedralskole
29/01: Kunsten og arkitekturen. Hans Jørgen Frederiksen, lektor i kunsthistorie, Aarhus Universitet

Underviser: Jakob Danneskiold-Samsøe, cand.phil. i hhv. historie og videnskabshistorie
og med i Historiequizzen på DRK

De fleste europæere oplevede ikke Anden Verdenskrig som krigshandlinger, men
som besættelse og befrielse. Hvad sker der i lande som Danmark, Norge, Frankrig,
Polen og Jugoslavien under krigen, og hvordan former retsopgørene sig efter befrielsen? Hvordan former selvransagelsen sig blandt aksemagterne, Tyskland, Italien
og Østrig? Dertil ser vi på neutrale lande som Sveriges og Schweitz’ rolle under krigen. I de seneste år har ny forskning pillet ved gængse forestillinger.
23/01:
30/01:
13/02:
20/02:
27/02:
05/03:

Skandinavien. Neutralitet, samarbejde og besættelse
Frankrigs massive fortrængning
Polen og Ungarn
Blodbad på Balkan
Den store Fædrelandskrig
Fascismens villige ofre. Tyskland, Italien og Østrig

Sveriges historie 1600-1810
Holdnummer: 2012-139
Tid: 25/1, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164

Fra stenalder til middelalder
– Danmarks tidlige historie
Holdnummer: 2012-176
Tid: 21/1, 6 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165,
Tuborgvej 164

Tag med på en rejse gennem Danmarks historie fra stenalderen over bronzealder, jernalder, vikingetid og middelalder. Seks forskere opruller Danmarks historie fra år
13000 f.v.t. til år 1536 og giver deres bud på afgørende
begivenheder og udviklinger. Hør om rensdyrjægere, de
første bønder, moselig, hærgende vikinger, store kirkebyggerier, blodige borgerkrige og blomstrende hofkultur igennem kultur- og socialhistoriske forandringer, og
kom et spadestik dybere ned i første del af den lange
historie om vores lille land.

Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.mag. i historie og oberstløjtnant

Vi følger Sveriges historie fra ca. 1600 til ca. 1810. I 1600-tallet bliver Sverige en af
Europas absolutte stormagter under Gustav 2. Adolf og Karl 10. Gustav, og i 1659
har den svenske konge næsten held til at indlemme Danmark i Sverige. Dronning
Kristina og de følgende konger hævder Sveriges magt og storhed, men i 1709 i Poltava bliver en svensk hær slået af den nye østersømagt Rusland. Med 1700-tallet er
stormagtstiden slut, landet er forarmet og ender i en fatal krig med Rusland – og to
konger bliver skudt. I 1809 går Finland tabt til Rusland som følge af Napoleonskrigene. Men på tronen kommer nyt blod til, der indvarsler en ny tid: Jean-Baptiste
Bernadotte vælges til kronprins i 1810.

Kampen om demokratiet
Holdnummer: 2012-420
Tid: 13/2, 4 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Vibe Termansen, cand.mag. i historie og journalist

21/01: Jægerstenalderen. Mikkel Sørensen, lektor i
forhistorisk arkæologi, Københavns Universitet
28/01: Bondestenalderen. Niels Nørkjær Johannsen,
lektor i arkæologi, Aarhus Universitet
04/02: Bronzealderen. Flemming Kaul, museumsinspektør, dr. phil., Nationalmuseet
11/02: Jernalderen. Xenia Pauli Jensen, seniorforsker,
Moesgaard Museum
18/02: Vikingetiden. Mads Ravn, forskningschef og
museumsinspektør, Vejle Museerne
25/02: Middelalderen. Torben Kjersgaard Nielsen,
lektor i historie, Aalborg Universitet

Når de liberale ledere i Vest i dag rynker brynene og hæver pegefingeren over for
Polen på grund af landets brud på de fælles EU-værdier demokrati og retsstat, vækker det ramaskrig i de polske regeringskontorer. For det var jo netop her, i Polen, at
Europas første moderne demokrati opstod, mens de åh-så-oplyste vesteuropæiske
stater stadig rodede rundt med enevælde. Siden da er erfaringerne med demokrati
lidt spredte (alt efter, hvem man spørger). Men hvad er historien egentlig, og hvordan opfattes den – og demokratiet – i dagens Polen? Vibe Termansen er forfatter til
den anmelerroste bog ’Kampen om Centraleuropa’ (Gads Forlag).
13/02:
20/02:
27/02:
05/03:

Det første demokrati i det moderne Europa
Mellemkrigstidens autoritære styre
Kommunismen, oprørene, Solidaritet og tiden frem til 2015
’Demokrati’ i dag
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Glimt af bylivet. København fra
middelalderen til 1900-tallet

Europas sammenbrud
– og genkomster

Historien om Christian 2.

Holdnummer: 2012-425

Holdnummer: 2012-167

Tid: 12/3, 1 torsdag, kl. 17.15-21.15

Tid: 20/2, 4 torsdage, kl. 17.15-19.00

Tid: 22/2, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Pris: 280 kr., studerende 160 kr.

Pris: 480 kr., studerende 260 kr.

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D168a, Tuborgvej 164

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D165, Tuborgvej 164

Underviser: Hanne Fabricius, cand.phil. i arkæologi, forfatter og med i Historiequizzen på DRK

Undervisere: Hjalte Tin, forfatter og ph.d. i
europæisk historie og Uffe Østergaard, professor
emeritus i historie, Copenhagen Business School

Over fire forelæsninger tager vi på en virtuel
tur gennem Københavns gader og får et glimt
af folk, boliger, arbejde og forlystelser fra det
ældste København til 1900-tallet. Vi møder ’de
fremmede’, der gav navn til Tyskemannegade
og medbragte birkesfranskbrødet og jødekagen. Vi skal også gennem byens skumle gyder
og gader som Didrik Badskjærs Gang, Wismars
Gang, Brøndstrædekvarteret og Peder Madsens Gang, hvor de lette damer, alfonserne og
værtshusene florerede helt op i nyere tid. Turen
går også gennem Christian 4.’s Christianshavn,
og bagefter skal vi møde sømændene og købmændene fra Børsen, Nyhavn og Toldbodvejen.

Holdnummer: 2012-404

Underviser: Lars Bisgaard, lektor i
historie, Syddansk Universitet

Denne dag går de to historikere Uffe Østergaard og Hjalte Tin i kritisk dialog om mulige
og umulige paralleller mellem nutiden og Europas tre store sammenbrud – og genrejsninger
– de senest 2000 år. Er der fx paralleller mellem
naturens bakterieangreb med pesten i højmiddelalderen og den menneskeskabte klima- og
naturkrise fra Tjernobyl til smeltende poler? Eller mellem Romerrigets kollaps og den aktuelle
situation i Europa med selvskabt politisk krise,
Europas tab af verdensherredømmet og global
udfordring af efterkrigstidens liberale orden?
Eller står det i virkeligheden ikke så galt til?

Han var en magtfuld international
skikkelse, konge af Danmark og Norge og arving til den svenske trone.
Dramatiske historier og myter omgiver hans person. Mange kender ham
fra Det Stockholmske Blodbad, fra
kærlighedsforholdet til Dyveke eller
som omdrejningspunktet i Johannes
V. Jensen-romanen ’Kongens Fald’.
Denne aften genopliver vi historien
om Christian 2.. Hør om hans dramatiske liv og en samtid på kanten til
Reformationen med afsæt i Lars Bisgaards anmelderroste bog ’Christian
2. En biografi’ (Gads Forlag).

20/02: Borgere i middelalderens og renæssancens København
27/02: Nonner og barske madammer øst for
Købmagergade
05/03: Christianshavns historie
12/03: Sømænd og købmænd i København:
Børsen, Nyhavn og Toldboden

Hvordan Kina blev
en verdensmagt
Holdnummer: 2012-403
Tid: 22/2, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Stig Thøgersen, professor i kinastudier, Aarhus Universitet

Kinas kommunistiske parti (KKP) har ledet landet i 70 år gennem perioder med blodige politiske kampagner, voldsomme sociale omvæltninger og uhørt økonomisk vækst. Denne dag
forklares Kinas udvikling og aktuelle situation
med fokus på den kinesiske befolknings historiske erfaringer med KKP’s styre. Vi går tæt på
fire faser i Folkerepublikkens politiske historie
og fokuserer på, hvordan de dramatiske omvæltninger har formet Kina og kineserne i dag.

Glæd dig til Historiske Dage,
når vi vækker historien til live i
Øksnehallen 21-22/3. 4 scener, 65
udstillere og 130 events. Se s. 75.
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Byvandringer:
Gader og mennesker i
middelalderens København
Holdnummer: 2012-158
Tid: 16/3, 3 mandage, kl. 17.00-18.30
Pris: 420 kr., studerende 250 kr.
Sted: Se mødesteder nedenfor
Maks. 30 deltagere
Underviser: Hanne Fabricius, cand.phil. i arkæologi, forfatter og med i Historiequizzen på DRK

Tag med på tre historiske forårsbyvandringer
tilbage til middelalderens København. Byen
skilter ikke med sin fortid før de store brande
i 1700-tallet, men gadenavne, torve og bygninger gemmer stadig på spændende historier
om livet i middelalderens København. Første
byvandring begynder på Vandkunsten, fortsætter langs den gamle havnekaj i Magstræde og Snaregade og slutter af i universitetets
gård med det middelalderlige konsistoriehus.
Herefter skal vi følge i ’de døde dyrs’ fodspor
fra middelalderens Tyskemannegade (Strøget)
til byens torv, som først i 1400-tallet fik navnet
Gammeltorv. Vi slutter med en vandring omkring Nikolaj-kvarteret med bl.a. Østervold og
kvindeklosteret Sankt Clare.
16/03: Fra Vandkunsten til roskildebispens
gård i Nørregade. Mødested: Vandkunsten ved springvandet
23/03: Liv, handel og håndværk omkring
Tyskemannegade. Mødested: Højbro
Plads ved rytterstatuen af Absalon
30/03: Fra Sankt Nikolaj til middelalderens
Østervold. Mødested: Tårnet på
Nikolaj Plads

Det gamle Ægypten
Holdnummer: 2012-137
Tid: 16/3, 3 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D165, Tuborgvej 164
Underviser: Kim Ryholt, professor i Ægyptologi,
Københavns Universitet

For over 5.000 år siden opstod et af verdens
ældste riger: Det gamle Ægypten, der eksisterede i næsten 3.000 år. Tag med på en rejse
gennem oldtidens Ægypten, og bliv klogere på
den blomstrende og særlige kultur, der herskede i riget, og hvilken betydning det har haft for
historien. Kim Ryholt, der deltager i udgravninger og er ansvarlig for et internationalt forskningsprojekt om folkelige papyri, indvier os i
væsentlige fund gjort i oldtidsmanuskripterne
– lige fra dramaerne, der udspillede sig under
dynastierne, til de oldægyptiske fortællinger.
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Cæsar og hans efterliv
Holdnummer: 2012-341
Tid: 16/3, 7 mandage, kl. 19.30-21.15
(ingen undervisning 6/4 og 13/4)
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D166, Tuborgvej 164
Tilrettelæggere: postdoc Sine Saxkjær og postdoc Trine Arlund Hass, Det Danske Institut i Rom
og Aarhus Universitet

Gaius Julius Cæsar er måske den mest berømte
romer. Han var en genial general og en visionær
politiker og reformator. Hans vision om at have
én stærk mand ved roret blev langtfra delt af
alle og endte med at koste ham livet. Inden da
nåede han dog at iværksætte både store byfornyelser og politiske reformer, at have affære
med Kleopatra – og at forårsage borgerkrig i
Romerriget. Cæsar var en kompleks skikkelse,
som både er gjort til et positivt og negativt forbillede op igennem historien. Han har både fascineret og skræmt politikere såvel som kunstnere, og hans endeligt rummer næsten filosofisk
kompleksitet, for kan det retfærdiggøres at slå
et menneske ihjel i en større sags tjeneste?
16/03: De dansk-italienske udgravninger
på Cæsars Forum. Jan Kindberg
Jacobsen, ph.d., museumsinspektør,
Glyptoteket
23/03: Forfatteren Cæsar. Per Methner Rasmussen, cand.mag., SAXO-instituttet,
Københavns Universitet
30/03: Cæsars Rom. Sine Grove Saxkjær,
postdoc, Det Danske Institut i Rom og
Aarhus Universitet
20/04: Cæsar og Kleopatra. Anne Marie
Nielsen, fhv. inspektør, græsk og
romersk kunst, Glyptoteket
27/04: Cæsar i Danmark – cæsariske iscenesættelser. Trine Arlund Hass, postdoc,
Det Danske Institut i Rom og Aarhus
Universitet
04/05: Cæsar i renæssancen – måtte de
dræbe Cæsar? Marianne Pade,
professor i klassisk filologi, Aarhus
Universitet
11/05: Cæsar i historieskrivning – tyrannen eller den visionære statsmand?
Jesper Majbom Madsen, lektor i antikkens historie, Syddansk Universitet

Byvandringer:
Fra Slotsholmen
til Christianshavn
Holdnummer: 2012-157
Tid: 17/3, 3 tirsdage, kl. 17.00-18.30
Pris: 420 kr., studerende 250 kr.
Sted: Se mødesteder nedenfor
Maks. 30 deltagere
Underviser: Hanne Fabricius,
cand.phil. i arkæologi, forfatter og med i
Historiequizzen på DRK

Vi begynder med en tur på Slotsholmen, hvor fokus er de tre Christiansborg-slotte og resterne af Christian
4.’s imponerende krigshavn, Tøjhushavnen. Herefter fortsætter vi med to
byvandringer på Christianshavn, som
Christian 4. grundlagde som fæstningsby for 400 år siden. Oprindelig
var den nye by tænkt som en bådsmandsby for Holmens faste stok,
herefter som hjemsted for hollandske
immigranter, og senere endte den
som en bydel med købmandsgårde
med private havnepladser i Strandgade og små boder i sidegaderne. Siden hen forvandlede Christianshavn
sig til et af Københavns fattigkvarterer, og i 1900-tallet rev man en del af
den gamle bebyggelse ned og erstattede den med nye kvarterer.
17/03: Slotsholmens historie: 850
år på magtens ø. Mødested:
Pladsen foran Thorvaldsens
Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2
24/03: Fra Børsen til 1600-tallets
Christianshavn: Brobisser,
bindingsværk og svalegange. Mødested: Børsen, på
Børsrampen, Børsgade 1
31/03: Christianshavn: Tugthusslaver og møller. Mødested:
Hjørnet af Mikkel Vibes
Gade og Overgaden Oven
Vandet

52

arkæologi og historie

Kvinder der har formet USA

Middelalderen – Europas fødsel

Holdnummer: 2012-104

Holdnummer: 2012-508

Tid: 17/3, 5 tirsdage, kl. 17.15-19.00.
Ingen undervisning 7/4

Tid: 17/3, 8 tirsdage, kl. 19.45-21.30. OBS: Forelæsningen 21/4 ligger dog kl. 17.30-19.15 (ingen
undervisning 7/4)

Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D165, Tuborgvej 164

Hvad har Pocahontas med USA’s
grundlæggelse at gøre? Hvilken indflydelse havde #MeToo på midtvejsvalget i 2018 og politisk magt i USA?
Det er nogle af de spørgsmål, denne
foredragsrække vil belyse. Vi stiller
skarpt på et bredt udvalg af kvinder,
der af forskellige årsager har været
centrale for USA’s politik, historie,
kultur og litteratur, og opridser både
de store linjer og dykker ned i de
glemte historier.
17/03: Hvem var Pocahontas?:
Kvinden, politikeren, myten
og nationen. Marianne
Kongerslev, ph.d., adjunkt
i amerikansk litteratur og
kultur, Aalborg Universitet
24/03: A Woman’s Place is in the
White House: Magtfulde
kvinder i amerikansk
politik. Anne Mørk, ph.d. i
amerikanske studier
31/03: Betty, Kitty og Cookie:
Sensationelle amerikanske
kvindemord. Anne Bettina
Pedersen, ph.d.-studerende
i amerikansk litteratur og
kultur, Aalborg Universitet
14/04: Amerikanske hekse(rier).
Mia Rendix, lektor i amerikansk litteratur og kultur,
Aalborg Universitet
21/04: Den amerikanske Engel:
Marilyn Monroe. Clara
Juncker, ph.d., dr.phil., lektor
i amerikansk litteratur og
kultur, Syddansk Universitet

Pris: 880 kr., studerende 460 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale
C001 (indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164

Middelalderen betragtes ofte som en stagnerende og ’mørk’ tid, men perioden skal ses
i et helt andet lys. En civilisation funderet på
kristendommen blev spredt til hele Europa.
Vores verdensdel blev ikke blot civiliseret, men
Europa fik trods krige og sygdom mulighed for
at udvikle en så stærk teknologisk, økonomisk,
vidensmæssig og militær enhed, at man med
varierende lande i spidsen kunne erobre og
dominere resten af verden i de næste 500 år.
Grundlaget blev lagt for de byer, stater, idéer
og for det Europa, vi kender i dag. En række
eksperter tegner med forskellige perspektiver
et billede af middelalderens Europa.
17/03: Hvad er middelalderen? Kasper
Holdgaard Andersen, historiker,
Moesgaard Museum
24/03: Riddere, krig og militær. Claus Frederik Sørensen, cand.mag., middelalderarkæolog, afdelingsleder v. Østfyns
Museer
31/03: Korstog. Torben Kjersgaard Nielsen,
lektor i historie, Aalborg Universitet
14/04: Borge og bygninger. Lars Meldgaard
Sass Jensen, ekstern lektor i arkæologi, Aarhus Universitet
21/04: Pave og kirke. Lars Bisgaard, lektor i
historie, Syddansk Universitet
(Obs. 17.30-19.15)
28/04: Klostervæsen og klosterets betydning. Brian Patrick McGuire, professor
emeritus i middelalderhistorie, Roskilde Universitet
05/05: Magt, politik og stat. Jeppe Büchert
Netterstrøm, lektor i historie, Aarhus
Universitet
12/05: Middelalderens objekter og genstande. Jette Linaa, ph.d., faginspektør for
vikingetids-, middelalder- og historisk
arkæologi, Moesgaard Museum

Du tilmelder dig på www.fuau.dk.
Hvis du har spørgsmål, er du
velkommen til at ringe på 8843 8000

Den glemte krig?
Falklandskrigen 1982
Holdnummer: 2012-406
Tid: 21/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, lektor,
cand.mag. i historie, filosofi og samfundsfag

Argentinas invasion af de britiske Falklandsøer
i april 1982 udløste en af det 20. århundredes
mest mærkværdige militære konflikter. For
både den argentinske og den britiske regering
blev Falklandsøerne hurtigt et spørgsmål om
national prestige, og forhåbningerne om en
forhandlingsløsning blev snart overskygget af
de tiltagende militære konfrontationer i Sydatlanten. Britiske styrker tiltvang sig under stor
modstand først et brohoved på øerne og gennemførte derefter en befrielse af Falklandsøerne. Operation var kendetegnet af voldsomme
træfninger, mindre slag og blodige angreb,
hvor begge parter oplevede sejre og nederlag
til søs, til lands og i luften. Forelæsningen belyser årsagerne til konflikten, gennemgår og
analyserer dens militære forløb i detaljen.

Napoleonskrigene
Holdnummer: 2012-407
Tid: 22/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, lektor,
cand.mag. i historie, filosofi og samfundsfag

Indtil Første Verdenskrig omtalte man Napoleonskrigene som ’Den Store Krig’. Forklaringen
er simpel: Ikke alene fastholdt krigene Europa i
en jernnæve i perioden 1803-1815, men de forandrede også europæernes sociale, økonomiske og politiske virkelighed for eftertiden – de
gjorde Europa moderne. Krigenes varighed,
slagenes størrelse og intensitet producerede
nemlig en reformbølge i europæiske stormagter som Storbritannien, Preussen, Østrig og
Rusland, som forandrede Europa. Forelæsningsrækken belyser denne forandringsproces
med udgangspunkt i en række toneangivende
slag, herunder slaget ved Austerlitz, slaget ved
Trafalgar, Napoleons invasion af Rusland i 1812
og slaget ved Waterloo.
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Stasi – den østtyske
statssikkerhedstjeneste

Byvandringer: Middelalderbyen
på kryds og tværs

Holdnummer: 2012-052

Holdnummer: 2012-156

Fra Athen til Berlin
– Europas historie set
gennem storbyerne

Tid: 28/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Tid: 14/4, 3 tirsdage, kl. 17.00-18.30

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Pris: 420 kr., studerende 250 kr.

Holdnummer: 2012-319

Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164

Maks. 30 deltagere

Underviser: Åse Lerche, cand.mag. i
tysk og journalist

I 2020 er det 30 år siden, at folk fra
den østtyske borgerbevægelse besatte stasi-centralen. Gennem besættelsen sørgede de for, at 111 km
stasi-akter er blevet bevaret. Ved at
granske i nogle af akterne får vi et
indblik i, hvordan den konkrete overvågning fandt sted, og hvad visheden
om den daglige overvågning betød
for østtyskernes normale hverdagsliv. Men vi skal også se på, hvad der
fik flere hundredetusinde østtyskere
til at arbejde som stasi-stikkere, samt
hvordan opgøret med stasi-stikkerne
er foregået siden genforeningen.

Den Amerikanske
Borgerkrig
Holdnummer: 2012-136

Sted: Se mødesteder nedenfor
Underviser: Hanne Fabricius, cand.phil. i arkæologi,
forfatter og med i Historiequizzen på DRK

På tre byvandringer går vi på tværs af middelalderens
og renæssancens København og får en fornemmelse
af, hvordan byen tog sig ud. Vi begynder på Vandkunsten, som sammen med Løngangsstræde blev fyldt
op i i 1673. Turen fortsætter rundt om bispegården og
Gråbrødre Torv til Amagertorv, som i 1400-tallet fik sit
navn efter amagerbønderne, der solgte deres grøntsager. Næste tur går fra middelalderens Nørreport og ned
langs Østervold, hvor der fortælles om gjethuse, indtil vi
slutter ved Nikolaj Kirke. På sidste tur kommer vi uden
for volden, hvor Christian 4. opførte Rosenborg Slot. Vi
går gennem Kongens Have, Landemærket, det gamle
Skidenstræde og slutter ved Sankt Petri Kirke.
14/04: Fra Vandkunsten mod Amagerbøndernes
Torv. Mødested: Vandkunsten ved springvandet
21/04: Fra Skt. Gertrud til Sankt Nikolaj. Mødested:
Fiolstræde ud for Nørreport
28/04: Fra Kongens lysthave til Sankt Peders Kirke.
Mødested: Indgangen til Kongens Have på
hjørnet af Sølvgade og Øster Voldgade

Tid: 28/3, 1 lørdag, kl. 10.00-15.00
Pris: 330 kr., studerende 185 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164

Oplyste boulevarder og tusmørkegyder
– Europa 1871-1914

Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor,
cand.mag. i historie og oberstløjtnant

Holdnummer: 2012-470

Den Amerikanske Borgerkrig 18611865 har en særlig plads i amerikansk
historie og selvforståelse. Den begyndte, da en række Sydstater løsrev
sig fra føderationen USA. Kampen
mellem de såkaldte unionister fra
Nordstaterne og konføderalisterne
fra Sydstaterne handlede om USA’s
indretning økonomisk, socialt og
administrativt med slaveriet og den
enkelte stats uafhængighed over for
unionen som kardinalpunkter. I 1861
meldte 11 stater sig ud af unionen.
Lincoln ville tvinge dem tilbage, og
det lykkedes efter fire års krig, der
kostede over 600.000 mennesker livet. Resultatet blev bl.a., at de stater,
der havde løsrevet sig, igen blev indlemmet i De Forenede Stater, at omtrent fire millioner slaver blev frigivet,
og at USA blev en stormagt på den
internationale scene.

Tid: 14/4, 4 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166,
Tuborgvej 164
Underviser: Jakob Danneskiold-Samsøe, cand.phil. i hhv. historie og videnskabshistorie og med i Historiequizzen på DRK

Mellem 1871 og 1914 er Europa fyldt med troen på fremtiden, tekniske fremskridt og en rivende udvikling inden
for underholdning og fritidsliv. Med Paris som kulturelt
centrum er dette ’la belle époque’. Restauranter og cabaret skyder op, verdensudstillinger fejrer fremskridtet,
automobilet ses i gadebilledet, og OL markerer en ny
epoke for fredelig europæisk konkurrence. Men det er
også en periode, hvor antallet af sindssyge vokser, hvor
Freud begynder at granske sindets afkroge, og hvor
kunstnerne drages mod det irrationelle og destruktive. I
forelæsningsrækken oplever vi bruset og lyset fra denne
fantastiske epoke – og dens dystre sider.
14/04: La belle Époque – tilværelsens ulidelige
lethed
21/04: Højere, hurtigere, længere
28/04: Undergangstoner
05/05: Sindets og kulturens afkroge
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Tid: 15/4, 7 onsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C,
lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166
for gangbesværede), Tuborgvej 164

Tag med på en rejse gennem europæisk histories ’hovedstæder’ – fra
antikkens Athen til nutidens Berlin,
og få et indblik i centrale perioder i
Europas historie. Vi dykker ned i et
udvalg af Europas metropoler, der
har spillet en særlig rolle på historiens store scene og været omdrejningspunkt for verdenshistoriske
begivenheder og kraftcentre for en
kulturel opblomstring, der har været
stilskabende langt ud over byens
volde – og langt ud over sin tid. Hvilken udvikling var det, der fandt sted
i disse byer, hvorfor skete udviklingen
netop her, og hvilken betydning har
den fået for vores historie?
15/04: Athen i antikken. Christian
Ammitzbøll Thomsen, lektor
i historie, Københavns Universitet
22/04: Rom i Romerriget. Niels
Bargfeldt, ph.d. og ekstern
lektor i klassisk arkæologi,
Aarhus Universitet
29/04: Konstantinopel i Det byzantinske Rige. Hans Jørgen
Frederiksen, lektor emeritus
i kunsthistorie, Aarhus Universitet
06/05: Firenze i renæssancen.
Martin Ammitsbøll Husted,
lektor, cand.mag. i historie,
filosofi og samfundsfag
13/05: Paris i 1800-tallet – den
urbane individualisme.
Jørn Boisen, lektor i fransk,
Københavns Universitet
20/05: Wien omkring år 1900.
Claus Christoffersen, BA i
filosofi og oldtidskundskab
27/05: London og Berlin i det 20.
og 21. århundrede – storbyer i krig og fred. Martin
Ammitsbøll Husted, lektor,
cand.mag. i historie, filosofi
og samfundsfag
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Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik under den kolde krig
Holdnummer: 2012-467

Byvandringer: På sporet
af kolonihistorien i
København

Turen går til Dansk Vestindien
– en billedvandring
gennem øernes historie

Tid: 20/4, 5 mandage, kl. 19.30-21.15

Holdnummer: 2012-414

Holdnummer: 2012-413

Tid: 4/5, 4 mandage. Se tidspunkter
nedenfor

Tid: 26-27/5, tirsdag-onsdag, kl. 17.15-20.00

Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D165, Tuborgvej 164
Underviser: Rasmus Mariager, lektor i historie,
Københavns Universitet

Efter mere end 200 års neutralitetspolitik valgte
danske politikere i 1949 at søge om dansk optagelse i Atlantpagten. Til grund for indmeldelsen
lå Anden Verdenskrigs rædsler og den kolde
krigs faretruende og blokopdelte verden. Forelæsningsrækken går tæt på det historiepolitiske opgør om dansk udenrigspolitik under den
kolde krig, Danmarks stillingtagen til den kolde
krigs hovedtemaer, politiets overvågningsvirksomhed på det politiske område og det måske
mest konfliktfyldte spørgsmål i Danmark under
den kolde krig: Den forkætrede fodnotepolitik. Sidste undervisningsgang stilles skarpt på
baggrunden for de danske beslutninger om at
deltage i kampen mod terror, bl.a. den danske
regerings beslutning om at gå i krig i Irak.
20/04: Opgøret om den kolde krig
27/04: Danmark og den kolde krig –
hovedtemaer
04/05: PET’s efterforskning i den kolde krig
11/05: Fodnotepolitikken – ideologi eller
kalkunjagt?
18/05: Danmark og kampen mod terror

Bustur: Den Kolde Krig
og Stevnsfortet
Holdnummer: 2012-412
Tid: 21/4, 1 tirsdag, kl. 10.00-15.00
Pris: 460 kr. Prisen inkluderer bustur, foredrag
i bussen, entré og omvisning i Stevnsfortet med
lokal guide. OBS: Medbring selv mad og drikke
Maks: 29 personer
Mødested: AU, Campus Emdrup, ved hovedindgangen til bygning D, Tuborgvej 164
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.mag.
i historie og oberstløjtnant

Tag med Folkeuniversitetet og historiker og
oberstløjtnant Ebbe Juul-Heider på bustur til
Danmarks største krigshemmelighed Stevnsfortet, der var en helt central brik i Danmarks
og NATO’s forsvar under Den Kolde Krig. Med
sin placering dybt nede i Stevns Klint lå fortet i forreste frontlinje, hvis der skulle udbryde
krig mellem Øst og Vest. Døgnet rundt i mere
end 40 år overvågede man herfra al trafik
gennem Øresund. Mens vi kører mod Stevns
fortæller Ebbe Juul-Heider om Den Kolde Krig.
På Stevnsfortet skal vi på guidet tur 18 meter
under jorden og opleve fortet, som det så ud
dengang, krigen var tættest på.

Pris: 520 kr., studerende 300 kr.
Maks. 25 deltagere
Sted: Se nedenfor
Underviser: Per Nielsen, cand.mag. i
historie og forfatter

Danmarks kolonihistorie knytter sig
til en lang række kvarterer og bygninger i København – steder, hvor skibe har lagt til kaj, og fremmede varer
er blevet bragt i land. Hertil kommer
indbyggere fra de oversøiske besiddelser som sømænd, tjenestefolk og
politikere, der har opholdt sig i hovedstaden og været med til at forme
danskernes billede af verden. Efter
at have fået et overblik over dansknorsk kolonihistorie i en forelæsning
går vi på opdagelse i den indre by,
på Slotsholmen, i Christianshavn og
i Frederiksstaden. Undervejs støder
vi på både Christian 4., plantageejere
og slaver og kommer vidt omkring fra
Grønland til Tranquebar. Per Nielsen
har skrevet bogen ’Fru Jensen og andre vestindiske danskere’ (Syddansk
Universitetsforlag).
04/05 17.15-19.00: Forelæsning:
Kolonierne og København.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale D168a,
Tuborgvej 164
11/05 17.00-18.45: Byvandring:
Christian 4.’s handels- og
ekspansionspolitik.
Mødested: Det Kongelige
Biblioteks Have, ved statuen
af Søren Kierkegaard, Proviantpassagen 1
18/05 17.00-18.45: Byvandring:
Kolonihandel, skibsfart og
sukkerindustri. Mødested:
Christianshavns Torv 2, ved
hjørnet mod kanalen
25/05 17.00-18.45: Byvandring:
Plantageejere, storkøbmænd og tjenestefolk.
Mødested: Nyhavn 63, ved
porten

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Per Nielsen, cand.mag. i historie og
forfatter

Tag med på en virtuel rejse til De Vestindiske
Øer, der giver nye vinkler på Dansk Vestindiens
historie. Vi skal se nærmere på bl.a. forholdene
for slaverne på plantagerne og for soldaterne
på forterne og i kasernerne, høre om vejen fra
slaveri til frihed, om sørøveri og om den verdensberømte maler Camille Pissarros barndom
på Sankt Thomas. Per Nielsen er netop hjemvendt fra et langt ophold på Sankt Thomas.
Hans forskning i Dansk Vestindien har bl.a.
resulteret i bogen ’Fru Jensen og andre vestindiske danskere’ (Syddansk Universitetsforlag).

Byvandringer:
Kongernes København
Holdnummer: 2012-141
Tid: 2-4/6, tirsdag-torsdag. Se tidspunkter
nedenfor
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: Se mødesteder nedenfor
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.mag.
i historie, oberstløjtnant

Tag med i sporerne af kongernes prægtige København i selskab med Ebbe Juul-Heider, lektor i historie og tidligere oberstløjtnant i Den
Kongelige Livgarde. Vi starter med en baggrundsforelæsning om Københavns udvikling
som residensby. Den første byvandring sætter
fokus på de danske konger på Slotsholmen og
ser bl.a. nærmere på Københavns Slot, Christiansborg-komplekset, Marmorbroen, Ridebanen, Hofteatret og Rigsarkivet. På anden tur
besigtiger vi udvalgte lokaliteter, som knytter
sig til den danske enevælde, bl.a. Prinsens
palæ, Frederiksstaden, Amalieborg-komplekset og Kastellet.
02/06 17.15-19.00: Forelæsning: Kongernes København. Sted: AU, Campus
Emdrup, bygning D, lokale D166,
Tuborgvej 164
03/06 10.00-12.30: Byvandring: Kongerne
på Slotsholmen. Mødested: Christiansborg Slotsplads ved rytterstatuen
af Frederik 7.
04/06 10.00-12.30: Byvandring: Enevældens København. Mødested: Christiansborg Slotsplads ved rytterstatuen
af Frederik 7.
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En civilisation pibler frem.
Europas middelalder og renæssance
Holdnummer: 2022-228
Tid: 31/8, 5 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166,
Tuborgvej 164
Underviser: Steffen Heiberg, historiker og fhv. forsningschef, Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot

Christian 4.
– med omvisning på
Rosenborg Slot

Englands vej til Europa:
Kongen, folket og kirken
100-1215

Holdnummer: 2022-176

Holdnummer: 2022-249

Tid: 11-12/8, tirsdag-onsdag. Se tidspunkter nedenfor

Tid: 31/8, 6 mandage, kl. 17.15-19.00

Pris: 580 kr., studerende 360 kr. (inkl.
entré til Rosenborg Slot)

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D168a, Tuborgvej 164

Maks. 28 deltagere
Sted: Se nedenfor
Underviser: Steffen Heiberg, historiker
og fhv. forskningschef, Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot

Ingen dansk konge står så stærkt i
eftertidens bevidsthed som Christian 4. Det skyldes hans mange bygninger, men også 3.000 breve, som
afslører både stærke og svage sider,
men frem for alt en særpræget personlighed, hvis dramatiske liv ændrede danmarkshistorien. Kom helt tæt
på Christian 4., når historiker Steffen
Heiberg først fortæller om kongen og
hans skelsættende regeringstid og
bagefter viser rundt på kongens yndlingsslot, Rosenborg, der bl.a. var rammen om kærligheden til Kirsten Munk.
Steffen Heiberg har skrevet storværket ’Christian 4. - en europæisk statsmand’ (Lindhardt og Ringhof).
11/08 10.00-16.00: Forelæsning:
Christian 4. Sted: AU,
Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164
12/08 12.00-13.45: Omvisning på
Rosenborg Slot. Mødested:
Rosenborg Slot ved The Garden Café, Øster Voldgade 4A

Pris: 680 kr., studerende 360 kr.

Underviser: Brian Patrick McGuire,
professor emeritus i middelalderhistorie, Roskilde Universitet

Englands forhold til Europa har været
et centralt problem siden middelalderen, og de engelske konger og deres
folk og kirke har haft forskellige reaktioner på det faktum, at England
havde brug for Europa, men ville
holde en vis afstand. Disse aftener vil
se historisk på den engelske selvforståelse i forhold til situationen i dag,
hvor landet næsten er delt i to lejre.
31/08: Knud den Store (1014-1035):
England i et Nordsøimperium
07/09: Angelsaksernes England og
Edvard Bekenderen: Var de
så blødsødne?
14/09: Vilhelm Erobreren og hans
Sønner: England indlemmes
i Europa
21/09: Kirken kræver forening med
Europa: Reformbevægelsen
i kamp med kongerne
28/09: Borgerkrig, Henrik 2.
(1154-89) og drab på en
ærkebiskop
05/10: Et opgør med kongemagten
og et frihedsbrev: Magna
Carta 1215

I fem forelæsninger fortælles historien om tolv dramatiske århundreder, der formede Europa – fra 400
til 1600. Vær med, når historiker Steffen Heiberg
forsøger at indkredse de kulturelle, mentale, sociale og politiske forudsætninger for Europas særlige
udvikling. I sidste forelæsning vender vi tilbage til
udgangspunktet: Det romerske sammenbrud og oldtidskulturens undergang. Er det en gentagelse, vi ser
I dag med folkevandringer, religiøs fanatisme, identitetskriser, fake news og mistillid til viden? Steffen
Heiberg er forfatter til de anmelderroste bøger ’En ny
begyndelse. Europas kulturhistorie i middelalderen’
og ’Nye horisonter. Europas kulturhistorie i renæssancen’ (Gads Forlag).
31/08: Det store sammenbrud 400-700
07/09: Europa under angreb 700-1000
14/09: Et nyt Europa. Højmiddelalderen
1000-1300
21/09: Pest og gryende renæssance 1300-1500
28/09: Ringen sluttet. Europa og os

Evighedernes by Rom
Holdnummer: 2022-149
Tid: 31/8, 3 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001
(indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede),
Tuborgvej 164

I 2500 år var Rom Europas kulturelle, religiøse og
politiske centrum. Allerede før Kristi fødsel begyndte
man at betegne Rom som evighedernes by, og lige siden har magthavere fra Augustus til Mussolini iscenesat Roms evighedskarakter gennem bygningsprojekter, monumenter og byplanlægning. Vær med, når tre
forskere fortæller Roms historie med fokus på byens
magthavere. Forelæsningsrækken tager udgangspunkt i den nye anmelderroste bog ’Evighedernes by
Rom’ (Gads Forlag, 2019).
31/08: Kejsernes Rom i oldtiden. Jesper Majbom
Madsen, Lektor i historie, Syddansk Universitet
07/09: Pavernes Rom i middelalderen og renæssancen. Louise Nyholm Kallestrup, lektor i
historie
14/09: Det italienske Rom fra landets samling til
efter Mussolinis fald under Anden Verdenskrig. Nils Arne Sørensen, professor i historie,
Syddansk Universitet
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De hvide guder og den Nye
Verden – 500-året for den
spanske erobring af Mexico

Tysklands historie

Danmarks historie

Holdnummer: 2022-231

Holdnummer: 2022-071

Tid: 31/8, 6 mandage, kl. 19.45-21.30

Tid: 2/9, 5 onsdage, kl. 17.30-19.15

Holdnummer: 2022-177

Pris: 680 kr., studerende 360 kr.

Pris: 580 kr., studerende 310 kr.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale
C001 (indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale
C001 (indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164

Tid: 31/8, 5 mandage, kl. 19.30-21.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Jesper Nielsen, lektor
i indianske sprog og kulturer, ToRS,
Københavns Universitet

I 2019-2021 markeres 500-året for
den spanske erobring af Mexico fra
1519-1521. I løbet af de tre år belejrede
og erobrede den spanske conquistador Hernán Cortés den prægtige aztekiske hovedstad Tenochtitlan. Med
afsæt i denne begivenhed skal vi se
på, hvad der lå forud for spaniernes
ankomst til Mesoamerika, hvad der
præcist skete under erobringen, og
på de efterfølgende årtier, hvor erobringen og missionsarbejdet bredte
sig til andre dele af det store kulturområde. Forelæsningen er baseret på
Jesper Nielsens bog ’Opdaget? Mødet mellem indianere og europæere i
1500-tallets Mexico’ (Forlaget Columbus) og hans kommende bog ’Landet
under landet: Rejser i det gamle Mexicos historie’ (Gyldendal, 2021).
31/08: Fra olmekerne til aztekerne – det præcolumbianske
Mesoamerikas civilisationer
(1200 f.v.t. til 1519)
07/09: ’Et drømmesyn’ i ruiner:
Den spanske erobring af
Tenochtitlan og aztekerne
(1519-1521)
14/09: Quetzalcoatls tilbagekomst –
myten om den hvide gud og
den spanske overlegenhed
21/09: Coatlicue og Kristus – religionsmødet i Ny Spanien
28/09: Den første dansker i den
Nye Verden – historien om
franciskanermunken Broder
Jakobs missionarbejde i
1500-tallets Mexico

Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.mag. i
historie og oberstløjtnant

”Deutschland? Aber wo liegt es?” skulle Schiller
have sagt. Det illustrerer meget godt, at en tysk
stat – eller et tysk folk – ikke altid har eksisteret.
I forelæsningsrækken skal vi følge 1000 års historie fra Det Tysk-romerske Rige til Tysklands
genforening. En dramatisk historie om et mylder af stater, kejsere, revolution, verdenskrige,
folkedrab og Berlin som storslået metropol. Vi
skal ud på en lang og spændende rejse!
31/08:
07/09:
14/09:
21/09:
28/09:
05/10:

Det Tysk-romerske Rige
Det Tyske Forbund
Det Tyske Kejserrige
Weimarrepublikken
Det Tredje Rige
To Tysklande

Den fortabte generation
– Europa 1918-1939
Holdnummer: 2022-229
Tid: 1/9, 4 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D166, Tuborgvej 164
Underviser: Jakob Danneskiold-Samsøe, cand.
phil. i hhv. historie og videnskabshistorie og med i
Historiequizzen på DRK

I 1918 er Europa ødelagt. En generation af unge
mænd er forblødt på slagmarkerne. Troen på
fremskridt og demokrati har lidt et alvorligt
knæk. Millioner af unge europæere vokser op
uden en faderlig autoritet. Det skaber gennem
1920’erne en rivende udvikling inden for videnskab og kunst og fører til nye rettigheder
for kvinder, men også til en politisk turbulens,
som i sidste ende kaster Europa i armene på
Hitler og Stalin. Mellemkrigstiden er ikke bare
perioden mellem de to verdenskrige. Det er en
ekstremt innovativ periode, som kuldkastes, da
depressionen sætter ind i starten af 1930’erne.
01/09:
08/09:
15/09:
22/09:

Tag med på en rejse gennem Danmarks historie fra Reformation til velfærdsstat, og hør om,
hvordan Danmark bliver det land, vi kender.
Det er fortællingen om en nordisk stormagt,
der skrumper til en lille plet på landkortet, om
bygge- og krigsglade konger, om driftige og
selvbevidste borgere og bønder, der sætter
damp under landet – og vejen mod demokrati. Det er historien om folkehøjskoler, fagforeninger og foreningsliv. Og kvinder, der går
til stemmeurnerne og ud på arbejdsmarkedet.
Om verdenskrige, kriser, Stauning eller kaos
– og frygt for, at den kolde krig bliver varm.
02/09: 1500-1750: Reformation, adelsvælde,
militærstat og stavnsbånd. Steffen
Heiberg, historiker og fhv. forskningschef, Det Nationalhistoriske Museum
Frederiksborg Slot
09/09: 1750-1914: Enevælde, krig og demokrati. Søren Mentz, museumsleder,
Museum Amager
16/09: 1914-1945: Den lange verdenskrig.
Sofie Lene Bak, lektor i historie, Københavns Universitet
23/09: 1945-1973: Kold krig, velfærd,
underholdning og ungdomskultur.
Rasmus Rosenørn, museumsinspektør,
RAGNAROCK – Museet for pop, rock
& ungdomskultur
30/09: 1973-i dag: Globale tider. Tim Knudsen, professor emeritus i statskundskab, Københavns Universitet

Verdenskrigens erfaringer
Kulturopbrud
Vejen til fascismen
Demokratier under pres

Historiker Dorthe
Chakravarty serverede
dansk madhistorie på
Meyers Madhus til Hearts & Minds-festivalen.
Hi
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Byvandringer: Flådens
og befæstningens
København i middelalder
og renæssance
Holdnummer: 2022-192
Tid: 7/9, 3 mandage, kl. 17.00-18.30
Pris: 420 kr., studerende 250 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: Se mødesteder nedenfor
Underviser: Hanne Fabricius,
cand.phil. i arkæologi, forfatter og med i
Historiequizzen på DRK

I 1510 samlede Kong Hans den danske orlogsflåde på øen Bremerholm
i København, så den kunne ekviperes herfra. Første byvandring går
gennem det gamle værftsområde,
og herefter vandrer vi over to byvandringer langs med Københavns
middelalder- og renæssancebefæstning fra Kongens Nytorv til Rådhuspladsen. Undervejs skal vi bl.a. høre
om Christian 4. og hans ombygning
af Københavns befæstning, og om
de mange havne- og landtårne, om
volde og byporte, der udgjorde en
central del af byens forsvar.
07/09: Bremerholm Skibsværft.
Mødested: Mindeankeret i
Nyhavn
14/09: Fra middelalderens
Østervold til Nørreport. Mødested: Kongens Nytorv på
hjørnet af Vingårdsstræde
21/09: Fra middelalderens
Nørreport til Vestervold.
Mødested: Fiolstræde ud for
Nørreport

Byvandringer:
Absalons København

Historiens umistelige kirker

Holdnummer: 2022-230

Tid: 23/9, 4 gange, kl. 17.15-19.00. Sidste gang er
et kirkebesøg. Se holdet på fuau.dk for dato og
tidspunkt

Tid: 8/9, 2 tirsdage og 1 lørdag. Se tidspunkter
nedenfor
Pris: 380 kr., studerende 210 kr. Entré på 50 kr. til
ruinerne under Christiansborg skal påregnes
Maks. 30 deltagere
Sted: Se mødesteder nedenfor
Underviser: Hanne Fabricius, cand.phil. i arkæologi, forfatter og med i Historiequizzen på DRK

Holdnummer: 2022-187

Pris: 520 kr., studerende 300 kr.
Maks. 24 deltagere
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D168a, Tuborgvej 164. Mødested til kirkebesøg
aftales på holdet
Underviser: Per Nielsen, cand.mag. i historie og
forfatter

Vi går i sporene på det København, som biskop Absalon fik af Kong Valdemar den Store
omkring 1157-58 og følger byens blomstrende
udvikling ind i højmiddelalderen. Vi skal først
en tur rundt i middelalderbyen mellem Rådhuspladsen og Vor Frue Kirke, hvor vi følger
halvkredsvolden fra omkring 1100, der muligvis omgav kongsgården i Havn. Herefter skal
vi langs en del af det gamle havneområde fra
Vingårdstræde til Læderstræde, hvor havnefronten lå indtil sidste halvdel af 1300-årene.
Vi slutter i ruinerne under Christiansborg, hvor
størstedelen stammer fra Absalons Borg.

Fra Notre Dame i Paris til den lille vestjyske
Hover Kirke, der er på Kulturministeriets kulturkanon for arkitektur, fordi den ligesom mange andre gamle kirker er såkaldt ”umistelig”.
Forløbet retter blikket mod en perlerække af
vores umistelige kirker med fokus på især kirkernes kulturhistoriske værdier, men ikke uden
interesse for kirkens funktion. Vi slutter med
et kirkebesøg – forhåbentlig i Roskilde Domkirke – hvor vi sammen skal aflæse en kirke og
trådene fra forelæsningerne samles. Per Nielsen har været ansat på Nationalmuseet som
kirkekonsulent.

08/09 17.00-18.30: Kongen, bispen og
smedene i Kattesundet. Mødested:
Rådhuspladsen, ved hovedtrappen til
Københavns Rådhus
15/09 17.00-18.30: Langs middelalderhavnen – fra Vingården til Store Færgestræde. Mødested: Kongens Nytorv
på hjørnet af Vingårdsstræde
19/09 10.30-12.00: Ruinerne på Slotsholmen – fra biskop Absalons Borg til
Københavns Slot. Mødested: Indgangen til ruinerne under Christiansborg,
Christiansborg Slotsplads

23/09:
30/09:
07/10:
??/??:

Kirkerne i Danmark – et overblik
Herregårdskirker
Domkirker
4. og sidste undervisningsgang er et
kirkebesøg. Se holdet på fuau.dk for
dato og tidspunkt

Osmannerriget og
Atatürks Tyrkiet
Holdnummer: 2022-186
Tid: 26-27/9, lørdag-søndag, kl. 10.00-14.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.

Hansestæderne
Holdnummer: 2022-181
Tid: 22/9, 3 tirsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
foto
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Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164
Underviser: Carsten Jahnke, lektor i historie,
Københavns Universitet

’Die Hanse’, eller handelsselskabet, blev set som
den store tyske supermagt, der kunne knuse
andre landes økonomier. Men passer det, at
der har været en supermagt i 1400-tallet? Og
hvordan kan det forklares, at København blev
indskrevet som hanseby på datidens lister? Forelæsningerne vil give en introduktion til hanseforbundets opståen, og hvilke økonomiske
og politiske forhold der lå bag dets udvikling.
Desuden vil vi kigge på, hvordan ’die Hanse’ har
udviklet sig i løbet af den sene middelalder.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.mag.
i historie og oberstløjtnant

I disse år finder Tyrkiet ofte vej til de danske
medier bl.a. som følge af Erdogans tiltagende
autoritære styre, det komplicerede forhold til
EU-landene og senest militæroperationen mod
kurdiske militser i Syrien. Men hvad er egentlig historien om landet på kanten af Europa?
Over en weekend vender vi blikket mod to
indflydelsesrige perioder: Vi starter i 1281 med
grundlæggelsen af Osmannerriget og følger
imperiet gennem dets storhedstid – hvor det
omfatter dele af Nordafrika, Mellemøsten og
Balkan – til rigets fald i efterdønningerne af
Første Verdenskrig. Herefter fortsætter vi ind
i Kemal Atatürks regeringstid, hvor det moderne Tyrkiet vokser frem, og han igangsætter en
gennemgribende sekularisering af samfundet.
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Vikingerne
– historie og myte

Storbritanniens historie
Holdnummer: 2022-070

Krigen der aldrig sluttede?
Øst- og Centraleuropa 1945-1989

Holdnummer: 2022-175

Tid: 19/10, 7 mandage, kl. 17.30-19.15

Holdnummer: 2022-190

Tid: 27/9, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, bygning 1530, lokale oplyses
på stedet, Ny Munkegade 118
Underviser: Anders Lundt Hansen,
historiker og forfatter

Hvordan kunne de skandinaviske
områder i nogle århundreder dominere Nordeuropa og sætte et uudsletteligt aftryk på verdenshistorien?
’Vikingetiden’ kalder vi i dag perioden
ca. 800-1050, men går man kilderne
igennem, viser det sig, at der var forbløffende få vikinger på den tid. Men
der var fantastiske skibe, dramatiske
begivenheder og en skandinavisk
ekspansion. Vi forfølger den rigtige
historie. Forelæsningen tager udgangspunkt i Anders Lundt Hansens
bog ’Sølv, blod og kongemangt – bag
om vikingemyten’ (Gyldendal).

Den Store Krig
– Første Verdenskrig
Holdnummer: 2022-182
Tid: 3-4/10, lørdag-søndag,
kl. 10.00-15.00
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, lektor, cand.mag. i historie, filosofi
og samfundsfag

’Den europæiske katastrofe’ eller ’Den
Store Krig’ skabte utvivlsomt store
dele af den moderne verden. Det var
en konflikt mellem industrialiserede
stormagter, som i fire ødelæggende
år fra 1914-1918 formåede at ryste
kommende generationer med sin
skyttegravskrig, massive dødstal og
stædige vedholdenhed. Krigen fremprovokerede nytænkning, mobiliserede samfundsøkonomierne og åbnede
for nye, radikale ideologiers ankomst.
Vi skal høre om de centrale årsager til
krigens udbrud, de afgørende slag og
konsekvenserne for Europas historie i
de følgende år.

Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C,
lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166
for gangbesværede), Tuborgvej 164

Vi vender ofte blikket mod vores nabo
på den anden side af Nordsøen. For
tiden følger vi den britiske premierministers bestræbelser på at få en
Brexit-aftale i hus, i 1945 fulgte vi med
åndeløs spænding Montgomerys
”ørkenrotters” fremrykning og det
endelige befrielsesbudskab fra BBC
i London. Nu har du mulighed for at
følge syv forskeres nedslag gennem
især Englands og Storbritanniens politiske historie fra angelsaksernes og
vikingernes invasioner til Brexit.
19/10: Angelsaksernes og vikingernes erobring af England.
Mads Ravn, forskningschef
og museumsinspektør, Vejle
Museerne
26/10: Vilhelm Erobreren og
kampen om magten i
middelalderen. Brian Patrick
McGuire, professor emeritus
i middelalderhistorie, Roskilde Universitet
02/11: Magt og pragt i tudortiden samt borgerkrig.
Steffen Heiberg, historiker
og fhv. forskningschef, Det
Nationalhistoriske Museum
Frederiksborg Slot
09/11: Den industrielle revolution
og Victoriatiden. Steffen
Heiberg, historiker og
fhv. forskningschef, Det
Nationalhistoriske Museum
Frederiksborg Slot
16/11: Det britiske Imperium og
kolonierne. Christian Damm
Pedersen, adjunkt i historie
23/11: Storbritannien i Første og
Anden Verdenskrig. Nils
Arne Sørensen, professor i
historie, Syddansk Universitet
30/11: En splittet nation. Vejen
mod Brexit. Sara Dybris
McQuaid, lektor i britisk og
irsk historie og samfund,
Aarhus Universitet

Tid: 20/10, 4 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166,
Tuborgvej 164
Underviser: Vibe Termansen, cand.mag. i historie og
journalist

Da Anden Verdenskrig endelig sluttede, kunne befolkningerne i Vest ånde lettet op og begynde at genopbygge deres hus, familie, land. Sådan var det ikke i Øst, der
blev ’befriet’ af Den Røde Hær. Hvorfor lod Vestmagterne Stalin få så frie hænder, og hvordan reagerede befolkningerne i Øst- og Centraleuropa?
20/10: Warszawa-opstanden og Jalta-konferencen
1944-1945
27/10: Østeuropas fald 1945-1956
03/11: Mørketiden 1956-1989
10/11: Tiden efter 1989: Hvordan er friheden, demokratiet og markedsøkonomien blevet forvaltet i Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet?

Rejsen mod Europa.
Fra Romerriget til det 21. århundrede
Holdnummer: 2022-183
Tid: 20/10, 8 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 880 kr., studerende 460 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165,
Tuborgvej 164
Underviser: Jakob Danneskiold-Samsøe, cand.phil. i hhv.
historie og videnskabshistorie og med i Historiequizzen på
DRK

Forelæsningsrækken undersøger, hvorvidt forestillingen
om ’det europæiske’ er en myte eller kan underbygges
historisk. Vi følger Europas udvikling fra Romerriget til
det 21. århundrede og besvarer dermed også spørgsmålet om, hvordan Europa kom til at dominere resten af
verden økonomisk og kulturelt. Det er en lang og svimlende rejse, vi skal ud på!
20/10: Før Europa: Europas geografi. De første folk
og civilisationer. I skyggen af Romerriget
27/10: Udkantsområdet Europa: Kristendommen.
Vesten og Byzans. De store omvæltninger
03/11: Dommedag og ekspansion: Korstog og generobring. De store opdagelser
10/11: Europas vidensrevolution: Universiteter. Bog
trykkerkunst. Humanisme. Videnskab
17/11: Jernets århundrede: Slavehandel. Kolonier.
Trediveårskrigen
24/11: Revolution og oplysningstid: Drømmen om
det rationelle samfund
01/12: Industrialisering: Massesamfundet. Social uro.
Nye fællesskaber
08/12: Rædslernes århundrede: Fascisme og kommunisme. To verdenskrige. Jerntæppet. Det
europæiske projekt. Europas fremtid i en
global verden
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Eventyrernes klub.
Opdagelsesrejsende i
historien

De uforsvarlige
– fra Stalin til Breivik

Glimt af bylivet på Vesterbro
og i Istedgade

Holdnummer: 2022-168

Holdnummer: 2022-193

Holdnummer: 2022-178

Tid: 21/10, 6 onsdage, kl. 17.30-19.15

Tid: 21/10, 4 onsdage, kl. 19.30-21.15

Pris: 680 kr., studerende 360 kr.

Pris: 480 kr., studerende 260 kr.

Pris inkl. bog: 900 kr., studerende 580 kr.
(bog værdi 300 kr.)

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D168a, Tuborgvej 164

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D174, Tuborgvej 164

Underviser: Hanne Fabricius, cand.phil. i arkæologi, forfatter og med i Historiequizzen på DRK

Vi går bag om det, der virker som ubegribelig
ondskab og zoomer ind på fem af den moderne
histories mest uforsvarlige politiske aktører og
deres tænkning. For forstår vi deres tanker, kan
vi måske gardere os mod overgreb og politiske
massemord i fremtiden. Få nogle af brikkerne
til at forstå. Forelæsningsrækken tager afsæt
i bogen ’De uforsvarlige’ (Aarhus Universitetsforlag), som kan inkluderes i prisen.

Over fire forelæsninger tager vi på en virtuel
tur gennem Istedgades og Vesterbros kulørte
historie, der for alvor tager sin begyndelse med
sprælske slagtere, som i 1577 blev sendt ud af
middelalderbyen til Vesterbro for at slagte deres dyr. I kølvandet på slagterne fulgte garvere,
skomagere, værtshusholdere og de lette damer, fordi slagterne altid drak lidkøb efter endt
handel. Herefter fik Vesterbro hurtigt status af
slagter- og forlystelsesområde. Og meget senere i historien møder vi også Liva Weel.

Tid: 21/10, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D165, Tuborgvej 164

Opdagelsesrejsende har altid været
nysgerrige efter, hvad der er uden for
kortets kant. På deres eventyr har de
trodset frygten for det ukendte og
udvidet europæernes verden med
nyt land, nye kulturer og ny viden om
naturen. I denne forelæsningsrække
sætter et hold skarpe forskere fokus
på en række fantastiske opdagelsesrejsende og deres eventyr ud i verden. Men vejen til hæder og ære var
spækket med farer – fra vilde dyr i
Afrika til iskolde nætter på Grønland.
21/10: Marco Polo og udforskningen
af Asien. Bent Nielsen, lektor
i Kinas civilisation og kultur,
Københavns Universitet
28/10: Knud Rasmussens ekspeditioner til Grønland. Knud
Michelsen, cand.mag. og
forfatter
04/11: Henry Stanley og det mørke
kontinent. Frits Andersen,
professor i litteraturhistorie,
Aarhus Universitet
11/11: Fra Clovis-folket til Columbus: Om opdagelsen af
Amerika. Jesper Nielsen,
lektor i indianske sprog og
kulturer, ToRS, Københavns
Universitet

21/10: Hvordan forsvares ondskab? Mikkel
Thorup, professor i idéhistorie, Aarhus
Universitet
28/10: Hitler. Frank Beck Lassen, forfatter og
projektleder i Det Etiske Råd
04/11: Stalin. Erik Kulavig, lektor i historie,
Syddansk Universitet
11/11: Mao. Søren Hein Rasmussen, ph.d. i
historie og forfatter, MegaNørd
18/11: Mugabe. Stig Jensen, lektor i afrikastudier, Københavns Universitet
25/11: Breivik. Carsten Bagge Laustsen,
lektor i statskundskab, Aarhus
Universitet

Firenze og Venedig
– de første moderne byer i verden
Holdnummer: 2022-180
Tid: 7/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Fra Kanslergadeforliget
til krigen mod terror
Holdnummer: 2022-227
Tid: 21/10, 4 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D165, Tuborgvej 164
Underviser: Rasmus Mariager, lektor i historie,
Københavns Universitet

Tag børnene gratis
med til Historiske Dage
i Øksnehallen 21-22/3.

21/10: Vesterbros historie
28/10: Istedgade – porten til Vesterbro
04/11: Dagligliv i Istedgade og på Vesterbro
i 1800- og 1900-tallet
11/11: Værtshuse, banditter og barske
madammer på Vesterbro

Det danske samfund har ændret sig dramatisk
de seneste knap 100 år. Et godt stykke op i det
20. århundrede var Danmark et landbrugsland
uden mekanisering og industrialisering. Men
efter Anden Verdenskrig accelererede den teknologiske udvikling, velfærdsstaten tog form,
og Danmark integrerede sig stadigt mere i det
internationale samfund. I forelæsningsrækken
skal vi følge Danmark fra 1930’ernes krise over
besættelsestiden, velfærdsstatens udvikling,
den kolde krig og helt op til den amerikanske
verdensorden i 1990’erne og 2000’erne.

Mad

21/10:
28/10:
04/11:
11/11:

Krisepolitik i 1930’erne
Danmark under besættelsen
Gør gode tider bedre: Velfærdsstaten
Vejen mod krig: Danmark i den amerikanske verdensorden

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, lektor,
cand.mag. i historie, filosofi og samfundsfag

Fra 1100-1500-tallet gennemgik Norditaliens
byer en intens politisk, social og økonomisk
udvikling, der satte et blivende fingeraftryk på
verdenshistorien. Bystaterne Firenze, Venedig,
Milano, Siena, Genova, Pisa og Lucca indgik på
godt og ondt i en tilstand af stadig rivalisering,
samarbejde og krig med hinanden og omverdenen på en måde, der frigjorde nye dimensioner og lidenskaber i menneskets forståelse af
sig selv, staten og samfundet.
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Forspillet til Hitlers
overtagelse af den tyske
hærledelse 1933-1938

Et stærkt par: Leonora Christina
og Corfitz Ulfeldt

Tid: 7/11, 1 lørdag, kl. 10-16

Holdnummer: 2022-184

Tid: 14/12, 1 mandag, kl. 17.30-21.30

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Tid: 28/11, 1 lørdag, kl. 10.00-15.00

Pris: 280 kr., studerende 160 kr.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164

Pris: 330 kr., studerende 180 kr.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D174, Tuborgvej 164

Danmark som søfartsnation.
300 års danmarkshistorie
Holdnummer: 2022-173

Denne weekenddag kaster vi et blik på de
seneste 300 års danmarkshistorie, og hvordan Danmark blev moderne – set gennem en
maritim linse. Vi skal se på, hvordan samspillet mellem geografi, maritime virksomheder,
teknologisk nybrud og opbygningen af en maritim infrastruktur har været med til at forme
det Danmark, vi kender. Samtidig går vi tæt på
selve fortællingen om Danmark som søfartsnation og ser på, hvordan den har udviklet sig i
konkurrence med andre stærke identitetsfortællinger. Forelæsningerne tager udgangspunkt i den kommende bog ’Søens folk – maritime fortællinger om det moderne Danmark’
(Gads Forlag).
10.00: Danmark som søfartsnation. Anders
Ravn Sørensen, adjunkt, Copenhagen
Business School
11.45: Pause
12.30: Kinafarere. Benjamin Asmussen,
Museumsinspektør, Museet for Søfart
14.30: Den glemte grænse – sydfynsk
smugleri i krig og forbudstid. Nils
Valdersdorf Jensen, museumsinspektør, Svendborg Museum

Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor,
cand.mag. i historie og oberstløjtnant

Tysklands nederlag i Første Verdenskrig ligger grunden for et traume i
store dele af den tyske befolkning og
i officerskorpset. Den nye armé fra
1921, ’Reichswehr’, skaber en fasttømret hær med stolthed og korpsånd
som bærende søjler. Man tjente ikke
republikken, men fædreland og folk.
I 1933 trækker det op til stridigheder
i den øverste hærledelse om den tyske hærs position. Efter præsident
Hindenburgs død i 1934 får Hitler
kommandoen over de væbnede
styrker og uskadeliggjort uønskede
elementer i hærledelsen – og vejen
ligger dermed åben for hans totale
magtovertagelse.

Tjernobyl – katastrofen
ingen troede kunne ske
Holdnummer: 2022-171
Tid: 14/12, 1 mandag, kl. 17.30-21.30
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.

D-dag og slaget om
Normandiet 1944

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C,
lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166
for gangbesværede), Tuborgvej 164

Holdnummer: 2022-179

Underviser: Uffe Gardel, Journalist og
rejseleder

Tid: 8/11, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, lektor,
cand.mag. i historie, filosofi og samfundsfag

D-dag – de allieredes landgang i Normandiet
og verdens største militære operation – var
afgørende for udfaldet af Anden Verdenskrig i
Vesteuropa. Man havde gjort sig store anstrengelser, for forberedelserne til de allieredes invasion begyndte allerede i Storbritannien i 1942,
hvor man opbyggede en enorm styrke, der gennemførte invasionen 6. juni 1944. En næsten
fejlfri succes, der både gennembrød Hitlers
Atlantvold og etablerede de allierede på den
franske kyst. Dagen vil belyse forberedelserne
til invasionen og derefter gennemgå kampene
på D-dag samt de efterfølgende slag mellem de
allieredes og den tyske krigsmaskine.

Lørdag den 26. april 1986 eksploderede en reaktor på atomkraftværket
ved byen Tjernobyl. En sky af radioaktivt materiale blev sendt ud i atmosfæren, forårsaget af den værste
atomkatastrofe nogensinde. Denne
aften zoomer vi ind på et mørkt kapitel i historien, som ingen troede
kunne ske. Efter forelæsningen er der
mulighed for at høre mere om rejser
til Ukraine og Tjernobyl med rejsebureauet Viktors Farmor. Se mere side
13 og 47.

Holdnummer: 2022-185

Undervisere: Marita Akhøj Nielsen, dr.phil. i nordisk filologi, Dansk Sprog- og Litteraturselskab og
Steffen Heiberg, historiker og fhv. forskningschef,
Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot

Sammen med to eksperter drager vi denne aften tilbage til 1600-tallets Danmark og møder
et af danmarkshistoriens mest mærkværdige
par – Christian 4.’s ambitiøse og stolte datter
Leonora Christina og hendes karismatiske
ægtemand, statsmanden, storbedrageren og
fantasten, Corfitz Ulfeldt, der i jagten på magt,
anseelse og rigdom kastede deres liv ud i et
dramatisk stormvejr. I dag synes deres historie at stå lysende klart i kraft af de fascinerende kilder, der er bevaret efter især Leonora
Christina, hvor vi kommer helt tæt på almenmenneskelige følelser som kærlighed, ærgerrighed, had og hævn – og dermed taler de til
os på tværs af mere end 300 år.

Genforeningen 2020: Et nyt
europakort. Grænsedragningen
efter Første Verdenskrig
Holdnummer: 2022-191
Tid: 15/12, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 50 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D169, Tuborgvej 164
Underviser: Vibe Termansen, cand.mag. i historie og journalist

Grænsedragningen i Sønderjylland i 1920 var
et resultat efter fredelige, demokratiske valg,
afholdt i nationalstatsprincippets navn. Sådan
gik det ikke alle steder. Med afslutningen på
Første Verdenskrig opstod ti nye stater – fra
Finland i nord, gennem Europa til Tyrkiet i syd.
De nye stater var ikke nødvendigvis enige om
grænserne – med hinanden, eller med naboerne i de ’gamle’ stater. Denne aften tager vi fat
i, hvordan det gik de steder i Europa, hvor folk
ikke var lige så heldige som sønderjyderne. I
anledning af 100-året for Genforeningen står
Folkeuniversitetet i Aarhus bag en landsdækkende ’forskerturné’, hvor forskere og andre
eksperter deler deres viden om Genforeningen,
grænselandet og dansk-tyske relationer. Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
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Bliv klogere på

Genforeningen og grænselandet
I anledning af 100-året for Genforeningen står Folkeuniversitetet bag en ’forskerturné’, hvor du kan opleve forskere og andre
eksperter fortælle om Genforeningen og dansk-tyske relationer
på Folkeuniversiteter, biblioteker og andre lokale scener over
hele landet i løbet af 2020. Hold øje med foredrag på dit lokale
Folkeuniversitet og bibliotek og med kalenderen på genforeningen2020.dk. Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Få indblik i Genforeningen på
Folkeuniversitetet i Emdrup:
Danmark-Tyskland og grænselandet i 150 år.
Weekend på Sandbjerg Gods ved Sønderborg 2-3/5. Se side 81
Et nyt europakort. Grænsedragningen efter Første Verdenskrig.
Helaftensforedrag i Emdrup 15/12. Se side 60
Foto: Holger Damgaard/Ritzau Scanpix

Genforeningen 2020 på Christiansborg: Fra fjender til venner. Danmark-Tyskland i 200 år
Holdnummer: 2012-456
Tid: 28/5, 1 torsdag, kl. 13.00-ca. 16.15. Ankomst til Christiansborg kl. 12.00-12.45
Pris: 50 kr.
Sted: Christiansborg, Fællessalen, indgang via Folketingets besøgsindgang i Rigsdagsgården

Torsdag den 28. maj markerer vi genforenings-jubilæet i Fællessalen på Christiansborg i godt selskab med fire forskere, der sætter fokus på
grænselandet og forholdet mellem Danmark og Tyskland, der de seneste 200 år har udviklet sig fra et ærkefjendeforhold til et tæt naboskab. Journalist og forfatter Simon Kratholm Ankjærgaard leder os igennem eftermiddagens program, der byder på foredrag, fællessang og
selvfølgelig kaffe og kage.
13.00: Velkomst. Bertel Haarder, medlem af Folketinget og fhv. minister
13.15: Kampen om Sønderjylland: Hertugdømmer, nationale spændinger og krig.
Carsten Porskrog Rasmussen, overinspektør, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot,
og adjungeret professor i historie, Aarhus Universitet
13.45: Vejen mod 1920: Versaillesfred, folkeafstemninger og genforening.
Klaus Tolstrup Petersen, leder af Den Slesvigske Samling, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
14.15: Det lyder som et eventyr! Fællessang og sangtradition i Sønderjylland i genforeningstiden.
Elsemarie Dam-Jensen, museumsinspektør, Museum Sønderjylland – Kulturhistorie Tønder,
og på klaver Hans Christian Hein, rektor for Løgumkloster Kirkemusikskole
14.45: Pause med kaffe, te og sødt fra Snapstinget
15.15: Dansk-tyske relationer 1920 til i dag: Konflikt – sameksistens – venskab.
Thomas Wegener Friis, lektor i historie, Syddansk Universitet
15.45: Hvad kan genforeningstiden sige os i dag? Paneldebat og spørgsmål fra salen
16.15: Fællessang – og farvel
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Genforeningen 2020:

Den nye grænse fejres
Af Hans Schultz Hansen

Den største stund. Den bedste gave. Ordene var mange, og euforien stor ved Genforeningen i
1920. 56 år efter det forsmædelige nederlag i 1864 var det slut med at vente og længes. Og som
det bedste havde sønderjyderne selv stemt om, om de skulle høre til Danmark eller Tyskland.
Folkenes selvbestemmelsesret og magt lå i tidsånden, og sønderjyderne kunne fejre, at de igen fik
dansk konge, og at de nu var en del af en dansk nationalstat. Så måtte de leve med, at hertugdømmet Slesvig blev delt over på midten, og at den nye grænse skabte mindretal på begge sider.

”Nu var kongen lige ved æresporten. Han havde taget sin chakot
af og hilste med små nik til begge sider. Man kunne se, hvor bevæget han var. Nu var det, som holdt han hesten an og så til vejrs
mod indskriften og flagene ovenover, som rørte sig i morgenvinden. Og nu – der er i dette øjeblik fuldkommen stille omkring ham
– er kongen lige under æresporten. En dæmpet trommehvirvel
– og kong Christian den Tiende er redet over grænsen ind i Sønderjylland”.
Sådan skildrede bibliotekar Carl Dumreicher (1879-1965) det store øjeblik i sin bog ’Genforeningen 1920.’ Klokken var 9.20, dagen
var den 10. juli 1920 og stedet den dansk-tyske grænse fra 1864
ved Frederikshøj nord for Christiansfeld. Den grænse, som ikke
længere eksisterede, efter at kongen dagen i forvejen havde underskrevet loven om indlemmelsen af de sønderjyske landsdele i
kongeriget Danmark med øjeblikkelig virkning. Det symbolladede
øjeblik er foreviget på et fotografi, som for de fleste danskere er
blevet ikonet på Genforeningen. Det hang tidligere i mange sønderjyske hjem.
Begivenheden var nøje sat i scene, så den svarede til den sagnomspundne Jomfru Fannys spådom 40 år tidligere: at kongen
ville ride ind i det genvundne land på en hvid hest. Jomfru Fanny,
alias syersken Franziska Enger (1805-1881), boede i Persillegade i
Aabenraa. Herfra var der kun få skridt op til Nygade, hvor de danske sønderjyders førstemand H.P. Hanssen (1862-1936) havde sit
hjem. I 1919-1920 var han minister for sønderjyske anliggender, og
han huskede spådommen, da genforeningsfesterne blev planlagt.
Den hvide hest blev lånt på Visborggård ved Hadsund.
Så snart kongen var nået ind i Sønderjylland, brød jubelen løs.
Her blev han budt velkommen. Ikke af H.P. Hanssen, som det ellers var aftalt. Hanssen var blevet presset til at trække sig, fordi
han var persona non grata i indflydelsesrige kredse, som krævede

en grænse syd om Flensborg trods indbyggernes altovervejende tyske sprog og sindelag. Han fastholdt i stedet, at grænsen
skulle drages i henhold til folkenes selvbestemmelsesret, som den
fremgik af folkeafstemningerne den 10. februar og 14. marts 1920.
I stedet bød en af Haderslevegnens danske ledere kongen velkommen.
Kong Christian (1870-1947) fortsatte efter velkomsten sit ridt ind
i Sønderjylland. En niårig pige, Johanne Braren (1911-1999), overrakte ham blomster. Spontant trak han hende op til sig på hesten,
gav hende et kys i panden og lod hende ride med, før hun skrækslagen blev givet tilbage til sin plejemor. Endnu en symbolladet
handling, her efter et litterært forbillede, forfatter Henrik Pontoppidans (1857-1943) digt fra 1918 om den røvede datter, der dybt
begrædt kom frelst tilbage. Ikke et øje var tørt. Slet ikke kongens.
Med den stærke symbolik var det ekstra uheldigt, at han blev kastet af hesten. Det skete på hans videre vej fra Christiansfeld og
sydover, da han kort før Haderslev skulle stige om fra bil til en
ny hest. Bevidst om symbolikken bed kongen smerterne i sig og
gennemførte ridtet ind i Haderslev på en anden og roligere hest.
Fra Haderslev tog Christian 10. og den kongelige familie over
Aabenraa til Sønderborg for at deltage i den store genforeningsfest den 11. juli i Dybbøl skanser. Indbyder til festen var de danske
sønderjyders politiske organisation, Vælgerforeningen for Nordslesvig. Formanden, grev O.D. Schack (1882-1949) fra Schackenborg i Møgeltønder, holdt hovedtalen. Han priste den nye
nationale enhed: ”Det store budskab, genforeningen bringer os
sønderjyder, er, at vi nu ikke mere skal bære dette navn, men blive
danske, ikke kun i sind, men også af navn”. Eftertiden har vist, at
greven forhastede sig med at lægge den sønderjyske identitet i
graven. [...]
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I anledning af 100-året for
Genforeningen deler forskere
og fagpersoner deres viden om
Genforeningen, grænselandet
og dansk-tyske relationer på
Folkeuniversitetet. Tag med til
foredrag, eller læs om genforeningstiden her. Projektet er
støttet af A.P. Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene Formaal.

Alfred V. Jensens maleri 1920-1923 af Christian 10., der rider over grænsen. Kilde: Museum Sønderjylland

I forbindelse med jubilæumsåret 2020 er der grund til at se
nærmere på de fortællinger, der er opstået om løsningen af det
dansk-tyske grænseproblem i 1920 og i de næste årtier. Allerede
når man sætter ord på grænseændringen i 1920, ligger der et valg
af historisk perspektiv. Danskerne og de dansksindede sønderjyder ser den som en genforening, hvor den danske del af det gamle
hertugdømme Slesvig kom tilbage til Danmark, og den uretfærdige grænse fra 1864 blev overvundet. Tyskerne og de tysksindede
nordslesvigere ser den som Nordslesvigs afståelse til Danmark.
Genforeningen i 1920 genererede tidligt sin egen mindekultur.
Den har især rettet sig mod afstemningsdagen den 10. februar
og den officielle genforeningsdag den 15. juni eller genforeningsfestlighederne den 10.-11. juli. Allerede den 10. februar 1921 blev
der i de sønderjyske købstæder og i de fleste sogne på landet
holdt fester til minde om afstemningen. De fulgte fra begyndelsen det sønderjyske mønster for folkelige møder med en hovedtaler, fællessang og korsang – og kaffebordet ikke at forglemme.
Længe var fortællinger fra deltagere i afstemningen også en fast
bestanddel. Arrangørerne var stedets danske foreninger. Afstemningsfesterne havde deres storhedstid, mens der endnu levede
sønderjyder, som havde stemt i 1920, og så længe de dansk-tyske modsætninger krævede en national mobilisering. I 1960’erne
svækkedes traditionen. 50-årsjubilæet i 1970 var en undtagelse, men derefter fortsatte tilbagegangen. I 1970’erne så det ud
til, at traditionen helt skulle uddø. Sådan kom det ikke til at gå.
I 1980’erne blev den genoplivet og har siden vist sig levedygtig,
selv om den ikke når fortidens højder. I dag holdes der afstemningsfester hen imod en snes steder i Sønderjylland. Nogle steder

på sognebasis, andre steder for større områder som den traditionsrige fest på Folkehjem i Aabenraa.
Afstemningsfesterne var fra begyndelsen sønderjydernes markering af den dag, hvor de selv eller deres forfædre fik landsdelens
skæbne lagt i deres hænder. Også genforeningsdagen den 15. juni
blev fejret flittigt lokalt i Sønderjylland, men i længden havde den
ikke samme brede appel som afstemningsdagen. Det var vanskeligt at knytte konkrete begivenheder til dagen og slet ingen, som
involverede menigmand. End ikke ved de officielle markeringer af
de runde jubilæer for Genforeningen holdt man konsekvent fast
ved den 15. juni. Ved disse fester knyttede man lige så ofte an til
traditionen fra den 11. juli 1920 og arrangerede fester, hvor repræsentanter for det officielle Danmark mødtes med sønderjyderne i
Kongeskansen på Dybbøl.
Sådanne genforeningsfester blev holdt i 1930, 1945, 1970, 1980 og
1995 – og bliver det i 2020.

Uddrag fra bogen ’Genforeningen’ fra Aarhus Universitetsforlag (december 2019). Bogen er en del af serien 100 danmarkshistorier (100danmarkshistorier.dk).
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Kunst, arkitektur
og design

Hvad kan kunst og litteratur? Og hvordan er
den kunstneriske skabelsesproces?

Fotografiet – den store introduktion

Holdnummer: 2012-079

Tid: 13/1, 7 mandage, kl. 17.15-19.00

Tid: 13/1, 6 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.

Holdnummer: 2012-096
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, Tuborgvej 164

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, Tuborgvej 164

Har kunst en dannende funktion? Kan den gøre os til bedre borgere, fremme empati og næstekærlighed? Skal den underholde
eller oplyse, nære fantasien eller tage del i samfundsdebatten?
Kan kunst være en alternativ erkendelsesvej, et korrektiv til videnskaben? Og bør både medicinstuderende og patienter læse
litteratur? I denne forelæsningsrække spørger vi en række forskere med forskellige tilgange – én har fx mange års erfaring i at
undervise medicinstuderende i brugen af litteratur, mens en anden inddrager neurobiologisk viden i sit arbejde. Vi spørger også
kunstneren Erik Steffensen ind til den kunstneriske skabelsesproces og undersøger litteraturens betydning for både dannelsen af
nationale fællesskaber og opbygningen af velfærdsstaten.
13/01: Kunst i praksis. Erik Steffensen, kunstner og fhv. professor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi
20/01: Kunst som en særlig erkendelsesvej. Hans Jørgen
Frederiksen, lektor emeritus i kunsthistorie, Aarhus
Universitet
27/01: Kunst som medicin. Marianne Raakilde Jespersen, ph.d. i
litteraturvidenskab
03/02: Kunst som hjernegymnastik. Mathias Clasen, lektor i
engelsk, Aarhus Universitet
10/02: Danmark – i kunsten og litteraturen. Hans Hauge,
lektor emeritus i nordisk sprog og litteratur, Aarhus
Universitet
17/02: Velfærdsstaten – da litteraturen tog ordet, og politikerne lyttede. Lasse Horne Kjældgaard, professor i
dansk litteratur, Roskilde Universitet

Fotografiets historie går ikke mere end knap 200 år tilbage i tiden, men i de
200 år har det revolutioneret vores måde at bruge billeder på. Hvor billeder
før fotografiet var sjældne, elitære og kostbare, blev de med den nye tekniks tilsynekomst almindelige, folkelige og billige. Den udvikling startede
nærmest eksplosivt i 1850’erne, fortsatte med nye teknikker og materialer
for hvert årti – og med det digitale fotografi er det bare blevet endnu vildere. Alligevel er fotografiets historie ikke særligt kendt, og det vil denne
forelæsningsrække råde bod på. Kunsthistorikere, fotografer og samlere –
alle eksperter inden for deres område – vil fortælle om og give eksempler
på alt det, der har gjort fotografiet til modernitetens sejrende medie.
13/01: Fotografiets fødsel og turen til Danmark. Marie-Louise Berner,
mag.art. i kunsthistorie
20/01: Det dokumentariske fotografis historie. Birna Marianne Kleivan,
mag.art. i filmvidenskab og fotohistoriker
27/01: Fotografiet som sandhedsvidne. Gunner Byskov, leder af fotografuddannelsen, Medieskolerne
03/02: Kunstfotografiet – i Danmark og i den store verden. Jens Friis,
redaktør og udgiver af KATALOG
10/02: Fotografiet som profession. Gunner Byskov, leder af fotografuddannelsen, Medieskolerne
17/02: Amatørfotografens billeder fra Kodak-boxkameraet til nutidens
selfies – set fra en fotoforskers skrivebord. Mette Sandbye,
professor i fotografistudier, Københavns Universitet
24/02: Det fotografiske udstyrs historie. Klaus-Eckard Riess, ansvarshavende redaktør, Dansk Fotohistorisk Selskab
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Temaer i kunsten
og litteraturen

Kunsthistorien på ét semester
Holdnummer: 2012-128

The American Way. Strømninger i
moderne amerikansk kultur

Holdnummer: 2012-125

Tid: 13/1, 8 mandage, kl. 19.45-21.30

Holdnummer: 2012-178

Tid: 13/1, 6 mandage, kl. 19.30-21.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D165, Tuborgvej 164

Strejf omkring i Paris’ gader med den
visionære Honoré de Balzac. Afsøg
ækle kropslige gevækster, og bese
det skønne danske landskab med
fantastiske malere som Anna Ancher,
J.F. Willumsen og Oluf Høst. Opsøg
også det hellige øjeblik. Se kærligheden blomstre på lærredet, og gå
i den tuberkuloseramtes fodspor.
I denne forelæsningsrække stiller
seks dygtige formidlere skarpt på en
række temaer, der har fyldt meget i
kunst- og litteraturhistorien. Fra de
larmende metropoler til den stille natur – og fra det fine og åndfulde til
det grove og kødelige.
13/01: Sygdom i litteraturen. Marianne Raakilde Jespersen,
ph.d. i litteraturvidenskab
20/01: Byen i litteraturen. Svend
Erik Larsen, professor
emeritus i litteraturhistorie,
Aarhus Universitet
27/01: Det ækle i litteraturen. Per
Stounbjerg, lektor i nordisk
sprog og litteratur, Aarhus
Universitet
03/02: Naturen i kunsten. Jørgen
Printz Steinicke, kunstner
og cand.mag. i historie og
kunsthistorie
10/02: Det hellige i kunsten. Hans
Jørgen Frederiksen, lektor
emeritus i kunsthistorie,
Aarhus Universitet
17/02: Kærlighed i kunsten. Amalie
Grubb Martinussen,
cand.mag. i kunsthistorie

Pris: 880 kr., studerende 460 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D169, Tuborgvej 164

Hvis du trænger til at få et godt overblik,
få opfrisket din hukommelse eller for første gang stifte bekendtskab med kunsthistoriens forunderlige forandringer, så kom og
vær med, når vi byder på en sprudlende gennemgang af kunsthistorien fra renæssance til
samtid. Forelæsningerne omhandler først og
fremmest maleri, skulptur og arkitektur. Men vi
kommer også omkring stilretninger fra især det
20. og 21. århundrede, der udfolder sig i andre
materialer og gør brug af andre teknikker. Kunsten flytter sig, ændrer udtryk og griber om sig.
Oplev rejsen fra centralperspektiv til kaosteori.
13/01: Renæssance og manierisme. Gitte
Tandrup, mag.art. i kunsthistorie
20/01: Barok og rokoko. Merete Mørup,
cand.mag. i kunsthistorie
27/01: Klassicisme og romantik. Jørgen
Printz Steinicke, kunstner og cand.
mag. i historie og kunsthistorie
03/02: Realisme og impressionisme. Gitte
Tandrup, mag.art. i kunsthistorie
10/02: Symbolisme og ekspressionisme.
Gitte Tandrup, mag.art. i kunsthistorie
17/02: Kubisme og futurisme. Teresa Østergaard Pedersen, ph.d., museumsinspektør, Holstebro Kunstmuseum
24/02: Surrealisme. Amalie Grubb Martinussen, cand.mag. i kunsthistorie
02/03: Samtidskunst. Lisbeth Bonde, cand.
mag. i kunsthistorie, forfatter og
kunstkritiker

Tid: 14/1, 7 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 780 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D166, Tuborgvej 164

Mad Men og McDonald’s. Elvis og Eames. Apple og Auster. Fra omkring år 1900 og især
efter Anden Verdenskrig er vi blevet massivt
påvirket af amerikanske kulturprodukter og
amerikansk livsstil, og i dag er det så integreret en del af vores hverdag, at vi glemmer, at
det kommer fra ’over there’. Amerikansk kultur
er blevet både elsket og hadet og kaldt alt fra
innovativ og fornyende til underlødig og åndsforfladigende. Hør om det bedste og det værste, når syv eksperter tager dig med på en tour
de force gennem amerikansk kultur i det 20. og
21. århundrede.
14/01: USA – strømninger i kultur og
samfund i det 20. og 21. århundrede.
Michael Bach Henriksen, kulturredaktør på Kristeligt Dagblad
21/01: Design. Thomas Dickson, forfatter,
arkitekt og industriel designer
28/01: Arkitektur. Anders Troelsen, professor i arkitektur, Arkitektskolen i
Aarhus
04/02: Litteratur. Michael Bach Henriksen,
kulturredaktør på Kristeligt Dagblad
11/02: Kunst. Amalie Grubb Martinussen,
cand.mag. i kunsthistorie
18/02: Musik. Steen Kaargaard Nielsen,
lektor i musikvidenskab, Aarhus
Universitet
25/02: Film. Ole Thaisen, ekstern lektor i
nordisk sprog og litteratur, Aarhus
Universitet

”Jeg glæder mig hver mandag til at få
et ”kunst-fix” leveret af imponerende
dygtige foredragsholdere. Meget
inspirerende og kompetent formidling.”
Deltagerkommentar på ”Kunsthistorien på ét semester”
Dorte, 53 år, sekretær, Risskov
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Den præcolumbianske arv:
Mexicansk kunst gennem 4000 år

Kunsten backstage
Holdnummer: 2012-021

Store designopfindelser
– hvad gjorde verden smart?

Holdnummer: 2012-083

Tid: 15/1, 5 onsdage, kl. 19.30-21.15

Holdnummer: 2012-129

Tid: 14/1, 6 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D166, Tuborgvej 164

Imponerende tempelarkitektur, stenmonumenter, farvestrålende vægmalerier, fantastiske mosaikker og fjerprydelser er blandt de
enestående kunstneriske frembringelser fra
præcolumbianske kulturer, som man finder
i Mexico den dag i dag. Spaniernes erobring
for 500 år siden i 1519 medførte et brud med
mange af de gamle traditioner, motiver og teknikker, mens andre overlevede og blandede sig
med de europæiske genrer og udtryksformer i
1500-tallets kirker og klostre. I 1800-1900-tallets Mexico, i forbindelse med landets uafhængighed og revolutionen, kom nye generationer
af kunstnere til, der både så ud mod verdenen,
især mod Europa, men også søgte tilbage til
de indianske rødder. Også i mexicansk samtidskunst, ikke mindst i street art og installationskunst, trækkes der tråde til den præcolumbianske fortid og koloniseringen af den rige
kulturhistorie fra før spaniernes ankomst.
14/01: Kæmpehoveder, steler og jadesmykker: Olmekerne og mayaerne. Jesper
Nielsen, lektor i indianske sprog og
kulturer, Københavns Universitet
21/01: Vægmalerier, fjermosaikker og
illustrerede bøger: Teotihuacan og
aztekerne. Jesper Nielsen, lektor i
indianske sprog og kulturer, Københavns Universitet
28/01: To verdensbilleder mødes: Erobrings- og kolonitidens kunst. Jesper
Nielsen, lektor i indianske sprog og
kulturer, Københavns Universitet
04/02: De levende skeletter: Om José Guadalupe Posada. Mette Haakonsen,
cand.mag. i kunsthistorie, skribent og
udstillingskurator
11/02: Revolutionære billeder: Frida Kahlo,
Diego Rivera og murmaleriet. Mette
Haakonsen, cand.mag. i kunsthistorie,
skribent og udstillingskurator
18/02: Genlyd i samtidskunsten: Dr. Lakra,
street art og Mariana Castillo Deball.
Mette Haakonsen, cand.mag. i kunsthistorie, skribent og udstillingskurator

Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D165, Tuborgvej 164

Følg med ind bag scenetæppet, når
vi går bag om kunsten i selskab med
en stjerneparade fra den danske
kunstverden. Vi angriber kunsten fra
forskellige perspektiver – fra kuratorens, konservatorens, den vurderingssagkyndiges, kunstkritikerens
og ikke mindst kunstnerens – og stiller spørgsmål som: Hvordan bliver en
kunstudstilling til? Hvilke processer
indgår i restaureringsarbejdet omkring et kunstværk, og hvor drastisk
kan man tillade sig at gå til værks?
Hvordan prissættes kunst, og hvorfor
kan nogle kunstnere sælge for millioner, mens andre skal kæmpe for at
have råd til maling?
15/01: Hvordan bliver en udstilling
til? Pernille Taagaard
Dinesen, museumsinspektør
og kurator, ARoS Aarhus
Kunstmuseum
22/01: Hvad koster kunsten?
Søren Holmstrup, cand.mag.
i kunsthistorie, Sotheby’s
Institute, og vurderingssagkyndig hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner
29/01: Hvordan kan naturvidenskab bevare kunsten?
Jørgen Wadum, professor,
dr. og tidl. bevaringschef,
Statens Museum for Kunst,
samt centerleder for CATS,
Centre for Art Technological
Studies and Conservation
05/02: Hvordan anmelder man
kunst? Mette Sandbye,
professor i fotografistudier,
Københavns Universitet
12/02: Hvordan bliver et kunstværk til? Erik Steffensen,
kunstner og fhv. professor
ved Det Kongelige Danske
Kunstakademi

Tid: 15/1, 5 onsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale
C001 (indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164
Underviser: Thomas Dickson, forfatter, arkitekt
og industriel designer

Design og innovation er gået hånd i hånd op
gennem historien, og tit har design været altafgørende for en ny teknologis succes; tænk
bare på, hvordan det laminerede træ fik liv, da
det kom i hænderne på designere som ægteparret Eames, Alvar Aalto og Arne Jacobsen.
Denne forelæsningsrække handler om de mange opfindelser og design, der har været med til
at ændre verden og gøre den mere brugervenlig. Fra Thonet-brødrenes dampbøjede caféstole over Tupperware og 3M’s gule Post-itsedler til el-bilens gennembrud i Teslas design.
15/01: Standardiseringens design
– fra Ford T til Ikea
22/01: Design for ny teknologi
– fra PH-lampen til robotter
29/01: Materialernes innovation
– fra billardkugler til Legoklodser
05/02: Begrænsningernes kreativitet – fra
Veluxvinduet til genbrugsdesign
12/02: Design for brugernes behov
– fra FDB-møbler til NovoPennen

Havekunst
Holdnummer: 2012-130
Tid: 18/1, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Ole Fournais, Cand.mag. i historie
og nordisk sprog og litteratur

Få overblik over de betydningsfulde perioder
i havekunstens historie, og forstå samspillet
mellem kulturhistorien og havernes forandringer. Forelæsningerne fører os gennem havestilarter som den mauriske have i Spanien,
den italienske renæssancehave, barokhaven i
Frankrig og de forskellige former for engelsk
landskabelig og romantisk havestil. Hertil kommer enkelte ideer fra de klassiske kinesiske og
japanske haveformer. Der vises bl.a. eksempler
fra store og verdenskendte anlæg som Alhambra, Villa Lante, Vaux-le-Vicomte og Stourhead
og fra private haveanlæg, som udtrykker de
kendte stilarter.
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Kunst og arkitektur langs
pilgrimsvejen fra Le Puy i
Auvergne til Santiago de
Compostela i Galicien
Holdnummer: 2012-054
Tid: 18/1, 1 lørdag, kl. 10.00-13.00
Pris: 220 kr., studerende 135 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Hans Jørgen Frederiksen, lektor
emeritus i kunsthistorie, Aarhus Universitet

I det 11. århundrede, da der for alvor kom gang i
de kristnes tilbageerobring af Spanien fra maurerne, blomstrede valfarterne til apostlen Jakob
den Ældres grav i Galicien voldsomt op. Fra
snart sagt alle egne af kristenheden valfartede
tusinder af mennesker til det, der før Amerikas
opdagelse var det alleryderste af den kendte
verden. Denne dag fortælles om baggrunden
for valfarterne, og der vises eksempler på den
middelalderlige arkitektur og billedkunst, der
stadig kan ses langs vejene til ’Jakobsland’.

Peter C. Kjærgaard, direktør på
Statens Naturhistoriske Museum,
satte under Hearts & Minds-festival
fokus på menneskets historie på
Medicinsk Museion.

Tid: 4/2, 4 tirsdage, kl. 17.30-21.00

Kunstens historie på SMK
– 1870–1900: Det moderne
gennembrud i Danmark

Pris: 1430 kr. inkl. let og lækker aftensmad

Holdnummer: 2012-113

Kærs Kunstkaféer: 4 aftener i kunstens tjeneste (tirsdage)
Holdnummer: 2012-261

Sted: Gastronomisk Innovation / Atelier 1B, Frederiksborggade 1B, 4
Underviser: Peter Kær, cand.mag. i kunsthistorie og kulturformidling, samt en gæsteforsker

04/02:
18/02:
03/03:
17/03:

Hieronymus Bosch – den eventyrlige
Goya – kritisk alsidighed
Gerhard Richter – sløret og klart
Louise Bourgeois – historiefortælleren

Kærs Kunstkaféer: 4 aftener i kunstens tjeneste (onsdage)
Holdnummer: 2012-262
Tid: 5/2, 4 onsdage, kl. 17.30-21.00
Pris: 1430 kr. inkl. let og lækker aftensmad
Sted: Gastronomisk Innovation / Atelier 1B, Frederiksborggade 1B, 4
Underviser: Peter Kær, cand.mag. i kunsthistorie og kulturformidling, samt en gæsteforsker

Over en række kafé-aftener går kunsthistoriker og tv-vært Peter Kær på opdagelse i kunstens
forunderlige verden i selskab med kunsthistorikere, musikere og en dygtig kok i Gastronomisk
Innovation i Atelier 1B på Kultorvet. Vi kommer forbi eventyrlige Hieronymus Bosch, den første
moderne maler Francesco Goya, den facetterede Gerhard Richter og uimodståelige Louise
Bourgeois. Det bliver en tour de force gennem udvalgte perioder og kunstnere i kunsthistorien, der tages under kyndig, kærlig og kunstnerisk behandling. Samtalerne krydres med et
musikalsk lydspor udført af særdeles kompetente musikere. Kokkene Rasmus Leck Fischer og
Julien Risbourg tryller i køkkenet, så der også er noget til smagssansen.
05/02:
19/02:
04/03:
18/03:

Hieronymus Bosch – den eventyrlige
Goya – kritisk alsidighed
Gerhard Richter – sløret og klart
Louise Bourgeois – historiefortælleren

Tid: 8/2, 4 lørdage, kl. 10.30-12.00
Pris: 520 kr., studerende 300 kr. (NB: Entré til
museet er ikke inkluderet i prisen)
Maks. 25 deltagere
Mødested: Forhallen, Statens Museum for Kunst,
Sølvgade 48
Underviser: Merete Mørup, cand.mag. i
kunsthistorie

Det moderne gennembrud er en af hovedvejene i dansk kunst. SMK har hængt nye værker
op i mange af salene og har sat kendte værker
ind i nye sammenhænge. Første gang ser vi på
det moderne menneskes daglige liv og arbejde på store lærreder af Michael Ancher og P.S.
Krøyer. Anden gang gælder det tidens berømte maler, Kristian Zahrtmann, og hans værker
i stor farvepragt. Tredje gang ser vi værker af
vores nordiske naboer, malet med inspiration
fra både Japan og Frankrig, og fjerde gang
gælder det den menneskelige krop, også hos
Vilhelm Hammershøi. De store ’stille følelser’
ses hos Edvard Munch, mens de voldsomme
sker på store lærreder hos Joakim Skovgaard.
08/02: 1870–1900: Det moderne gennembrud – arbejdsliv og intimsfære
22/02: 1870–1900: Det moderne gennembrud – Kristian Zahrtmann, lidenskaber og farvepragt
07/03: 1870–1900: Dansk og nordisk kunst
med fransk og japansk inspiration
21/03: 1870–1900: Kroppen i kunsten
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Kunst på stedet!
Besøg fire kunstudstillinger
på fire museer

Kvindelige malere – et strejftog
Tid: 23/2, 1 søndag, kl. 10.00-16.00

Magtens mennesker.
Statsministerportrættet som
eftermæle og selvfortælling

Holdnummer: 2012-229

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Holdnummer: 2012-301

Tid: 15/2, 4 dage, kl. 11.30-13.00
Pris: 520 kr., studerende 300 kr.
(NB: Entré til museerne er ikke
inkluderet i prisen)
Maks. 25 deltagere
Mødested: Se nedenfor
Underviser: Merete Mørup, cand.mag.
i kunsthistorie

Første gang skal vi på Statens Museum for Kunst og se værker af Anna
Ancher. Hun var den eneste skagensmaler, der var født og opvokset i Skagen. Det giver hende en særlig status.
Anden gang skal vi på Hirschsprung
og se en udstilling med værker af Kristian Zahrtmann. Kunstneren var en
af sin tids store berømmelser – også
for sit pædagogiske arbejde; i dag er
han nærmest ukendt. Udstillingen
har fokus på en side af hans kunst,
der indtil nu har været nærmest tabubelagt. Øregaard viser en udstilling
med dansk sølv; en udstilling, der aldrig før er blevet vist i Danmark. Mere
vil museet ikke røbe. Fjerde og sidste
gang tager vi til Nivaagaard for at se
Hans Scherfigs farvestrålende og naivistiske, men næsten glemte jungleog dyrebilleder!
15/02: Anna Ancher. Mødested:
Forhallen, Statens Museum
for Kunst, Sølvgade 48
29/02: Kristian Zahrtmann – queer,
kunst og lidenskab. Mødested: Den Hirschsprungske
Samling, Stockholmsgade 20
14/03: Simply Danish Sølv – for
første gang i Danmark. Mødested: Øregaard Museum,
Ørehøj Allé 2
28/03: Hans Scherfig – i dyrenes verden. Mødested:
Nivaagaards Malerisamling,
Gammel Strandvej 2

Holdnummer: 2012-022

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Jørgen Printz Steinicke, kunstner og
cand.mag. i historie og kunsthistorie

Synet på kvindelige kunstnere var tidligere
domineret af et fuldstændig patriarkalsk tankesæt. Kvinder kunne alene qua deres køn
ikke komme i nærheden af mænds skabende
formåen. Heldigvis har tiden her forandret sig,
og i dag er der fx stadig øget fokus på at finde frem til en lang række udmærkede, til tider
fremragende, kvindelige malere, der måske har
været gemt og glemt. De tre forelæsninger vil
forsøge at trække nogle af dem frem i lyset.

Avantgardemanifester.
En introduktion af professor i
politisk æstetik Mikkel Bolt
Holdnummer: 2012-337
Tid: 25/2, 3 tirsdage, kl. 17.30-19.15

Tid: 29/2, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Kamma Overgaard Hansen, ph.d. i
kunsthistorie

Alvorlige eller smilende. Siddende eller stående. Nøgternt realistiske eller modernistisk
halvabstrakte. Meget er sket, siden Martin
Kaalund-Jørgensens portræt af statsminister
Thorvald Stauning blev afsløret i 1950. Herfra
begyndte så småt den tradition, som vi kender
i dag, og som dikterer, at alle afgående statsministre får malet deres portræt af en kunstner,
som de selv er med til at vælge. I denne forelæsningsrække går vi helt tæt på det 20. og 21.
århundredes statsministre og deres portrætter:
Hvem var statsministrene? Hvem har malet
dem? Og hvilke historier, holdninger og kunsthistoriske traditioner er fulgt med, når den afgående statsminister har valgt sin portrætmaler?

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164
Underviser: Mikkel Bolt, professor i politisk
æstetik, Københavns Universitet

Avantgardernes kaotiske, urimelige, patetiske
og voldsomme angreb på alle hidtidige kunstneriske konventioner og på borgerskabets
idealer og værdier blæser ud over siderne med
stor kraft. Futuristerne, vorticisterne, dadaisterne, de russiske avantgardegrupper, surrealismen, CoBrA, de lettristiske grupperinger
og Situationistisk Internationale ønskede alle
at skabe en ny verden, hvor kunst og liv var
ét. Med manifesterne stillede avantgarderne
sig proklamatoriske, anklagende, fordrende og
provokerende an. Kombinationen af kampretorik og performativ diskurs gjorde manifestet
ideelt til at fremsætte et ultimatum til en dødsdømt borgerlig civilisation. Hør om det 20. århundredes kunstneriske avantgardemanifester.

Tag med på
byvandringer med
fokus på historie, kunst
eller arkitektur

Sydhavsøen – eventyrers
fortællinger om fjerne paradisiske
øer i kunst og litteratur
Holdnummer: 2012-081
Tid: 1/3, 1 søndag, kl. 10.00-14.00
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Frits Andersen, professor i litteraturhistorie, Aarhus Universitet

Da de første europæiske opdagelsesrejsende
sejlede over det ukendte Stillehav, var deres
skibe lastet med fortællinger om fjerne paradisiske øer. Forestillinger om ædle vilde, økologisk balance og enorme rigdomme gav europæerne modet og håbet til at lede efter en ny
verden – også når drømmene overgik virkeligheden. Denne dag tager vi på en idé- og litteraturhistorisk rejse i sporet på tre århundreders
europæiske og amerikanske fortællinger om
øen, havet og øhavet. Over fire timer analyserer Frits Andersen rejseberetninger, malerier,
film og romaner fra 1700-tallet og frem til i dag
af kunstnere og forfattere som Paul Gauguin,
Herman Melville og Marlon Brando. Ud af disse
læsninger – og med blik for nydelse, længsel
og fornuft – gives en helt ny litteraturhistorie
for Stillehavets forsvindende øer.
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Billedkunst og arkitektur i det byzantinske Grækenland
Holdnummer: 2012-219

Dansk Vestindien
– historien og arkitekturen

Tid: 1/3, 1 søndag, kl. 13.00-16.00

Holdnummer: 2012-222

Pris: 220 kr., studerende 135 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Hans Jørgen Frederiksen, lektor emeritus i kunsthistorie, Aarhus Universitet

Få steder har den kristne kunst og kultur så gamle aner som i Grækenland. Allerede
apostlen Paulus evangeliserede i landet, der fik en meget stor betydning for den
unge kirkes teologi og selvforståelse. Fra etableringen af Det Østromerske Rige i 396
e.Kr. var Grækenland et kerneområde i imperiet, som helt frem til tyrkernes erobring
af hovedstaden i 1453 kendes som Det Byzantinske Rige. Endnu i dag kan man rundt
om i landet studere en række af den byzantinske kunsts væsentligste monumenter i
form af kirker, klostre, mosaikker, fresker og ikoner. Få en indføring i værkerne.

25 ikoniske fotografier
Holdnummer: 2012-252
Tid: 9/3, 1 mandag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, Tuborgvej 164
Underviser: Gunner Byskov, cand.mag. i dansk og kunsthistorie samt leder af
fotografuddannelsen, Medieskolerne

Mennesker husker i billeder, og vores visuelle hukommelse er nærmest uendelig.
Gennem årene har vi set millioner af billeder – og så er der alligevel nogle af dem,
der bliver hængende og bliver en del af vores eksistentielle beredskab. Dem kalder
vi ikoner, og en meget stor del af dem er fotografier. I løbet af kun én aften vil Gunner Byskov, leder af fotografuddannelsen, præsentere jer for 25 af disse ikoniske
fotografier, lige fra år 1840 og frem til vores årtusinde, i en gennemgang, der både
fokuserer på fotograferne, på de fotografiske kvaliteter og på den historie, der netop
gør dem til noget særligt. Mød Newman, Capa, W. Eugene Smith, Weegee, Erik Refner, Marinus, Kevin Carter – og alle de andre!
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Tid: 16/3, 3 mandage, kl. 19.30-21.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165,
Tuborgvej 164
Underviser: Ulla Lunn, arkitekt

I 1917 blev Dansk Vestindien solgt til USA, men sporene
af den ofte voldsomme historie, som Danmark og øerne
har til fælles, kan ses overalt. Bygnings- og landskabskulturen på øerne er ganske enestående på verdensplan.
De tre byer, fire forter, hundredevis af plantageruiner,
mange kirker og skolebygninger samt det vestindiske
landskab fremstår i sin helhed som et monument over
en tid, hvor der var slaveri, og hvor danskerne var koloniherrer med alt, hvad det indebar. Denne forelæsningsrække belyser en lang række lokaliteter, som er typiske
for arkitekturen og landskaberne i det tidligere Dansk
Vestindien. Samtidig er disse steder vigtige indgange til
forståelsen af den dansk-vestindiske historie og de mennesker, som befolkede den.
16/03: Kolonien bliver til
23/03: Plantagens funktion, arkitektur og byggeskik
30/03: Byerne og deres liv og Magtens bygninger

Japanske træsnit
Holdnummer: 2012-302
Tid: 17/3, 3 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166,
Tuborgvej 164

Kærs Kunstkafé: Anna Ancher – en ener i dansk kunst (tirsdag)

Underviser: Gunhild Borggreen, lektor i kunsthistorie og
visuel kultur, Københavns Universitet

Holdnummer: 2012-259
Tid: 10/3, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.00
Pris: 380 kr. inkl. let og lækker aftensmad
Sted: Gastronomisk Innovation / Atelier 1B, Frederiksborggade 1B, 4

Kærs Kunstkafé: Anna Ancher – en ener i dansk kunst (onsdag)
Holdnummer: 2012-260
Tid: 11/3, 1 onsdag, kl. 17.30-21.00
Pris: 380 kr. inkl. let og lækker aftensmad
Sted: Gastronomisk Innovation / Atelier 1B, Frederiksborggade 1B, 4

Endnu en gang åbner Peter Kær, Folkeuniversitetet og Gastronomisk Innovation dørene til en sanselig og berigende aften i Kærs KunstKafé. Denne aften går kunsthistoriker og tv-vært Peter Kær på opdagelse i kunstens forunderlige verden i selskab
med en musiker og en dygtig kok i Gastronomisk Innovation i Atelier 1B på Kultorvet.
Vi ser på, hvordan en kunstner, denne gang Anna Ancher, har flyttet grænser, udfordret vores forestillinger om kunst og vores måde at reflektere over livet på. Samtalen
krydres med et musikalsk lydspor udført af en særdeles kompetent musiker. Kokkene Rasmus Leck Fischer og Julien Risbourg tryller i køkkenet, så der også er noget
til smagssansen.

Træsnitmediet i Japan opstod i 1600-tallet i de japanske
storbyer Edo, Kyoto og Osaka. Det var et massemedium,
hvor den grafiske reproduktionsteknik gjorde det muligt
at producere hundredevis af det samme billede til billige penge. Motivkredsene afspejler datidens kulturliv i
storbyerne; det var forlystelseskvartererne med smukke
kurtisaner i deres fashionable kimonoer eller kabuki-teatret med skuespillere i dramatiske roller med store fagter. Forelæsningsrækken vil fokusere på teknik og motivkredse i japanske træsnit mellem 1600 og slutningen
af 1800-tallet og deres kulturhistoriske kontekst. Vi vil
se på, hvordan europæiske kunstnere blev inspireret af
japanske træsnit under japonismen, ligesom vi vil se eksempler på, hvordan træsnit lever videre i samtidskunst
og populærkultur.
17/03: Kurtisaner og kabukiskuespillere
24/03: Landskabstræsnit og serier
31/03: Træsnit i europæisk japonisme og i
moderne tid
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Kunst – teori og analyse
Holdnummer: 2012-224
Tid: 29/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Ane Charlotte Skou
Sølvsten, lektor i dansk og billedkunst,
Holstebro Gymnasium og HF

Du vil denne dag blive introduceret for forskellige indfaldsvinkler til,
hvordan man kan analysere kunst
– med særligt fokus på maleriet.
Kunsten vil afspejle en stilhistorisk
bredde og give dig redskaber til at
kunne skelne imellem udvalgte stilperioder, ligesom analysemetoderne
vil være fundamentale og derfor i høj
grad anvendelige på tværs af tid. Du
vil også blive præsenteret for semiotik, receptionsanalyse og paratekster
som mulige indfaldsvinkler til analyse
og forståelse af kunst. Målet er, at du
efter denne dag vil være bedre rustet
til dit næste museumsbesøg.

Modernismen mellem
de to verdenskrige
Holdnummer: 2012-275
Tid: 29/3, 1 søndag, kl. 10.00-14.00
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Peer E. Sørensen,
professor emeritus i nordisk sprog og
litteratur, Aarhus Universitet

Før og efter Første Verdenskrig undergik alle kunstneriske udtryk store forandringer. Den russiske maler
Wassilij Kandinskij opløste enhver
genkendelighed til punkter og linjer.
Hans landsmand, komponisten Igor
Strawinskij, skrev balletmusikken ’Le
sacre du printemps’, og hans koreograf Nijinskij forkastede den klassiske
ballets lethed og erstattede yndefulde spring med stampende indadvendte fødder. Digtere skrev værker
fulde af meningsløse ord og samlede
sig i en bevægelse af multikunstnere,
de kaldte for DaDa. I tyvernes Paris
blev surrealismen formet. Den irske
forfatter James Joyce forlod de traditionelle romanformer og hengav sig
til litterære karakterers associative
bevidsthedsstrømme og plotløse fortællinger. Forstå modernismen.

Kvinders kærlighed til
kvinder – i antikkens digte,
historien og moderne
og senmoderne pop- og
finkultur

Europas største kunstbyer

Holdnummer: 2012-303

Underviser: René Juul, cand.mag. i kunsthistorie

Tid: 14/4, 4 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D165, Tuborgvej 164

Fra romantiske kvindevenskaber
til lesbiske bevægelser. Hør om
kvinders kærlighed til kvinder i oldgræsk digtning af ikoner som sagnomspundne Sappho fra øen Lesbos,
om lesbiske motiver i moderne billedkunst af guruer som franske Gustave
Courbet og danske Gerda Wegener
og om milepæle i nyere filmhistorie
som svenske ’Fucking Åmål’ og franske ’Adèles liv’. Få også en historisk
indføring i 1800-tallets kendte kvindepar og 1970’ernes frigørelsesbevægelser, og bliv klogere på den
lesbiske feminisme og opfindelsen af
kategorien ’homoseksualitet’.
14/04: Sappho og Alkman: Kvinders kærlighed til kvinder i
oldtidens græske digtning. George Hinge, lektor
i klassisk filologi, Aarhus
Universitet
21/04: Hvad hjertet begærer. Kvinders kærlighed til kvinder
gennem historien. Karin
Cohr Lützen, lektor i historie,
Roskilde Universitet
28/04: Kvindekærlighed i senmoderne pop- og finkultur
– ’Fucking Åmål’ og ’Adèles
liv’ mfl. Linea Maja Ernst,
litteratur- og teaterkritiker
for Weekendavisen
05/05: Kvindekærlighed i moderne
kunst – Gustave Courbet,
Gerda Wegener mfl.
Amalie Grubb Martinussen,
cand.mag. i kunsthistorie

Holdnummer: 2012-381
Tid: 15/4, 5 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D168a,
Tuborgvej 164

At kunsten fortrinsvist produceres, hvor der er magt
og velstand, er ingen overdrivelse. Følger man de mest
magtfulde konger, fyrster, gejstlige overhoveder og erhvervsfamilier gennem tiden, er det nemt at se et sammenfald mellem deres økonomiske råderum, og den
mængde af kunst som er skabt i deres cirkler. Fra renæssancen hen over barok og nyklassicisme til det moderne
gennembrud har forskellige kulturbyer været centrum
for kunstproduktion af højeste kvalitet. I denne forelæsningsrække tager vi rundt i Europas vigtigste kunstbyer
og retter fokus på de mest eksempelsættende værker
og den samtid, de blev skabt i.
15/04:
22/04:
29/04:
06/05:
13/05:

Mediciernes Firenze
Dogernes Venedig
Pavernes Rom
Habsburgernes Wien
Solkongens Paris og det moderne Paris

Byvandringer: Det klassiske København
Holdnummer: 2012-304
Tid: 27/4, 4 mandage, kl. 14.00-16.00
Pris: 520 kr., studerende 300 kr.
Maks. 30 deltagere
Mødested: Se nedenfor
Underviser: Kasper Lægring, ph.d. i arkitektur, mag.art. i
kunsthistorie og ekstern lektor, Københavns Universitet

Tag med på fire byvandringer, som fokuserer på arkitekturen i de ældre bydele i hovedstaden: Middelalderbyen, hvor vi kan opleve slyngede gadeforløb med både
bindingsværkshuse fra 1700-tallet og klassicistiske huse
fra omkring år 1800. Frederiksstaden, der er en rokoko-bydel, hvor 1700-tallets forfinede bygningskunst
kan opleves. Vesterbro, der som de øvrige brokvarterer
havde til formål at huse de mange tilvandrere under industrialiseringen – og som allerede fra begyndelsen var
et forlystelseskvarter med værtshuse, prostitution og
andre fristelser. Endelig Frederiksberg, hvor det bedre
borgerskab flyttede ud i 1800-tallet i nogle af Danmarks
første villakvarterer og dermed skabte en drøm om en
landlig forstad.
27/04: Middelalderbyen. Mødested: Højbro Plads ved
rytterstatuen af Absalon
04/05: Frederiksstaden. Mødested: Ved Mindeankeret
på den lille plads mellem Nyhavn og Kongens
Nytorv
11/05: Vesterbro. Mødested: Eliaskirken, Vesterbros
Torv
18/05: Frederiksberg. Mødested: Ved Værnedamsvejs
udmunding i krydset Vesterbrogade/Frederiksberg Allé
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Sommerlæsninger:
Tre mandage – seks værker

Byvandringer:
Det nyeste København

Asger Jorn, arkæologien
og den nordiske billedkultur

Holdnummer: 2012-350

Holdnummer: 2012-226

Holdnummer: 2022-215

Tid: 27/4, 3 mandage, kl. 19.30-21.15

Tid: 25/5, 4 mandage, kl. 14.00-16.00

Tid: 11/8, 1 tirsdag, kl. 10.00-16.00

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D168a, Tuborgvej 164

Pris: 520 kr., studerende 300 kr.
(NB: Rejsehjemmel til Metro påkrævet
den første gang)

Underviser: Merete Mørup, cand.mag.
i kunsthistorie

Maks. 30 deltagere
Mødested: Se nedenfor

Underviser: Teresa Østergaard Pedersen, ph.d., museumsinspektør, Holstebro Kunstmuseum

Hvad forestiller billedet? Hvordan er
det bygget op rent teknisk, og hvordan afspejler tiden sig i værket? Du
kan udfordre dig selv på disse tre kursusaftener, hvor du bliver involveret i
at læse billeder, der alle har et sommertema til fælles. På små hold går
vi til værkerne. Du bliver præsenteret
for kendte og måske mindre kendte
malerier af danske og udenlandske
kunstnere. Og sammen skal vi gå
hvert billede igennem, analysere det
og forstå dets motiv og baggrund i sin
tids kontekst. Værket kan ikke stå alene, så hele historien bliver inddraget
sammen med de værker, der sandsynligvis har inspireret kunstneren.
27/04: John Constable: ’The Hay
Wain’, 1821. Peter Hansen:
’Høstbillede’, 1910
04/05: Berthe Morisot: ’En sommerdag’, 1879. Johannes
Larsen: ’Sommer, solskin og
blæst’, 1899
11/05: Eduard Manet: ’Frokost i
det grønne’, 1862/63. P.S.
Krøyer: ’Hip, Hip, Hurra!
Kunstnerfrokost på Skagen’, 1888

Underviser: Kasper Lægring, ph.d. i
arkitektur, mag.art. i kunsthistorie og
ekstern lektor, Københavns Universitet

Omkring år 1990 var København på
fallittens rand, men i dag har byfornyelse og helt nyanlagte bydele forvandlet hovedstaden fra en nedslidt
industriby til en pulserende storby.
Ørestad var dynamoen, der via et
samarbejde mellem stat og kommune
skulle kickstarte hovedstadens vækst.
Og på grund af den lange tilblivelsesproces kan vi her opleve arkitekturens
udviklingsfaser i de seneste tre årtier.
Siden er de nye bydele især skudt
op langs havneløbet, som nu tjener
rekreative formål, og vi kan i de nye
kvarterer opleve spændvidden i nutidens byplanlægning. Oplev det nyeste København på fire byvandringer.
25/05: Ørestad. Mødested: Islands
Brygge Station, forpladsen
(Njalsgade)
01/06: Sluseholmen. Mødested:
Sydhavn Station, forpladsen
(Ernst Kapers Vej)
08/06: Nordhavn. Mødested: Østerport Station, gangbroen ved
Østbanegade (Trondhjems
Plads)
15/06: Carlsberg. Mødested: Carlsberg Station, forpladsen
(Vesterfælledvej)

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165,
Tuborgvej 164

Gennem det meste af sit liv var Asger Jorn optaget af
den nordiske billedverden. En interesse, der udmøntede
sig i et væld af upublicerede noter og manuskriptudkast,
bøger, artikler – og ikke mindst det 32 bind store bogprojekt ’10.000 års nordisk folkekunst’ og et livslangt
venskab med arkæologen P.V. Glob. Bliv klogere på,
hvad Jorn ville med sine nordiske projekter, og dyk ned
i den nordiske billedkultur, når vi undersøger, om det er
muligt at se jernalderens billedverden i et nyt lys med
afsæt i Jorns syn på det nordiske billede og den arkæologiske fagtradition.

Scener i kunsten
Holdnummer: 2022-033
Tid: 31/8, 4 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165,
Tuborgvej 164

Kunstværker kan sætte nye perspektiver på verden. Tilføje scener et symbolsk lag og på én gang formidle universelle sandheder og sige noget om tiden, de er blevet
til i. I denne forelæsningsrække undersøger vi forskellige
motiver i kunsten. Hvad kan vi udlede af Picassos kubistiske fremstilling af bombardementet af Guernica under
Den Spanske Borgerkrig? Hvordan giver Bernini religiøs
hengivelse et erotisk præg i sin berømte skulptur ’Den
hellige Teresas ekstase’? Hvordan har kunstnere givet
fremmede himmelstrøg en orientalistisk kvalitet, og hvorfor får mad og vin en symbolsk betydning i fx barokken?
31/08: Krig. Tove Thage, ph.d. i kunsthistorie og fhv.
museumsinspektør, Frederiksborgmuseet
07/09: Erotik. Kamma Overgaard Hansen, ph.d. i
kunsthistorie
14/09: Ved bordet: Mad og spisning. Anna Schram
Vejlby, ph.d. i kunsthistorie og museumsinspektør, Den Hirschsprungske Samling
21/09: Rejseskildringer. Merete Mørup, cand.mag. i
kunsthistorie

Tag med Folkeuniversitetet
ind i kunstens verden som
her på herregårdsmuseet
Gammel Estrup.
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Læs og forstå – kunsten
Holdnummer: 2022-085
Tid: 2/9, 4 onsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D174, Tuborgvej 164

Kunsten har mange ansigter. Der findes malerier og fotografier, men også performance- og
installationskunst. Uanset typen kan den føles
som en lukket bog. Man kan føle sig stum, dum
og magtesløs over for et kunstværk. Men der
er hjælp at hente! I denne forelæsningsrække
vil du lære at læse og forstå kunsten i dens
mange afskygninger.

Folkeuniversitetet tager dig med på en
tidsrejse for at (gen)opleve tidligere tider
– og fremtider. Her til 70’er-fest med Savage Rose under Århundredets Festival.

Mode – en introduktion
Holdnummer: 2022-091

Designere i verdensklasse
– internationalt og dansk

Tid: 1/9, 5 tirsdage, kl. 17.15-19.00

Holdnummer: 2022-092

Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D166, Tuborgvej 164

Mode er identitet, kunst og kultur, men også
klima og etik. Det tøj, vi bærer, siger noget om
os, fungerer som sociale markører, definerer os
politisk og kulturelt. Pels er luksus og godt for
klimaet, men udfordrer principper for dyrevelfærd. Eller hvad? Og hvilken magt ligger der i
tøjet? Og i skønhed? Forskning viser, at smukke mennesker har bedre jobs, tjener mere og
har flere venner. Det er de hårde realiteter. Men
hvorfor blev norm core så pludselig en ting?
01/09: Skønhedens magt. Chris Michael
Pedersen, journalist, modeekspert og
tv-vært på DR
08/09: Mode og klima. Else Skjold, lektor i
design og bæredygtighed, Det Kongelige Danske Kunstakademi
15/09: Mode og luksus. Chris Michael
Pedersen, journalist, modeekspert og
tv-vært på DR
22/09: Mode og kunst. Ane Lynge-Jorlén,
kurator, forfatter og modeforsker,
Lunds Universitet
29/09: Afrika – det nye sort. Chris Michael
Pedersen, journalist, modeekspert og
tv-vært på DR

02/09: Maleri. Teresa Østergaard Pedersen,
ph.d. i kunsthistorie og museumsinspektør, Holstebro Kunstmuseum
09/09: Performancekunst. Gry Worre Hallberg, ph.d.-studerende i performance
studier og kunstnerisk leder og
performer i Sisters Hope
16/09: Fotografiet. Gunner Byskov,
cand.mag. i dansk og kunsthistorie
samt leder af fotografuddannelsen,
Medieskolerne
23/09: Installationskunst. Anne Ring
Petersen, professor i kunsthistorie,
Københavns Universitet

Tid: 2/9, 5 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D165, Tuborgvej 164

Dansk kunst i 10’erne

Underviser: Thomas Dickson, forfatter,
arkitekt og industriel designer

Holdnummer: 2022-100

Dansk design har ofte været en del af
større internationale designbevægelser – eller i hvert fald stærkt inspireret af udenlandske strømninger. Typisk fortolkede de danske designere
dog de internationale forbilleder ret
frit og skabte dermed noget helt nyt
og unikt.
02/09: Bauhaus og PH, Poul Kjærholm m.fl.
09/09: Le Corbusier og Arne
Jacobsen m.fl.
16/09: Alvar Aalto og Kaare Klint,
Børge Mogensen m.fl.
23/09: Eames og Verner Panton,
Arne Jacobsen m.fl.
30/09: Dieter Rams (Ulm-skolen
+ Braun) og Jacob Jensen
(B&O) og Jan Trägårdh m.fl.

Tid: 21/9, 3 mandage, kl. 19.45-21.30
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D174, Tuborgvej 164
Underviser: Lisbeth Bonde, cand.mag. i
kunsthistorie, forfatter og kunstkritiker

Bliv klogere på en række af de mest markante
kunstnere lige nu – fra generationen efter Tal
R og Olafur Eliasson. Feltet er broget, og alligevel er der visse gennemgående træk i kunsten
i dag. En del af de unge kunstnere er optaget af
materialernes og mediernes iboende muligheder, som de udvikler til nye kunstformer. Andre
er optaget af spirituelle aspekter af tilværelsen, mens atter andre adresserer klimakrisen
og dens trusler mod vores eksistens. Generelt
for alle kunstnerne er det, at det kunstneriske
niveau er meget højt.
21/09: Det nye maleri
28/09: Fotografi samt performance- og
lydkunst
05/10: Ny installations- og konceptkunst
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Bauhaus 1919-2019.
Rundt om en moderne
tysk skole for arkitektur,
kunst og kultur

Tegninger – fra
Michelangelo til Picasso

Vestens arkitekturhistorie – kort fortalt

Holdnummer: 2022-118

Tid: 22/10, 5 torsdage, kl. 19.30-21.15

Holdnummer: 2022-078

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Tid: 28/9, 2 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D165, Tuborgvej 164
Underviser: Karin Wolgast, ph.d. i tysk

I 2019 var det 100 år siden, at den
tyske Bauhaus-skole blev grundlagt.
Skolen ændrede arkitektur, kunst
og kunsthåndværk og fornyede pædagogikken. Samtidig havde den
forgreninger ind i tidens litteratur
og store konsekvenser for kønsrollemønsteret.
28/09: Bauhaus – en moderne
tysk skole for arkitektur,
håndværk og kunst
05/10: Grupperinger omkring
Bauhaus – den kulturelle
kontekst

Tid: 19/10, 3 mandage, kl. 19.30-21.15
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Peter S. Meyer, ekstern
lektor i kunsthistorie, Københavns
Universitet, og fhv. museumsdirektør,
Trapholt

Fra renæssancen til i dag er tegningen blevet betragtet som mere intim
og tættere på kunstnerens skabelsesproces end maleriet. Skitsen er der,
hvor kunstneren tænker og overvejer.
Vi dykker ned i skabelsesprocessen
og ser på tegninger fra Michelangelo,
Dürer og Rembrandt frem til Picasso
og Francis Bacon. Samtidig ser vi på,
hvad det betyder at oversætte det
sete til tegningen.

Psykoanalysens veje
Holdnummer: 2022-233
Tid: 22/10, 4 torsdage, kl. 17.15-19.00

3 kunstnerkolonier. Rom,
Skagen og Montmartre
Holdnummer: 2022-128
Tid: 4/10, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: René Juul, cand.mag. i
kunsthistorie

Denne dag fokuserer vi på tre forskellige kunstnerkolonier, der udgik
fra meget forskellige miljøer. De danske guldaldermalere havde Frederik
VI’s København i bagagen og malede
med Roms antikke kulisse fjerne tiders storhed. Kunstnerne på Montmarte havde den moderne metropol
som udgangspunkt og malede det
som den ny verden med dens glødelamper, radioapparater, Eiffeltårne
og elevatorer gjorde ved os mennesker. Næsten samtidig med dette
fandt en gruppe danske kunstnere
sammen i kongerigets nordligste by
og tog et helt andet og langt mere
umoderne udgangspunkt, når de
malede arbejdere i et af verdens ældste erhverv, fiskere. I løben af dagen
møder vi kunstnere som Eckersberg,
Købke, van Gogh, Tolouse-Lautrec,
Picasso, Krøyer og Ancher.
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Holdnummer: 2022-170
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165,
Tuborgvej 164
Underviser: Kasper Lægring, ph.d. i arkitektur, mag.art. i
kunsthistorie og ekstern lektor, Københavns Universitet

Vestens bygningskunst har en lang og rig historie. Men
hvad har skabt denne rigdom af æstetiske udtryk og
byggeteknikker? Det ser vi nærmere på i denne forelæsningsrække, hvor vi gennemgår de centrale stilperioder
fra antikken til i dag. I fokus er to sideløbende tendenser i
arkitekturens historie: På den ene side oplever vi epoker,
som sætter antikkens klassiske proportionskunst højt
som normativt grundlag for arkitektens arbejde. På den
anden side finder vi perioder, hvor den frie, ekspressive
og intuitive skabelse af bygningsværker har forrang.
22/10: Antikkens Grækenland og Rom. Romansk stil
og gotik
29/10: Renæssance og manierisme
05/11: Barok og rokoko. Klassicisme og nyklassicisme
12/11: Historicisme. Ingeniørarkitektur, funktionalisme og modernisme
19/11: Postmodernisme og dekonstruktion. Nutiden:
Den digitale og den landskabelige vending

Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D165, Tuborgvej 164

Oprindeligt udviklet af den østrigske
læge Sigmund Freud. Senere bearbejdet af tænkere som Jacques Lacan,
Julia Kristeva og Slavoj Žižek. Psykoanalysen åbner verden for skjulte forbindelser. Hør om fortrængte drifter
og fetichisme. Om kastrationsangst,
neuroser og forskellen på behov og
begær. Over fire aftener vil vi bruge
psykoanalysens metode på litteratur,
kunst, film og bilkakataloger. Vi skal
forsøge at udvikle en lydhørhed over
for det ubevidste.
22/10: Kunst. Jakob Rosendal, postdoc i kunsthistorie, Aarhus
Universitet
29/10: Litteratur. Ole Thaisen, ekstern lektor i nordisk sprog og
litteratur, Aarhus Universitet
05/11: Film. Ole Thaisen, ekstern
lektor i nordisk sprog og
litteratur, Aarhus Universitet
12/11: Blomster. Jakob Rosendal,
postdoc i kunsthistorie,
Aarhus Universitet

Siciliens kunst- og kulturskatte
Holdnummer: 2022-023
Tid: 29/10, 4 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166,
Tuborgvej 164
Underviser: Tine Kragh, cand.mag. i kunsthistorie

Sjældent finder man en så stor koncentration af kunst
og kultur som på Sicilien. Øen har været påvirket af
blandt andet fønikere, grækere, romere og normannere,
der alle har efterladt sig spor fra deres kultur og beriget
øen med Europas mest spændende og varierede kunst.
I fire forelæsninger vil vi gennemgå et udpluk af øens
kunst, arkitektur og arkæologiske områder.
29/10: Palermo & Monreale – storbyen, religiøs kunst
og byzantinske mosaikker
05/11: Siracusa & Villa Romana del Casala
– den historiske by, græsk teater og en
romersk villa med mosaikker
12/11: Selinunte & Agrigento – to arkæologiske
områder på Sicilien
19/11: Mazara del Vallo – oplev en lokal fiskerby
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kunst, arkitektur og design

Hvad der er værd at vide
om kunst

Japansk kunst
Holdnummer: 2022-098

Med klimaet på dagsordenen
– arkitektur, kunst, design og litteratur

Holdnummer: 2022-247

Tid: 31/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Holdnummer: 2022-108

Tid: 29/10, 8 torsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 880 kr., studerende 460 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164

”Kunst er ikke et spørgsmål om, hvad
man selv kan se, men hvad man kan
få andre til at se”, skulle den franske
kunstner Edgar Degas have sagt. Men
hvad er det egentlig, vi ser, når vi står
foran et kunstværk? Hvad vil kunsten
os? Med en kort introduktion til kunstanalyse og en grundig gennemgang
af kunsthistoriens centrale perioder
og strømninger giver forelæsningsrækken nyttige redskaber til at tolke
kunsten og sætte ord på indtryk.
29/10: Hvad er kunst, og hvad skal
vi med den? Mads Damsbo,
direktør for Brandts
05/11: Kunstforståelse – rent
praktisk. Forelæser oplyses
på fuau.dk
12/11: Kunstens historie – fra
middelalder til det tidligt
moderne (ca. 800-1600).
Amalie Grubb Martinussen,
cand.mag. i kunsthistorie
19/11: Kunstens historie – fra
1600-tallets enevælde til
1800-tallets romantik (ca.
1600-1850). Merete Mørup,
cand.mag. i kunsthistorie
26/11: Kunstens historie – impressionister, modernister og
andre revolutionære (ca.
1850-1940). Merete Mørup,
cand.mag. i kunsthistorie
03/12: Fotografi, populærkunst
og nye medier i det 20.
århundrede (ca. 1836-1975).
Amalie Grubb Martinussen,
cand.mag. i kunsthistorie
10/12: Abstraktion, popkunst og
ikke-kunst (ca. 1916-2000).
Jens Tang Kristensen,
postdoc i kunsthistorie,
Københavns Universitet
17/12: Hold øje med dem – nye
kunstnere på vej (ca. 20002050). Kristian Handberg,
postdoc i kunsthistorie,
Københavns Universitet

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Gunhild Borggreen, lektor
i kunsthistorie og visuel kultur, Københavns Universitet

Få det store overblik over moderne japansk kunst. Vi starter med en
oversigt over Japans kunsthistorie
fra 1800-tallet og frem med fokus på
overgangen fra ’traditionel’ kunst til
indførelsen af et moderne, vestligt
kunstbegreb i slutningen af 1800-tallet. Herefter fortsætter vi videre med
japonisme i Vesten, hvor vi ser på,
hvordan vestlige kunstnere er blevet
påvirket af japansk kunst i tre bølger
– senest i 2000-tallet i form af japansk
populærkultur med ’manga’ (tegneserier) og ’animé’ (tegnefilm). Vi slutter
dagen af med samtidskunsten.

Europas skønneste kirker
– kunst og arkitektur
Holdnummer: 2022-015
Tid: 7/11, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Hans Jørgen Frederiksen,
lektor emeritus i kunsthistorie, Aarhus
Universitet

Denne lørdag præsenteres du for et
lille udvalg af de smukkeste og mest
interessante kirker rundt om i Europa.
Fra ganske små før-romanske kapeller
i det nordspanske Asturien til mægtige gotiske katedraler i Frankrig, England og Italien. Interessen samler sig
om såvel arkitektur som billedkunst,
ligesom bygningernes symbolske betydningslag – det man kan kalde ’arkitekturikonologi’ – behandles.

Tid: 19/11, 4 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165,
Tuborgvej 164

I dag er kun de færreste i tvivl. Det kapitalistiske system
belaster klimaet og har gjort det længe. Modekampagner driver os til nye tøjkøb. Vi spiser oksekød i store
mængder, dyrker privatbilisme og tager på lange, oversøiske flyrejser. Hvordan skal det ikke gå?
19/11:

Arkitektur. Kasper Lægring, ph.d. i arkitektur, mag.art. i kunsthistorie og ekstern lektor,
Københavns Universitet
26/11: Kunst. Maria Kjær Themsen, mag.art. i litteraturvidenskab og kunstkritiker for Dagbladet
Information
03/12: Design. Thomas Dickson, forfatter, arkitekt og
industriel designer
10/12: Litteratur. Gregers Andersen, postdoc i miljøhumaniora, Stockholms Universitet

Årstiderne i kunsten
Holdnummer: 2022-105
Tid: 21/11, 1 lørdag, kl. 10.00-15.00
Pris: 330 kr., studerende 185 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Jørgen Printz Steinicke, kunstner og cand.mag.
i historie og kunsthistorie

Årstidernes skiften har siden middelalderen været et
emne for billedkunstnere. Berømt er Limbourg-brødrenes såkaldte tidebog med illustrationer til årets 12
måneder. Renæssancens mestre som fx Botticelli skildrede ’Primavera’, mens Pieter Breughel malede ’Den
mørke dag’. Hollandske kunstnere intensiverede studiet
af landskabet og dets skiften gennem året, som senere blev videreført af 1800-tallets kunstnere fra romantikken til realismen. For alvor blev lyset og årstidernes
forskellige stemninger afgørende for impressionisterne.

Kvinder i kunsten: Frida Kahlo, Berte
Morisot og Artemisia Gentileschi
Holdnummer: 2022-103
Tid: 22/11, 1 søndag, kl. 10.00-15.00
Pris: 330 kr., studerende 185 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Jørgen Printz Steinicke, kunstner og cand.mag.
i historie og kunsthistorie

Tidligere kunne kvinder alene qua deres køn ikke i komme i nærheden af mænds skabende formåen. Heldigvis
har tiden forandret sig, og i dag er der stadig øget fokus
på at finde en lang række til tider fremragende kvindelige malere, der måske har været gemt og glemt. I løbet af
dagen vil der blive sat spot på en brøkdel af dem.

MØD
HISTORIEN
ØKSNEHALLEN
21.-22. MARTS

4 SCENER, 65 UDSTILLERE, 130 EVENTS

BILLETSALG:
HISTORISKEDAGE.DK

Litteratur,
film og musik

Tre store modernister:
Joyce, Proust og Woolf

Moderne græsk litteratur og identitet

Rundt om H.C. Andersen

Holdnummer: 2012-064

Holdnummer: 2012-234

Holdnummer: 2012-009

Tid: 15/1, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00

Tid: 26/1, 1 søndag, kl. 10.15-16.15

Pris: 480 kr., studerende 260 kr.

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D168a,
Tuborgvej 164

Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164

Tid: 14/1, 3 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C,
lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166
for gangbesværede), Tuborgvej 164
Underviser: Steen Klitgård Povlsen,
lektor emeritus i litteraturhistorie,
Aarhus Universitet

James Joyces ’Ulysses’ (1922) og
Marcel Prousts ’På sporet af den
tabte tid’ (1913-27) har mange berøringspunkter, både tematisk og i deres æstetiske form. Og Virginia Woolf
(1882-1941) var måske den forfatter
i samtiden, der bedst forstod de to
store mestre og brugte indflydelsen
fra dem i sit eget værk. Forelæsningerne vil følge forbindelserne mellem
disse tre store modernistiske digtere.
14/01: ’Ulysses’ og stedets mystik
21/01: ’På sporet af den tabte tid’
og erindringens problem
28/01: Fra ’Mrs. Dalloway’ til ’Bølgerne’ – forholdet mellem
tid og rum

Underviser: Trine Stauning Willert, ph.d. i Grækenlandsstudier, Københavns Universitet

Græsk litteratur giver indblik i Grækenlands moderne
historie med den rige folkekultur, det betagende græske
landskab, de mange politiske og militære konflikter samt
tilbagevendende økonomiske vanskeligheder. Gennem
læsning af litterære tekster belyses landets historiske
udvikling med fokus på, hvordan græsk identitet er
formet i dialog med moderne europæiske strømninger
samt Grækenlands fjerne og nære fortid: Antikken, Byzans og Osmannerriget. Kortere tekster vil blive udleveret elektronisk i dansk eller engelsk oversættelse.
15/01: Græsk litteratur og kultur mellem arven fra
antikken, mellemøstlig indflydelse og europæisk modernisering. En introduktion med
eksempler på litterære højdepunkter
22/01: 1880-1940: Græsk folketradition, flygtninge
og forholdet mellem grækere og tyrkere.
Georgios Vizyenos novelle ’Hvem var min
brors morder?’ (1883, engelsk udg. 1988),
Elias Venezis novelle ’Lios’ (1941, engelsk udg.
2018) og Stratis Myrivillis korte roman ’Vasilis
Arvanitis’ (1943, dansk udg. 1965)
29/01: 1940-1975: Grækenland under Anden
Verdenskrig, Borgerkrigen og politiske flygtninge. Alki Zeis roman ’Achilleus’ forlovede’
(1987, dansk udg. 1991)
05/02: 1975-2000: Den græske familie, kvindefrigørelse og optakt til den aktuelle græske krise.
Amanda Michalopoulous historiske roman
’Hvorfor jeg slog min bedste veninde ihjel’
(2003, engelsk udg. 2014, dansk udg. 2019)

Underviser: Peer E. Sørensen,
professor emeritus i nordisk sprog og
litteratur, Aarhus Universitet

Kom på en tour de force gennem H.C.
Andersens eventyr med udblik til
hans romaner og rejsebøger og Søren Kierkegaards kritik af Andersens
roman ’Kun en Spillemand’ (1870).
Forfatterskabet skildres primært med
eventyrene i centrum som et konfliktramt møde mellem enevældens
kulturelle dominans og forfatterens
proletarerfaringer, mellem tradition
og modernitet, mellem åbninger og
tildækninger. Forløbet vil følge tre
spor: et, der handler om egenarten i
H.C. Andersens tekster, hans sproglige fornyelser, hans eksperimenter
med nye tekstformer. Et historisk, der
placerer hans forfatterskab i en konfliktfyldt, men også uhyre produktiv
spænding mellem vigende traditioner og begyndende modernitet. Og
endelig et personligt spor der viser,
hvordan han hele tiden bruger og
ændrer egne oplevelser og erfaringer, når han skriver.

litteratur, film og musik

Stærke kvinder i litteraturen og
kunsten

Ludwig van Beethoven 250 år

Holdnummer: 2012-333

Tid: 29/2 og 1/3, 1 weekend, kl. 10.00-15.00

Tid: 26/1, 1 søndag, kl. 10.15-16.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Anne Valbjørn Odgaard, cand.mag. i
litteraturhistorie og religionsvidenskab

Gennem 1800-tallet var der mange kvinde-stereotyper på spil, bl.a. ’femme fragile’ og ’femme
fatale’, og kvinder fyldte meget som motiv i
litteratur og kunst, men ikke meget som udøvende kunstnere. Det ændrede sig, da ’femme nouvelle’ – en helt ny kvindetype – bryder
frem i slutningen af 1800-tallet og skaber revolution. I kunsten, litteraturen og i virkeligheden.
Vi får en helt ny stærk tilstedeværelse af og
fremgang for kvinderne. Nogle af de stærke
kvinder, der fortsat vinder frem op i 1900-tallet, er den mexicanske maler Frida Kahlo og de
to stærke dronninger i dansk litteratur: Karen
Blixen og Tove Ditlevsen. Vær med, når vi ser
på stærke kvinder i litteraturen og kunsten –
med fokus på 1800- og 1900-tallet.

Tre værker du bør kende
Holdnummer: 2012-116
Tid: 4/2, 3 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale
C001 (indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164

Verden er beriget med litterære mesterværker,
filmiske perler og interessante kunstværker.
Det er umuligt at nå omkring dem alle, så hvilke værker skal man give sig i kast med først?
Over tre aftener vil tre eksperter give dig deres
bud på tre værker, du bør kende. Vær med, fordi du ikke ved, hvor du skal starte, fordi du er
gået i stå, fordi du mangler inspiration til nye
værker, fordi du vil udfordres. Vær med, fordi
du vil have en ny vinkel på et værk, du allerede
kender. Eller bare fordi du er nysgerrig.
04/02: Tre bøger, du bør læse. Lilian Munk
Rösing, lektor i litteraturvidenskab,
kritiker, Københavns Universitet og
Politiken
11/02: Tre film, du bør se. Christian Monggaard, filmkritiker for Dagbladet
Information
18/02: Tre kunstværker, du bør kende.
Peter S. Meyer, ekstern lektor i kunsthistorie, Københavns Universitet, og
forhv. museumsdirektør, Trapholt
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Holdnummer: 2012-086
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Leif V.S. Balthzersen, mag.art. i musikvidenskab og tidligere musikchef for Aarhus
Symfoniorkester

En af musikhistoriens største komponister fylder 250 år. Beethoven! Han levede i en tid med
revolutioner, og han revolutionerede selv musikken. Beethovens musik tiltrækker fortsat et
stort publikum hele verden over, hans særlige personlighed og særlige skæbne – hørelidelsen
– fascinerer stadig, og Beethovens popularitet har til tider nærmet sig forgudelse. I denne
weekend får du et indblik i fødselaren Beethovens musikalske univers, der er kæmpestort:
Han har komponeret symfonier, klaversonater, operaen Fidelio, strygekvartetter, solokoncerter, korværker og meget andet, som altid er værd at lytte til – uanset om det er et genhør eller
et nyt bekendtskab.

Asta Nielsen og billederne
Holdnummer: 2012-053
Tid: 9/3, 1 mandag, kl. 17.15-21.15
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Lotte Thrane, forfatter, dr.phil.

Stumfilmstjernen Asta Nielsen (1882-1971) – en af de få danskere, der har opnået verdensberømmelse – var hele livet et billedmenneske. Når hendes filmkarriere sluttede i 1930erne, var
det ikke fordi, hun ikke magtede talefilmen. Men fordi hun insisterede på, at billedet og ”det
stumme sprog” var stærkere end ordet. Vi skal se og diskutere klip fra en af Asta Nielsens film
og derigennem blive klogere på, hvordan hun bruger det visuelle. Vi skal også høre om, hvordan andre billedmennesker har ladet sig inspirere af hende, har malet hende, skrevet digte til
hende og lavet film om hende.

Skurke, hekse og monstre: Figurer fra kulturens skyggeside
Holdnummer: 2012-119
Tid: 16/3, 3 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, Tuborgvej 164

Vores kultur hjemsøges af skumle skikkelser. Det gælder kulturhistorien såvel som moderne populærkultur. For få hundrede år siden var vores forfædre skrækslagne for hekse og
vampyrer, og i dag myldrer det med uhyggelige skurke og væmmelige monstre i vores underholdning. I denne forelæsningsrække får du indblik i de skumle skikkelsers kulturhistorie og
psykologiske såvel som moralske funktion. Det kommer til at handle om danske hekseforfølgelser, om skurkens moralpsykologi og om monsterfigurens biokulturelle historie. De skumle
skikkelser, der hjemsøger kulturen, er nemlig meget mere end bare vrangforestillinger og tankespind – de kan fortælle os en masse om vores kollektive frygt, vores moralpsykologi og om
samspillet mellem vores biologiske og kulturelle væsen.
16/03: Monstre. Mathias Clasen, lektor i engelsk, Aarhus Universitet
23/03: Skurke. Jens Kjeldgaard-Christiansen, ph.d.-studerende i engelsk, Aarhus Universitet
30/03: Hekse. Louise Hauberg Lindgaard, cand.mag. i historie, akademisk medarbejder ved
Sydvestjyske Museer, del af arbejdsgruppen bag det kommende heksemuseum i Ribe
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litteratur, film og musik

Skrivedrømme
– om at skrive

Danske mesternoveller

Lær at læse sagaer

Holdnummer: 2012-112

Holdnummer: 2012-024

Holdnummer: 2012-239

Tid: 18/3, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00

Tid: 21/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Pris: 580 kr., studerende 310 kr. (ingen undervisning 8/4)

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165,
Tuborgvej 164

Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164

Tid: 17/3, 5 tirsdage, kl. 19.45-21.30
(ingen undervisning 7/4)
Pris: 580 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164

Underviser: Leif Søndergaard, lektor emeritus i litteratur,
Syddansk Universitet

Mange går med en drøm om selv at
skrive. Efter at have grædt og grinet,
tabt og vundet, levet og oplevet med
hundredevis af litterære skæbner,
drømmer mange om at blive afsender på deres egen fortælling. Men
hvordan kommer man i gang? Dette
er ikke et skrivekursus, men en indføring i, hvad der allerede er tænkt og
trykt om skriveprocessen, herunder
refleksioner, tips og tricks til selv at
give sig i kast med at skrive. Få mod,
lyst og inspiration til at prøve kræfter
med dét at skrive.

Novellen er i dag sammen med romanen den mest populære litterære genre. Den slog for alvor igennem i
begyndelsen af 1800-tallet, men de bedste noveller
gennem tiden er stadig friske og fængende. Vi har valgt
fem danske noveller fra øverste hylde, som vi læser og
fortolker i fællesskab. Novellen går, i modsætning til romanen, lige til sagen i koncentreret form. Den udfolder
én situation eller én problemstilling med et begrænset
persongalleri, men med et eksistentielt perspektiv, der
rækker langt ud over den tid, hvor de blev skrevet. Novellerne vil blive udsendt på mail forud for kursets start.

17/03: Tilblivelser: Bagom skriveprocessen. Dan Ringgaard,
professor i nordisk sprog og
litteratur, Aarhus Universitet
24/03: Skrivning for begyndere.
Pablo Llambias, forfatter og
tidligere rektor på Forfatterskolen
31/03: Skrivelyst: Eksempler og
eksperimenter – om at læse
og skrive. Martin Glaz Serup,
forfatter, ph.d. og ekstern
lektor i litteraturvidenskab,
Københavns Universitet
14/04: Om kreativitet – hvorfor
mister vi den med alderen,
og kan den indlæres igen?
Sat i perspektiv med egen
romanproces. Trisse Gejl,
forfatter og ekstern lektor
i skrivekunst, Syddansk
Universitet
21/04: Fløjlshandske eller jernnæve? Kritikeren som tidlig,
men fremfor alt offentlig
læser. Erik Skyum-Nielsen,
lektor i dansk litteratur,
Københavns Universitet

18/03: Steen Steensen Blicher: ’Præsten i Vejlby’
25/03: J.P. Jacobsen: ’Et skud i tågen’
01/04: H.C. Andersen: ’Den grimme Ælling’, Pontoppidan: ’Ørneflugt’ og Villy Sørensen: ’Ægget’
15/04: Karen Blixen: ’Ringen’
22/04: Jan Sonnergaard: ’Polterabend’

Islands litterære mirakel.
En introduktion til islandsk litteratur
Holdnummer: 2012-241
Tid: 18/3, 3 onsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174,
Tuborgvej 164
Underviser: Erik Skyum-Nielsen, lektor i dansk litteratur,
Københavns Universitet

Islandsk litteratur har i de seneste årtier oplevet en
veritabel blomstring. Det medfører, at islandske romaner oversættes til talrige sprog, og i Danmark skal en
forlægger med respekt for sig selv helst have mindst
én islænding i sin stald. Siden landet blev bebygget
fra øst af bønder, har indbyggerne delt deres historier
med hinanden, en tradition, som kulminerede i 1200- og
1300-tallet, og som afsætter tydelige sagaspor i prosaen
af i dag. Ligeledes går der inden for lyrikken en ubrudt
arvelinje fra kvadene i ’Den poetiske Edda’ til flere af de
nyeste, både originale og traditionsbevidste poeter. Bliv
introduceret for nyere islandsk litteratur.
18/03: Magisk realisme og pragmatisk politik – Einar
Kárason, Einar Már Gudmundsson og Andri
Snær Magnason
25/03: Fra den ene verden til den anden – Kristín
Ómarsdóttir, Gyrdir Elíasson og Sjón
01/04: Køn og magt til konstant forhandling – Vigdís
Grímsdóttir, Kristín Marja Baldursdóttir,
Gerdur Kristný og Audur Ava Ólafsdóttir

Underviser: Karen Bek-Pedersen, ph.d.
i kulturhistorie

Mød helte, fredløse og mareridt i ’Sagaen om Gisle Surssøn’. De islandske
sagaer er fascinerende, men de kan
også være svære at finde ind i og
forstå. Kast dig ud i at læse en saga
og træd ind i den betagende verden,
som fortællingen åbner op for. ’Sagaen om Gisle Surssøn’ er en af de klassiske islændingesagaer, og den har
det hele: drab, hævn og magi samt
skjaldestrofer, ærekære mænd og
handlekraftige kvinder. Men samtidig
er den overkommelig og kan godt
tåle at blive læst mere end én gang.
Tag med ind i et storslået, islandsk
drama – og slip helskindet fra det.

Komponistens værksted
– variationens kunst
Holdnummer: 2012-477
Tid: 22/3, 1 søndag, kl. 10.00-15.00
Pris: 330 kr., studerende 185 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Arne Kjær, cand.mag. i
musikvidenskab

Forelæsningen sætter fokus på komponistens arbejde med sit musikalske
stof. Vi følger den kreative håndtering af motiver og temaer hos tre
af musikhistoriens store navne: J.S.
Bach, Beethoven og Brahms. I Goldberg-variationerne udfolder Bach
en unik palet af musikalske udtryk.
En musikalsk juvel fra den sene barok, komponeret for solo-cembalo.
Første sats af Beethovens 3. symfoni, ’Eroica’, har flere temaer i spil. Vi
følger Beethovens musikalske leg
med stoffet, udfoldet i en dynamisk
proces. Brahms sender i finalen af sin
4. symfoni en tanke tilbage i musikhistorien. Satsen er baseret på et kort
bas-tema, hentet i en kantate af Bach.
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Bøger blev vakt til live under Bogforum, hvor
professor i litteraturhistorie Mads Rosendahl
Thomsen og litteraturkritiker Klaus Rothstein
talte om verdenslitteratur.

Bøger B

Nobelprismodtagere i litteratur
– indføringer i værkerne
Holdnummer: 2012-328

Forfatteren og forskeren
– Thomas Boberg og Dan
Ringgaard

Tid: 20/4, 6 mandage, kl. 17.15-19.00

Holdnummer: 2012-243

Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165,
Tuborgvej 164

Mens de fleste værker går i glemmebogen, viser andre
sig særligt holdbare. De vandrer fra generation til generation og bliver genudgivet, læst og diskuteret lang tid
efter forfatterens død. Hvorfor? Fordi de er i en klasse for
sig. Litteratur af denne kaliber kan du blive klogere på i
denne forelæsningsrække, hvor vi tager fat på værker fra
øverste hylde, dykker ned i dem og forsøger at pege på,
hvad det er, der gør dem så gode. Tilbring seks aftener
med bøger af nobelprisvindere. Det er godt selskab.
20/04: Henrik Pontoppidan (1917). Lis Norup, adjunkt
i nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet
27/04: Knut Hamsun (1920). Peer E. Sørensen,
professor emeritus i nordisk sprog og litteratur,
Aarhus Universitet
04/05: Thomas Mann (1929). Morten Dyssel, formand
for Det Danske Thomas Mann Selskab
11/05: Ernest Hemingway (1954). Bo Tao Michaëlis,
mag.art. i litteraturvidenskab og kulturanmelder for Politiken
18/05: Svetlana Aleksijevitj (2015). Niels Peter Bock
Nielsen, cand.mag. i russisk litteratur
25/05: Bob Dylan (2016). Anne-Marie Mai, professor i
litteratur, Syddansk Universitet

Tid: 29/4, 1 onsdag, kl. 17.15-19.00

Værklæsninger: Judith
Hermanns forfatterskab
med særligt henblik på
romanen ’Al kærligheds
begyndelse’ (2016)

Pris: 160 kr., studerende 110 kr.

Holdnummer: 2012-353

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D165, Tuborgvej 164
Undervisere: Thomas Boberg, forfatter
og Dan Ringgaard, professor i nordisk
sprog og litteratur, Aarhus Universitet

Thomas Boberg debuterede i 1984
med digtsamlingen ’Hvæsende på
mit øjekast’. Siden har han udgivet
en lang række digtsamlinger, blandt
andet trilogien ’Hesteæderne’ (samlet 2015), og ikke mindste rejsebøger
fra hans rejser i Sydamerika og Afrika,
senest ’Africana’ (2019). Boberg står
i dag som en af landets betydeligste
digtere, og hans rejsebøger er højdepunkter inden for genren. Alle hans
bøger er præget af uro, udlængsel,
stor visionær kraft og et grænsesøgende sprog. Digtene veksler mellem
stærke indre erfaringer og samfundskritik, rejsebøgerne mellem intense afsøgninger af den rejsendes eget kaos
og en konstant nysgerrighed over for
omgivelserne. Samtalen vil dreje sig
omkring de to store motiver i Bobergs
forfatterskab: poesien og rejsen.

Tid: 11/5, 3 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D168a, Tuborgvej 164
Underviser: Karin Wolgast, ph.d. i tysk

Indtrængende og subtilt beskriver Judith Hermann moderne menneskers
tilværelse. ’Aller Liebe Anfang’ handler om det unge ægtepar Stella og Jason, der har den lille datter Ava og bor
lækkert i eget hus. Set udefra ligner
det livsstilsmagasinernes perfekte
liv, hvor alt ånder idyl, men tekstens
lakoniske sprog holder følelserne tilbage, så læseren snart må tage sig
selv i at sidde og holde vejret. For så
nøje, som der iagttages, virker det på
uhyggelig vis, som om nogen kigger
med. Romanen handler bl.a. om stalking og giver anledning til at spørge,
om al kærlighed begynder med angst.
Vi vil læse romanen kapitelvis, idet vi
perspektiverer til forskellige fænomener i tiden. Deltagerne bedes selv
anskaffe enten den danske oversættelse ’Al kærligheds begyndelse’ eller
den tyske original ’Aller Liebe Anfang’
forud for holdstart.
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Da litteraturen – og
Danmark – blev moderne:
Dansk litteratur 1870-1914

Peter Seebergs
forfatterskab og filosofi

Sangskriveren og forskeren
– Peter A.G. og Jakob Schweppenhäuser

Holdnummer: 2022-113

Holdnummer: 2022-117

Holdnummer: 2022-052

Tid: 31/8, 3 mandage, kl. 19.30-21.15

Tid: 1/9, 1 tirsdag, kl. 17.30-19.15

Pris: 380 kr., studerende 210 kr.

Pris: 160 kr., studerende 110 kr.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D165, Tuborgvej 164

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning A, Festsalen,
Tuborgvej 164

Undervisere: Jonas Holst, ph.d. i
filosofi og idéhistorie og lektor i æstetik
og etik, San Jorge Universitet, Zaragoza
og Jeppe Barnwell, seniorredaktør og
ph.d.-studerende, Det Danske Sprogog Litteraturselskab og Københavns
Universitet

Undervisere: Peter A.G. Nielsen, komponist, sangskriver
og forsanger i Gnags og Jakob Schweppenhäuser, postdoc i
litteraturhistorie, Aarhus Universitet

Tid: 11/8, 1 tirsdag, kl. 10.30-16.30
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164
Underviser: Anders Østergaard,
ekstern lektor i litteratur, Københavns
Universitet

I tiden 1870-1914 sker en omvæltende
modernisering af Danmark. I byerne,
på landet, i de politiske og sociale
modsætninger, i livsformer, i forholdet mellem mænd og kvinder. Og
litteraturen følger med. Det blev ’den
2. guldalder’ – efter romantikkens.
Georg Brandes satte sig i spidsen for
det moderne gennembrud hos forfattere som Henrik Pontoppidan, J.P.
Jacobsen, Herman Bang – og senere
bl.a. Jeppe Aakjær, Martin Andersen
Nexø og Johannes V. Jensen. Kvindelige forfattere hørte med, men blev
temmelig overset. Det skal vi råde
bod på! Denne dag skal vi læse nogle
af de bedste tekster og forstå dem i
sammenhæng med de skiftende ideer, temaer, skrivemåder.

Fordyb dig i et af de mest originale
og værdsatte forfatterskaber i det 20.
århundredes danske litteratur: Peter
Seebergs ti hovedværker fra debutromanen ’Bipersonerne’ (1956) til den
afsluttende tekstsamling ’Halvdelen
af natten’ (1997). Få en indføring i
forfatterskabets grundtemaer, når vi
diskuterer, hvilken relevans de centrale, filosofiske problemstillinger
kunne have for os i dag.
31/08: Seebergs forfatterskab og
filosofi
07/09: Seebergs filosofiske forehavende med forfatterskabet
14/09: Den biografiske og litterære baggrund for Seebergs
forfatterskab

Tre af Shakespeares bedste
Holdnummer: 2022-094
Tid: 12/8, 1 onsdag, kl. 10.30-16.30
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164
Underviser: Anne Sophie Refskou,
ph.d. i engelsk, Aarhus Universitet

Interesserer du dig for Shakespeare,
men mangler en introduktion til hans
fantastiske teaterstykker? Så er dette forløb helt sikkert noget for dig. I
løbet af dagen vil Shakespeare-ekspert Anne Sophie Refskou fortælle
om skuespillene ’Romeo og Julie’, ’Et
Vintereventyr’ og ’Hamlet’. Stykkerne har store psykologiske dybder og
sproglige udfordringer, som vil blive
endevendt og diskuteret, ligesom der
vil blive kastet lys over de forskellige
måder, stykkerne har været spillet på
til forskellige tider.

Værklæsninger – Vergils
’Aeneide’ og Ovids
’Forvandlinger’
Holdnummer: 2022-129
Tid: 1/9, 4 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D168a, Tuborgvej 164
Underviser: Patrick Kragelund, dr. phil.
og ph.d., fhv. direktør for Danmarks
Kunstbibliotek

Under kejser Augustus blev der skrevet to episke digte, som har fået en
fremtrædende plads i verdenslitteraturen. Vergil skabte med ’Aeneiden’
et romersk sidestykke til Homers
’Iliade’ og ’Odyssé’. Hans tema er
sagnet om Aeneas, helten fra Troja,
der grundlagde Rom. I komposition,
struktur og billedsprog spejler og
gendigter hans rigt facetterede epos
de græske forgængere. Ovid gik andre veje. Gennem temaet forvandling
flyttede han sig resolut ud af sine forgængeres skygge, såvel strukturelt
som ideologisk.

Peter A.G. Nielsen refererer nu og da til en afrikansk talemåde, som lyder: “En digter er bare en sanger, der ikke
gider”. Selv er han en digter, der gider – gider både at
digte og at synge. Det har han gidet så længe, og med så
stor en originalitet og kraft, at han og Gnags-sangene er
blevet folkeje. Men er sangtekster egentlig digte, eller er
de noget andet? Denne aften vil Peter A.G. Nielsen indgå
i en samtale med forskeren og musikeren Jakob Schweppenhäuser om sit værk, sådan som det har udfoldet sig
mellem stemme, sang, tekst, musik og dans.

Magisk realisme
– fire fantastiske forfattere
Holdnummer: 2022-035
Tid: 2/9, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 480 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165,
Tuborgvej 164

I ’Magisk realisme’ udviskes grænserne mellem vores
almindelige liv og det overnaturlige. Forfattere fra alle
verdensdele har åbnet en ny dimension i fortællingen
om virkeligheden. Den formår både at være mystisk og
forførende og samtidig nem at relatere sig til. Få en introduktion til en af litteraturens mest finurlige litterære
genrer gennem nogle af dens bedste forfattere.
02/09: Ben Okri. Mads Rosendahl Thomsen, professor
i litteraturhistorie, Aarhus Universitet
09/09: Isabel Allende. Rigmor Kappel Schmidt, forfatter, oversætter og cand.mag. i spansk
16/09: Haruki Murakami. Mette Holm, oversætter og
cand.mag. i japansk
23/09: Salman Rushdie. Søren Frank, professor i
litteraturvidenskab, Syddansk Universitet

Fra swing til frihed – jazzens evolution
Holdnummer: 2022-001
Tid: 27/9, 1 søndag, kl. 10.15-16.15
Pris: 380 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Jakob Thorkild Overgaard, cand.mag., komponist og forfatter

Miles Davis’ kølige toner, Bill Evans’ fyldige klange og
Billie Holidays intime stemme. Jazzens musikhistorie er
klangligt meget veldokumenteret. Der findes en lang
række stilarter og en lang række hovedpersoner, som
sammen med deres nøglealbums rager op i jazzhistorien, og som har dannet skole for eftertiden.
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Litteraturen mellem krigene
Holdnummer: 2022-009
Tid: 4/10, 1 søndag, kl. 10.00-14.00
Pris: 280 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Anders Østergaard, ekstern lektor i litteratur,
Københavns Universitet

Dansk litteratur fra 1914 til 1950 er en brydningstid, fuld
af spændende tekster og fascinerende fortællinger. Forfatterne eksperimenterer på livet løs med at fremstille
en ny virkelighed – både krigene og den moderne udvikling. Forelæsningerne perspektiverer til kunst, film,
musik, revy, arkitektur, psykoanalyse, kulturradikalisme,
eksistentialisme. I centrum står forfattere som Tom Kristensen, Hans Scherfig, Poul Henningsen, Tove Ditlevsen, Karen Blixen, Martin A. Hansen.

Lær at elske opera – om operaens
historie og genrer
Holdnummer: 2022-012
Tid: 21/10, 6 onsdage, kl. 19.45-21.30

Maj-weekend på Sandbjerg Gods:

Danmark-Tyskland og
grænselandet i 150 år
I anledning af 100-året for Genforeningen 2020 rykker Folkeuniversitetet ind på Sandbjerg Gods ved Sønderborg d. 2.-3. maj for midt i grænselandet at se nærmere på relationerne mellem Tyskland og Danmark
fra midten af 1800-tallet og frem til i dag. Et forhold, der har udviklet
sig fra konflikt over sameksistens til venskab.

Pris: 680 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164
Undervisere: Thomas Milholt, cand.mag. og journalist med
speciale i opera og jazz og Lilo Sørensen, cand.mag. i musikog teatervidenskab

I vores tid har opera fået de bedst tænkelige vilkår.
Tekstanlæg i teatre og operahuse, operabio rundt om
i en række af landets biografer og DVD-indspilninger
med flot lyd og krystalklart billede har gjort det både billigt, nemt og spændende at opleve de mest fascinerende
operaer. I denne forelæsningsrække åbner vi døren til
nye store oplevelser for alle, der vil vide mere om denne
fantastiske kunstart.
21/10: Opera fra barok til klassik – G.F. Händel, C.W.
Gluck, W.A. Mozart
28/10: Fra solkongens hof til 1800-tallets femme fatale – Jean-Philippe Rameau, Charles Gounod,
Georges Bizet
04/11: Guldalderens verdensstjerner – Gioacchino
Rossini, Gaetano Donizetti
11/11: Stjernerne i øst og vest – Modest Mussorgsky,
Benjamin Britten
18/11: Fra opera til musikdrama – Richard Wagner,
Richard Strauss
25/11: Musikteatrets italienske mestre – Giuseppe
Verdi, Giacomo Puccini

Lørdag:
Tysklands moderne historie 1815-1990. Martin Ammitsbøl Husted, lektor,
cand.mag. i historie, filosofi og samfundsfag
Forestillede fællesskaber. Dansk og tysk identitet i kulturen. Hans
Hauge, lektor emeritus i nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet
Dansk-tyske træfninger 1: Første Verdenskrig. Martin Ammitsbøl
Husted, lektor, cand.mag. i historie, filosofi og samfundsfag
Dansk-tyske træfninger 2: Anden Verdenskrig. Martin Ammitsbøl
Husted, lektor, cand.mag. i historie, filosofi og samfundsfag
Genforeningen 2020: Hvordan maler møllen mon? Fædrelandssangens
danmarkshistorie. Lars Christiansen, ph.d. og lektor i historie og tysk, og
Jacob Ølgaard Nyboe, ph.d. og lektor i dansk og matematik
Søndag:
1864. Besøg og omvisning på Historiecenter Dybbøl Banke. Bjørn Østergaard, centerleder og museumsinspektør, Historiecenter Dybbøl Banke.
Herefter kørsel tilbage til Sandbjerg i egne biler.
Konflikt – sameksistens – venskab? Det dansk-tyske forhold og forholdet mellem mindretal og flertal i grænselandet. Thomas Wegener Friis,
lektor i historie, Syddansk Universitet
Dansk-tysk – med tyske øjne. Siegfried Matlok, journalist, debattør og
tidl. chefredaktør, Der Nordschleswiger
Dansk-tysk med Matlok. Dansk-tyske relationer og landenes betydning
for hinanden historisk set og i dag. Siegfried Matlok, journalist, debattør
og tidl. chefredaktør, Der Nordschleswiger, i samtale med Thomas Wegener Friis, lektor i historie, Syddansk Universitet
Holdnummer: 2011-416 (dobbeltværelse) og 2011-484 (enkeltværelse)
Tid: 2-3/5, lørdag kl. 11.00-søndag kl. 15.30
Pris: 2100 kr. pr. person i enten enkelt- eller dobbeltværelse
Prisen inkluderer foredrag, museumsbesøg, overnatning og måltider
Sted: Sandbjergvej 102, 6400 Sønderborg
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Programrådet
Programrådet består af bestyrelsens medlemmer,
forskere og fagpersoner primært fra Aarhus Universitet og fra Aarhus’ kulturinstitutioner.

Forskere og fagpersoner fra
Aarhus Universitet
Professor Andreas Roepstorff / lektor Ane Hejlskov
Larsen / forsker Anne Sørensen / lektor Birte Poulsen / professor Bjarne Møller-Madsen / professor Bo
Christensen / lektor Carsten Bagge Laustsen / professor Carsten Obel / professor Christian Bjørnskov
/ lektor Christian Waldstrøm / chefkonsulent Claus
Bo Andreasen / professor Derek Beach / professor
Finn Frandsen / lektor Hans Jørgen Frederiksen /
professor Hans Kjeldsen / lektor Henrik Birkedal /
lektor Jakob Isak Nielsen / centerleder Jens Bennedsen / lektor Karina Lykke Grand / professor Kim
Halskov / lektor Kristian Hvidtfelt Nielsen / lektor
Mads Krogh / professor Mads Rosendahl Thomsen
/ lektor Marie Vejrup Nielsen / lektor Martijn van
Beek / lektor emeritus Michael Böss / lektor Mikkel
Thelle / professor Mikkel Thorup / docent emeritus
Ole Høiris / lektor Ole Lauridsen / lektor emeritus
Ole Sonne / institutleder Per Stounbjerg / administrativ leder Pernille Kallehave / seniorforsker Peter Bondo Christensen/ professor Peter Krøjgaard
/ professor Philipp Schröder / lektor Søren Fauth
/ institutleder Thomas G. Jensen / institutleder
Thomas Toftegaard / lektor Tinna Stevnsner / professor Tobias Wang / professor Uffe Juul Jensen /
professor Verner Møller.

Indgang

S

42

Lersø Parkallé

Fagpersoner fra andre
uddannelses- og
kulturinstitutioner
Museumsinspektør Annette Damm,
Moesgaard Museum / museumsdirektør Bo Skaarup, Naturhistorisk Museum i Aarhus / forlagsdirektør Carsten
Fenger-Grøndahl, Aarhus Universitetsforlag / presseansvarlig Dan Hansen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / museumsinspektør Hanne
Teglhus, Steno Museet / sognepræst
Henrik Grøndahl Lund, Aarhus
Domkirke / formand Iben Østerbye,
Folkeuniversitetet i Herning / museumsinspektørJeanetteVarberg,Nationalmuseet / arkitekt Jørgen Rasmussen
/ arkæolog Leif Erik Vaag, Skalk /
museumsleder Merete Ipsen, Kvindemuseet / kulturredaktør Michael Bach
Henriksen, Kristeligt Dagblad / videncenterchef Peter Yding Brunbech,
Nationalt Videncenter for Historieog Kulturarvsformidling / kommunikationschef Svend Aage Mogensen,
Aarhus Universitetshospital / stadsarkivar Søren Bitsch Christensen,
Aarhus Stadsarkiv / museumsdirektør Thomas Bloch Ravn, Den Gamle
By / seniorforsker emeritus Thomas
Secher Jensen, Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Bestyrelsen
Prodekan Anne Marie Pahuus (næstformand) / lektor Bertel Nygaard / professor Christian Bjørnskov / institutleder
Claus Holm / chefkonsulent Jens Holbech
/ medarbejderrepræsentant Johanne
Greibe Andersen / lektor Kirstine Helboe Johansen / direktør Kristjar Skajaa
(formand) / professor Lars Østergaard /
lektor Lene Baad-Hansen / Mette Skak /
lektor Rikke Louise Meyer / direktør Ulrik
Haagerup.

Sekretariat
Rektor Sten Tiedemann / program- og
kommunikationschef Marie Kruse Larsen
/ redaktør Louise Højbjerg Jacobsen /
redaktør Anne Marie Støvring Sørensen
/ redaktør Mette Grønborg Poulsen / redaktør Lærke Sofie Glerup Hansen / redaktør Anne Engedal / redaktør Kasper
Dam Nielsen / redaktør Mathilde Bach /
grafiker Lotte Vestergård Melsen / programmedarbejdere: Julie Harboe / Sebastian Aaskov Jakobsen / Mette Bentzen /
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Bøger, noter og slides

På udvalgte hold gives der rabat til
studerende, som er berettiget til SU.
Oplys uddannelsessted og årskortnummer ved tilmelding. Husk studiekort første undervisningsgang.

Til forløb, hvor bøger er inkluderet, udleveres bogen første undervisningsgang
af Folkeuniversitetets medarbejdere. Der
lukkes for bogkøb 14 dage før undervisningsstart af hensyn til leveringstid.
Slides og undervisningsnoter er ikke inkluderet i prisen, og de kan ikke forventes
fremskaffet og udleveret.

Folkeuniversitetet forbeholder sig ret
til ændring af underviser, lokale, dato
og tidspunkt. Sådanne ændringer giver ikke ret til refusion af betalingen.
Ændringer oplyses på fuau.dk og via
mail og/eller SMS. Er vi nødsaget til at
aflyse et hold, refunderer vi beløbet
til samme konto, som der er betalt fra.

Afmelding

Folkeuniversitetet
Bartholins Allé 16, , bygning 1328, 3. sal,
8000 Aarhus C
www.fuau.dk / 8843 8000

Åbningstider
Mandag-fredag kl. 10-15

Undervisningssted
Folkeuniversitetet i Emdrup
Tuborgvej 164
2400 København NV

Fotos og illustrationer

Tilmelding

Fotos s. 1, 3, og 31: Jakob Mark Photography. Foto s. 33: Tor Trads, Radio4.
Foto s. 50: Søren Boserup. Foto s. 59:
Palle Bo Nielsen. Øvrige fotos: Martin
Dam Kristensen og Søren Kjeldgaard.
Grafik: Walk Agency.

Tilmeld dig på fuau.dk, og betal med
Dankort, Visa-Dankort, Mastercard, Visa
Electron eller Mobilepay. Firmabetaling på
EAN eller faktura.
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Hvis du fortryder, kan du få det indbetalte beløb refunderet fratrukket ekspeditionsgebyr på 100 kr. Afmelding
senest 14 dage før holdstart. Tilmelding til rejser og ekskursioner er bindende, og depositum refunderes ikke.

Sekretariatet

Programmets sider er trykt på 100 % genbrugspapir og omslaget på ubestrøget offset papir. Papirmassen er fra ansvarligt skovbrug eller andre
kontrollerede kilder, hvilket bl.a. betyder, at træfældningen opretholder skovens biologiske mangfoldighed, produktivitet og økologiske processer
(FSC-mærket). Programmet er fremstillet under
skrappe miljøkrav, som er gældende i alle dele af
produktets livscyklus (Svanemærket og EU-blomsten). Programmet skal puttes i papircontaineren,
når du er færdig med at bruge det. Papiret genanvendes i gennemsnit syv gange
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Forbehold

Programmets miljøaftryk
og håndtering

POINTS
MATCH
DANMARK OG TYSKLAND I EUROPA –
SAMARBEJDE, KONFLIKT OG FREMTIDENS UDFORDRINGER
MATCHPOINTS SEMINAR
AARHUS UNIVERSITET
23. – 25. APRIL 2020
Ærkefjender og bedstevenner. Danmark og Tyskland har historisk set haft et stormfuldt
og omskifteligt forhold. Konferencen MatchPoints Seminar 2020 på Aarhus Universitet
sætter fokus på det dansk-tyske forhold – historisk, kulturelt, økonomisk og politisk.
2020 er et vigtigt år i det dansk-tyske forhold. Året markerer ud over 100-året for Genforeningen en
række andre jubilæer, og Danmarks og Tysklands regeringer har udnævnt 2020 til dansk-tysk kulturelt
venskabsår. MatchPoints Seminar 2020 taler ind i denne sammenhæng og har blandt andre professor
Anne Applebaum, professor Marcel Fratzscher og udenrigsminister Jeppe Kofod på programmet.
MatchPoints Seminar vil foregå på engelsk og henvender sig til forskere, erhvervsliv, embedsmænd,
gymnasielærere, studerende – og til dem, der interesserer sig for det dansk-tyske forhold.
Ud over faglige sessioner, keynote speeches og paneldebatter byder MatchPoints Seminar 2020
på to folkelige arrangementer i Aarhus, du kan tilmelde dig separat: Musikalsk Odyssé i Musikhuset
(se holdnr. 2011-482 i Folkeuniversitetets program for Aarhus) og temadagen på dansk: Fra fjendskab
til venskab. Dansk-tyske relationer fra 1864 til i dag (se holdnr. 2011-444 i Folkeuniversitetets program
for Aarhus).
Tilmeldingen til MatchPoints Seminar 2020 i Aarhus åbner i januar 2020.

Læs mere om MatchPoints Seminar 2020:
matchpoints.au.dk
PARTNERE OG SPONSORER:

