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INDHOLD

Viden og samvær fra september
Folkeuniversitetet er et enestående tilbud om lige og fri adgang til forskningsbaseret viden for alle. Vi eksisterer kun
i kraft af jeres lyst til ny viden – og selvfølgelig de mange
engagerede forskere og eksperter, der deler det nyeste fra
forskningens fantastiske og forunderlige verden. Det har været en kæmpe opmuntring under coronakrisen, at mere end
11.000 har fulgt vores forsker-livestreams hjemme fra stuen
– mange af jer i godt selskab med familien. Tak for alle jeres
donationer – en afgørende håndsrækning for Folkeuniversitetet i en svær tid.

Nu glæder vi os meget til at slå dørene op til forelæsninger
og hyggeligt samvær igen fra september. På de næste mange sider kan I gå på opdagelse i forelæsningsprogrammet for
efteråret og vinteren. Og vent ikke for længe med at tilmelde
jer, da vi lige nu har nedsat deltagerantallet i alle lokaler.

Vi glæder os – ekstra meget – til at se jer
på Folkeuniversitetet igen.
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Sådan tilmelder du dig

Har du spørgsmål?
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Kontakt os på 88 43 80 00 og info@fuau.dk. Vi sidder klar
ved telefon og mail alle hverdage kl. 10-15

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

Forelæsninger i trygge rammer

Programmets indhold

I forhold til COVID-19 følger vi løbende myndighedernes
retningslinjer for offentlige foredrag, herunder anbefalingerne omkring afstand, hygiejne og rengøring. Læs mere
på fuau.dk.

I programmet finder du alle forelæsninger i efteråret 2020 og
en stor del for foråret 2021. Du kan løbende holde dig orienteret ved at tilmelde dig Folkeuniversitetets nyhedsbrev på
fuau.dk og følge os på facebook.com/fuemdrup

BAG OM FOLKEUNIVERSITETETS FORSKERE

Kina går altså
ikke over!
Mette Thunø
Lektor i Kinastudier
Aarhus Universitet

Kina vil påvirke vores verdensorden, og det gælder politisk, handelsmæssigt, økonomisk og kulturelt, påpeger Kinaforsker Mette Thunø, Aarhus Universitet. Hun opfordrer EU-landene til
at gå sammen om en fælles Kinapolitik baseret
på klare politiske principper.
Da Mette Thunø hoppede ned fra den transsibiriske togvogn og
tog de første skridt i Beijing i 1983 lige efter 3. g, ventede der
hende et chok. Jo mere hun så, jo mere målløs var hun over, at
hun efter 12 års skolegang og et år i USA ikke havde lært noget
om det kæmpestore land med en femtedel af verdens befolkning.
Det har hun rådet bod på siden. Den 56-årige lektor i Kinastudier
lærte kinesisk på flere ophold i Taiwan og Kina, og hun følger nyhedsstrømmen og de sociale medier i Kina tæt, bl.a. for at holde
sig opdateret om, hvad Kinas Kommunistiske Parti fortæller sin
befolkning, hvordan den menige kineser reagerer, og hvordan
verdensbilledet ser ud fra den side af kloden.
For ét er sikkert: Kina vil rokke ved vores verdensopfattelse. Landet vil få enorm betydning for vores børn og børnebørn, påpeger
hun fra sit kontor i Nobelparken i Aarhus, hvor der langs dørkarmene bydes velkommen med kinesiske nytårsønsker for fred og
velstand.
”Den storpolitiske spilleplade er ved at ændre sig. Kina vil få endnu
større økonomisk betydning i verden og radikalt forandre relationerne mellem stormagterne. Vi kommer til at mærke Kina på flere
parametre: handel, økonomi, klima, kultur og politik. I Kina har man
en anden opfattelse af, hvordan verden skal fungere, så det må vi
begynde at forholde os aktivt til. Jo før, jo bedre!” siger hun.

Læs hele artiklen på fuau.dk.
Oplev Mette Thunø i en af vores nye livestreams ’Kina
– livestream med Mette Thunø’ d. 23. september.
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Samfund
og verden

Et nyt Afrika på vej?

Det moderne Tyrkiet

Holdnummer: 2022-056

Demokratiets krise
og den nye konservatisme

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

Holdnummer: 2022-214

Tid: 4/10, 1 søndag, kl. 10.00-16.00

Tid: 2/9, 6 onsdage, kl. 19.45-21.30

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

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

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164

Løveøkonomier, demokratiske revolutioner og
optimisme. Hungersnød, pirater og bistandsafhængighed. Afrika er et kontinent i udvikling,
men historier om konflikter florerer fortsat. Hvor
befinder det afrikanske kontinent sig i dag? Og
hvilken rolle vil Afrika spille i fremtiden?
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

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

Vores demokratier gennemlever en midtlivskrise, hvor de har mistet orienteringen og ser
ud til at falde fra hinanden. 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 Mellemøsten
ses forstærkede autokratiske tendenser. Få en
rundtur i demokratiets krise.
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

Holdnummer: 2022-062

Underviser: Mathias Findalen,
cand.mag. i historie og ekstern
lektor i tyrkiske studier, Københavns
Universitet

Recep Tayyib Erdoğan 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 gjorde han sig
verdensberømt, da han forsøgte at
lukke ned for tyrkernes adgang til
det sociale medie Twitter. Og så har
han overlevet det første kupforsøg i
Tyrkiet i over 30 år. Hør bl.a. om Gezi-protesterne, forholdet til kurderne,
militærkupforsøget, den økonomiske
krise og flygtningeaftalen med EU.

SAMFUND OG VERDEN
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Briterne og Brexit: Krise og kaos i
demokratiets vugge

Store økonomer

Indblik i Mellemøsten

Holdnummer: 2022-239

Holdnummer: 2022-079

Holdnummer: 2022-304

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

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

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Pris: 1075 kr., studerende 565 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

Tid: 7/10, 1 onsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164
Underviser: Ole Helmersen, lektor i engelsk,
Copenhagen Business School

Den 31. januar 2020 trådte Storbritannien ud
af EU. Den opslidende proces med at trække landet ud har været i gang siden 2016, og
der venter langstrakte forhandlinger. Hvad
har gjort det svært for Storbritannien at finde
sig til rette i det europæiske projekt? Hvorfor
sejrede Brexit-kampagnen i 2016? Og hvorfor
viste det sig at være så vanskeligt at nå frem til
et kompromis om den endelige Brexit-aftale?

Nye uligheder, nye brudflader og
nye løsninger
Holdnummer: 2022-293
Tid: 19/10, 5 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D165, Tuborgvej 164

I det nye årtusinde er der i den vestlige verden
dukket en række nye ulighedsformer og brudflader op. Ny marginalisering har afløst eller
suppleret det gamle og velkendte. Afstanden
mellem top og bund er øget markant. Hvad er
der sket? Er det lykkedes for bonde- og arbejderbevægelsen at få den pædagogiske sektor
til at skabe mere lighed i samfundet? Før og
nu? Hvordan kan vi sikre, at uddannelsessektoren er en skole for alle?
19/10: Hvor er og hvordan ser uligheden
ud i dag? – hvad siger statistikken?
Lars Andersen, direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
26/10: Nye brudflader og det forsvundne folk.
Lars Olsen, cand.phil. i samfundsfag
02/11: Hvordan bliver social ulighed til
uddannelsesulighed? Hans Dorf,
lektor emeritus i pædagogisk sociologi, Aarhus Universitet, og Christian
Christrup Kjeldsen, lektor i pædagogisk sociologi, Aarhus Universitet
09/11: Kan vi mindske uligheden og uddanne
til en demokratisk verden? Hans Dorf,
lektor emeritus i pædagogisk sociologi,
Aarhus Universitet, og Christian Christrup Kjeldsen, lektor i pædagogisk
sociologi, Aarhus Universitet
16/11: Pædagogiske indsatser med mønsterbrud og social mobilitet som mål
– virker de? Frans Ørsted Andersen,
lektor i uddannelsesforskning, Aarhus
Universitet

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?
19/10: Karl Marx: Kritik af den politiske
økonomi. Andreas Beck Holm, lektor
i filosofi, Aarhus Universitet
26/10: Adam Smith: Markedet og moralfilosofien. Otto Brøns-Petersen,
analysechef, CEPOS
02/11: John Maynard Keynes: Økonomi,
politik og virkelighed i det 20.
århundrede. Jesper Jespersen,
dr.scient.adm., 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, dr.scient.adm.,
professor emeritus i økonomi, Roskilde
Universitet og Aalborg Universitet
23/11: Joseph Stiglitz og Karl Polanyi
– ulighed, markeder og kriser.
Rune Møller Stahl, ph.d.-studerende i
statskundskab, Københavns Universitet

Mellemøsten er et af verdens brændpunkter. Det er en kompleks region,
hvor forskellige kulturer, politiske
dagsordener og økonomiske betingelser både mødes og støder sammen. Langvarige kriser i Syrien og
Yemen, et presset Iran, enorme flygtningestrømme, kup og demonstrationer har alt sammen præget mediebilledet om regionen i de seneste år.
Men hvor er Mellemøsten på vej hen?
Det forsøger forelæsningsrækken at
give nogle bud på ved både at se på
regionen som helhed og de enkelte
landes særlige betingelser.
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: Ægypten. 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

”Mange afrikanere er fattige,
selvom Afrika er rigt på
naturressourcer – hvad er
perspektiverne for fremtiden?”
Stig Jensen
Lektor i Afrikastudier, Københavns Universitet
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Indien

Rusland under Putin

Holdnummer: 2022-055

Globale mål – visionen om
bæredygtig udvikling

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

Holdnummer: 2022-155

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

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164

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. Det store land kan
synes fremmedartet og vanskeligt at
nærme sig. Tænk bare på det ekstravagante bygningsværk Taj Mahal, på
kastesystemet eller de religiøse yogier. Det er spændende og dragende.
Men overvej samtidig, hvad det betyder, når et så stort land har atomvåben, og 40 % af befolkningen lever
under fattigdomsgrænsen.
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

Tid: 20/10, 7 tirsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 950 kr., studerende 505 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 Parisaftalen om bekæmpelse
af klimaændringer. I de fem år, der
er gået, har regeringer og lokalsamfund, virksomheder og organisationer udfoldet mange bestræbelser for
at realisere visionen om bæredygtig
udvikling med 2030 som sigtepunkt.
Få et indblik i den nyeste viden om
den nødvendige omstilling.
20/10: Verdensmålene – og flere
globale mål. Lars Josephsen,
cand.scient., master of public
policy
27/10: 2015-2020: 5 år med verdensmålene og Parisaftalen. 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

Holdnummer: 2022-158
Pris: 950 kr., studerende 505 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169,
Tuborgvej 164

Med sit forfatningskup i januar 2020 lagde Putin op til
fortsat at have afgørende indflydelse på Ruslands udvikling, når han ophører med at være landets præsident
i 2024. Men hvordan står det egentlig til med Putins
Rusland ude og hjemme? Vær med, når fagfolkene dissekerer Rusland under Putin.
20/10: ’Ordinary Russians’: Lives and experiences
in Putin’s Russia (på letforståeligt engelsk).
Jeremy Morris, lektor i russiske studier,
Aarhus Universitet
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, Dansk Institut for Internationale Studier
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, Aarhus Universitet

Digital totalitarisme
Holdnummer: 2022-080
Tid: 22/10, 1 torsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174,
Tuborgvej 164
Underviser: Mads Vestergaard, ph.d.-studerende i filosofi,
Københavns Universitet

Den digitale revolution har været båret af løfter om demokratisering. Men virkeligheden er en anden. Det sociale kreditsystem, som udvikles i Kina, står som skræmmeeksempel på en statsmagt, der anvender de nyeste
teknologier til at udøve social kontrol af borgerne uden
fortilfælde. Men Kina er ikke alene. I USA er der åbnet
nye markeder for digital overvågning, adfærdspåvirkning og datahandel, som truer friheden, hvis ikke de
kommercielle teknologigiganter møder modstand fra
befolkning og politikere. Og i Danmark har vi så travlt
med at vinde digitaliseringskapløbet, at borgernes retsstilling, tillid og demokrati er under pres. Baseret på bogen ’Digital totalitarisme’ (Informations Forlag).
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Den digitale udvikling
tordner afsted. Og
man bliver let nostalgisk over barndommens spillekonsoller.
Som her til Århundredets Festivals spillebule i 2020.

Personer forgår
– magten består

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

Sproget får det glatte
lagen! Faste vendinger i
forandring

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Holdnummer: 2022-064

Tid: 31/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Tid: 31/10, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.

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

Japan i bevægelse
Holdnummer: 2022-156

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. Det er
begivenheder, som præger Japan i sådan en grad, at de
er blevet sammenlignet med tiden efter Anden Verdenskrig. Forelæsningsrækken er en generel indføring i landet,
som det tager sig ud lige nu. Spændinger, dynamikker og
nybrud forbinder japanerne med fortid, nutid og fremtid.
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 YamamotoPavlasevic, ph.d.-studerende i sociologi,
Kobe University, Japan
19/11: Medier. Jens Sejrup, cand.mag, ph.d. i Japanstudier, postdoc på Institut for antropologi,
Københavns Universitet
26/11: Religion. Jørn Borup, lektor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet

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

Amalie fra Paradise Hotel gør det
meget. Journalister og politikere gør
det en del, og selv den ikke helt unge
generation gør det indimellem. 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. Vi skal se på tekst- og
billedeksempler med både talesprogets og skriftsprogets spidsfindigheder. Alle kan finde eksempler, der
enten styrker smilenes størrelse eller
får mavesyren til at skumme. ”Verden
er af lava” – eller hvad siger du?

Holdnummer: 2022-213

Undervisere: Christoph Houman
Ellersgaard, adjunkt i sociologi,
Copenhagen Business School, og
Anton Grau Larsen, adjunkt i sociologi,
Copenhagen Business School

Det er stadig en eksklusiv gruppe af
topfolk fra de samme organisationer,
der har hovedrollerne i magtspillene i
Danmark. Og de ligner sig selv: Midaldrende, hvide mænd med djøf-uddannelser fra ’gode’ familier, bosat
på den rigtige side af Lyngbyvejen.
Men er det billede ved at ændre sig?
Hvem er den danske magtelite i dag?
Og hvordan har magteliten forandret
sig de seneste fem år? Forelæsningerne tager udgangspunkt i bogen
’Personer forgår – magten består’
(Hans Reitzels Forlag).
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Marokko

Store sociologiske tænkere

Holdnummer: 2022-417

Holdnummer: 2022-360

Sundhedsvæsenet efter
COVID-19

Tid: 1/11, 1 søndag, kl. 10.00-16.00

Tid: 9/11, 5 mandage, kl. 19.30-21.15

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Holdnummer: 2022-365

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

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

Underviser: Joshua Sabih, lektor i Mellemøststudier, Københavns Universitet

Underviser: Lars Bo Kaspersen, professor i
statskundskab, Copenhagen Business School

Marokko er et land i stærke farver med en dramatisk og ofte blodig historie. Området er blevet erobret mange gange, men har til tider selv
erobret og domineret sine naboer. Men hvordan ser landet ud i kølvandet på Det Arabiske
Forår – og hvilken rolle spillede foråret i Marokko? Bliv klogere på Det Arabiske Forår, Marokkos rolle i kvinde- og ligestillingskampen i
Nordafrika samt islamisk filosofi og politisk teologi i Marokko. Efter foredragene kan du høre
mere om rejser til Marokko med rejsebureauet
Viktors Farmor. Læs mere på side 81.

I løbet af 1800-tallet voksede sociologien
frem som et selvstændigt fag, og siden har
et væld af teoretikere forsøgt at afdække den
menneskelige sociale adfærd. Du har muligvis
hørt om Einstein eller Victor Hugo. Men er der
grund til at læse dem, hvis de ikke kan sige noget om det 21. århundrede? Sociolog Lars Bo
Kaspersen giver dig indblik i fem samfundstænkere, der alle er relevante i forsøget på at
forstå samfundet i dag – om det gælder klimaproblemer, nynationalisme, kapitalisme, social
eksklusion eller globalisering.

Drab i Danmark

Island

Holdnummer: 2022-418

Holdnummer: 2022-363

Tid: 8/11, 1 søndag, kl. 10.00-16.00

Tid: 18/11, 4 onsdage, kl. 19.30-21.15

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

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

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

Drab fascinerer os. Det er ikke noget nyt. Film,
bøger og nyheder fodrer os som altid. Og nu
er true crime-bølgen over os og præsenterer
os, via nye podcasts og streamingtjenester, for
endnu et afløb for denne morbide fascination.
Men hvor godt kender vi egentlig til behandlingen af den uhyggelige forbrydelse, som
ulykkeligvis bliver begået hver evig eneste dag
mange steder i verden?

Island fascinerer med sine vulkaner, sine blodige sagaer og sin storslåede natur. Både Islands samfund, natur, kultur og historie gør
stort indtryk på alle, der kommer i berøring
med øen ude i det barske Atlanterhav. Island
er den helt rette blanding af tradition og forandring. Hvordan er Island opstået? Hvad er så
særligt ved Islands natur og fugleliv? Og hvordan har islændingene taklet krakket i 2008?

10.00: Retsmedicineren og drab.
Asser Hedegård Thomsen, speciallæge
i retsmedicin, Aarhus Universitet
12.30: Hvem gjorde det og hvorfor?
– drab i et historisk perspektiv.
Frederik Strand, museumsleder,
Politimuseet
14.30: Drab som underholdning.
Rikke Schubart, forfatter og lektor i
film- og medievidenskab, Syddansk
Universitet

18/11: Island dengang og i dag.
Fra vikinger til pengespekulanter.
Torben Rasmussen, litteraturhistoriker,
forfatter og direktør, Team Island
25/11: Islands politiske og økonomiske
forhold. Torben Rasmussen, litteraturhistoriker, forfatter og direktør, Team
Island
02/12: Islands natur og fugle. Ib Krag Petersen,
seniorrådgiver, Aarhus Universitet
09/12: Sagaerne og deres betydning i dag.
Annette Lassen, lektor i nordiske
studier, Københavns Universitet

Tid: 21/11, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Kjeld Møller Pedersen,
professor i sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet

Coronakrisen har vendt op og ned på
mange ting. Vores sundhedsvæsen er
blevet testet som aldrig før, og effekterne af krisen skal vi leve med i årevis.
Vi har også lært meget nyt. Diskussionen om fremtidens sundhedsvæsen er mere aktuel end nogensinde
og må nu ses i et nyt lys. Hvad har
vi lært? Kan vores sundhedsvæsen stå distancen? Hvordan skal
og kan der prioriteres i fremtiden?

Vesten mod Vesten
– oplev Rune Lykkeberg
Holdnummer: 2022-305
Tid: 16/12, 1 onsdag, kl. 17.30-19.00
Pris: 195 kr., studerende 145 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164
Underviser: Rune Lykkeberg,
chefredaktør, Information

Hvordan kan det være, at Vesten, der
har overvundet alle rivaler og præsteret frihed, fred, lighed, velstand og
fremskridt på et niveau, ingen havde
regnet for muligt, er ved at tabe til sig
selv? Det har Rune Lykkeberg, chefredaktør på Dagbladet Information,
sat sig for at undersøge i bogen ’Vesten mod Vesten’, som danner forlæg
for denne forelæsning. Gennem læsninger af ungdomsbøger, romaner,
film, musik og idéhistorie fortæller
Rune Lykkeberg den kulturhistorie,
som er konteksten for det 21. århundredes politiske konflikter i Vesten.
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En global ’New Green
Deal’ – vejen frem for
klimapolitikken?

På kant med demokratiet

USA efter valget

Holdnummer: 2112-085

Holdnummer: 2112-252

Tid: 18/1, 5 mandage, kl. 19.45-21.30

Tid: 20/1, 6 onsdage, kl. 17.30-19.15

Holdnummer: 2112-030

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Pris: 795 kr., studerende 445 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

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
har ondt i demokratiet, og helt fundamentale demokratiske spilleregler 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.

Det amerikanske valg er slut. Folket
har talt. Vi ser tilbage på, hvordan det
intense valg i 2020 gik. Og vi dykker
ned i den politiske virkelighed, som
USA står tilbage med. Hvad er det for
en præsident, som skal forsøge at lede
landet de næste fire år? Vil USA kunne
fungere politisk, og hvordan er temperaturen i samfundet og i folkehavet?

Tid: 18/1, 4 mandage, kl. 19.45-21.30
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164

Det er efterhånden bredt accepteret,
at det globale klima- og naturmiljø er
under stigende pres. Det vil i løbet af
det 21. århundrede indebære voldsomme omvæltninger. En begrænsning heraf vil kræve en betydelig
omstilling i samtlige lande; samtidig med at en fortsat stigning i det
globale befolkningstal respekteres.
Der vil være tale om ændringer, der
bringer mindelser om 1930’ernes New
Deal i USA. Denne ’Global Green Deal’
vil blive diskuteret med hensyn til,
hvordan den vil kunne koordineres,
og hvorledes omkostningerne kan
fordeles mellem rige og fattige lande.
18/01: Baggrunden for den
globale klimaudfordring.
Jørgen Steen Nielsen,
biolog, forfatter, tidligere
chefredaktør og mangeårig
miljøjournalist på Dagbladet
Information
25/01: Ombord på Titanic –
befolkning, vækst, ulighed
og stigende klimabelastning.
Jesper Jespersen, dr.scient.
adm., professor emeritus i
økonomi, Roskilde Universitet og Aalborg Universitet
01/02: Hvor ligger det økonomiske svar på den globale
klimaomstilling? Jesper
Jespersen, dr.scient.adm.,
professor emeritus i økonomi, Roskilde Universitet og
Aalborg Universitet
08/02: Klimakrisen, global
koordination og udviklingslandene. Lars Koch, policy
director, Mellemfolkeligt
Samvirke

18/01: Putins Rusland. Flemming Splidsboel Hansen,
seniorforsker, Dansk Institut for Internationale
Studier
25/01: Xi Jinpings Kina. Clemens Stubbe
Østergaard, lektor emeritus i statskundskab,
Aarhus Universitet
01/02: Erdoğans Tyrkiet. Deniz Serinci, cand.public.,
freelance journalist
08/02: Khameneis Iran. Claus Valling Pedersen,
lektor i persisk, Københavns Universitet
15/02: Orbáns Ungarn. Søren Riishøj, lektor emeritus
i statskundskab, Syddansk Universitet

Alt, hvad du bør vide om dansk politik
Holdnummer: 2112-071
Tid: 19/1, 7 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 950 kr., studerende 505 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164

På Christiansborg går bølgerne ofte højt, når der skal
prioriteres mellem forskellige områder. Vi er vidner til
brugen af modstridende tal, store løfter og TV-debatter,
hvor der skrues op for dramatikken. Hvor skal pengene
komme fra? Og på bekostning af hvad?
19/01: Indledningsforelæsning. Nogle træk ved
udviklingen af dansk politik efter 1973.
Peter Nedergaard, professor i statskundskab,
Københavns Universitet
26/01: Udenrigspolitik. Anders Wivel, professor MSO
i statskundskab, Københavns Universitet
02/02: Økonomi. Peder Andersen, professor emeritus
i ressource- og miljøøkonomi, Københavns
Universitet
09/02: Arbejdsmarked. Laust Høgedahl, lektor i
politik og administration, Aalborg Universitet
16/02: Indvandring og integration. Kristina Bakkær
Simonsen, ph.d. og adjunkt ved Institut for
Statskundskab, Aarhus Universitet
23/02: Klima. Jens Villiam Hoff, professor i statskundskab, Københavns Universitet
02/03: Sundhed. Lars Thorup Larsen, lektor i statskundskab, Aarhus Universitet

20/01: Valget i 2020: Hvordan
det gik. Mette Nøhr Claushøj, ekstern lektor i amerikansk politik, Københavns
Universitet
27/01: Hvem bestemmer i USA?:
Kongressen vs. præsidenten.
Mette Nøhr Claushøj, ekstern
lektor i amerikansk politik,
Københavns Universitet
03/02: USA’s retssystem:
En politisk kampplads?
Helle Porsdam, professor i
jura, Københavns Universitet
10/02: Da det amerikanske
sundhedssystem mødte
COVID-19. Lars Thorup Larsen,
lektor i statskundskab,
Aarhus Universitet
17/02: Folkesjælen: Et splittet
USA? Anne Mørk, ph.d. i
amerikanske studier
24/02: USA og verden: Hvad kan vi
forvente os? Vibeke Schou
Tjalve, seniorforsker, Dansk
Institut for Internationale
Studier

Tilmeld dig
Folkeuniversitetets
nyhedsbrev på
www.fuau.dk
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Forstå din verden

Nationalisme i Europa

Israel og Palæstina

Holdnummer: 2112-249

Holdnummer: 2112-250

Holdnummer: 2112-090

Tid: 20/1, 7 onsdage, kl. 19.45-21.30

Tid: 24/1, 1 søndag, kl. 10.00-16.00

Tid: 6/2, 1 lørdag, kl. 09.45-15.45

Pris: 950 kr., studerende 505 kr.

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

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

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

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

Verden er i konstant bevægelse: Konflikter bliver til krige, traktater underskrives, og politiske håndtryk udveksles hen over bonede gulve. Men
hvad er historien bag det, der sker?
Hvad adskiller de forskellige regioner,
og hvilken viden bringer os tættere
på en forståelse? Få stillet skarpt på
de konflikter, bevægelser og politiske
problemstillinger, forskerne mener er
vigtigst for at forstå verden i dag.

De nationalistiske partier fik England ud af EU,
og de gik frem ved Europaparlamentsvalgene i
2014 og 2019. Frygten for at miste suverænitet
til Bruxelles, et nej til flygtninge og et ja til national identitet har været blandt de emner, der
har sikret de nationalistiske partiers succes på
tværs af Europa. Men nu giver corona-pandemien tilsyneladende de nationalistiske partier
mindre opbakning i de fleste europæiske lande. Er corona og økonomisk krise ved at sætte
en ny dagsorden i Europa?

20/01: USA. Anne Mørk, ph.d. i
amerikanske studier
27/01: Europa og EU. Jens Ladefoged Mortensen, lektor i
statskundskab, Københavns
Universitet
03/02: Mellemøsten og Nordafrika. Peter Seeberg, lektor i
Mellemøststudier, Syddansk
Universitet
10/02: Afrika. Holger Bernt Hansen, professor emeritus i
Afrikastudier, Københavns
Universitet
17/02: Asien. Clemens Stubbe
Østergaard, lektor emeritus
i statskundskab, Aarhus
Universitet
24/02: Latinamerika. Jan Gustafsson, lektor i latinamerikanske studier, Københavns
Universitet
03/03: Østeuropa og Rusland.
Søren Riishøj, lektor
emeritus i statskundskab,
Syddansk Universitet

10.00: National identitet, forestillede fællesskaber og ”banal” nationalisme.
Mads Daugbjerg, lektor i antropologi,
Aarhus Universitet
12.30: Nationalismen og nationalismeforskningen fra Herder til corona.
Uffe Østergaard, professor emeritus i
historie, Copenhagen Business School
14.30: En rejse i nationalismens Europa.
Hjalte Tin, forfatter og ph.d. i
europæisk historie

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. Og det samme gør sig gældende for
palæstinenserne. Få en introduktion til historien, folkene, religionen, konflikten og det politiske landskab. Efter foredragene kan du høre
mere om rejser til Israel med Viktors Farmor.
Læs mere på side 81.
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

Lektor i historie Christian Axboe stillede
skarpt på Balkankrigene under Århundredets Festival. Mød ham til forelæsningen
’Efter krigene. Det tidligere Jugoslavien fra
1999 til i dag?’, s. 12.

SAMFUND OG VERDEN

Coronakrisen
– den perfekte storm?

Vækstøkonomi og virkelighed

Rusland

Holdnummer: 2112-183

Holdnummer: 2112-247

Holdnummer: 2112-253

Tid: 24/2, 4 onsdage, kl. 19.45-21.30

Tid: 14/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.15

Tid: 15/2, 6 mandage, kl. 19.45-21.30

Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

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

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

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

En virus fra en flagermus finder vej til
et menneske i det centrale Kina, og
få måneder senere raser pandemien
i hele verden. Lande lukker ned, og
alt sættes ind for at finde en vaccine. Det lyder som noget, du har set i
en højspændt actionfilm. Men det er
også den virkelighed, der har mødt
os siden begyndelsen af 2020, hvor
coronaen gjorde sit indtog – og med
den kom en krise og en undtagelsestilstand, der kan sammenlignes
med den under Anden Verdenskrig.
Hvordan ser verden ud, når vi når ind
i 2021, og stormen forhåbentlig har
lagt sig?
15/02: Hvordan står det til med
nationaløkonomien?
Jesper Jespersen, dr.scient.
adm., professor emeritus i
økonomi, Roskilde Universitet og Aalborg Universitet
22/02: Har velfærdsstaten vist sit
værd? Jørgen Goul Andersen, professor i statskundskab, Aalborg Universitet
01/03: Er coronakrisen også EU’s
krise? Thorsten Borring
Olesen, professor i historie,
Aarhus Universitet
08/03: Integration og indvandring
– hvordan står det til med
gæstfriheden? Kristina
Bakkær Simonsen, lektor
i statskundskab, Aarhus
Universitet
15/03: Hvordan opfører vi os i en
krisetid? Michael Bang
Petersen, professor i statskundskab, Aarhus Universitet
22/03: En ny chance for klimaet?
Jesper Theilgaard, stifter
af klimaformidling.dk og
selvstændig

Underviser og tilrettelægger: Jesper Jespersen,
dr.scient.adm., professor emeritus i økonomi,
Roskilde Universitet og Aalborg Universitet

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?

Danmarks sprog over sø og land
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Overskrifterne om Rusland i nyheder og
historiebøger giver ikke just de mest opløftende associationer. Men selvom vores
kendskab til det enorme land generelt
er præget af dets historiske korpus og
Kremls magtfuldkommenhed, byder det
også på et væld af fantastisk kultur, hemmelige oplevelser. Vær med, når vi til denne weekendforelæsning både dækker de
altoverskyggende overskrifter, men også
tager dig med på en rejse bag facaden –
og derind, hvor turisterne ikke normalt
inviteres. Forelæsningsrækken er blevet
til i samarbejde med Viktors Farmor. Læs
mere på side 81.

Holdnummer: 2112-027
Tid: 27/2, 1 lørdag, kl. 10.30-14.30
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Michael Ejstrup, specialkonsulent,
Folketingets Administration

Sproglig mangfoldighed trives i Danmark og vil
uden tvivl også fremover være en del af vores hverdag. Skoler og medier har i flere hundrede år brugt
københavnsk som rettesnor for rigtigt og forkert
dansk; uden at skelne klart mellem skrift og tale. Vi
har bestemt både smag og fine fornemmelser, når
det gælder sprog.

10.00: Fra Lenin til Putin. Mette Skak,
lektor i statskundskab, Aarhus
Universitet
12.30: Rusland i dag. Uffe Gardel,
journalist og rejseleder
14.30: Moksva og Skt. Petersborg.
Kim Wiesener, Journalist og
rejseleder

En ny verdensorden
– eller ingen?
Holdnummer: 2112-325
Tid: 15/3, 1 mandag, kl. 17.30-19.15

Iran
Holdnummer: 2112-087
Tid: 14/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00

Pris: 195 kr., studerende 145 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164
Underviser: Clement Kjersgaard,
tv-vært på DR og udgiver af RÆSON

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i
cafeområdet, Tuborgvej 164

Opdag et land, der for tiden har hele verdens bevågenhed. I medierne har især atomaftalen og attentatforsøget på dansk grund fyldt i den seneste
tid. Men hvad er Iran egentlig for et land? Hvordan
har landet udviklet sig siden den iranske revolution
i 1979? Få et bredere perspektiv på Iran. Forelæsningsrækken er blevet til i samarbejde med Viktors
Farmor. Læs mere på side 81.
10.00: Irans nyere historie fra 1979 til i dag.
Bjarke Vestesen, journalist
12.30: Minoriteter – Iran bag sløret. Bjarke
Vestesen, journalist
14.30: Politik, oprør og reformer. Merete Koefoed Johnsen, cand.mag. i Mellemøststudier

Coronaepidemien og dens økonomiske
konsekvenser er kun den seneste i en
række af dramatiske begivenheder, som
præger verdenshistorien i disse år. Analysen fra Clement Kjersgaard er så enkel, som den er rig på konsekvenser og
paradokser: Demokratiet er i krise – og
den gamle elite har stadig ikke forstået
omfanget af udfordringerne. Samtidig
med at politikerne i Vestens hovedstæder er travlt optaget af deres hjemlige
stridigheder, tegner der sig nye magtbalancer og nye problemer, der truer med at
undergrave demokratiet, som vi kender
det. Studerende på Folkeuniversitetet
kan med særlige fordele tegne abonnement på RÆSON – se hjemmesiden.
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Sprogdetektiv

På vej til Japan

Indblik i Europa

Holdnummer: 2112-092

Holdnummer: 2112-248

Holdnummer: 2112-251

Tid: 23/3, 1 tirsdag, kl. 17.15-21.15

Tid: 7/4, 6 onsdage, kl. 17.30-19.15

Tid: 12/4, 7 mandage, kl. 19.45-21.30

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Pris: 950 kr., studerende 505 kr.

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

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

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

Hvad er japanerne for et folk, og hvilken historie bærer de med sig? Hvordan oplever man
bedst deres byer, haver og huse, og hvad er
egentlig baggrunden for deres særegne arkitektur? Hvad er det for et sprog, vi møder?
Hvilke bøger kan man læse, og hvilke film bør
man se før rejsen? Og hvad med kunsten? Hør
også om de mange forskellige typer af mad,
spisesteder og om de små barer, hvor man kan
smage på forskellige slags sake.

Europa har mødt store udfordringer i
de seneste 10 år. Tænk bare på krisen
i eurozonen i kølvandet på den globale finanskrise i 2008, spirende nationalisme, flygtningestrømmene på
tværs af Middelhavet, Brexit, valget
af Trump i USA og selvfølgelig spredningen af COVID-19. Men hvor slem
er situationen lige nu? Kan Europa
løse udfordringerne og fortsat gøre
sig gældende i det 21. århundrede?
Og hvad skal der til? Få en aktuel introduktion til de største udfordringer
i Europa lige nu.

Underviser: Mads Christiansen, lektor i sprog,
Aalborg Universitet

Kan man fange mordere og terrorister ved
hjælp af sproglige analyser? Ja, er det korte
svar, og derfor anvender FBI ofte sprogligt
materiale i sin efterforskning, bl.a. e-mails og
sms’er. For ingen mennesker skriver eller taler
helt ens, og derfor kan sproget give et værdifuldt fingerpeg om, hvem der står bag fx et
anonymt trusselsbrev. Foredraget giver en introduktion til sprogligt bevismateriale i efterforskning og retssager.

Efter krigene. Det tidligere
Jugoslavien fra 1999 til i dag
Holdnummer: 2112-179
Tid: 24/3, 1 onsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164
Underviser: Christian Axboe Nielsen, lektor i
historie og human security, 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, men vejen mod EU-medlemskab har
været stejl. Genopbygning, korruption, demografisk tilbagegang og manglende opgør med
forbrydelser og nationalisme har alt sammen
bidraget til en tøvende udvikling mod demokrati og stabilitet.

Store antropologiske tænkere
Holdnummer: 2112-254
Tid: 6/4, 7 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 950 kr., studerende 505 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
D165, Tuborgvej 164

I slutningen af det 19. århundrede vokser en stigende interesse for at forstå den globale mangfoldighed, da hele verden nu er kendt og opmålt.
Man ved dog stadig meget lidt om, hvordan
enkeltsamfund hænger sammen, men det bliver der rådet bod på gennem det etnografiske
feltarbejde, der opstår som en ny videnskabelig
metode. Antropologi er studiet af verdens kulturer, samfund og mennesker. Hør om en række
af de største antropologiske tænkere.

07/04: Maden på turen. Katrine Klinken, kok,
mad- og rejseskribent
14/04: Japansk arkitektur og rumopfattelse.
Anders Brix, arkitekt, tidl. professor
ved Kunstakademiets Arkitektskole
21/04: Liv og død i fire japanske filmperler.
Rasmus Brendstrup, cand.mag. i
moderne kultur og kulturformidling
og programredaktør, Cinemateket
28/04: Litteraturen og sproget. Mette Holm,
oversætter og cand.mag. i japansk
05/05: Japans kunstmuseer – koncepter
og samlinger. Gunhild Borggreen,
lektor i kunsthistorie og visuel kultur,
Københavns Universitet
12/05: Historien i Japans nutid. Asger Røjle
Christensen, journalist og forfatter

”Hvor er det berigende,
at man stadig som
pensionist kan få lov til
at udvide sin horisont.
Ingen tvang, ingen
eksamen. Blot suge til
sig af fantastisk viden
om mange ting, som
man måske ikke før i sit
fortravlede arbejdsliv
havde tid og overskud til
at beskæftige sig med.”
Deltagerkommentar på
’På vej til Japan’ (se hold s. 12)
Ib, 72 år, pensionist og timelærer på
EADania

12/04: Stormagt eller museum?
Europa i fremtiden.
Jens Ladefoged Mortensen, lektor i statskundskab,
Københavns Universitet
19/04: Europas håndtering af
coronakrisen. Kjeld Møller
Pedersen, professor i økonomi,
Syddansk Universitet
26/04: Hvor er den europæiske
økonomi på vej hen? Jesper
Jespersen, dr.scient.adm.,
professor emeritus i økonomi, Roskilde Universitet og
Aalborg Universitet
03/05: Et anspændt forhold. Ukraine, Rusland og EU. Søren
Riishøj, lektor emeritus i
statskundskab, Syddansk
Universitet
10/05: Nye regionale nationalismer. Uffe Østergaard,
professor emeritus i historie,
Copenhagen Business
School
17/05: Kampen om Storbritannien
– efter Brexit. Ole Helmersen, lektor i engelsk, Copenhagen Business School
31/05: De nye grænser – Europa
og migranterne. Ida Marie
Vammen, postdoc, Dansk
Institut for Internationale
Studier

Vov at vide!
Et kig ind i forskningens
forunderlige verden
Vær med til oktober, når det traditionsrige Vov at vide! for
syvende år i træk præsenterer nogle af landets mest excellente
forskere. På én aften vil du komme vidt omkring i den fascinerende forskning, når fem forskere går på scenen og fortæller
om deres unikke projekter. Læs mere på de følgende sider.
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DANMARKS FRIE FORSKNINGSFOND

Danmarks Frie
Forskningsfond
Originale forskningsidéer er med til at skabe ny viden og er fundamentet for fremtidens samfund. Hvert år udvælger og støtter Danmarks
Frie Forskningsfond nogle af de mest originale forskningsidéer. Konkurrencen om midlerne er hård, og Sapere Aude-forskningsledere er
blandt de bedste, som får bevilling til projekter, der strækker sig over ca. 4 år.

Mød fem Sapere Aude-forskningsledere
Du har mulighed for at opleve fem af de forskere, som hver især udøver banebrydende forskning.

Andreas Bandak fortæller om, hvilken betydning de mange virkeligheder, der præger syrernes opfattelse af den nuværende krig, kommer til
at have for fremtiden.

Søren Ulstrup arbejder med, hvad
der sker med atomtynde materialers
kvantetilstande, når de udsættes for
strøm. Måske er det vejen til fremtidens superledere.

Hør om Ane Bærent Fiskers arbejde med vacciner, og hvordan de
kan være et skridt på vejen mod en
generelt bedre folkesundhed.

Planter er eksperter i at få væskestrømme til at løbe i den rigtige retning. Kaare Hartvig Jensen undersøger, hvad vi kan lære af planterne,
når vi selv ønsker at skabe orden i
kaos.

i selskab med Ulrik Pram Gad retter
vi blikket mod Grønland, og hvilke
forestillinger der er om selvstændighed. Er det et udviklingsland, en
koloni, et arktisk selvstyre eller en
velfærdsstat?

Danmarks Frie Forskningsfond
Dækker alle videnskabelige hovedområder.
	Består af 75 rådsmedlemmer og 9 bestyrelsesmedlemmer, som
udgør fundamentet og er udpeget på baggrund af deres høje
faglige kompetence.
Uddeler hvert år ca. 1 mia. kr. til forskning.
Besøg dff.dk for mere information.
Følg Danmarks Frie Forskningsfond på:

DANMARKS FRIE FORSKNINGSFOND

Professor Helene Helboe Pedersen
på scenen til Vov at vide! i 2018.

Vov at vide! Et kig ind i
forskningens forunderlige verden
Holdnummer: 2021-437
Tid: 21/10, 1 onsdag, kl. 19.00-21.10
Pris: 50 kr. inkl. et glas vin i pausen
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning A, Festsalen,
Tuborgvej 164

”Sapere Aude! Hav mod til at bruge din egen
forstand!” Sådan lyder oplysningstidens mest
kendte slogan formuleret af Immanuel Kant i
1783. Denne aften ser vi ikke på Kant, men kigger ud i fremtiden, når forskere præsenterer
frontline-forskning. Hvert år støtter Danmarks
Frie Forskningsfond nogle af de bedste forskere
i Danmark. Støtten går til forskere, der står bag
den mest originale og banebrydende forskning.
Formålet er at sikre forskernes evne til at konkurrere internationalt og styrke den excellente
forskning til gavn for samfundet som helhed. Vi
har samlet et hold af disse forskere denne aften.
Få et unikt indblik i menneskene bag tankerne,
når vi laver nedslag i nogle vigtige spørgsmål
inden for forskningens forunderlige verden –
som den ser ud lige nu. Videnskabsjournalist
Line Friis Frederiksen guider os igennem en aften
med skarpe speedforedrag, samtaler og vin i den
frie forsknings navn. Vov at vide!

Program for aftenen:
19.00: VELKOMST. Lone Gram, næstformand for Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse og professor og centerleder ved DTU Bioengineering, Danmarks Tekniske Universitet, og Line Friis Frederiksen,
biolog og videnskabsjournalist
19.10: Syrien i krig og fred – hvordan ser syrerne på sig selv i fremtiden?
Andreas Bandak, lektor i antropologi, Københavns Universitet
19.25: Vaccinationer og folkesundhed – hvordan sikrer vi både beskyttelse mod sygdomme og bedre sundhed? Ane Bærent Fisker, læge,
lektor i folkesundhedsvidenskab, Syddansk Universitet
19.40: På vej mod selvstændighed – hvor henter Grønland inspiration?
Ulrik Pram Gad, lektor i arktisk kultur og politik, Aalborg Universitet
19.55: FORSKERSAMTALE. Line Friis Frederiksen i samtale med Andreas
Bandak, Ane Bærent Fisker og Ulrik Pram Gad
20.10: PAUSE MED VIN
20.30: Kvantetilstande i atomtynde materialer – vejen til fremtidens
superledere? Søren Ulstrup, adjunkt i fysik og nanoteknologi,
Aarhus Universitet
20.45: En stikkende fornemmelse – kan brændenælden lære os at styre
væskestrømme? Kaare Hartvig Jensen, lektor i fysik, Danmarks
Tekniske Universitet
21.00: FORSKERSAMTALE. Line Friis Frederiksen i samtale med Søren
Ulstrup og Kaare Hartvig Jensen
21.10: TAK FOR I AFTEN

15

Arbejdsliv,
ledelse og
kommunikation

Ledelsespsykologi

Skriv professionelt

Holdnummer: 2022-225

Holdnummer: 2022-119

Tid: 31/8, 6 mandage, kl. 17.30-19.15

Tid: 1/9, 5 tirsdage, kl. 17.30-19.15

Pris: 1075 kr., studerende 565 kr.

Pris: 950 kr., studerende 505 kr.

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

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

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

Holdnummer: 2022-026

De konkrete udfordringer, som organisationer
står over for i en stadig mere globaliseret verden, kalder på nye forståelser af ledelse. 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.
Forelæsningsrækken indledes med en præsentation af den særlige ledelsespsykologiske
optik, hvorefter der stilles skarpt på en række
temaer, som er centrale for nutidens ledere.

Arbejder du med skriftlig kommunikation i
erhvervsmæssig eller frivillig sammenhæng –
eller vil du bare gerne blive bedre til at skrive
professionelt? Stort set alle virksomheder og
organisationer arbejder med skriftlig kommunikation, og mange steder er der ansat kommunikationsmedarbejdere til at løse opgaverne. Fem forelæsere sætter fokus på, hvordan
du får gode skrivevaner og gør din tekst både
levende, skarp og relevant for din modtager.
Få også indblik i, hvordan du får dit budskab
igennem – fra retskrivning til brugen af argumentationsteknikker.

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., chefkonsulent, LEAD
28/09: Ledelse og bæredygtighed.
Simon Elsborg Nygaard, konsulent
og ekstern lektor i bæredygtighedspsykologi, Aarhus Universitet
05/10: Ledelse af kreativitet. Stephanie
Bäckström, cand.psych., partner,
LEAD

01/09: Få gode skrivevaner – skriv gode
tekster. Mikkel Hvid, journalist,
cand.mag. i dansk
08/09: Skriv til sanserne. Andreas Graae,
ph.d. i kulturvidenskab og adjunkt,
Forsvarsakademiet
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

Tid: 1/9, 5 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 950 kr., studerende 505 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

Få mere af dig selv med i det personlige lederskab og i dit arbejdsliv. Og
styrk det professionelle engagement
med metoder og indsigter fra praktisk filosofi. Filosofi er i disse år på
vej ind i ledelse og organisationsudvikling. Lær at bruge filosofiens metoder til at få mere refleksion, indsigt
og nærvær i det daglige arbejde. Der
præsenteres fem filosofiske emner til
udvikling af ledelse og arbejdsliv.
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
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Ledelse af samskabende
fællesskaber

Ordet fanger – kunsten at
overbevise og inspirere

Holdnummer: 2022-011

Sådan arbejder du
strategisk med sociale
medier

Tid: 2/9, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00

Holdnummer: 2012-264

Tid: 3/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.
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. Samtidig lader mange offentlige organisationer til at have vanskeligt ved at
komme i gang med at opnå markante resultater gennem samskabelse. Den politiske ledelse
lovsynger fænomenet, men er samtidig tøvende over for den praktiske udmøntning. Ledelse
af samskabende fællesskaber er omdrejningspunktet for denne forelæsningsrække.
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?

Tid: 27/9, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Katrine Emme Thielke,
digital kommunikationsrådgiver og
ekstern underviser i sociale medier,
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

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? Med en indholdsstrategi får man fat om roden af de sociale
medier: Hvad er formålet, hvor kan vi
være relevante, og hvordan kan vi levere godt indhold? Bliv introduceret
for en model i fem faser, der beskriver,
hvordan du arbejder strategisk med
dit indhold på sociale medier.

Pausen under pres
– pausens betydning for
hjernen, læring og trivsel
Holdnummer: 2022-256
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Holdnummer: 2022-010
Tid: 26/9, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 695 kr., studerende 385 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. I et eksistentielt perspektiv ses stress som et resultat af, at vores
grundlæggende livsvilkår er under pres. Få en
dybere forståelse af årsagerne til stress samt
mulige løsninger på problemet.

Holdnummer: 2022-003
Pris: 695 kr., studerende 385 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. Politikere, undervisere, lægmænd –
alle har brug for at mestre situationerne, når de
opstår. Nogle gange med god tid til forberedelse, andre gange helt spontant. Skal ordene bevæge publikum, så du får succes og taktfaste
klapsalver, skal de være velvalgte. 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.

Skriv med glæde
Holdnummer: 2022-123
Tid: 4/10, 1 søndag, kl. 10.15-16.15

Tid: 27/9, 1 søndag, kl. 10.15-16.15

Stress i et eksistentielt perspektiv
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Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Undervisere: Ole Lauridsen, lektor
emeritus i undervisning og læring,
Aarhus Universitet, og Lærke Egefjord,
læge, forfatter og billedkunstner

Pausen er under pres. Vi halser gennem livet uden virkelig at stoppe op.
Vi bliver stressede og syge, vi lærer
og arbejder dårligere – hele vores
kognitive potentiale lider under dette
evige jag. Vi bilder os ganske vist ind,
at vi giver plads til os selv, men gør
vi nu også det? På forløbet vil vi se
nærmere på vores kognitive funktioner og læring. Vi vil behandle konsekvenserne af den pauseløse hverdag
og tage fat i den ægte pause, hjernepausen, og dens betydning for vores
dagligdag og tankevirksomhed. Få
råd og teknikker til at få lagt pauser
ind i hverdagen.

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
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 op på
skærmen. 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. Alt for ofte præsenteres skriveprocessen som en møjsommelig opgave, der forudsætter lange, uforstyrrede tidsrum. Men sådan
behøver det ikke være. Dagen byder på teori og
metoder om flow og kreativitet 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.

Tag dine kollegaer
med på Folkeuniversitetet,
så bliver ny viden
bedre forankret på
arbejdspladsen
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APV – virker arbejdspladsvurderinger?
Holdnummer: 2022-124

Den retoriske
værktøjskasse

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

Holdnummer: 2022-095

Det nyeste om ledelse,
kommunikation og
innovation

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

Holdnummer: 2022-018

Pris: 475 kr., studerende 265 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.

Mod i ledelse
Holdnummer: 2022-041
Tid: 20/10, 6 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 1075 kr., studerende 565 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165,
Tuborgvej 164

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 forløbet diskuterer vi, hvad
mod er, hvad mod kommer af, og hvordan begreberne
mod og ledelse hænger sammen.
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

Pris: 1075 kr., studerende 565 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164

Bliv klogere på alt fra kropssprogets
indflydelse på kommunikationen til
den gode argumentations grundtrin,
når vi åbner for en værktøjskasse fuld
af retoriske hjælpemidler. Vi sætter
fokus på, hvad forberedelse gør for
din præsentation, det gode skriftsprogs betydning for teksten, stemmeføring i mundtlige præsentationer
og fortællinger, der gør en forskel. Få
et grundigt 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, ph.d. i
kulturvidenskab og adjunkt,
Forsvarsakademiet
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: 695 kr., studerende 385 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. Nye teorier, metoder og begreber
dukker op og tilbyder nye strategier
til at håndtere aktuelle udfordringer. Bliv opdateret, når tre eksperter
udfolder de væsentligste nye udviklingsretninger, teorier og begreber.
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
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IT-sikkerhed i små og
mellemstore virksomheder

Konflikthåndtering og -forebyggelse i
ledelsesmæssigt perspektiv

Projektlederens personlige
lederskab

Holdnummer: 2022-002

Holdnummer: 2022-327

Holdnummer: 2022-276

Tid: 22/10, 1 torsdag, kl. 18.15-21.00

Tid: 29/10, 4 torsdage, kl. 19.45-21.30

Tid: 31/10, 1 lørdag, kl. 11.00-15.00

Pris: 535 kr., studerende 295 kr.

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, 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 oplyses i cafeområdet, 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? Det
er de færreste virksomheder, som har
tid og penge til at gøre rigtig meget
for IT-sikkerheden, men det kan blive
dyrt at lade være, hvis man pludselig
bliver mål for et angreb.

Tid til en pause? Få
inspiration til at lægge
flere pauser ind i hverdagen med ekspert i
læring Ole Lauridsen.
Se ’Pausen under pres
– pausens betydning
for hjernen, læring og
trivsel’, s. 17.

Uløste konflikter kan have store omkostninger – økonomisk, personligt og for organisationen. Konflikter i ledelse er ikke en forestilling eller et spil, hvor det handler
om at vinde eller tabe. Konflikter er også i den sammenhæng et livsvilkår. I denne forelæsningsrække bliver du
præsenteret for forskellige ledelsesmæssige situationer,
hvor behovet for konflikthåndtering og -forebyggelse er
en vigtig faktor, når opgaven skal lykkes.
29/10: Gruppeprocesser – hvorfor er de så vanskelige? Jane Flarup, uddannelseskoordinator og
lektor i organisationsteori, Aarhus Universitet
05/11: Strategisk ledelse og konflikthåndtering.
Finn Sten Jakobsen, lektor i strategi og økonomistyring, Aarhus Universitet
12/11: Forandringsledelse – modstand mod forandringer som livsvilkår. Finn Sten Jakobsen,
lektor i strategi og økonomistyring, Aarhus
Universitet
19/11: Projektledelse – konflikternes holdeplads.
Charlotte Bæk Risbjerg, mediator og
cand.negot. med speciale i projektledelse,
RisbjergRelation

Underviser: Mie Krog, direktør,
Vimavima

Som projektleder har du ansvaret for
projektets succes. Du skal inspirere,
styre projektet i den rigtige retning
og håndtere forandringer under skiftende arbejdsvilkår. Dit personlige
lederskab er i den forbindelse afgørende for, hvor godt du lykkes i rollen.
Forløbet sætter fokus på ledelsesadfærd, gennemslagskraft og det uformelle lederskab, hvor du måske har et
stort ansvar, men ikke formelle beføjelser. Du vil få indsigt i de elementer,
der er vigtige for at opnå succes i en
rolle med stort ansvar.

Tredje generations
coaching
Holdnummer: 2022-021
Tid: 1/11, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 695 kr., studerende 385 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

Coaching er blevet et betydningsfuldt redskab i hverdagen, fordi samfundet hele tiden stiller nye krav til
kompetenceudvikling, læring, ledelse
samt team- og organisationsudvikling. Coaching kan hjælpe til at skabe
ny viden og mestring af sociale forhandlinger. Denne dag dykker vi ned
i coaching og coachingpsykologiens
verden og beskæftiger os 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.
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Mødefacilitering

Kunsten at dvæle i dialogen

Positiv psykologi i ledelse

Holdnummer: 2022-323

Holdnummer: 2022-274

Holdnummer: 2112-046

Tid: 8/11, 1 søndag, kl. 10.00-16.00

Tid: 28/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Tid: 19/1, 6 tirsdage, kl. 17.30-19.15

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Pris: 1075 kr., studerende 565 kr.

Maks. 30 deltagere

Maks. 30 deltagere

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

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

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

Underviser: Ib Ravn, lektor i
organisatoriske vidensprocesser,
Aarhus Universitet

Underviser: Reinhard Stelter, professor
i coaching- og sportspsykologi, Københavns Universitet

Hvordan får man møder, der er værdiskabende, effektive, involverende,
muntre, korte og fåtallige? Det gør
man ved at facilitere dem, dvs. styre
deres form stramt og venligt. Facilitering er en form for myndig og inkluderende mødeledelse, der næsten
umærkeligt bringer det bedste frem i
mødedeltagerne. Forløbet introducerer en række redskaber til mødefacilitering, og deltagerne afprøver dem
i mindre, faciliterede grupper. Vi skal
også øve, hvordan man med faciliterende spørgsmål kan kvalificere et
møde, der ledes af en anden person.

Ikke alle samtaler og dialogtyper er
hjælpsomme og nyttige for den enkelte person. Det er vigtigt at forstå
såvel den sociale som den organisatoriske ramme for samtalen for at
kunne give den værdi og mening. Få
input til at lytte til dig selv og den anden i dialogen, så du opnår en bæredygtig og meningsfuld samtale, som i
sidste ende kan hjælpe dig til at finde
dit etiske ståsted og egne personlige
værdier. Forløbet henvender sig bl.a.
til dig, som har brug for en introduktion til at være tovholder for professionelle, transformative og støttende
samtaler (fx coaching, mentoring, udviklingssamtaler osv.).

Social intelligens
– i livet og på arbejdet
Holdnummer: 2022-275
Tid: 22/11, 1 søndag, kl. 10.00-16.00

Fra arbejdsliv til en ny
begyndelse i den 3. alder

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Holdnummer: 2022-212

Maks. 24 deltagere

Tid: 28/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

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

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Underviser: Lone Belling, cand.phil.,
forfatter 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. 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 – bl.a. med Teori U som
ramme i en organisatorisk sammenhæng. Dagen vil veksle mellem oplæg og dialog, teori og praksis, øvelser og refleksion.

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. Lær også,
hvordan du fortsat kan bruge løs af
dine talenter og din erfaring. Til gavn
for dig selv og for andre. Forløbet vil
foregå i vekselvirkning mellem oplæg,
dialog og gruppearbejde.

Inden for den positive psykologi stiller man spørgsmålet:
”Hvad gør livet værd at leve”? Hvad er det, der får os til
at trives som individer og i fællesskaber? Det er givet, at
vi må stille de samme typer af spørgsmål i en arbejdslivssammenhæng. Hvad er det, der giver arbejdslivet
mening? Vi dykker ned i centrale aspekter af den positive psykologi i en arbejdslivssammenhæng. Hvilken
rolle spiller motivation? Hvordan skaber man en robust
arbejdskultur? Og er mindfulness et godt værktøj til
stresshåndtering?
19/01: Positiv psykologi og motivation. Nina Tange,
cand.scient.soc., specialkonsulent, DPU, Aarhus
Universitet
26/01: Udvikling af en robust kultur på arbejdspladsen. Ida Thrane Hertz, cand.mag. i psykologi
og kommunikation, chefkonsulent, Center for
Mental Robusthed
02/02: Kollektiv stress og kollektiv coping. Janne
Skakon, ekstern lektor i organisationspsykologi,
Københavns Universitet
09/02: Positiv styrkebaseret ledelse. Mads Bab,
master i positiv psykologi, forfatter, indehaver
af Gnist
16/02: Psykologisk tryghed i arbejdslivet. Rebekka
Bøgelund, seniorkonsulent, Videncenter for
God Arbejdslyst
23/02: Mindfulness og stresshåndtering. Jesper
Dahlgaard, forskningsleder og docent ved
Program for Krop og Mental Sundhed, VIA
UC, og lektor ved Institut for Klinisk Medicin,
Aarhus Universitet

”Forelæsningsrækken
‘Ledelsespsykologi’ gav ny og
opdateret indsigt i psykologiske
sider ved ledelse; jeg kom derfra
med sammenhæng i mange
tanker om ledelse, og jeg fik
et afsæt for min ledelsesfaglige
udvikling.”
Deltagerkommentar på ’Ledelsespsykologi’
(se hold s. 16)
Thomas, 47 år, specialkonsulent
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Styrk din karriere

Leder uden kasket

Holdnummer: 2112-061

Holdnummer: 2112-002

Den professionelle samtale med
Søren Kierkegaard som guide

Tid: 20/1, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00

Tid: 23/1, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15

Pris: 950 kr., studerende 505 kr.

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Holdnummer: 2112-205

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

Maks. 30 deltagere

Vi bruger en stor del af vores vågne
timer på vores job, og for de fleste
handler arbejdet om mere end blot at
tjene til føden. Forelæsningsrækken
stiller skarpt på konkrete redskaber
og metoder, der styrker din karriere.
Bliv klogere på konflikthåndtering og
forhandlingsteknik, og lær, hvordan
du undgår stress i arbejdslivet. Lær
også at tale i en forsamling og få inspiration til, hvordan du skaber den
gode balance mellem job og privatliv.

Underviser: Lene Worning, cand.merc.,
HRM-konsulent og coach, WOHA

20/01: Konfliktløsning i arbejdslivet. Finn Sten Jakobsen,
lektor i strategi og økonomistyring, Aarhus Universitet
27/01: Tal, så du bliver hørt. Linda
Greve, ph.d., formidlingschef,
Science Museerne på Aarhus
Universitet
03/02: Forhandlingsteknik i
arbejdslivet. Niels Hansen,
studielektor i forhandlingsteknik, Aarhus Universitet
10/02: Stress i arbejdslivet.
Mette Møller, cand.psych.
aut., erhvervspsykolog og
specialist- og supervisorgodkendt i ledelse og organisation, og Lærke Egefjord, læge,
forfatter og billedkunstner
17/02: Balance i arbejds- og
privatlivet. Eva Borgen Paulsen, cand.psych., psykolog,
Borgen Psykologi

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

Mange fagligt stærke specialister har ledelsesfunktioner uden mandat. Her er det vigtigste redskab for at trives og lykkes dig selv,
din personlige autoritet og gennemslagskraft.
Men hvordan driver du mennesker, projekter,
teams og arbejdsgrupper frem mod målet?
Hvordan håndterer du krydspres, kollegaer
der ikke samarbejder optimalt og konflikter,
du er en del af, når du ikke har den formelle
ledelsesautoritet? Forløbet introducerer dig
for en række konkrete værktøjer inden for
relationsledelse, kommunikation og konflikthåndtering, og henvender sig til dig, der i det
daglige udøver ledelse, men som ikke har en
formel ledertitel.

Giv teksten liv
Holdnummer: 2112-034
Tid: 24/1, 1 søndag, kl. 10.15-16.15

Tid: 6/2, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Pia Orloff Houmark, forfatter,
ledelsescoach MBC og tidligere adjunkt i ledelse,
Københavns Professionshøjskole

Få styr på de professionelle samtaler med filosoffen Søren Kierkegaard som guide. På
forløbet vil du stifte bekendtskab med ”Den
Kierkegaardske GPS”, en samtaleguide, der
inviterer til dialog om det væsentlige, og som
rent praktisk viser vej gennem samtalens mange mulige landskaber. Hvad enten du er leder,
coach, vejleder eller noget fjerde, får du som
dialogholder inspiration til, hvordan du kan bidrage til en stærkere fornemmelse af eksistentielle værdier, til at styrke vovemod, virkelyst
og handlekraft i organisationen. Forløbet tager
afsæt i filosofiske og psykologiske perspektiver fra den eksistentielle tænkning og moderne narrativ praksis.

Designerens værktøjskasse til dit
arbejdsliv

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Holdnummer: 2112-077

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

Tid: 7/2, 1 søndag, kl. 10.00-14.00

Underviser: Andreas Graae, ph.d. i kulturvidenskab og adjunkt, Forsvarsakademiet

At skrive levende og legende er ikke forbeholdt de kreative få. Alle kan lære at give deres
tekster liv, så det bliver sjovere både at skrive
og læse dem. Forelæseren gennemgår systematisk, hvordan man med enkle midler kan
gøre selv svære tekster levende. Lær, hvordan
du gør tekstens indhold dramatisk og nærværende. Lær, hvordan du giver teksten en form,
der vækker læserens begær. Få råd om, hvordan du dræber klichéerne og sætter liv i sproget med overraskende metaforer, rim og rytme.
Forløbet vil være rigt på konkrete eksempler
og praktiske øvelser, der sætter de forskellige
tekstgreb i spil.
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Pris: 595 kr., studerende 325 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Mette Mikkelsen, adjungeret professor, Designskolen i Kolding

Serviceydelser udgør en stor andel af samfundsøkonomien. Teknologi ændrer eksisterende serviceydelser og muliggør helt nye. Det
kræver i højere grad end nogensinde, at både
private og offentlige organisationer justerer
det, de leverer i dag – eller tænker helt nyt. Her
spiller servicedesign en central rolle. Hvordan
designer man en uhåndgribelig service? Og
hvordan sikrer man sig, at den er attraktiv og
giver mening for dem, der skal modtage den?
Og at den samtidig er effektiv for dem, der skal
levere den? Gennem konkrete eksempler på
prototyper og praktiske øvelser med fx bruger-borger-kunderejsen, får deltagerne et indblik i designerens arbejdsmetode.
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Kommuniker professionelt
Proffesionel kommunikation er et af politikernes
vigtigste redskaber. Og noget man kan træne. Her
forsøges det praktiseret til borgermøde på Christiansborg, hvor medier og politik var til debat. I
samarbejde med Constructive Institute.
FOlkeunor

Når alt er foranderligt: Forstå
forandringerne i organisationen

Forhandling for vindere

Holdnummer: 2112-139

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

Tid: 28/2, 1 søndag, kl. 10.30-14.30
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Signe Bruskin, ph.d. i organisationsforandringer, Copenhagen Business School

Organisationsforandringer fylder mere og
mere på arbejdspladserne. De kan være stressende, de kan skabe utryghed, og de kan skabe
troen på en ny og bedre fremtid. Men hvilke
organisationsforandringer er de mest radikale for medarbejderne? Og hvilke forandringer
fylder i deres arbejdsliv? Forløbet tager fat i
medarbejderperspektivet og belyser, hvordan
medarbejderne ikke peger på strategiske forandringer som de radikale, men derimod de
nære, dem der påvirker deres hverdag og deres daglige rutiner. Forelæsningen er baseret
på en ny bog om organisationsforandringer af
Signe Bruskin (Dansk Psykologisk Forlag) og
består af et mix af eksempler fra forskningen,
cases og øvelser.

Holdnummer: 2112-160

Holdnummer: 2112-246
Tid: 20/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164

God kommunikation er vejen til en velfungerende og succesfuld virksomhed eller organisation. Den interne kommunikation skal være
god, hvis man vil sikre sammenhængskraft,
motivation og udvikling hos medarbejderne.
Den eksterne kommunikation skal være god,
hvis omverdenen skal vide, hvem man er, og
hvad man kan og vil. Bliv introduceret til virksomheders og organisationers kommunikation
– fra den interne og den eksterne til den digitale og den etiske.
10.00: Virksomhedskommunikation
– fra budskab til fællesskab. Peter
Kastberg, professor i organisatorisk
kommunikation, Aalborg Universitet
12.15: Branding og bæredygtighed –
kommunikation om at klare sig
godt ved at gøre noget godt. Line
Schmeltz, lektor i organisatorisk kommunikation, Aalborg Universitet
14.15: Medarbejderne som strategiske
kommunikatører – muligheder,
udfordringer og dilemmaer.
Vibeke Thøis Madsen, adjunkt i digital
og organisatorisk kommunikation,
Aalborg Universitet

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164

Det frygtløse lederteam

Underviser: Niels Hansen, studielektor
i forhandlingsteknik, Aarhus Universitet

Holdnummer: 2112-136

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, kollegaer
og 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 ferie, men når alt kommer til
alt, er den centrale proces to forhandlere, der skal forhandle sig frem til en
løsning, de begge synes, er god.
03/03: Forhandlingsstrategi og
taktik
10/03: Kommunikationen som
redskab
17/03: Forberedelse til forhandling

Tid: 23/3, 1 tirsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D165, Tuborgvej 164
Underviser: Eva Damsgaard, cand.mag. i medievidenskab og organisationsudvikling, ledelsesudviklingskonsulent, IMPAQ

Et lederteam er for organisationen, hvad et
hjerte er for menneskekroppen. Hvis ikke hjertet fungerer, kan man reparere nok så meget
på resten af kroppen, uden at det afhjælper
symptomerne. På samme måde er det med
lederteamet. Hvis ikke det fungerer optimalt,
kan problemer i organisationen være tæt på
umulige at afhjælpe. Forskning viser, at vi har
brug for hinanden for at lykkes, og lederteams
skaber en unik værdi for organisationen, som
den enkelte leder ikke alene kan skabe. Hvis det
skal lykkes at udvikle kompetente og bæredygtige organisationer, må lederteams være frygtløse og vise retning og sammenhængskraft.

ARBEJDSLIV, LEDELSE OG KOMMUNIKATION

Bedre videndeling på tværs
Holdnummer: 2112-244

Ledelsesdilemmaer – og kunsten
at navigere i moderne ledelse

Bæredygtig værdiskabelse og
fremtidens ledelse

Tid: 6/4, 6 tirsdage, kl. 19.30-21.15

Holdnummer: 2112-158

Holdnummer: 2112-172

Tid: 7/4, 7 onsdage, kl. 17.30-19.15

Tid: 31/5, 1 mandag, kl. 17.15-21.15

Pris: 1195 kr., studerende 625 kr.

Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

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

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

Pris: 1075 kr., studerende 565 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164

Videndeling er vigtig og skal på arbejdspladsen understøttes bedst muligt. Men videndeling er også lidt af et
hurra-ord og dermed et område fyldt
med historier og floskler, der udråber
videndeling som den eneste sikre vej
til succes. Få indblik i videndelingens
DNA, hvordan videndeling udfordrer
organisationer, og hvordan videndeling bedst muligt understøttes. Forløbet berører områder som arbejdsrum,
distancearbejde, facilitering, ledelse
og netværk, der alle netop påvirker –
og er påvirket af – videndeling.
06/04: Mod bedre videndeling.
Peter Holdt Christensen,
lektor i organisation og
ledelse, Copenhagen Business School
13/04: Videndeling kan faciliteres.
Ib Ravn, lektor i organisatoriske vidensprocesser, Aarhus
Universitet
20/04: Barrierer for videndeling.
Christian Waldstrøm, lektor
i netværk og organisation,
Aarhus Universitet
27/04: Relationer og videndeling.
Jesper Christensen, ph.d.
i strategi og globalisering,
Copenhagen Business
School
04/05: Videndeling i et globalt
og tværkulturelt perspektiv. Thomas Tøth, ph.d.,
konsulent og ekstern lektor i
ledelse og globalt samarbejde, Copenhagen Business
School
11/05: Ledelse af videndeling.
Søren H. Jensen, lektor i
strategi, ledelse og viden,
Copenhagen Business
School

Lakmusprøven på god ledelse er at mestre dilemmaledelse. At kunne sejle med intuition og
godt sømandskab i den skærgård af komplekse beslutningssituationer, prioriteringer, valg
og fravalg, interessekonflikter og krav, som er
rygraden i ledelse. Bliv introduceret for en række vigtige ledelsesdilemmaer, som belyser og
problematiserer, hvad der rører sig i ledelsesforskningen og i praksis netop nu. Få et overblik over tidstypiske ledelsesdilemmaer samt
inspiration til konstruktiv håndtering af disse.
07/04: Klassiske udfordringer i en ny tid:
Moderne ledelsesdilemmaer og
-paradokser. Rikke Kirstine Nielsen,
lektor i organisationskommunikation,
Aalborg Universitet
14/04: Talentfuld talentudvikling – elite
kontra bredde og andre iboende
dilemmaer i talentudvikling. Henrik
Holt Larsen, professor emeritus,
dr.merc. i human resource management, Copenhagen Business School
21/04: Personligt lederskab kontra organisatorisk ledelse – medledelse, selvledelse og formel ledelse. Frans Bévort,
lektor i human resource management,
Copenhagen Business School
28/04: Mobilitet kontra fast forankring –
engagement hos medarbejdere på
gennemrejse. Henrik Holt Larsen,
professor emeritus, dr.merc. i human
resource management, Copenhagen
Business School
05/05: Fysisk kontra virtuel ledelse –
nærværende ledelse på distancen.
Thomas Duus Henriksen, lektor i
intern kommunikation og organisatoriske processer, Aalborg Universitet
12/05: Leadership kontra management –
passion, performance og purpose. Henrik Holt Larsen, professor
emeritus, dr.merc. i human resource
management, Copenhagen Business
School
19/05: Ledelsesdilemmaer og -paradokser
– 25 pejlemærker til håndtering i
praksis. Rikke Kirstine Nielsen, lektor i
organisationskommunikation, Aalborg
Universitet
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Underviser: Morten Svalgaard Nielsen, M.A.
i læring, ledelse og organisationspsykologi, UKON

Vi lever i katastrofernes tidsalder, presset til
kanten af vores systemer. Vi ser ensomhed,
øget stress, et stigende antal af livsstilssygdomme, flygtningekrise, klimakrise og coronavirus. Vi har derfor brug for dybere kollektiv
refleksion over, hvilke styringsteknologier og
organiseringsformer vi kan bruge til at lede disse uforudsigelige bevægelser. På tværs af offentlige organisationer, private virksomheder,
NGO’er, kunstnere og forskere kan vi udvikle
nye skabelsesteknologier, der kan bidrage til at
løse både lokale og globale udfordringer.

Sådan motiverer du dig selv
og andre
Holdnummer: 2112-174
Tid: 31/5, 1 mandag, kl. 17.15-19.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164
Underviser: Ann C. Schødt, forfatter og forandringsfacilitator, Potentialefabrikken

Bliver du motiveret af konkurrence, eller stresser det dig? Nyder du at improvisere og blive
inspireret i situationen, eller har du brug for at
forberede dig grundigt? Undrer du dig over, at
det, der motiverer dig, ikke virker på dine medarbejdere eller kolleger? Tag din kollega under
armen, og find ud af, hvad der motiverer jer.

Sådan får du skarpe tanker
Holdnummer: 2112-173
Tid: 2/6, 1 onsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164
Underviser: 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. 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 indblik i,
hvordan man med konkrete teknikker og strategier kan forbedre koncentrationsevnen og
styrke problemløsningsevnen.

Psykologi
og sundhed

Indblik i psykiatrien

Sund i naturen

Stoisk ro i hverdagen

Holdnummer: 2022-430

Holdnummer: 2022-377

Holdnummer: 2022-039

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

Tid: 2/9, 4 onsdage, kl. 19.30-21.15

Tid: 2/9, 6 onsdage, kl. 19.45-21.30

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

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

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

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

Omkring 300.000 danskere er i dag i medicinsk behandling mod depression, og det skønnes, at ca. hver femte dansker på et tidspunkt
i livet rammes af en angsttilstand. Alligevel
hersker der fortsat mange tabuer og myter om
psykiske lidelser og psykiatrisk behandling. I
de senere år er der sket væsentlige fremskridt i
forståelsen af psykiske lidelsers årsagsforhold,
og mulighederne for behandling og forebyggelse er blevet meget bedre. Forelæsningerne
gennemgår en række psykiske lidelser og behandlingsmetoder.

Mindre stress, klare tanker og et bedre humør?
Hvad siger forskningen egentlig om det, som
mange af os kan mærke, når vi kommer ud i
naturen? Hvad ved vi i dag om de mekanismer,
der ligger bag naturens betydning for vores fysiske, mentale og sociale sundhed? Kan naturen bruges som led i en behandling? Kommer
lægen i fremtiden til at henvise til naturbaseret
terapi? Og hvad er sundhedsdesign? Bliv klogere på, hvordan naturen kan fremme vores
helbred i teori og praksis

Underviser: Anders Dræby, ph.d. i
eksistentiel terapi, cand.mag i idéhistorie og filosofi, master i humanistisk
sundhedsvidenskab

01/09: Depression. Mahmoud Ashkanian,
overlæge og lektor i neuropsykiatri,
Aarhus Universitet
08/09: Skizofreni. Lennart Bertil Jansson,
klinisk lektor og overlæge, Psykiatrisk
Center Hvidovre, og Birgitte Bechgaard, ledende psykolog, Psykiatrisk
Center Hvidovre
15/09: Personlighedsforstyrrelser. Sebastian Simonsen, psykolog og ph.d.,
Psykoterapeutisk Center Stolpegård
22/09: Misbrug. Henrik Rindom, overlæge,
Hvidovre Hospital
29/09: Angsttilstande. Jimmi Andreasen,
ledende psykolog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse
06/10: Bipolar sygdom (maniodepressiv
sygdom). Maj Vinberg, klinisk
forskningslektor, overlæge, Region
Hovedstadens Psykiatri

02/09: Hvordan fremmer naturen vores
helbred? – perspektiver på teori og
forskning. Dorthe Varning Poulsen,
fysioterapeut, lektor i naturbaseret
terapi og sundhedsfremme, Københavns Universitet
09/09: Natur, sundhed og design. Ulrik
Sidenius, landskabsarkitekt, adjunkt i
health design, Københavns Universitet
16/09: Hvordan ser en terapihave ud, og
hvad sker der bag lågen? Dorthe
Varning Poulsen, fysioterapeut, lektor
i naturbaseret terapi og sundhedsfremme, Københavns Universitet
23/09: Naturbaseret terapi – en del af
fremtidens behandlingstilbud?
Sus Sola Corazon, miljøpsykolog, lektor i naturbaseret terapi og sundhedsfremme, Københavns Universitet

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.

Følg med
på Facebook
www.facebook.
com/fuemdrup
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Forståelsens psykologi
– mentalisering i teori og praksis

Psykiatriens historie
Holdnummer: 2022-251

Litteraturterapi
– magien ved at læse og skrive

Holdnummer: 2022-397

Tid: 21/9, 3 mandage, kl. 19.30-21.15

Holdnummer: 2022-396

Tid: 7/9, 3 mandage, kl. 19.45-21.30
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164
Underviser: Antje Schöps, audiologopæd, cand.
mag. i sprogpsykologi, Københavns Universitet

Mentalisering beskriver evnen til at forstå de
mentale tilstande, der ligger bag det, vi selv
og andre mennesker siger og gør. Kort sagt,
evnen til at forstå andres og eget sind. Undervisningen giver en indføring i teorien bag
mentaliseringsbegrebet med fokus på bl.a.
tilknytningspsykologiske, neurobiologiske og
psykoanalytiske tankesæt. Hør, hvordan evnen udvikles, hvad evnen omfatter, og hvilke
betingelser den fungerer under. Ved hjælp af
eksempler vises det, hvordan man fra et sprogvidenskabeligt og kommunikationsorienteret
syn ville kunne udpege mentalisering i samtaler. Undervisningen tager afsæt i bogen ’Forståelsens psykologi – mentalisering i teori og
praksis’ (Samfundslitteratur).

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D165, Tuborgvej 164
Underviser: Jennie Sejr Junghans,
ph.d.-studerende i psykiatrihistorie,
European University Institute i Firenze

Vidste du, at Danmark er indehaver
af en uhyggelig verdensrekord? Før
psykofarmaka fandt vej til de psykiatriske afdelinger, var det hvide snit en
af de mest foretrukne behandlingsmuligheder i Danmark. Nervebaner
i hjernen blev kappet over og lagde
en dæmper på urolige psykiatriske
patienter, men også på patienternes
personlighed. Inden behandlingen
blev stoppet i 1983, havde Danmark
mindst 4500 snit på samvittigheden.
Tag med på en fascinerende rejse i
psykiatriens historie, og få nye perspektiver på opfattelsen af psykisk
syge mennesker, diagnoser, behandling og meget andet – dengang og i
dag.

Bliv anerkendt
– og anerkend dine nærmeste
Holdnummer: 2022-475
Tid: 16/9, 3 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164

Vi vil alle gerne anerkendes. Det er et af vores livslange psykologiske behov. Derfor har
kampen om anerkendelse også altid været en
vigtig del af vores tilværelse. Anerkendelse
handler ikke kun om udviklingen af vores egen
selvforståelse og selvtillid, men også om vores
relation til det andet menneske som en ligeberettiget partner. Bliv klogere på anerkendelsens ophav og betydning gennem forskellige
perspektiver på anerkendelse.
16/09: Anerkendelsens psykologi. Hans
Henrik Knoop, lektor i psykologi, Aarhus Universitet, samt ekstraordinær
professor, North-West University, SA
23/09: Anerkendelse i samtaler.
Reinhard Stelter, professor i coachingog sportspsykologi, Københavns
Universitet
30/09: Anerkendelse i arbejdslivet.
Elisabet Skov Nielsen, erhvervspsykolog og chefkonsulent, UKON og
Thorbjørn Larsen, erhvervspsykolog
og konsulent, UKON
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Tid: 26/9, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Margrethe Schifter Kirketerp,
cand.psych.aut, autoriseret psykolog

Litteratur er et enestående medie med en helt
særlig kraft til at overskride grænser og udvide
livsverdener. Vi reagerer og oplever følelser, i
takt med at vores øjne glider over ordene. Med
det blanke papir kommer også en unik mulighed for at undersøge og placere vores egne
indre verdenskort, skabe fiktive verdener uden
restriktioner, værne om vores egen stemme
og skabe en mulig ”verbal kremation” af svære oplevelser. På denne dag vil vi dykke ned i
nogle af de psykologiske aspekter og effekter
ved at læse og skrive med afsæt i biblio- og
litteraturterapi.

Styrk dit helbred med kreativitet
– vejen til indre ro, flow og
livsglæde
Holdnummer: 2022-271

”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’ (se hold s. 24)
Maia, 36 år, på forældreorlov

Tid: 26/9, 1 lørdag, kl. 10.15-15.30
Pris: 445 kr., studerende 265 kr. (inkl. materialer)
Maks. 25 deltagere
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Undervisere: Lærke Egefjord, læge, forfatter og
billedkunstner, og Mette Møller, cand.psych.aut.,
erhvervspsykolog og specialist- og supervisorgodkendt i ledelse og organisation.

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 dig et indblik i, hvordan kunst og
kreativitet kan dæmpe symptomer på eksempelvis stress, angst, depression og demens.
Lær, 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.
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Formiddage i Park Bio på Østerbro:
Alt, hvad du bør vide om psykologi

Forstå døden
Holdnummer: 2022-355

Positiv psykologi i
hverdagen

Holdnummer: 2022-379

Tid: 21/10, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00

Holdnummer: 2022-238

Tid: 20/10, 8 tirsdage, kl. 09.30-11.15
Pris: 1075 kr., studerende 565 kr.
Sted: Park Bio, Østerbrogade 79

Hvordan fungerer menneskets hukommelse, hvad påvirker vores sociale adfærd, hvordan udvikles vores personlighed, hvordan lærer vi, og hvordan anvendes psykologisk viden? 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.
20/10: Socialpsykologi. Per Schultz Jørgensen,
professor emeritus i socialpsykologi, Aarhus
Universitet
27/10: Udviklingspsykologi. Mette Skovgaard Væver,
lektor i klinisk børnepsykologi, Københavns
Universitet
03/11: Kognitionspsykologi. Robin Døngart, ekstern
lektor i psykologi, Københavns Universitet
10/11: Læringspsykologi. Frans Ørsted Andersen, lektor i uddannelsesforskning, Aarhus Universitet
17/11: Personlighedspsykologi. Jesper Dammeyer,
lektor i personlighedspsykologi, Københavns
Universitet
24/11: Klinisk psykologi. Stig Bernt Poulsen, professor i klinisk psykologi, Københavns Universitet
01/12: Positiv psykologi. Hans Henrik Knoop, lektor i
psykologi, Aarhus Universitet, samt ekstraordinær professor, North-West University, SA
08/12: Arbejds- og organisationspsykologi.
Stephanie Bäckström, cand.psych., partner,
LEAD

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164
Tilrettelæggelse: Foreningen for
Nærvær Omkring Døende

Døden er en af de store begivenheder, vi alle har tilfælles, men som vi
har allersværest ved at forholde os
til. Det er den begivenhed, vi taler og
ved mindst om. Døden gør os tavse.
Men den måde, vi forholder os til
vores egen dødelighed på, påvirker
den måde, vi er til stede i livet på. Det
påvirker desuden både vores børns
og børnebørns forhold til liv og død,
og hvis vi magter at være åbne og
forholde os til vores egen frygt, kan
vores eksempel inspirere og vejlede
dem, vi elsker højest.
21/10: Hvad er døden? Døden i et
kulturelt og samtidshistorisk perspektiv. Hanne Bess
Boelsbjerg, postdoc i dødskultur, Aarhus Universitet,
og ekstern lektor i sociologi,
Københavns Universitet
28/10: Om at nærme sig døden og
troen på et efterliv. Hanne
Bess Boelsbjerg, postdoc i
dødskultur, Aarhus Universitet, og ekstern lektor i sociologi, Københavns Universitet
04/11: Om livet og døden i en shamanistisk kultur. Jeanette
Lykkegård, ph.d. i antropologi, Aarhus Universitet
11/11: På rejse med døden – fortalt gennem fotografier fra
dødsritualer og dødskulturer rundt omkring i verden.
Klaus Bo, prisvindende
dokumentarfotograf

”Du træner din krop, men husker du
at afsætte tid til hjernetræning?”
Troels Wesenberg Kjær
Overlæge, hjerneforsker, Københavns Universitet og
Sjællands Universitetshospital

Tid: 21/10, 5 onsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164

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. Men man kan
gøre meget for at forebygge det ved
at prioritere dét, der gør livet værd
at leve. Positiv psykologi er en nyere
gren af psykologien, som fokuserer
på, hvordan man kan trives og fungere godt i hverdagen. Bliv introduceret
til den positive psykologi.
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
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Knivskarp
– fra normal til genial

Mindfulness og compassion

Retsmedicin og drab

Holdnummer: 2022-353

Holdnummer: 2022-336

Holdnummer: 2022-356

Tid: 11/11, 6 onsdage, kl. 19.45-21.30

Tid: 1/12, 1 tirsdag, kl. 17.30-19.15

Tid: 1/11, 1 søndag, kl. 10.00-16.00

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Pris: 195 kr., studerende 145 kr.

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

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

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

Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Troels Wesenberg Kjær,
forfatter, hjerneforsker, professor ved
Københavns Universitet og specialeansvarlig overlæge, Sjællands Universitetshospital

Få bedre hukommelse, stærkere koncentrationsevne og større overblik.
Ny forskning viser, at hjernen kan
ændres. Vores tankegange og adfærd er ikke statiske karaktertræk,
men vaner, der kan forandres. Med
de rette øvelser kan hjernen optimeres. Permanent. Få en introduktion
til, hvordan hjernen er bygget op, og
hvordan du kan styrke din evne til at
holde fokus, bevare overblikket under pres samt huske det vigtigste og
sortere unødvendige informationer
fra. Forelæsningen tager afsæt i bogen ’Knivskarp. Fra normal til genial –
træn din hjerne på 6 uger’ (Politikens
Forlag).

Jungs psykologi og filosofi
Holdnummer: 2012-283

I slipstrømmen af mindfulnesstraditionen er et spændende område vokset frem. Det handler om empati og
medfølelse. Området hedder compassion og har i større
grad end mindfulness sit fokus på vores relation til andre mennesker. Det handler om at være opmærksom på
og give plads til egne og andres svære følelser, reaktioner og udfordringer. Hør om den nyeste forskning inden
for mindfulness og compassion – i teori og praksis.
11/11:

18/11:

25/11:

02/12:

09/12:

16/12:

Introduktion: Mindfulness og compassion.
Nanja Holland Hansen, cand.psych.aut. og
certificeret CCT-underviser
Compassions betydning for menneske og
samfund. Martijn van Beek, lektor i antropologi,
Aarhus Universitet
Compassiontræning til pårørende af psykisk
syge. Nanja Holland Hansen, cand.psych.aut.
og certificeret CCT-underviser
Compassion i terapi. Lena Højgård Isager,
cand.psych.aut., specialist i psykoterapi og
supervision, Psykologhuset Kognitivt Fokus
Empati – kontakten mellem dig og mig. Peter
Høeg, mag.art. i litteraturvidenskab, forfatter
og underviser, Foreningen Børns Livskundskab
Compassion for børn og unge. Katinka Gøtzsche,
adjunkt, Dansk Center for Mindfulness, Aarhus
Universitet

Tid: 2/11, 5 mandage, kl. 17.15-19.00

Underviser: Asser Hedegård Thomsen,
speciallæge i retsmedicin, Aarhus
Universitet

Retsmedicinske
problemstillinger
omtales jævnligt i forbindelse med
kriminalsager og indgår ofte i bøger, film og tv-serier. En væsentlig
del af retsmedicinerens arbejde er at
undersøge afdøde for at afgøre, om
de er slået ihjel af en anden person.
Dette er oftest ganske nemt, men
kan til tider volde problemer. I forelæsningen fortæller Asser Hedegård
Thomsen om sin dagligdag som retsmediciner og gennemgår de foreløbige fund i et større forskningsprojekt
om drab i Danmark.

Førstehjælp til
dit følelsesliv
Holdnummer: 2022-402
Tid: 3/12, 3 torsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164
Underviser: Irene Henriette Oestrich,
specialistpsykolog, ph.d., Region Hovedstadens Psykiatri, Sct. Hans Hospital

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164

Kan man lære at være heldig?

Underviser: Aksel Haaning, lektor i
filosofi, Roskilde Universitet

Holdnummer: 2022-400
Tid: 22/11, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Siden 1990’erne er psykoanalysens
historie, herunder den schweiziske
psykiater C.G. Jungs psykologi, blevet omvurderet i videnskabshistorisk
sammenhæng. I disse år forskes der
i både Jungs kendte udgivelser, men
også i en række hidtil ukendte og utilgængelige skrifter, brevudgivelser og
forelæsninger. Herunder den forunderlige, såkaldte Røde Bog (udgivet
2009). Resultatet er en nytolkning
af Jungs bidrag til modernismen og
det 20. århundredes intellektuelle
historie.

Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Kirsten Gibson, cand.mag., direktør i Waves
Education og ekstern underviser på Masteruddannelsen i
positiv psykologi, Aarhus Universitet

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-principper’, og lær, hvordan du kan bruge
din viden til at øge dit held – både på jobbet og privat.

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.
03/12: Følelser og følelsesmæssig
intelligens
10/12: Accept og tolerance
17/12: Lad dine følelser arbejde
for dig og ikke imod dig
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Er du sindssyg? Mød Karen
Fastrup og Anne Lindhardt

Hvad gør man, når barnet
ikke vil?

Kunsten at leve et
meningsfuldt liv

Holdnummer: 2022-401

Holdnummer: 2022-014

Holdnummer: 2022-046

Tid: 9/12, 1 onsdag, kl. 17.30-19.15

Tid: 14/12, 1 mandag, kl. 17.15-21.15

Tid: 15/12, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.30

Pris: 195 kr., studerende 145 kr.

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.

Pris: 355 kr., studerende 205 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 D, lokale D165,
Tuborgvej 164

Medvirkende: Karen Fastrup, forfatter,
og Anne Lindhardt, psykiater, overlæge,
tidligere centerchef på Psykiatrisk
Center Bispebjerg og tidligere formand
for Psykiatrifonden

Underviser: Lars Rasborg, cand.psych.,
praktiserende psykolog

Underviser: Jesper Bay-Hansen, speciallæge og specialist i
klinisk sexologi

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. Undervisningen henvender sig til forældre, pædagoger, lærere og alle andre interesserede. Aftenen bygger på bogen ’Børn, metoder
og relationer’ (Akademisk Forlag).

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.

Slip bekymringerne

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. 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 ’Kort og godt om psykopati’, der er på vej fra Dansk
Psykologisk Forlag.

Et sammenbrud bragte i 2015 forfatter Karen Fastrup ind i det psykiatriske system. I sin autofiktive roman ’Hungerhjerte’ (2018) beskriver
Fastrup hudløst ærligt det smertefulde forløb med psykose, indlæggelse,
diagnosticering og den rå hunger
efter at blive elsket og efter at høre
til. I de seneste år er antallet af mennesker med psykisk sygdom steget
markant, og stadig flere danskere
bliver diagnosticeret med sygdomme
som angst, depression og skizofreni.
Oplev forfatter Karen Fastrup i samtale med psykiater Anne Lindhardt.

Sammen hver for sig
– psykologiske
perspektiver på isolation
Holdnummer: 2022-429
Tid: 14/12, 1 mandag, kl. 17.15-21.15
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Ida Koch, cand.psych.aut.

I foråret 2020 blev vi alle en del af et
stort, ufrivilligt isolationseksperiment
i forbindelse med coronapandemien.
Hverdagen blev med ét forandret.
Vi har hver især mærket på krop og
sind, hvad det vil sige at være isoleret
fra familie og venner, og vi har fået et
helt andet forhold til sociale forsamlinger, kys og kram. Men hvad er det
egentlig, der sker med os, når vi er
isoleret – psykologisk set? Og giver
det varige mén? Forskning peger på,
at social isolation bl.a. påvirker humør, motivation, kognitive evner og
kan føre til både dårlig søvnkvalitet
og angst. Få ny viden og perspektiver
på, hvad sociale relationer betyder
for din mentale sundhed.

Holdnummer: 2022-036
Tid: 14/12, 1 mandag, kl. 17.15-21.15
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164
Underviser: Maiken Lykke Christiansen, cand.psych, McT-I certificeret
psykolog

Hvad nu hvis det går galt? Hvad
mente han med det? Er jeg mon god
nok? 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 psyken skal ikke betragtes som
en rygsæk. Ifølge banebrydende ny
forskning inden for metakognitiv terapi bør sindet i stedet betragtes som
en si, hvor alt passerer, medmindre vi
selv aktivt vælger at holde fast i det.
Få en introduktion til metakognitiv
terapi, og få øvelser til at arbejde med
at løse konkrete bekymringer.

Kender du en psykopat?
Holdnummer: 2022-376
Tid: 15/12, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166,
Tuborgvej 164
Underviser: Tine Wøbbe, chefpsykolog, Psykiatrisk Center
Sct. Hans

Psykoterapiens hovedtraditioner
Holdnummer: 2112-288
Tid: 19/1, 5 tirsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169,
Tuborgvej 164
Underviser: Stig Bernt Poulsen, lektor i klinisk psykologi,
Københavns Universitet

Psykoterapeutisk behandling dækker over forskellige
former for samtaleterapi, der grundlæggende har til formål at hjælpe mennesker med at få mere frihed i eget liv.
Få et grundigt indblik i nogle af psykoterapiens hovedtraditioner, og hør om teorier, metoder og praksis.
19/01:
26/01:
02/02:
09/02:
16/02:

Psykodynamisk terapi
Kognitiv adfærdsterapi
Humanistisk-eksistentiel terapi
Systemisk/narrativ terapi
Den nyeste forskning i psykoterapi
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Retsmediciner Asser Hedegaard
Thomsen dykkede ned i de døde
kroppes hemmeligheder til Århundredets Festival. Hør mere
til forelæsningen ’Retsmedicin
og drab’, s. 27.

Bliv ven med dine tanker

Skønheden i det uperfekte

Holdnummer: 2112-209

Holdnummer: 2112-273

Tid: 23/1, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Tid: 7/2, 1 søndag, kl. 10.00-16.00

Den kreative kraft
– udnyt dit potentiale, og skab et
meningsfuldt liv

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Pris: 475 kr., studerende 265 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

Holdnummer: 2112-074

Underviser: Ina Skyt, ph.d. i psykologi,
Aarhus Universitet

Underviser: Sanne Østergaard Nissen,
lektor, coach og perfektionismeforsker,
University College SYD

Metakognitiv terapi er en nyere metode til behandling af en række psykiske lidelser som fx
angst og depression. Modsat mange andre terapiretninger fokuserer metoden ikke så meget
på det konkrete indhold af tanker, men derimod
på, hvad man stiller op med tanker. Centralt
står det ’kognitive opmærksomhedssyndrom’,
der dækker over en række uhensigtsmæssige
strategier som bekymring, grublen, overopmærksomhed og undgåelsesadfærd. Det er
strategier, som mange af os kender til, og som
kan bidrage til udviklingen og opretholdelsen
af psykisk lidelse. Forelæsningsrækken giver
en grundlæggende introduktion til metakognitiv terapi samt konkrete værktøjer og øvelser
til at identificere uhensigtsmæssige strategier.

De fleste af os kender til følelsen af at
stræbe efter perfektion – i større eller
mindre omfang. At man er ambitiøs,
gerne vil præstere sit bedste og stræber efter at komme langt i livet, kan
være en rigtig god egenskab. I større
omfang kan perfektionisme dog føre
til en utålelig selvkritik og frygt for
at begå fejl. Perfektionisme er en copingstrategi eller et karaktertræk, der
udvikles for at modstå de krav, man
føler sig pålagt – eller har pålagt sig
selv. Det er derfor noget, man kan arbejde på med fokus på tanke- og adfærdsmønstre. Få viden og værktøjer
fra forskningens verden. Undervisningen tager afsæt i bogen ’Skønheden i det uperfekte’ (People’s Press).

Tid: 27/2, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 505 kr., studerende 295 kr. (inkl. materialer)
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale
oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Undervisere: Lærke Egefjord, læge, forfatter og
billedkunstner, og Mette Møller, cand.psych.aut.,
erhvervspsykolog og specialist- og supervisorgodkendt i ledelse og organisation

Hvordan kan kunst og kreativitet hjælpe dig
til et meningsfuldt liv, både privat og på arbejdspladsen? Kunst og kreativitet gavner
helbredet psykisk såvel som fysisk og dæmper
symptomer på angst, stress og depression. Du
kan ovenikøbet blive en bedre leder af at gå
på kunstmuseum. Hør om kunstens og kreativitetens væsen – i det enkelte menneske, i
et sundhedsperspektiv og i ledelse af eget og
andres liv.
10.00: Kunst og kreativitet på recept og
med på job?
12.45: Workshop med guidede, kreative
øvelser og små oplæg
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Bag om depression – Peter
Øvig og Poul Videbech

Psykiske lidelser hos børn og unge

60+ en ny begyndelse

Holdnummer: 2112-203

Holdnummer: 2112-196

Holdnummer: 2112-197

Tid: 23/3, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.30

Tid: 12/4, 6 mandage, kl. 17.30-19.15

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

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

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

Tid: 16/3, 1 tirsdag, kl. 17.30-19.15
Pris: 195 kr., studerende 145 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164
Medvirkende: Peter Øvig Knudsen,
forfatter og journalist, og Poul Videbech, professor og overlæge i angst og
depression, Psykiatrisk Center Glostrup

Samme dag som Peter Øvigs mor dør,
beslutter han at skrive en bog om at
vokse op med en psykisk syg forælder. I processen kan Øvig dog pludselig genkende sig selv i beskrivelserne
af moderen, og en altopslugende depression ruller ind over ham. Hvordan opleves det at blive ramt af den
sindslidelse, som ca. 125.000 danskere lider af netop nu? Peter Øvig vil
fortælle om sin oplevelse med elektrochokbehandling, og hvordan det
føltes at træde ud af mørket igen.
Professor Poul Videbech vil kaste lys
over, hvad vi ved om behandlingen
og om forskningen i bivirkningerne.

Underviser: Per Hove Thomsen, overlæge og
professor i børne- og ungdomspsykiatri, Aarhus
Universitet og Børne- og Ungdomspsykiatrisk
Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien,
Skejby

ADHD, autisme, triste tanker, bekymringer,
tvangssymptomer, angst og spiseforstyrrelser.
Børn og unge, psykiske problemer og psykiatriske diagnoser fylder mere og mere i den daglige
debat blandt både fagfolk og forældre. Gennem
de seneste år er der sket en mærkbar stigning
i børn og unge, som henvises til psykiatrisk udredning og behandling, mens flere og flere børn
med psykiatriske diagnoser ønskes inkluderet
i almindelige klasser. Denne aften kan du blive
klogere på en række psykiske tilstande og lidelser hos børn og unge, og få indblik i årsager,
udvikling og behandlingsmetoder.

Mental sundhed i hverdagen
Holdnummer: 2112-195
Tid: 7/4, 6 onsdage, kl. 19.45-21.30

Dit selvværd
og din selvtillid

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164

Holdnummer: 2112-198
Tid: 17/3, 1 onsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C,
lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166
for gangbesværede), Tuborgvej 164
Underviser: Rune Kappel, cand.psyk.
aut. og teamleder, Aarhus Universitet

Klappen går ned til din mundtlige
eksamen. Et opgivende suk, når du
kigger ned over dagens uoverskuelige to-do-liste. Langt de fleste af os
har stået i en situation, hvor vi følte os
utilstrækkelige, og hvor troen på egne
evner ikke rakte langt. Selvværd er et
populært emne inden for psykologien,
der sætter fokus på et individs anerkendelse af sin egen værdi. Men hvad
er selvværd egentlig? Kan selvværdet
blive for højt? Og hvordan adskiller
det sig fra selvtillid? Denne aften kan
du blive klogere på selvværd og selvtillid, og hvilken betydning selvkontrol har i den sammenhæng.

Seks eksperter gør rådene for mental sundhed mere konkrete, når de giver inspiration og
værktøjer til, hvordan du selv kan bidrage til at
passe godt på dit mentale helbred.
07/04: Sov godt. Poul Jørgen Jennum, klinisk
professor i neurofysiologi og overlæge, Glostrup Hospital og Københavns
Universitet
14/04: Spis dig glad. Anne Wilhjelm Ravn,
klinisk diætist, Aarhus Universitetshospital
21/04: Fysisk aktivitet, psykisk sundhed og
livskvalitet. Julie Midtgaard, seniorforsker, lektor og psykolog, Rigshospitalet og Københavns Universitet
28/04: Hold dig mentalt aktiv. Albert Gjedde, professor i translationel neurobiologi, Syddansk Universitet
05/05: Psykisk sygdom og terapeutiske
værktøjer. Malene Klindt Bohni,
cand.psych.
12/05: Tag en pause. Mindfulness og
meditation. Jacob Piet, psykolog,
ph.d. i mindfulness, Dansk Center for
Mindfulness, Aarhus Universitet

Vi har ikke blot fået flere leveår, vi har også fået
en spritny fase i livet mellem voksen og gammel. Hør forskernes bud på, hvad et godt, sundt
og meningsfuldt liv som 60+’er kan være.
12/04: Den nye livsfase – når ’det er alderbedst’. Poul-Erik Tindbæk, chefkonsulent og ph.d., en3karriere
19/04: Sociale relationers indvirken på sund
aldring. Charlotte Juul Nilsson, læge,
lektor i social medicin, Københavns
Universitet
26/04: Positiv psykologi og det meningsfyldte liv. Hans Henrik Knoop, lektor i
psykologi, Aarhus Universitet
03/05: Hold hjernen i gang. Ole Lauridsen,
lektor emeritus i undervisning og
læring, Aarhus Universitet
10/05: Sund og aktiv aldring – hvad kan
man selv gøre (på letforståeligt
engelsk). Suresh Rattan, professor
emeritus i biogerontologi, Aarhus
Universitet
17/05: Livsfortællinger – hvordan vi ser
tilbage på vores liv. Rikke Amalie
Agergaard Jensen, postdoc i psykologi, Aarhus Universitet

Forelæsningerne
foregår i trygge
rammer. Vi følger
retningslinjerne ift.
afstand, hygiejne
og rengøring.
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Når EU er i krise, går det uformelle arbejde i gang
Under internationale kriser beskyldes EU ofte i medierne for at gøre for lidt og for sent, men det er, fordi journalisterne
kigger de forkerte steder, mener professor Derek Beach, Aarhus Universitet. Faktisk har EU opbygget en effektiv, men uformel
krisehåndtering.
Af Jonna Toft, journalist

’Chefsache’, kalder den tyske forbundskansler Angela Merkel de virkelig store sager i EU. Dem, der er så vigtige og politisk ømtålelige,
at de ikke kan overlades til landenes ministre, men må forhandles af
statsledere. Ellers kan der ikke indgås de nødvendige kompromisser.
”Coronakrisen, og før den flygtningekrisen og finanskrisen, er ’chefsache’. Så træder det almindelige forhandlingssystem tilbage, og et
uformelt samarbejde mellem ekspertembedsmænd sættes i gang, fordi der er et tvingende behov for at finde løsninger,” fortæller Derek
Beach, professor i statskundskab på Aarhus Universitet med speciale
i EU-samarbejde.
”Mediernes billede af, at EU ikke kan træffe hurtige, ambitiøse beslutninger, men hjælper ’for lidt og for sent’, er misvisende. Der bliver
faktisk indgået ambitiøse aftaler om store hjælpeprogrammer,” siger
Derek Beach.
”Journalisterne og kommentatorerne kigger det forkerte sted hen for
at se handling, nemlig på EU-topmøderne. Men den uformelle krisehåndtering foregår andre steder. Den er centreret omkring Det Europæiske Råds formand, nu Charles Michel, og tidligere Herman van
Rompuy.”
Statslederne giver mandat til formanden: Find en løsning
”Normalt er sagsgangen i EU sådan, at Europa-Kommissionen bringer
forslag op i Ministerrådet. Men når det gælder ’chefsache’, er ministrene fra de forskellige lande for bundet af deres mandat hjemmefra til
reelt at kunne forhandle. Så det bliver ineffektivt. Derfor har man fundet en smart løsning,” fortæller han.
”Statslederne er ofte enige om de overordnede principper, fx: Vi ønsker en hjælpefond. Så giver de formanden for Det Europæiske Råd

Derek Beach
•

•

•
•

Professor i statskundskab på Aarhus BSS, Aarhus
Universitet. Forsker i EU-samarbejde, vælgeradfærd og
forskningsmetoder til at undersøge processer.
Opvokset i Florida og Alaska, USA. Kom til Danmark via et
udvekslingsophold på Skive Gymnasium og et ophold på
Krabbesholm Højskole. Har boet i landet siden 1991.
49 år. Bor i Åbyhøj med sin kone og et af de to næsten
voksne børn.
Har modtaget 4,5 mio. fra Danmarks Frie Forskningsfond
til at undersøge EU’s håndtering af COVID-19-pandemien.

mandat til at finde en løsning i samarbejde med den ekspertise, der
findes i bl.a. Kommissionen og Ministerrådets sekretariat. Det bliver
altså en gruppe af højtstående embedsmænd, der arbejder sig frem til
en løsning. De er ikke bundet af nationale hensyn og kan derfor tænke
mere frit,” forklarer han.
Finder mere vidtgående løsninger
De første skridt i udviklingen af EU’s uformelle krisehåndtering blev
taget under finanskrisen, der blev til en eurokrise i 2010-2012. Det var
nødvendigt at støtte gældsplagede lande som Grækenland, hvis ikke
euroen skulle bryde sammen. Men det var politisk følsomt i mange af
de rige lande.
”Havde man overladt forhandlingerne til ministre og deres embedsmænd, ville slaget være tabt på forhånd, for ministrene har ikke den
politiske pondus til at fravige de nationale standpunkter. Der skulle
en chef til, en statsleder. Det uformelle krisehåndteringssystem gør
det muligt at nå frem til mere vidtgående løsninger end dem, der ville
blive lavet med EU’s normale maskineri,” siger han og forklarer, at det
uformelle krisehåndteringssystem gjorde EU’s statsledere i stand til i
finanskrisen at skabe den fælles redningsfond ESM og bankunionen,
og i flygtningekrisen at skabe migrantaftalen mellem EU og Tyrkiet.
Coronakrise viser behov for koordinering
Erfaringerne blev brugt under coronakrisen, men pandemien er markant anderledes end de andre kriser, fordi sundhedspolitik er et nationalt anliggende, så EU har ikke særlige kompetencer på det felt.
”Coronakrisen har vist, at der er brug for mere samordning og koordinering på sundhedsområdet i EU, så vi fx opgør antallet af smittede
og syge på samme måde. Der er også brug for et fælles beredskab og
måske strategiske EU-lagre,” siger Derek Beach.

Læs den fulde version af artiklen på fuau.dk

Artiklen realiseres med støtte fra
Europa-Nævnet og i samarbejde med Europanu.

Krop og
medicin

Kroppen
– vores fantastiske maskine

Hjernemad

Den sunde hverdag

Holdnummer: 2022-243

Holdnummer: 2022-338

Holdnummer: 2022-404

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

Tid: 3/10, 1 lørdag, kl. 11.00-15.00

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Pris: 415 kr., studerende 235 kr.

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

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

Tid: 31/8, 6 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164

Vores blodårer kan nå jorden rundt to gange,
hvis de blev lagt i forlængelse af hinanden. Inden i vores lunger findes et overfladeareal svarende til en lille lejlighed. Hvert eneste minut
pumper hjertet knap seks liter blod ud i kroppen. Hvert sekund går alt op i en højere enhed
– og vi lever. Lad seks forskere tage dig med på
opdagelsesrejse i kroppen, og få et lille indblik
i, hvad vores fantastiske maskine er i stand til.
31/08: Kroppens opbygning og funktioner.
Annemarie Brüel, professor MSO
ved Institut for Biomedicin, Aarhus
Universitet
07/09: Genomet – maskinens indre univers.
Palle Villesen, lektor ved Center for
Bioinformatik, Aarhus Universitet
14/09: Kroppens advarselssystem – om
smerte, hjernen og nervesystemet.
Lone Knudsen, psykolog, seniorforsker, RehabiliteringsCenter for
Muskelsvind, Aarhus
21/09: Kroppens udvikling og aldring
(på letforståeligt engelsk). Suresh
Rattan, professor emeritus i biogerontologi, Aarhus Universitet
28/09: Den indre hær – om immunforsvaret og behandling af sygdomme
relateret til immunsystemet. Thomas
Vorup-Jensen, professor i biomedicin,
Aarhus Universitet
05/10: Reparation af hjertet. Morten
Holdgaard Smerup, speciallæge i
hjertekirurgi, Rigshospitalet

Kan vi spise os til et bedre mentalt helbred?
Der er en vigtig sammenhæng mellem hjerne,
kost, tarme og vaner, som tidligere har været
overset. Vi ved det alle sammen godt – det, vi
spiser, påvirker vores fysiske og psykiske sundhed. Men hvordan påvirker kosten rent faktisk
vores hjerne? Er der nogle særlige fødevarer,
der egner sig godt til at give vores hjerne energi? Og hvad betyder vaner, kropserfaring og
selvkontrol for vores forhold til 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: Hjernens aldring – kan den påvirkes
af det, vi spiser? Morten ScheibyeKnudsen, læge, lektor i aldring,
Center for Sund Aldring, Københavns
Universitet
22/09: Hjernekemi og spiseadfærd.
Jakob Linnet, dr.med., ph.d., cand.
pscyh.aut., leder af klinik for ludomani
og BED, Odense Universitetshospital
29/09: Mindful spisning. Niels Viggo
Hansen, ph.d., filosof, fysiker, forsker i
mindfulness, Interacting Minds Center,
Aarhus Universitet
06/10: Toptrimmede tarme og tanker.
Mette Borre, klinisk diætist, Aarhus
Universitetshospital

Underviser: Sara Stubgaard-Schmidt,
fysioterapeut og cand.soc.

Drømmer du om et sundt liv? Så er
du ikke alene. De fleste stræber efter
sundhed, men mange synes, det er
svært at opnå. Det sunde liv foregår i
høj grad i hverdagen. Hverdagssundhed er måske ikke det mest sexede,
men det er det, der virker. Hvordan
lever man et sundt hverdagsliv? Og
hvordan skaber man et sundt arbejdsliv? Forløbet præsenterer en
række forskellige sundhedsmodeller
og metoder til, hvordan man kan skabe mere sundhed på arbejdspladsen
og i hverdagslivet generelt. Deltagerne får små opgaver undervejs, så
de kan arbejde med sundhed i deres
egen hverdag.

KROP OG MEDICIN

Kort og godt om forhøjet
blodtryk

Kort og godt om gigt.
Slid-, urinsyre- og leddegigt

Holdnummer: 2022-351

Holdnummer: 2022-352

Tid: 22/10, 1 torsdag, kl. 18.00-20.45

Tid: 7/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Pris: 275 kr., studerende 170 kr.

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

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

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

Underviser: Kent Lodberg Christensen, overlæge, dr.med. i hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital

Hvert minut pumper dit hjerte blod
rundt i kroppen. Nogle gange stiger
trykket i blodkarrene – fx når du er
stresset eller spiser meget salt eller
lakrids. Men du kan også være genetisk disponeret for forhøjet blodtryk
(hypertension). Tilstanden kan være
livstruende og kan føre til hjerteanfald, hjerneblødning og skader på
andre organer. 20-25 % af voksne har
forhøjet blodtryk, de fleste i lettere
grad. Men hvad er blodtrykket egentlig mere præcist, og hvorfor er det
farligt, når det er for højt?

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

Gigt er fællesbetegnelsen for over 200 sygdomme i bevægeapparatet. 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. Ca. 2050 personer får hvert år stillet diagnosen kronisk leddegigt i Danmark, og
sygdommen rammer kvinder tre gange så hyppigt som mænd. Og så er urinsyregigt kommet
tilbage. Men hvad er gigt egentlig? Hvad er
forskellen på gigttyperne, og hvad kan man
selv gøre for at bevare et godt og aktivt liv?

Holdnummer: 2022-412
Tid: 1/11, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 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?
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. Få indblik i kroppens forsvarsmekanismer og de angreb, kroppen udsættes for. Undervisningen
tager afsæt i bogen ’Immunforsvar –
kampen i kroppen’ (Forlaget Praxis).

”Anatomi og fysiologi, hvor
opbygning og virkemåde
studeres ud fra
fysikkens og kemiens
love, er grundlæggende for
at forstå såvel den raske
som den syge krop.”
Ole Bækgaard Nielsen
Institutleder og professor i medicinsk
fysiologi, Aarhus Universitet

Medicin på et semester
Holdnummer: 2112-208
Tid: 18/1, 6 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Forstå din søvn, og sov godt
Immunforsvaret A-Z
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Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C,
lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166 for
gangbesværede), Tuborgvej 164

Holdnummer: 2022-403
Tid: 25/11, 3 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164

Vi bruger omkring en tredjedel af vores liv på
at sove. Men hvorfor sover vi egentlig, og er
det så vigtigt at få 8 timer under dynen? Videnskaben er stadig i gang med at undersøge
søvnens funktion og betydning, men vi ved
meget mere om søvn i dag, end vi gjorde tidligere. Få en dybere forståelse af søvn, døgnrytmer og de neurobiologiske mekanismer,
der ligger til grund herfor, og hør forskernes
bud på søvnens rolle ift. sundhed, sygdom og
smartphones.
25/11: Forstå din søvn – introduktion.
Birgitte Rahbek Kornum, ph.d. og
lektor i neuroscience, Københavns
Universitet
02/12: Søvn og sygdom. Louise Piilgaard
Petersen, ph.d. studerende, Molecular
Sleep Laboratory, Københavns
Universitet
09/12: Mobilforbrug og søvn. Thea Otte
Andersen, videnskabelig assistent i
folkesundhedsvidenskab, SmartSleep,
Københavns Universitet

Hver dag arbejder lægerne for at holde os sunde og raske og praktiserer et grundigt detektivarbejde i jagten på den rigtige diagnose eller
behandling. Dette arbejde kræver en grundlæggende forståelse for mennesket, kroppens
anatomi og fysiologi, genetik, biokemi og meget andet. Få en introduktion til de grundlæggende medicinske områder, og bliv klogere på
mennesket, sundhed og sygdom.
18/01: Anatomi og fysiologi – hvordan er
kroppen opbygget? Ole Bækgaard
Nielsen, institutleder og professor i
medicinsk fysiologi, Aarhus Universitet
25/01: Biokemi – hvad fortæller en blodprøve? Anne-Mette Hvas, professor,
overlæge, Aarhus Universitetshospital
01/02: Immunologi – hvordan forsvarer
kroppen sig? Ib Søndergaard,
cand.scient., Biolearning
08/02: Genetik – hvad fortæller dine gener?
Thomas G. Jensen, institutleder og
professor i medicinsk genetik, Aarhus
Universitet
15/02: Epidemiologi – hvem er det,
der bliver syge – og hvorfor?
Mette Nørgaard, professor i epidemiologi, Aarhus Universitet
22/02: Personlig medicin – kan behandling
tilpasses den enkelte? Claus Højbjerg
Gravholt, professor i endokrinologi,
Aarhus Universitet
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KROP OG MEDICIN

Demens – hvad ved vi?

Hvad alle bør vide om mænd

Klog på hjernen

Holdnummer: 2112-207

Holdnummer: 2112-008

Holdnummer: 2112-206

Tid: 7/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00

Tid: 23/3, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.30

Tid: 6/4, 6 tirsdage, kl. 17.30-19.15

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

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

Underviser: Peter Roos, neurolog, Neurocentret, Rigshospitalet

Mange af os vil i løbet af livet komme i
berøring med demens, måske som pårørende eller måske selv som syg. Faktisk
anslås knap 90.000 danskere at have demens. Vi kan alle glemme tid og sted eller
aftaler. Men ved demens påvirker hukommelsesproblemerne i særdeleshed dagligdagen. Undervisningen stiller skarpt på
den nyeste viden om demenssygdomme
og forebyggelse af intellektuel svækkelse.
Få svar på spørgsmål som: Hvad sker der
i hjernen ved demens? Er der overhovedet noget at stille op? Og sidst men ikke
mindst: Hvad med de pårørende?

Viden med puls: Løbetræning
– præstation og sundhed

Underviser: Jesper Bay-Hansen, speciallæge
og specialist i klinisk sexologi

De taler om skønhed, sundhed, følelser,
sex og parforhold. Og de læser om det i
ugeblade, magasiner, bøger og litteratur.
Kvinderne. Men hvad gør mændene? Bliv
klogere på mænd, mandesundhed og
mandens seksuelle univers. Foredraget
gør op med de mange usande mandemyter, vi alle, uanset køn, lever med. Der
er garanti for helt konkrete, forskningsunderstøttede budskaber om mænd og
mandesundhed. Få hands-on-viden, som
kan bruges både i familie- og arbejdslivet, og uanset om du er mand eller kvinde, single eller i parforhold. Ved forelæsningen kan bogen ’Hvad alle bør vide om
mænd’ (Lindhardt og Ringhof) købes til
særpris.

Holdnummer: 2112-054
Tid: 13/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Maks. 25 deltagere.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Simon Lønbro, studielektor,
ph.d., Sektion for Idræt, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

En tredjedel af alle danskere løbetræner
regelmæssigt. Nogle for naturoplevelsen
og den sociale gevinst, mens andre har
øje for en sundhedseffekt eller at forbedre
deres løbepræstation. Men hvordan bør
man løbetræne? Er intervaller nødvendige, hvor mange og hvor lange skal de
være? Hvorfor er pauserne vigtige? Hvor
lidt skal der til, og kan man løbe for meget? Dagen byder på en inspirerende vekselvirkning mellem oplæg om træningsfysiologi og løbeture med indlagte øvelser,
hvor vi kobler teori og praksis. Vi afprøver forskellige typer af løb og supplerende træningsøvelser, mens vi diskuterer
spændende emner centreret omkring løb.

”Mere end 1,3
millioner voksne
løbere tager ikke fejl!
Løbetræning skaber
glæde! Men hvilken
sundhedsgavnlig
effekt har løb, og
hvordan træner
man effektivt?”
Simon Lønbro
Studielektor, ph.d. i idræt,
Aarhus Universitet

Den udgør 2 % af kroppens vægt, men bruger
20 % af kroppens energi. Din hjerne. Men hvordan fungerer hjernen egentlig? Hvilke dele af
hjernen bruger vi hvornår, og hvorfor går det
nogle gange galt? I dette forløb vil en række
eksperter gøre dig klogere på hjernen.
06/04: Introduktion til din hjerne.
Albert Gjedde, professor i translationel neurobiologi, Syddansk Universitet
13/04: Den lærende hjerne. Ole Lauridsen,
lektor emeritus i undervisning og
læring, Aarhus Universitet
20/04: Den afhængige hjerne. Jørgen ScheelKrüger, professor i neuroscience,
Aarhus Universitet
27/04: Den musikalske hjerne.
Jesper Ryberg, professor i etik og
retsfilosofi, Roskilde Universitet
04/05: Den sovende hjerne. Birgitte Rahbek
Kornum, ph.d. og lektor i neuroscience, Københavns Universitet
11/05: Den aldrende hjerne. Henning Kirk,
seniorkonsulent, dr.med.

Tarmen – fra ende til anden
Holdnummer: 2112-205
Tid: 31/5, 1 mandag, kl. 17.30-21.30
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164
Undervisere: Mette Borre, klinisk diætist, Aarhus
Universitetshospital, og Lotte Fynne, speciallæge
og forsker i mave-tarm-lidelser

Tarmen har en utrolig kompleks fysiologi. Den
har bl.a. sit helt eget nervesystem, opsuger
næringsstoffer og producerer hormoner, der
er afgørende for vores daglige liv. Vi kan ikke
lide at tænke på, at vi bærer rundt på en tarm
smækfyldt med bakterier, men foruden ville vi
være fortabte. Tarmens bakterieflora beskytter
os mod al mulig ondskab og kan muligvis påvirke, om vi fx bliver tykke eller udvikler kræft.
Bliv klogere på tarmsystemet, og få viden om,
hvad du selv kan gøre for at få en sund tarm.

BAG OM FOLKEUNIVERSITETETS FORSKERE

Endelig er genterapi
ved at lykkes
Thomas G. Jensen
Institutleder og professor i medicinsk genetik
Aarhus Universitet

Efter 30 års forskning kan man nu behandle
flere alvorlige sygdomme med genterapi, fortæller professor Thomas G. Jensen, Aarhus Universitet. Han var en af de første forskere på området herhjemme, og hans håb er, at vi en dag
kan bruge genterapi mod folkesygdomme.
”Vi står midt i genterapiens gennembrud. Og når man har været
med fra start og fulgt udviklingen, som jeg har, så er det simpelthen så spændende at se, at det begynder at virke. Endelig! Nu
sker det, vi drømte om. Det tog så også 30 år.”
Thomas G. Jensen, professor i medicinsk genetik, Aarhus Universitet, har fulgt udviklingen af genterapi lige fra han som ung
lægestuderende blev voldsomt optaget af gensplejsning. Nu står
han som leder af Institut for Biomedicin i spidsen for instituttets
ca. 450 ansatte, hvoraf ca. 50 forskere undersøger forskellige teknikker og behandlingsformer med genterapi.
”Genterapi har enormt store perspektiver. Jeg håber, at vi med
tiden vil kunne behandle diabetes, hjerte-kar-sygdomme, psykiske sygdomme og kræft med genterapi, og at det kan gøres langt
billigere end i dag,” siger han.
En simpel rækkefølge med uanede virkninger
Gener har altid fascineret Thomas G. Jensen. ”Gener er så simple, men de har betydning for alt. De består af fire molekyler eller bogstaver, som vi kalder dem, der er sammensat i forskellige
rækkefølger. Dyr, planter og mennesker har samme opbygning af
generne. Men de er bl.a. med til at bestemme, hvordan vi er, og
hvordan vi opfører os,” siger han.
En visionær vejleder, Lars Bolund (i dag professor på instituttet),
fik sidst i 1980’erne gelejdet Thomas G. Jensen, der var nyuddannet læge, ind i genforskningen. De to var nogle af de første til at
forske i genterapi herhjemme.
Læs hele artiklen på fuau.dk
Mød Thomas G. Jensen til forelæsningsrækken ’Medicin på et
semester (se s. 33).
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Natur
og univers

Naturvidenskabens detektiver

Altings begyndelse

Holdnummer: 2022-294

Holdnummer: 2022-145

Tid: 1/9, 5 tirsdage, kl. 17.30-19.15

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

Oplev Danmarks natur:
Botaniktur til Brobæk Mose
ved Gentofte Sø

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Pris: 795 kr., studerende 445 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

Holdnummer: 2022-358

Vi fascineres gang på gang af både krimiserier
og kriminalromaner. Men for flere forskere og
eksperter er det virkelighed. De arbejder hele
tiden på at hjælpe politiet med opklaringsarbejdet i både store og små kriminalsager. Få
et unikt indblik i, hvordan naturvidenskabens
eksperter arbejder som detektiver i kriminalitetens verden og hjælper med opklaringen af
selv de mest komplicerede mordgåder.

Det er svært ikke at fortabe sig i naturvidenskabens fascinerende forklaringer på vores
tilstedeværelse i verden. Men hvordan er
egentlig historien om altings begyndelse, når
den bliver belyst af forskellige fagligheder? I
denne forelæsningsrække bliver du klogere på
altings begyndelse – både som den beskrives
i naturvidenskaben, som den fortolkes i religionerne, og som den graves frem i arkæologien
og historiebøgerne.

01/09: Behandlet, påvirket eller forgiftet?
– retskemi. Martin Worm-Leonhard,
retskemiker, Syddansk Universitet
08/09: Tænder som kilde til detaljerede
beviser hos både levende og døde
– retsodontologi. Dorthe Arenholt
Bindslev, adjungeret professor,
specialtandlæge, Aarhus Universitet
15/09: Forbryderens usynlige spor
– retsgenetik. Bo Thisted Simonsen,
afdelingsleder på Afdeling for Retsgenetik, Københavns Universitet
22/09: Maddiker, fluer og tiden efter dødens
indtræden – retsentomologi. Thomas
Pape, lektor og kurator, Statens Naturhistoriske Museum
29/09: Hvad den døde krop afslører
– retsmedicin. Asser Hedegård
Thomsen, speciallæge i retsmedicin,
Aarhus Universitet

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 medier,
Københavns Universitet
06/10: Nu er vi her – hvad er så meningen
med det? Mia Skjold Tvede Henriksen, ph.d. i pædagogisk filosofi,
Aarhus Universitet

Tid: 6/9, 1 søndag, kl. 10.00-14.00
Pris: 335 kr., studerende 205 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: Se hjemmesiden for præcist
mødested
Underviser: Irina Goldberg, ph.d. i
botanik

Efteråret er lige begyndt, og selv om
der bliver færre blomster at se, er det
stadig højsæson for botanikken. Kom
med på botaniktur til Brobæk Mose
ved Gentofte Sø, et varieret område
med sumpskov, pilemose, eng og kildevæld, som trods sin beliggenhed
midt i Storkøbenhavn rummer mange spændende plantearter. Brobæk
Mose er en del af et Natura2000-område og er fredet. På turen lærer vi om
de forskellige naturtyper og de plantearter, der knytter sig til dem, samt
hvordan Habitatdirektivet og fredningen er med til at beskytte dem.
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30 år med Hubble-teleskopet

Universets fundamentale kræfter

Velkommen til fremtiden

Holdnummer: 2022-309

Holdnummer: 2022-029

Holdnummer: 2022-112

Tid: 3/10, 1 lørdag, kl. 10.15-14.15

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

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

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

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

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

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

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

Det er 30 år siden Hubble-teleskopet blev
sendt ud i rummet, og det har siden spillet en
afgørende rolle for astronomiens udvikling.
Hubble har vist os universet, som det ser ud,
når udsigten ikke hæmmes af atmosfæren og
skyer. Lige fra storme på den fjerne Neptun og
sammenstødende galakser til stjerners fødsel
og død. Men Hubble er blot ét blandt en lang
serie af rumteleskoper. Langt de fleste andre
teleskoper ser ikke universet i synligt lys, men i
andre bølgelængder – og det skaber mulighed
for helt andre opdagelser. I denne forelæsning
vil vi se på, hvad de store rumteleskoper har
bidraget med.

Ny medicin fra planter
Holdnummer: 2022-042
Tid: 19/10-26/10, 2 mandage, kl. 17.15-19.00,
og 29/10, 1 torsdag, kl. 16.30-18.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164
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? Få
en indføring i plantemedicinens historie, botanik og ny forskning i planters lægemiddelpotentiale. Sidste undervisningsgang er en rundvisning på NaturMedicinsk Museum.

Alt i verden er påvirket af fire fundamentale
kræfter – den elektromagnetiske kraft, den
svage og 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. Men hvordan
kan to protoner være lige ved siden af hinanden, selvom de frastøder hinanden? Hvordan
kan vi se kræfternes effekt? Og kan alle fire
kræfter samles i strengteorien? Få svar på dette og meget mere, når et stærkt hold forskere
sætter fokus på de fire fundamentale kræfter
og de nyeste opdagelser, der involverer dem.
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 kosmologi,
Niels Bohr Institutet, Københavns
Universitet

”’Naturvidenskabernes
detektiver’ bestod af meget
interessante foredrag
af gode, engagerede
og underholdende
foredragsholdere.”
Deltagerkommentar på
’Naturvidenskabens detektiver’
(se hold s. 36)
Bente, 59 år, IT-forretningsarkitekt

Det er svært at spå om fremtiden,
og det er ikke blevet lettere med
udviklingen af moderne teknologier
og med de klimaudfordringer, vi står
over for. Hvordan kommer kunstig intelligens til at påvirke vores hverdag
og arbejdsliv i fremtiden? Bliver vi en
verden fuld af genmodificerede mennesker, der spiser genmodificerede
fødevarer, og hvilke etiske overvejelser er der i det? Og hvad med klimaet? Vær med, når en række eksperter
sætter spot på fremtidens tendenser
og udfordringer, og hvilket liv vi kommer til at leve.
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
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Alt, hvad du bør vide om
Danmarks natur

Naturen venter lige uden for døren. Bliv klogere på naturen og dens oplevelser. Som her til
Århundredets Festival 2020, hvor der var fokus
på ’Alene i Vildmarken’.

Holdnummer: 2022-246
Tid: 22/10, 9 torsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 1195 kr., studerende 625 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164

Naturen er alle steder, har sit helt
eget liv. Den er vild, frodig og føles
uendelig, men den er samtidig indikator for biodiversitetskrise, klimaændringer og ressourceudtømning.
Forelæsningsrækken gør dig klogere
på den natur, der venter lige uden for
døren, og den måde, den spiller ind i
hele verdens økosystem på.
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 Kunstakademis Skoler for Arkitektur,
Design og Konservering
17/12: Trækfugle. Mark Desholm,
ph.d. i vildtbiologi, Dansk
Ornitologisk Forening

Tre store spørgsmål om universet

Bæredygtig energi

Holdnummer: 2022-296

Holdnummer: 2022-284

Tid: 8/11, 1 søndag, kl. 10.15-16.15

Tid: 19/11, 5 torsdage, kl. 19.30-21.15

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

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

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

Når vi kigger op i det enorme himmelrum med
stjerner og planeter, kan vi glæde os over alt
det, vi takket være forskningen ved om universet. Men samtidig stilles der konstant nye
spørgsmål. Hvordan kunne universet opstå ud
af ingenting? Har sorte huller betydning for
Jordens tilblivelse og livets opståen, som vi
kender det? Og med et ukendt antal planeter
i universet, er der så kloder som vores derude?
Denne dag gør eksperterne dig klogere på tre
af astronomiens store spørgsmål. Vær med, og
få ny viden med hjem.

Vidste du, at 70 % af verdens energiforbrug i
dag kommer fra fossile brændstoffer? Den andel arbejder man på at reducere til fordel for
bæredygtig energi som fx sol- og vindenergi.
Men omstillingen er krævende, da verdens
energiforbrug fortsat stiger med befolkningstilvæksten. I fremtiden vil verdens energisystemer gennemgå kolossale forandringer, og
energisystemernes bæredygtighed vil have
afgørende betydning. Men hvor langt er vi
med at kunne udnytte de vedvarende kilder?
En række forskere fra DTU, der er førende i
Europa inden for forskning i bæredygtig energi, guider dig igennem både mulighederne og
udfordringerne ved de forskellige energityper.

10.15:

Hvad er Higgs-partiklen, og hvilken
betydning har elementarpartikler for forståelsen af universet?
Stefania Xella, lektor i eksperimentel
subatomar fysik, Niels Bohr Institutet,
Københavns Universitet
12.30: Hvad er sorte huller, og hvordan
påvirker de vores verden? Marianne
Vestergaard, lektor i astrofysik,
Niels Bohr Institutet, Københavns
Universitet
14.30: Jagten på exoplaneter – findes der
kloder som vores? Gunver Lystbæk
Vestergård, ph.d. i videnskabskommunikation og videnskabsjournalist,
Weekendavisen

19/11:

26/11:

03/12:

10/12:

17/12:

Vindenergi. Jens Nørkær Sørensen,
professor i vindenergi, Danmarks
Tekniske Universitet
Solenergi. Sune Thorsteinsson,
projektleder i fotonik, Danmarks
Tekniske Universitet
Geotermisk energi (på letforståeligt
engelsk). Ivanka Orozova Bekkevold,
seniorforsker i geofysik, ph.d.,
Danmarks Tekniske Universitet
Opbevaring af energi. Anne Hauch,
studieleder, professor i energikonvertering og -lagring, Danmarks Tekniske
Universitet
Bæredygtig bioenergi. Jesper
Ahrenfeldt, seniorforsker i kemiteknik,
Danmarks Tekniske Universitet
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Det periodiske system
fra Ac til Zr

En verden under overfladen

Tid: 21/11, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00

Holdnummer: 2022-297

Tid: 18/1, 5 mandage, kl. 17.30-19.15

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.

Tid: 30/11, 1 mandag, kl. 17.30-19.15

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

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

Pris: 195 kr., studerende 145 kr.

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

Kvantefysik og filosofi
Holdnummer: 2022-109

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. Hvad fortæller kvantefysikken os om verden, og hvad er de
filosofiske konsekvenser heraf?

Mineraler – fra kvarts
og feldspat til guld og
ædelsten
Holdnummer: 2022-082
Tid: 21-22/11, 1 weekend, kl. 10.00-16.00
Pris: 895 kr., studerende 545 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 absolut uundværlige
som råstoffer. Alt i alt kender man
ca. 5000 forskellige mineraler. Flere
hundrede af dem er af stor teknisk
betydning, mens omkring 20 mineraler udgør ca. 98 % af hele den faste
jord. Kendskabet til netop disse 20
mineraler muliggør at karakterisere
og bestemme alle gængse bjergarter. Mineraler er krystaller. Derfor vil
vi først beskæftige os med krystaller, deres symmetrier og former, og
hvordan de vokser. Derefter ser vi på
mineralers kemiske og strukturelle
kendetegn og på deres dannelsesbetingelser og tekniske anvendelser.
Forelæsningerne ledsages af øvelser,
hvor vi lærer at anvende metoder til
en sikker mineralbestemmelse.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164
Underviser: Ulla Gro Nielsen, lektor i
fysik og kemi, Syddansk Universitet

I 2019 var det 150 år siden, at den
russiske kemiker Dmitrij Mendelejev
placerede alle de kendte grundstoffer
efter deres egenskaber og atomvægt
i det periodiske system. Det gav en
del tomme pladser i tabellen til dengang ukendte grundstoffer, der dog
efterfølgende er blevet fundet. Få
forklaringen på, hvorfor det periodiske system er kemikerens bibel, og gå
på opdagelse i den fascinerende information, der gemmer sig i systemet.

To fag, et emne:
Hvad er køn?
Holdnummer: 2022-357
Tid: 16/12, 1 onsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C,
lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166
for gangbesværede), Tuborgvej 164

Kønsdebatten raser som aldrig før,
og hvor mange mener, at der kun
findes to køn, en mand og en kvinde,
vil andre tilføje et tredje, transpersonen, og nogle vil argumentere for, at
vi kan tælle helt op til 71 forskellige
køn. Nogle mener, at det kun er biologisk betinget, og andre mener, at det
er skabt af historien og kulturen. Til
denne tværfaglige aften sætter vi fokus på køn fra to forskellige fagligheder, den biologiske og den filosofiske.
17.30: Biologien om køn.
Katharina Maria Main,
professor ved Afdeling for
Vækst og Reproduktion,
Rigshospitalet
19.45: Filosofien om køn.
Mia Skjold Tvede Henriksen,
ph.d. i pædagogisk filosofi,
Aarhus Universitet
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Holdnummer: 2112-042

Omkring 70 % af Jordens overflade består af hav, men
livet under havets overflade er et mysterium for de fleste. Her lever forunderlige fisk, planter og pattedyr, der
er helt afhængige af det salte vand. Havet rummer en
meget varieret biodiversitet og har stor betydning for
stofomsætning og klima. Samtidig er havet også let påvirkeligt af menneskelig aktivitet og forurening – og store stykker plastik og mikroplastik ender ofte i de marine
områder. Kom med forskerne på dybt vand, og bliv klogere på det liv, der udspiller sig under havets overflade.
18/01: Planter. Birgit Olesen, lektor i akvatisk biologi,
Aarhus Universitet, og Dorte Krause-Jensen,
seniorforsker i marin økologi, Aarhus Universitet
25/01: Fisk. Peter Grønkjær, lektor i akvatisk biologi,
Aarhus Universitet
01/02: Dybhavet. Ronnie N. Glud, professor i biogeokemi, Syddansk Universitet
08/02: Havpattedyr. Jakob Tougaard, seniorforsker i
havpattedyrforskning, Aarhus Universitet
15/02: Plastik. Nanna Hartmann, seniorforsker i
økotoksikologiske effekter af mikroplast og
nanomaterialer, Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens digitale teknologier
Holdnummer: 2112-166
Tid: 19/1, 4 tirsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 595 kr., studerende 325 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,
om du er ved at blive syg, hvor dine briller viser data om
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 vi når knap nok at forstå teknologierne, før de spås at få en enorm indflydelse på vores fremtid. Hør om nogle af de digitale teknologier, som
eksperterne mener vil ændre vores hverdag markant.
19/01: Big data. Bjarne Kjær Ersbøll, professor og
sektionsleder ved DTU Compute, Danmarks
Tekniske Universitet
26/01: Blockchain. Kim Peiter Jørgensen, videnskabelig assistent, IT-Universitetet i København
02/02: Kunstig intelligens. Martin Mose Bentzen,
lektor, DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet
09/02: Internet of Things (IoT). Sarah Renée Ruepp,
lektor i telekommunikation, Danmarks Tekniske
Universitet, og Martin Nordal Petersen, lektor i
telekommunikation, Danmarks Tekniske Universitet
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Universets gåder

På skattejagt i naturen

Aben, der blev verdens herre

Holdnummer: 2112-148

Holdnummer: 2112-156

Holdnummer: 2112-140

Tid: 20/1, 6 onsdage, kl. 17.30-19.15

Tid: 22/2, 5 mandage, kl. 17.15-19.00

Tid: 7/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

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

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

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

Kompetente videnskabsmænd og
-kvinder har gennem historien dedikeret deres liv til at løse universets
mange gåder. Men med nye opdagelser og løste gåder følger ofte en
række nye spørgsmål. Der er stadig
meget, vi ikke ved endnu. Og det er
måske ikke så underligt, da universet
er 13,7 milliarder år gammelt og fyldt
med mere end 100 milliarder galakser. Hver dag arbejder forskerne på
at komme lidt tættere på at løse gåderne, og i denne forelæsningsrække
får du mulighed for at høre om en
stribe af dem.

De fleste af os har nok fantaseret om
at finde værdier på adrenalinfyldte
skattejagter, der er Indiana Jones
værdige. Naturen i sig selv gemmer
på rigtig mange interessante skatte
i form af bl.a. fossiler og rav. I denne
forelæsningsrække skal vi møde en
række eksperter, der har gjort skattejagt i naturen til en del af deres professionelle virke. Hør om deres vildeste opdagelser, få tips til de bedste
steder at gå på skattejagt i Danmark,
og bliv klogere på arbejdet med danekræ, der kan give os helt uvurderlige oplysninger om den geologiske og
biologiske udvikling – og sågar om
det ydre rum.

20/01: Er der liv på andre planeter?
Mia Lundkvist, postdoc i
fysik og astronomi, Aarhus
Universitet
27/01: Ved vi alt om vores eget
solsystem? Ole Eggers
Bjælde, astrofysiker og
undervisningsudvikler,
Aarhus Universitet
03/02: Hvordan er vores egen
galakse blevet til? Amalie
Stokholm, ph.d.-studerende
i fysik og astronomi, Aarhus
Universitet
10/02: Hvordan skete big bang?
Michael J.D. Linden-Vørnle,
astrofysiker og chefkonsulent, DTU Space
17/02: Hvordan ser mørkt stof ud
– og hvad er dets egenskaber? Steen Harle Hansen,
lektor i astrofysik, Niels
Bohr Institutet, Københavns
Universitet
24/02: Hvad er der inden i et sort
hul? Troels Harmark, lektor
i teoretisk partikelfysik
og kosmologi, Niels Bohr
Institutet, Københavns
Universitet

22/02: Danekræ – enestående fossiler, mageløse meteoritter
og sjældne krystaller.
Bent Erik Kramer Lindow,
palæontolog, Statens Naturhistoriske Museum
01/03: Rav – et vindue til fortiden.
Anders Leth Damgaard,
ravforsker og formand for
Den Danske Ravklub
08/03: Fossiljagt i Danmark
– hvad kan du finde og
hvor? Line Henriette Broen,
geolog, Aarhus Kommune
15/03: Forstenede dyrespor
– et øjebliksbillede af det
forhistoriske liv. Jesper
Milàn, ph.d. i geologi og
museumsinspektør, Geomuseum Faxe
22/03: Danmarks dybe fortid:
Fossile fisk fra moleret. Ane Elise Schrøder,
erhvervsPhD-studerende i
palæontologi, Museum Mors
og Statens Naturhistoriske
Museum, Københavns Universitet

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 menneskearter kan man kun opstille sandsynlige forløb. Denne dag ser vi nærmere på
menneskets evolution. For hvordan endte en abe med at
blive verdens hersker? 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. Vi kommer også omkring
det sociale menneske, sprog, landbrug, beherskelse af
ilden og tæmningen af vilde dyr som fx ulven. Undervisningen tager afsæt i ’Evolutionens menneske – menneskets evolution’ (Aarhus Universitetsforlag).

Kemiske eksperimenter
– prøv gerne dette derhjemme
Holdnummer: 2112-024
Tid: 14/3, 1 søndag, kl. 12.30-16.00
Pris: 335 kr., studerende 205 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 i praksis. Forløbet henvender sig både til undervisere og de
nysgerrige, der gerne vil prøve at have eksperimenterne
i egne hænder. Undervisningen tager afsæt i bogen ’169
kemiske eksperimenter’ (Aarhus Universitetsforlag).

Tilmeld dig på
Folkeuniversitetetets
hjemmeside
www.fuau.dk
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Bjergarter – Jordens byggesten
Holdnummer: 2112-115

Forbløffende
naturfænomener

Tid: 20-21/3, 1 weekend, kl. 10.15-16.15

Holdnummer: 2112-300

Pris: 895 kr., studerende 545 kr. (inkl. kompendium)
Maks. 24 deltagere
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Hans Dieter Zimmermann, lektor emeritus i
geologi, Aarhus Universitet

Bjergarterne er Jordens byggesten og uundværlige som
råstoffer. Nogle bjergarter dannes i stor dybde, andre på
Jordens overflade. Nogle er milliarder år gamle, mens
andre dannes i dette øjeblik. Hvordan har bjergarterne
udviklet sig? Hvad gør dem så forskellige? Hvilke metoder bruger geologerne til at undersøge bjergarter og for
at finde ud af, hvordan de ”ser ud indeni”? Få de vigtigste
bjergarter beskrevet mineralogisk og teksturelt og sat i
relation til deres udgangssammensætninger og dannelsesprocesser. I den praktiske del af forløbet kommer du
til at arbejde med 20-30 forskellige håndstykker.

Klima i fortid, nutid og fremtid
Holdnummer: 2112-264
Tid: 7/4, 6 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174,
Tuborgvej 164

Vi sveder i de varme somre, ser hjerteskærende naturdokumentarer, og svenske Greta 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 klimaeksperter tager fat ved
roden af udfordringerne og ser på både store og små
løsningsmuligheder.
07/04: Hvad er klima? Om Jordens klimasystemer og
de store kredsløb. Jens Olaf Pepke Pedersen,
seniorforsker i klimaændringer, DTU Space
14/04: Klimaforandringer i historisk perspektiv.
Mads Faurschou Knudsen, lektor i geoscience,
Aarhus Universitet
21/04: Naturens reaktioner på klimaforandringerne.
Naia Morueta-Holme, adjunkt i makroøkologi,
Statens Naturhistoriske Museum, Københavns
Universitet
28/04: Nøglen til bæredygtig adfærd. Simon Elsborg
Nygaard, konsulent, ph.d. og ekstern lektor i
bæredygtighedspsykologi, Aarhus Universitet
05/05: Lysegrønt håb – klimaetiske tanker. Mickey
Gjerris, cand.theol., lektor i bioetik, Københavns
Universitet
12/05: Kan teknologien standse klimaforandringerne?
Philip Loldrup Fosbøl, lektor i kemiteknik, Danmarks Tekniske Universitet

Tid: 12/4, 6 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164

Naturen er ganske enkelt fantastisk!
Vi forbløffes gang på gang af nye
opdagelser – nogle er kilde til forundring, mens andre giver os fornyet inspiration inden for bl.a. teknologi og
sundhed. I denne forelæsningsrække
tager en række forskere og eksperter
dig med på en overraskende rundtur
blandt naturens mange forbløffende
fænomener. Lad forskere og eksperter give dig store øjne og måbende
mund, når de belyser nogle af naturens genialiteter!
12/04: Dyrenes fantastiske fysiologi.
Mads Frost Bertelsen, dyrlæge og adjungeret professor
i zoologisk medicin, Zoo
København og Københavns
Universitet
19/04: Trækfuglenes gåder. Mark
Desholm, ph.d. i vildtbiologi,
Dansk Ornitologisk Forening
26/04: Kabelbakterier – levende
ledninger. Casper Thorup,
ph.d.-studerende i mikrobiologi, Aarhus Universitet
03/05: Bioinspirerede materialer –
teknologi med naturen som
forbillede. Henrik Birkedal,
lektor, Institut for Kemi og
iNANO, Aarhus Universitet
10/05: Verdens vilde vejr. John
Cappelen, seniorklimatolog,
Danmarks Meteorologiske
Institut
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”Det er ikke svært
at forstå, hvorfor
vi fascineres af
trækfugle. Jeg tror
ikke, at der findes et
menneske på Jorden,
der ikke ville kigge
op med begejstring
og forundring, hvis
en stor flok traner
fløj skrigende hen
over hovedet på
vedkommende.”
Mark Desholm
Ph.d. i vildtbiologi, Dansk
Ornitologisk Forening

Danmarks natur:
Lær planterne at kende
Holdnummer: 2112-078
Tid: 27/4, 6 tirsdage, kl. 17.30-19.15
(OBS: under feltturene kl. 17.30-20.00)
Pris: 1075 kr., studerende 565 kr.
Maks. 25 deltagere
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D168a, Tuborgvej 164
Underviser: Irina Goldberg, ph.d. i
botanik

Bliv introduceret til botanikkens verden og fortrolig med ofte brugte fagtermer og en række karakteristiske
plantearter. Undervisningen foregår
i en vekselvirkning mellem forelæsninger, øvelser og ture ud i felten.
Forløbet er tilrettelagt således, at du
som deltager kan opbygge en fortrolighed ved bestemmelse af planter.
Du vil blive præsenteret for nogle af
de mest almindelige, danske arter. Og
samtidig vil du blive introduceret for
og selv afprøve værktøjer til at artsbestemme planterne, og i sidste ende
blive bedre til at genkende dem i naturen ud fra få kendetegn.
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Sommeruniversitet 2021
Folkeuniversitetet byder i juni 2021 på dage med store vidensoplevelser.

Kunst og erkendelse

Universet – fra big bang til Beethoven

Holdnummer: 2112-162

Holdnummer: 2112-122

Tid: 22/6, 1 tirsdag, kl. 10.00-16.00

Tid: 22/6, 1 tirsdag, kl. 10.30-16.30

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

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

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

Underviser: Hans Jørgen Frederiksen, lektor emeritus i kunsthistorie,
Aarhus Universitet

Underviser: Michael J.D. Linden-Vørnle, astrofysiker og chefkonsulent, DTU Space

Hvad er det, billedkunsten kan – ikke alene i forhold til andre
kunstarter, men også i forhold til fx videnskab, tro og filosofi?
Hvad har man i forskellige perioder af historien forbundet med
det, vi kalder kunst, og hvad har kunsten demonstreret som sine
potentialer og begrænsninger? Bliv klogere på, hvad kunst er, og
hvad kunst kan, når vi søger svar på disse og lignende spørgsmål
belyst med udgangspunkt i konkrete kunsthistoriske nedslag i
værker og holdninger fra oldtid til nutid og med særlig interesse
for de store paradigmatiske ændringer, der har fundet sted.

Hvad skete der i big bang? Hvad bliver universets skæbne? Lever
vi i virkeligheden i et multivers med uendeligt mange parallelle
universer? Tag med på en forunderlig rejse ud i universet, når vi
stiller skarpt på en række af de store spørgsmål inden for kosmologien og præsenterer vores nuværende forståelse af, hvordan
verden har udviklet sig fra big bang og frem til i dag – en rejse
forbi stjerner og planeter, der fødes i glødende skyer af gas og
støv, gigantiske sorte huller i midten af enorme galakser samt de
mystiske ingredienser, som dominerer vores univers: mørkt stof
og mørk energi.

Stoisk ro i hverdagen
Holdnummer: 2112-163

Sharia, islam og demokrati i Europa

Tid: 22/6, 1 tirsdag, kl. 10.15-16.15

Holdnummer: 2112-165

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Tid: 23/6, 1 onsdag, kl. 10.00-16.00

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

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Underviser: Anders Dræby, ph.d. i eksistentiel terapi, cand.mag i
idéhistorie og filosofi, master i humanistisk sundhedsvidenskab

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

Det moderne samfund stiller store krav til det enkelte menneskes
udvikling, og for mange af os bliver hverdagen et kapløb med tiden, når vi på én gang skal være den perfekte forælder, den udviklingsorienterede medarbejder og det selvbevidste menneske,
der holder krop og sind i topform. Tempoet kan blive så højt, at
vi helt mister fokus og overblik – og til tider også os selv. Bliv
grundigt introduceret til stoicismens livsfilosofi, og hør, hvad den
stoiske tilgang har at tilbyde det moderne menneske, som lever i
en foranderlig verden.

Underviser: Niels Valdemar Vinding, postdoc i islamiske studier,
Københavns Universitet

Islamisk ret, sharia, og dens forhold til demokrati står som noget af det mest kontroversielle i debatten om islam i Europa og
Danmark. For muslimer er sharia en ufravigelig del af religionen,
men for mange politikere og debattører er sharia uforenelig med
demokrati. Samtidig foregår der en stor kamp inden for islam om,
hvordan sharia skal forstås, og hvad den foreskriver. Så hvad er islamisk ret egentlig? Hvad er forholdet mellem islam, islamisme og
sharia? Hvordan forstås islamisk ret i samfundsdebatten i Danmark og Europa? Og hvordan kommer muslimers retsforståelse
til udtryk i vestlige samfund?
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Tag fx med astrofysiker Michael J.D. Linden-Vørnle på en
forunderlig rejse ud i universet, når vi stiller skarpt på en
række af de store spørgsmål inden for kosmologien og præsenterer vores nuværende forståelse af, hvordan verden har
udviklet sig fra big bang og frem til i dag.

Den kreative hjerne
Holdnummer: 2112-130

Kierkegaard og Løgstrup
– Danmarks store eksistenstænkere

Tid: 23/6, 1 onsdag, kl. 10.15-16.15

Holdnummer: 2112-127

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, Tuborgvej 164
Undervisere: Ole Lauridsen, lektor emeritus i undervisning og
læring, Aarhus Universitet, og Lærke Egefjord, læge, forfatter og
billedkunstner

Nogle mennesker er kreative, andre er det ikke. Men hvad er kreativitet overhovedet, og hvordan opstår den? 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
kendte skikkelser som bl.a. van Gogh, Mozart og maleren Ovartaci.

Firenze og Venedig
– de første moderne byer i verden
Holdnummer: 2112-167
Tid: 23/6, 1 onsdag, kl. 10.30-16.30
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, Tuborgvej 164
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, lektor, cand.mag. i historie,
filosofi og samfundsfag

Et centralt historisk område i Europa er Norditalien. Her ligger
en række dragende byer, der med deres kirker, bymure og lange fortid fortæller om et afgørende kapitel i Europas historie. Fra
1100- til 1500-tallet gennemgik byerne en intens politisk, social
og økonomisk udvikling, der satte et blivende fingeraftryk på verdenshistorien. Byernes rivalisering, samarbejde og krig med hinanden og omverdenen frigjorde nye dimensioner af menneskets
forståelse af sig selv, staten og samfundet, og bystaterne blev
Europas centrum for kunst, politisk teori, innovation og økonomisk foretagsomhed.

Tid: 24/6, 1 torsdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, Tuborgvej 164
Underviser: Bjørn Rabjerg, adjunkt i religionsfilosofi, Aarhus
Universitet

Søren Kierkegaard og K.E. Løgstrup er to af Danmarks største
eksistenstænkere og kulturkritikere. Deres 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. Selvom Løgstrup starter stærkt påvirket
af Kierkegaard, udvikler han sig til en af Kierkegaards største kritikere. Begge er de interesserede i at forstå menneskets eksistens,
men Løgstrup vender sig imod den eksistentialisme, som Kierkegaard har spillet en rolle for.

Hvordan får vi mere ud af litteratur?
Holdnummer: 2112-138
Tid: 24/6, 1 torsdag, kl. 10.30-14.30
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, Tuborgvej 164
Underviser: Anders Østergaard, ekstern lektor i litteratur,
Københavns Universitet

Hvad er det særlige, litteraturen har at tilbyde os? Hvad optager
os, når vi læser? Får vi det hele med? Meningen med denne dag
er at skærpe vores udbytte, når vi læser. Vi sætter fokus på litteraturens forskellige måder at rive os med på, at lege med os, drille
os, at udvide vores horisont. Vi vil både se på, hvad litteratur har
tilfælles med kunst, psykologi og filosofi m.m. – og på, hvad der er
dens helt særlige udtryksmåde. En vifte af gode tekster foldes ud
og krydres med billeder og videoeksempler fra film, skuespil m.m.
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Religion
og filosofi

Gå dig klog
– i Grundtvigs fodspor

Græsk-romersk mytologi

Gå dig klog – filosofisk vandretur

Holdnummer: 2022-114

Holdnummer: 2022-223

Holdnummer: 2022-126

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

Tid: 13/9, 1 søndag, kl. 13.00-15.00

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Pris: 195 kr., studerende 145 kr.

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

Maks. 25 deltagere

Tid: 20/8, 1 torsdag, kl. 15.30-17.30
Pris: 235 kr.
Maks. 25 deltagere
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. Følg
med på byvandring i Grundtvigs
fodspor, og få et indblik i Grundtvig som både politiker, folkeoplyser,
præst og digter.

Fra græsk og romersk mytologi har vi fået en
række begreber, skikkelser og historier, som
godt 3000 år efter stadig fascinerer og inspirerer. Fx begreber som kosmos og kaos, skikkelser som Apollon og Dionysos og historier
om Odysseus’ lange rejse hjem til Ithaka. Disse
begreber, skikkelser og historier har givet stof
til digtere og billedkunstnere fra antikken over
middelalderen og renæssancen 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
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

Mødested: Foran Dronning Louises Thehus,
Ved Slotshaven 12 (det stråtækte hus for enden
af stien)
Underviser: Carsten Fogh Nielsen, adjunkt i
pædagogisk filosofi, Aarhus Universitet

Vandring har for mange filosoffer været et redskab til at bevæge tankerne, finde inspiration
og få sat gang i samspillet mellem krop og sind.
Vær med, når vi sætter farten ned i selskab
med filosof Carsten Fogh Nielsen og drager
på en filosofisk vandretur i smukke omgivelser
ved Bernstorff Slotshave. Få indblik i filosofien på en eftermiddag med tænksom filosofisk
vandring.

”’Gå dig klog - filosofisk
vandretur’ i Aarhusgadekvarteret ved Nordhavnen
i København var en
fornøjelig gåtur i en ny
bydel, hvor jeg ellers ikke
kommer.”
Deltagerkommentar på ’Gå dig
klog – filosofisk vandretur’
Agnes, 76 år, pensionist

RELIGION OG FILOSOFI
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Tænk dig om

Hvad enhver dansker bør vide

Holdnummer: 2022-005

Holdnummer: 2022-097

Tid: 26/9, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15

Tid: 19/10, 8 mandage, kl. 17.30-19.15

Eftermiddage i Park Bio
på Østerbro: Et menneske
af kvalitet

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Pris: 1075 kr., studerende 565 kr.

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

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

Holdnummer: 2022-341

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. Derfor
er det en uundværlig evne at kunne
identificere, evaluere og konstruere
argumenter på effektiv vis. Det er en
af filosofiens spidskompetencer, og
filosofien kan lære dig at skabe gode
argumenter ved at tænke dig om.

Hvad bør man læse, høre, se eller smage, før man dør?
På Folkeuniversitetet har vi inviteret nogle af landets
dygtigste forskere til at give deres bud på, hvad der er
grundlæggende at vide inden for deres fag. Få overblik
over milepæle, begivenheder og personer, som revolutionerede menneskets tilværelse og ændrede verden.
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: 595 kr., studerende 325 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165,
Tuborgvej 164
Underviser: Philippe Provencal, akademisk medarbejder
på Statens Naturhistoriske Museum

Islam fylder meget i mediebilledet, der ofte præsenterer
islam som en religion med et forældet samfundssyn. Men
islam har altid udviklet sig i forhold til den historiske proces. I løbet af 1800- og 1900-tallet udviklede islamiske
teologer tanker, som skulle sætte islam i overensstemmelse med vestlige tanker om modernitet og fremskridt.
De moderne tanker vakte oprør i visse grupper, der som
modreaktion udviklede fundamentalismen, der endte
med at få stor indflydelse. De moderne og liberale tanker
lever imidlertid stadig videre. Få indblik i islams udvikling.
Forelæsningerne er baseret på bogen ’Modene islam’
(U Press)

Tid: 20/10, 8 tirsdage, kl. 12.15-14.00
Pris: 1075 kr., studerende 565 kr.
Sted: Park Bio, Østerbrogade 79,
2100 København

Siden antikken har filosoffer, teologer
og tænkere funderet over menneskelivets værdi. De har overvejet, hvilke
dyder vi bør stræbe efter. Både for
at skabe gode relationer til kollegaer, venner, kærester og familie, men
også som fundamentet til et samfund, vi har lyst til at dele med hinanden. Bliv introduceret til, hvad historiens tænkere har tænkt om en række
udvalgte, menneskelige kvaliteter.
Og få større indsigt i, hvad der kendetegner et menneske – af kvalitet.
20/10: Dannelse. Carsten Fogh Nielsen, adjunkt i pædagogisk
filosofi, Aarhus Universitet
27/10: Empati. Anders Dræby, ph.d.
i eksistentiel terapi, cand.
mag. i idéhistorie og filosofi,
master i humanistisk sundhedsvidenskab
03/11: Mod. Hans Fink, docent
emeritus i filosofi, Aarhus
Universitet
10/11: Taknemmelighed. Anders
Dræby, ph.d. i eksistentiel terapi, cand.mag. i idéhistorie
og filosofi, master i humanistisk sundhedsvidenskab
17/11: Mening. Anders Dræby,
ph.d. i eksistentiel terapi,
cand.mag. i idéhistorie og
filosofi, master i humanistisk
sundhedsvidenskab
24/11: Generøsitet. Kasper
Lysemose, postdoc i filosofi,
Aarhus Universitet
01/12: Humor. Anne Engedal, cand.
mag. i filosofi og direktør,
Videnslyd
08/12: Myndighed. Carsten Fogh
Nielsen, adjunkt i pædagogisk filosofi, Aarhus Universitet
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Værklæsning: Markusevangeliet
Holdnummer: 2022-139
Tid: 20/10, 5 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
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 Jesu
liv og død. Markus skabte hermed den litterære genre,
som et Jesusevangelium er. Det er overfladisk set også
det enkleste evangelium af de fire i Det Nye Testamente. Men det er 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. Bliv guidet gennem evangeliet, og få
vist, hvor gennemkonstrueret Markusevangeliet i virkeligheden er. Alle kan være med.
20/10:
27/10:
03/11:
10/11:
17/11:

Markusevangeliet, kapitel 1-4
Markusevangeliet, kapitel 5-8,26
Markusevangeliet, kapitel 8,27-10
Markusevangeliet, kapitel 11-13
Markusevangeliet, kapitel 14-16

Spørg filosofien om liv og død
Holdnummer: 2022-219
Tid: 20/10, 6 tirsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174,
Tuborgvej 164

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 form for forståelse. Kom til seks aftener om
liv og død. Det giver god mening.
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

Jürgen Habermas
– samtalens tænker
Holdnummer: 2022-372
Tid: 21/10, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D168a, Tuborgvej 164

I 2019 udgav den 90-årige Jürgen
Habermas sit formentlig sidste hovedværk ’Også en filosofihistorie’.
Betragter man hele Habermas’ forfatterskab, er det tydeligt, at Habermas er samtalens tænker. For ham
er det gennem samtalen, vi søger
indbyrdes forståelse, selv om vi ikke
er ens eller enige. Også i Habermas’
sidste værk er samtalen i fokus. Kom
med, når vi introducerer Jürgen Habermas på baggrund af hans aktuelle
udgivelse og tidligere forfatterskab.
Bliv klogere på en af de helt store,
nulevende tænkere.
21/10: Teorien om den kommunikative handlen: Mulighederne for meningsfuldt
menneskeligt samvær.
Flemming Houe, mag.art. i
idéhistorie
28/10: Var det de religiøse sprogog tankeformer, der skabte
Det Moderne? En kritik af
Jürgen Habermas’ ’Auch
eine Geschichte der Philosophie’. Steen Nepper Larsen, lektor i uddannelsesvidenskab, Aarhus Universitet
04/11: Habermas’ politiske tænkning. Heine Andersen, professor emeritus i sociologi,
Københavns Universitet
11/11: Tro og viden: Et hegelsk
tema hos Habermas.
Niels Grønkjær, sognepræst
og dr. theol.

Kristendommens ABC
Holdnummer: 2022-138
Tid: 21/10, 7 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 950 kr., studerende 505 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 den dag i dag som et
monument for den skelsættende begivenhed, det var, at Danmark blev et
kristent land. Men hvad er det egentlig for en historie og tradition, som
danskerne er en del af? Få en grundig
indføring i kristendommens ABC.
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: Bibelen
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
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Bag om Mads & Monopolet
– hverdagens store
dilemmaer
Holdnummer: 2022-391
Tid: 21/10, 5 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C,
lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166
for gangbesværede), Tuborgvej 164

I ’Mads & Monopolet’ kan lytterne
hver weekend sende deres dilemmaer
ind til Mads Steffensen og Monopolet.
Dilemmaerne giver stof til eftertanke
om livets store, etiske spørgsmål, og
om 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’.
21/10: Introduktion: Mads & Monopolet i relief. Jens Sand
Østergaard, ph.d. i filosofi og
adjunkt, University College
Nordjylland, og Kristian
Alberto Lykke Cobos, undervisningsassistent i filosofi,
Aarhus Universitet
28/10: ’A-holdet’: Logik og
argumentation. Jens Sand
Østergaard, ph.d. i filosofi og
adjunkt, University College
Nordjylland
04/11: ’Djævlens advokat’: Retorik
og sprogpsykologi. Jens
Sand Østergaard, ph.d. i filosofi og adjunkt, University
College Nordjylland
11/11: ’Søren Pind-Reglen’: Etik
og moral. Kristian Alberto
Lykke Cobos, undervisningsassistent i filosofi, Aarhus
Universitet
18/11: ’Date aldrig en Preben’:
Følelser og værdier. Kristian
Alberto Lykke Cobos, undervisningsassistent i filosofi,
Aarhus Universitet

Få løst hverdagens dilemmaer med viden fra
forskningens verden som her til ’Mads & forskerpanelet’ under Hearts & Minds festivalen.

Værklæsning: Jean-Paul
Sartre ’Eksistentialisme er
en humanisme’

Fransk filosofi i det 20. århundrede

Holdnummer: 2022-221

Pris: 1075 kr., studerende 565 kr.

Tid: 22/10, 4 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 595 kr., studerende 325 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
er en hovedfigur i eksistentialismen.
Værket ’Eksistentialisme er en humanisme’ fremstiller hans grundlæggende tanker om eksistens, frihed,
ensomhed og forholdet til andre
mennesker. Vær med, når vi i fællesskab læser og diskuterer Jean-Paul
Sartres værk. Få en introduktion til
Sartre, hans tænkning og hans inspirationskilder som fx Kierkegaard og
Heidegger, og bliv præsenteret for
baggrunden for værkets tilblivelse
og dets virkningshistorie.
22/10: Eksistentialisme er en
humanisme, side 39-50
29/10: Eksistentialisme er en
humanisme, side 51-72
05/11: Eksistentialisme er en
humanisme, side 73-94
12/11: Eksistentialisme er en
humanisme, side 95-123

Holdnummer: 2022-164
Tid: 29/10, 8 torsdage, kl. 17.30-19.15
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164

Det 20. århundrede er verdenskrigenes, fremmedgørelsens og gudløshedens århundrede. Det er menneskerettigheder, feminisme og vestlig velfærd og dominans.
Det er ideologiernes kamp, psykoanalysens opkomst og
diskursbegrebets fødsel. Og så er det Frankrig på godt
og ondt. Hvis du vil forstå nyere filosofihistorie, moderne
samfundsteori og bredere kulturelle og samfundsmæssige diskussioner i dag, er 1900-tallets franske filosoffer
uomgængelige. Mød nogen af de mest indflydelsesrige personer i nyere filosofihistorie, og få en indføring i
1900-tallets markante filosofiske retninger.
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
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Store tanker om
menneskelige møder

Paulus

Holdnummer: 2022-165

Tid: 31/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Tid: 29/10, 7 torsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 950 kr., studerende 505 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164

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

Holdnummer: 2022-426
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor,
cand.mag. i historie og oberstløjtnant

Paulus er en af kristendommens vigtigste skikkelser – og uden en figur
som ham ville kristendommen næppe
have fået sin identitet og sin vældige
udbredelse. Bliv klogere på kristendommen, når vi sætter spot på Paulus, hans arbejde og hans skrifter. Du
må meget gerne medbringe Det Nye
Testamente.

”Platon og Aristoteles’ begreber
om det gode liv er afgørende
at kende til, hvis man
vil forstå grundlaget for
diskussionen af etik, politik og
menneskesyn også i nutidens
vestlige samfund.”
Morten Sørensen Thaning
Lektor i filosofi, Institut for ledelse, politik og
filosofi, Copenhagen Business School

Det meningsfulde liv
– ifølge filosofien og
psykologien

Det Gamle Testamente:
En religions forvandlinger

Holdnummer: 2022-290

Tid: 21/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Tid: 7/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 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 et godt liv? I løbet af de senere år er man i stigende grad begyndt
at forstå det som det meningsfulde
liv. Selv om vi i dag har materiel velstand, demokrati og bedre sundhed,
har vi imidlertid ikke nødvendigvis
en større mening med tilværelsen.
Stadig flere savner dybere sammenhæng og retning. Men hvad er livsmening for noget, og hvordan opnår
man et meningsfuldt liv? Vi bevæger
os igennem filosofiens og psykologiens forskellige svar på de spørgsmål
og kommer både omkring Jean-Paul
Sartre, Carl Gustav Jung, Viktor
Frankl og flere andre.

Holdnummer: 2022-288
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Hans Jørgen Lundager Jensen, professor i
religionsvidenskab, dr.theol., Aarhus Universitet

Én del af Det Gamle Testamente er fast forankret i den
nærorientalske oldtid. En anden del er beslutsomt brudt
ud af oldtiden, og der danner sig forestillinger og idealer, som er umiddelbart genkendelige og forståelige for
nutidsmennesker, og som peger fremad til jødedommen,
kristendommen og islam. Dyk ned i Det Gamle Testamente, og se på dets betydning i datiden og nutiden, for
forskellige religioner og for samfund gennem historien.

Filosofi og fællessang:
Tillid og fællesskab
Holdnummer: 2022-371
Tid: 22/11, 1 søndag, kl. 13.00-15.00
Pris: 255 kr., studerende 170 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning A, lokale A265,
Tuborgvej 164
Undervisere: Cecilie Eriksen, filosof og forfatter,
og David Mondrup, højskolelærer og musiker

Kom med til en aften, hvor intellekt, følelser og fællesskab bliver næret gennem forelæsning og sang. Aftenen
falder i to dele: Første del består af en forelæsning, der
bringer den danske filosof K.E. Løgstrups tanker om tillid og det skæbnefællesskab, tilliden kaster os ud i, i dialog med nutidens tænkning om tillid, og vi synger sange,
som belyser fællesskabers roller i vores liv. Anden del
er ’vælg en sang’, hvor du selv kan foreslå de sange fra
Højskolesangbogen, vi skal synge. Kom og syng i vilden
sky eller med et sagte pip – alle er velkomne!
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Tibetansk buddhisme

Hvor der er håb

Holdnummer: 2022-292

Holdnummer: 2022-140

Tid: 26/11, 4 torsdage, kl. 19.45-21.30

Tid: 15/12, 1 tirsdag, kl. 18.00-19.45

Filosofihistorie
– fra antikken til det
moderne gennembrud

Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

Pris: 215 kr., studerende 160 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

Holdnummer: 2112-033

Underviser: Ellen Bangsbo, cand.
scient. i antropologi og BA i tibetansk

Buddhismen kom til Tibet for 1450
år siden. Den tibetanske buddhisme
– og dens lære om at sætte fokus på
andre før én selv og ideen om at give
slip på et ’jeg’ – nyder i disse år stor
opmærksomhed i mange forskellige
lande. Få indblik i, hvordan buddhismen har udviklet sig i Tibet, hvordan
det er at være kvinde i buddhismen,
hvor tibetansk buddhisme er i dag,
og hvilken betydning buddhismen
har for den tibetanske selvfølelse og
nationalitet.
26/11: Buddhismens historie i
Tibet
03/12: Buddhismens betydning
for politik i Tibet
10/12: Kvinder i buddhismen
17/12: Det moderne Tibet og
buddhismen

Tre tænkere, ét emne: Viljen
Holdnummer: 2022-289
Tid: 28/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet,
Tuborgvej 164
Underviser: Kasper Lysemose,
postdoc i filosofi, Aarhus Universitet

Den europæiske kultur har gennemgået dybe erfaringer med viljen. Og
dét præger os endnu. Vi begrunder
det i viljen, når vi tilskriver skyld og
ansvar: “Du gjorde det med vilje!”. Og
vi appellerer til viljen, når vi ønsker
forandringer: “Man kan, hvad man
vil: Tag dig sammen!”. Således former
viljen vores daglige liv på den mest
håndgribelige måde. Men alligevel er
viljen forblevet et mysterium. Kom
med, når vi undersøger viljens mysterium med tre klassiske tænkere:
Augustin om viljens synd, Immanuel
Kant om viljens lov og Søren Kierkegaard om viljens enhed.

Undervisere: Jan Brødslev Olsen, lektor i socialpsykologi,
Aalborg Universitet, og Vibeke Poulsen Graven, postdoc,
REHPA – Videncenter for Rehabilitering og Palliation,
Syddansk Universitet

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. I
disse situationer kan vi heldigvis møde mennesker i vores omgivelser, der naturligt vil forsøge at vække håbet
igen. Det er ikke nødvendigvis nogen let opgave, og skal
den lykkes, må man have blik for håbets nuancer. Håb
er nemlig ikke kun rettet mod fremtiden, men handler
også om en måde at være i livet på. Få perspektiv på
håbet fra en filosofisk, psykologisk og samfundsvidenskabelig vinkel. Forelæsningen bygger på bogen ’Hvor
der er håb – fra teori til sundhedsfaglig praksis’ (Samfundslitteratur).

Østens religioner
Holdnummer: 2112-103
Tid: 18/1, 5 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166,
Tuborgvej 164
Tilrettelægger: Jørn Borup, lektor i religionsvidenskab,
Aarhus Universitet

Østens spiritualitet er kommet til Vesten. Vi dyrker yoga
og taler om mindfulness på arbejdspladsen, i privatlivet
og om måden, vi skal spise på. I kiosken kan vi læse på
magasinernes forsider, at vi kun skal følge 3 råd for at
blive mere zen i hverdagen. Og hvis nogen snyder i skat
og pludselig oplever, at bilen bryder sammen, taler vi om
at blive ramt af karma. Vi møder med andre ord Østens
spiritualitet alle vegne. Men hvilke religiøse tanker og
traditioner fra Asien bygger disse moderne begreber
på? Bliv introduceret til Asiens religioner og deres spiritualitet med nedslag i religionernes historie, begreber
og ritualer.
18/01: Østens spiritualitet i Vesten. Jørn Borup,
lektor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet
25/01: Hinduisme, yoga og karma. Marianne
Qvortrup Fibiger, lektor i religionsvidenskab,
Aarhus Universitet
01/02: Global buddhisme, mindfulness og nirvana.
Jørn Borup, lektor i religionsvidenskab, Aarhus
Universitet
08/02: Tibetansk religion, Dalai Lama og mandala.
Erik Meier Carlsen, cand.mag. i religionsvidenskab og journalist
15/02: Religion i Østasien, zen og Mao. Jørn Borup,
lektor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet
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Tid: 18/1, 8 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 1075 kr., studerende 565 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164

Den historiske periode, der strækker
sig fra antikken til det moderne gennembrud, byder på mange filosofiske
nybrud og centrale idéer. Lær at forstå de filosofiske teorier og deres oprindelse, og bliv klogere på nogle af
de spørgsmål, der har været omdrejningspunktet for filosofien gennem
tiden, når vi gennemgår en perlerække af periodens mest betydningsfulde filosofiske tænkere.
18/01: Platon og Aristoteles:
Sandhedssøgen og det
gode liv. Morten Sørensen
Thaning, lektor i filosofi,
Institut for ledelse, politik
og filosofi, Copenhagen
Business School
25/01: Augustin: Åndelighed
og forening med Gud.
Anders-Christian Lund
Jacobsen, professor MSO i
teologi, Aarhus Universitet
01/02: René Descartes: Tvivl,
erkendelse og videnskab.
Rasmus Thybo Jensen, ph.d.
i filosofi
08/02: John Locke og David Hume:
Sansning og fornuft.
Hans Fink, docent emeritus i
filosofi, Aarhus Universitet
15/02: Jean-Jacques Rousseau:
Retfærdighed, lighed og
lov. Carsten Fogh Nielsen,
adjunkt i pædagogisk filosofi, Aarhus Universitet
22/02: Immanuel Kant: Kritik
af dømmekraften. René
Rosfort, lektor i etik og
religionsfilosofi, Københavns
Universitet
01/03: G.W.F. Hegel: Om friheden
og dens virkeliggørelse.
Rasmus Ugilt, postdoc i
filosofi, Aarhus Universitet
08/03: Søren Kierkegaard: En
eksistensfilosofisk reaktion
på det moderne. Cæcilie
Varslev-Pedersen, ph.d. i filosofi, New School for Social
Research
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Værklæsning: Søren Kierkegaard
– Kjerlighedens Gjerninger

Tab, sorg og nyt livsmod

Tid: 18/1, 5 mandage, kl. 19.30-21.15

Holdnummer: 2112-012

Tid: 6/2, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Tid: 20/1, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

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

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

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

Din verden er fuld af idéer og begreber, som giver dit liv struktur, mening
og retning. Mange idéer virker evige og intuitive, men tænker vi efter,
bliver det klart, at idéerne ikke er
faldet ned fra himlen – de er opstået i verden på et tidspunkt, og deres
betydning står i forhold til historien og nutiden. Kom med, når vi ser
nærmere på fem store idéer, der har
ændret verden. Få indblik i, hvordan
disse ideer er opstået, har udviklet
sig gennem tiden til det, de er i dag
– og hvordan de måske kommer til at
se ud i fremtiden.

Underviser: Kasper Lysemose, postdoc i filosofi,
Aarhus Universitet

Idéer, der ændrede verden
Holdnummer: 2112-041

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

I 1847 udgav Søren Kierkegaard ’Kjerlighedens
Gjerninger’, der er et af de smukkeste værker
om kærligheden i den europæiske idéhistorie.
For Kierkegaard er den kristne kærlighed først
og fremmest til stede i handlingen – men naturligvis ikke uden at Kierkegaard gør noget
ved vores forestilling om, hvad det overhovedet vil sige at handle. Således er f.eks. barmhjertighed en kærlighedens gerning, selvom
den intet formår at udrette. Vær med, når vi
i fællesskab nærlæser uddrag af værket. Alle
kan være med.

Holdnummer: 2112-189

Underviser: Jørn Henrik Olsen, forfatter,
billedkunstner og ph.d. i teologi

Tab og sorg kan ingen mennesker undgå. Tab
er en del af det enkelte menneskes livshistorie,
en del af det at være menneske med relationer
og kærlighed til andre mennesker. Med tabet
følger sorgen, og derfor er netop sorgen blevet
kaldt kærlighedens og tilknytningens dyreste
pris. Tab og sorg kan skabe stærke ensomhedsfølelser. Men ny livsglæde og livsmod kan
også finde vej. Få tværfaglige perspektiver på
tab, sorg og nyt livsmod.

Kristendommen – hele historien
Holdnummer: 2112-272

18/01: Velfærd. Ove Kaj Pedersen,
dr.phil., professor emeritus i
komparativ politisk økonomi
25/01: Masserne. Ole Morsing,
lektor i idéhistorie, Aarhus
Universitet
01/02: Dannelse. Thue Damgaard
Kjærhus, højskoleforstander
08/02: Tolerance. Frederik Stjernfelt, professor i idéhistorie,
Aalborg Universitet
15/02: Samfund. Kasper Lysemose,
postdoc i filosofi, Aarhus
Universitet

Værklæsning:
Johannesevangeliet
Holdnummer: 2112-105
Tid: 19/1, 5 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D168a, Tuborgvej 164
Underviser: Troels Engberg-Pedersen, professor i teologi, Københavns
Universitet

Johannesevangeliet har gennem alle
tider været et nøgleevangelium om
Jesus. Men det rummer også en lang
række udfordringer for læseren, der
giver anledning til spørgsmål. Vær
med, når vi i fællesskab nærlæser
Johannesevangeliet. Bliv guidet gennem denne grundlagstekst i vestlig
kultur, og få vist, hvordan Johannes
er en lige så stor historiefortæller
som fx Markus. Alle kan være med.

Store tanker om hverdagslivet
Holdnummer: 2112-062
Tid: 20/1, 8 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 1075 kr., studerende 565 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C,
lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166 for
gangbesværede), Tuborgvej 164

Hvordan forholdt Kierkegaard sig til angst?
Hvad siger Bibelen om tilgivelse? I denne forelæsningsrække stiller vi skarpt på emner, som
er tæt inde på livet for ethvert menneske. Alle
har følt længsel, angst og vrede, men hvilke
tanker har kloge hoveder gjort sig om disse
sjælstilstande gennem tiden? Og kan vi bruge
deres tanker i dag?
20/01: Længsel. Mogens Pahuus, professor
emeritus i filosofi, Aalborg Universitet
27/01: Tillid. Gry Ardal Printzlau, postdoc i
teologi, Københavns Universitet
03/02: Vrede. Lars-Henrik Schmidt,
professor i filosofi og pædagogik,
Aarhus Universitet
10/02: Angst. Ole Morsing, lektor i idéhistorie,
Aarhus Universitet
17/02: Mod. Poul Poder, lektor i sociologi,
Københavns Universitet
24/02: Kærlighed. Søren Gosvig Olesen, lektor
i filosofi, Københavns Universitet
03/03: Omsorg. Claus Holm, lektor i pædagogik,
Aarhus Universitet
10/03: Tilgivelse. Anders-Christian Lund
Jacobsen, professor MSO i teologi,
Aarhus Universitet

Tid: 22/2, 5 mandage, kl. 19.45-21.30
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C,
lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166 for
gangbesværede), Tuborgvej 164

Kristendommen er næsten 2000 år gammel.
Men hvordan gik kristendommen fra at vedrøre en lille flok omkring Jesus til at være
verdens største religion? Tag med på en rejse
gennem kristendommens historie.
22/02: Kristendommen bliver til.
Fra Kristusreligion til kristendom.
Anders Klostergaard Petersen, lektor i
religionsvidenskab, Aarhus Universitet
01/03: Kirkens storhedstid. Katolsk kristendom fra Romerrigets opløsning
til etableret europæisk civilisation.
Ninna Jørgensen, professor emerita i
kirkehistorie, Københavns Universitet
08/03: Reformationernes tidsalder. Konservative og radikale nyfortolkninger
af kristendommen. Ninna Jørgensen,
professor emerita i kirkehistorie,
Københavns Universitet
15/03: Protestantismens og katolicismens
historie. Carsten Bach-Nielsen, lektor
i kirkehistorie, Aarhus Universitet
22/03: Den danske folkekirke – fra 1849
til i dag. Martin Schwarz Lausten,
professor emeritus i kirkehistorie,
Københavns Universitet
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Ensomhed, kedsomhed og
vemod

Michel Foucault

Tre tænkere, ét emne: Sproget

Holdnummer: 2112-188

Holdnummer: 2112-013

Holdnummer: 2112-185

Tid: 27/2, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Tid: 6/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Pris: 475 kr., studerende 265 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

Tid: 23/2, 3 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D165, Tuborgvej 164
Underviser: Jørn Henrik Olsen, forfatter, billedkunstner og ph.d. i teologi

Er ensomhed, kedsomhed og vemod
noget, vi skal bekæmpe og forsøge
at komme til livs? Eller er der andre
måder at håndtere og tænke om disse fænomener og følelser på? Kan de
måske ligefrem blive en drivkraft til
fornyelse og kreativitet? Med tværfaglige perspektiver vil vi forsøge at
besvare disse udfordrende spørgsmål,
når vi undersøger ensomhedens, kedsomhedens og vemodets væsen, begrænsninger og muligheder.
23/02: Ensomhedens og kedsomhedens problem og væsen
02/03: Kedsomhed og vemod som
kulturelle magtfaktorer
09/03: Ensomhed, kedsomhed,
vemod – og kreativitet

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.
For hvad er mennesket, og hvordan
bliver mennesket påvirket af herskende diskurser, forskellige videnskaber og samfundets institutioner?
Bliv introduceret til Foucaults tænkning, og få et overblik over Foucaults
videnskabelige arbejde og politiske
engagement.

Fællessang er godt for krop og sjæl og
samler på tværs af generationer. Her til
Rethink Reformation i 2017. Stem i til
’Filosofi og fællessang’, s. 48.
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Underviser: Kasper Lysemose, postdoc i filosofi,
Aarhus Universitet

Siden Aristoteles har man i den filosofiske tradition bestemt mennesket som ‘det sprogbegavede væsen’. I dag
ser vi da også, at den menneskelige kommunikation er
blevet verdensomspændende og allestedsnærværende.
Men netop i det lys kan det være aktuelt at besinde sig
på, hvori vores sprogbegavelse egentlig består. Kan det
ligefrem tænkes, at vi – til trods for den megen kommunikation – står i fare for at miste den? Vi spørger tre klassiske og moderne tænkere: Friedrich Nietzsche, Martin
Heidegger og Giorgio Agamben.

Jesus i den tidlige kristendom
Holdnummer: 2112-011
Tid: 20/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Anders-Christian Lund Jacobsen, professor
MSO i teologi, Aarhus Universitet

Evangelierne tegner meget forskellige billeder af Jesus.
Var han Guds søn, som blev født i menneskeskikkelse?
Var han tømreren fra Nazarets søn, der havde særlige
guddommelige evner? Var han det evige guddommelige
skaberord, der blev født som menneske i en verden, han
selv havde skabt? For Paulus er det interessante ikke
Jesu liv. Han fokuserede helt og holdent på den korsfæstede og opstandne Kristus. Den Jesus, vi møder i
påsken. Indled påsken med et indblik i, hvem Jesus var
ifølge de første kristne.
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Filosofi og fællessang:
Det meningsfulde liv

Hvad enhver bør vide om filosofi

Holdnummer: 2112-277

Tysk filosofi
– fra oplysningstiden
til det 20. århundrede

Tid: 24/3, 1 onsdag, kl. 17.30-19.30

Holdnummer: 2112-276

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Pris: 255 kr., studerende 170 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning A,
lokale A265, Tuborgvej 164
Undervisere: Cecilie Eriksen, filosof og
forfatter, og David Mondrup, højskolelærer og musiker

Kom med til en aften, hvor intellekt,
følelser og fællesskab bliver næret
gennem forelæsning og sang om
det meningsfulde liv i selskab med
moralfilosofiens tænkere, bogen ’Det
meningsfulde liv’ (Aarhus Universitetsforlag) og den danske sangskat.
Vi slutter traditionen tro af med
’vælg en sang’. Kom og syng i vilden
sky eller med et sagte pip – alle er
velkomne!

De store verdensreligioner
– dengang og i dag
Holdnummer: 2112-104
Tid: 6/4, 5 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164
Tilrettelægger: Jørn Borup, lektor i
religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Religioner har eksisteret siden tidernes morgen. Også i dag fylder religionerne en stor del af verdensbilledet.
Men mennesket, verden og samfundet ændrer sig – og det samme gør
religionerne. Forelæsningsrækken introducerer de store verdensreligioner
med særligt fokus på deres udvikling
gennem tid og rum til i dag.
06/04: Religion og religionstyper.
Hans Jørgen Lundager
Jensen, professor i religionsvidenskab, dr.theol., Aarhus
Universitet
13/04: Hinduisme. Marianne
Qvortrup Fibiger, lektor i
religionsvidenskab, Aarhus
Universitet
20/04: Buddhisme. Jørn Borup,
lektor i religionsvidenskab,
Aarhus Universitet
27/04: Kristendom. Anders
Klostergaard Petersen,
lektor i religionsvidenskab,
Aarhus Universitet
04/05: Islam. Thomas Brandt
Fibiger, lektor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Tid: 6/4, 8 tirsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 1075 kr., studerende 565 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164

”Tyskerne – man kaldte dem engang
for tænkernes folk: tænker de overhovedet længere?” Sådan spørger
Nietzsche på tærsklen til det 20. århundrede. Men står det mon så grelt
til i det europæiske hjerteland, som
Nietzsche formodede? Bliv introduceret til de største tyske filosoffer fra
oplysningstiden til det 20. århundrede, når vi tager den filosofiske puls på
den tyske tænkning.
06/04: Immanuel Kant:
Oplysningsfilosofi.
Kasper Lysemose, postdoc i
filosofi, Aarhus Universitet
13/04: G.W.F. Hegel: Idealisme.
Anna Cornelia Ploug,
ph.d.-studerende i filosofi,
Roskilde Universitet
20/04: Friedrich Nietzsche:
Fornuftsmistanke.
Kresten Lundsgaard-Leth,
adjunkt i anvendt filosofi,
Aalborg Universitet
27/04: Ludwig Wittgenstein:
Sprogfilosofi. Anne-Marie
Søndergaard Christensen,
lektor i filosofi, Syddansk
Universitet
04/05: Martin Heidegger:
Fænomenologi. Søren
Gosvig Olesen, lektor i filosofi,
Københavns Universitet
11/05: Theodor Adorno og Max
Horkheimer: Kritisk teori.
Malte Frøslee Ibsen, ekstern
lektor i statskundskab,
Københavns Universitet
18/05: Hans-Georg Gadamer:
Hermeneutik. Kasper
Lysemose, postdoc i filosofi,
Aarhus Universitet
25/05: Peter Sloterdijk: Filosofisk
antropologi. Kasper
Lysemose, postdoc i filosofi,
Aarhus Universitet

Holdnummer: 2112-187
Tid: 12/4, 6 mandage, kl. 17.30-19.15
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169,
Tuborgvej 164

For de gamle grækere opstod filosofien af en beundrende undren over den verden, de levede i. Dette er en
undren, der ikke kun vedrører historiens filosoffer, men
alle mennesker til alle tider, for de mest grundlæggende
filosofiske spørgsmål er spørgsmål, som vi alle formentlig har 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? Få indblik i filosofiens væsentligste discipliner, betydeligste tænkere og vigtigste tanker.
Bliv klogere på filosofiens væsen og med garanti også
klogere på dig selv og den verden, du lever i.
12/04: Det værende: Aristoteles, Immanuel Kant
og Martin Heidegger. Søren Gosvig Olesen,
lektor i filosofi, Københavns Universitet
19/04: Erkendelse: René Descartes, David Hume
og Immanuel Kant. Hans Fink, docent emeritus
i filosofi, Aarhus Universitet
26/04: Eksistens: Sokrates, Søren Kierkegaard og
Jean-Paul Sartre. Kresten Lundsgaard-Leth,
adjunkt i anvendt filosofi, Aalborg Universitet
03/05: Det logiske: Aristoteles, Gottlob Frege og
Ludwig Wittgenstein. Lars Bo Gundersen,
lektor i filosofi, Aarhus Universitet
10/05: Det gode og det rigtige: Aristoteles,
Immanuel Kant og Bernard Williams.
Morten Dige, lektor i filosofi, Aarhus Universitet
17/05: Det, der viser sig: Edmund Husserl,
Martin Heidegger og Hans Blumenberg.
Kasper Lysemose, postdoc i filosofi, Aarhus
Universitet

Gå dig klog – i Kierkegaards fodspor
Holdnummer: 2112-245
Tid: 9/5, 1 søndag, kl. 13.00-14.30
Pris: 195 kr., studerende 145 kr.
Maks. 25 deltagere
Mødested: Frue Plads lige over for universitetsbygningens
hovedindgang
Underviser: Joakim Garff, lektor og centerleder,
Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Kierkegaard kendte byen som sin egen bukselomme. Befolket med fortrinlige studieobjekter blev København for
Kierkegaard et psykologisk eksperimentarium. Det var i
disse gader, han gik sig sine bedste tanker til. Oplev København gennem historien om en af Danmarks største
filosoffer. Få indblik i, hvilket liv Kierkegaard levede i den
gamle hovedstad, og bliv klogere på, hvilke tanker han
gjorde sig gennem sin færden i byen.

BAG OM FOLKEUNIVERSITETETS FORSKERE

Vi skal lære
at lytte aktivt
Leif V.S. Balthzersen
Mag.art. i musikvidenskab

Musikkens sprog lærer vi ikke i skolen, så vi må
selv gøre en indsats for at få adgang til de fantastiske oplevelser, der ligger i musikkens
univers, opfordrer musikhistoriker og tidligere
chef for bl.a. Aarhus Symfoniorkester Leif V.S.
Balthzersen. Her giver han nogle bud på, hvad du
skal lytte efter.
Hører du et maleri af toner i forskellige farver, når du hører et stykke klassisk musik? Opfanger du temaerne, selvom de spilles af forskellige instrumenter? Eller bliver lydene let til én stor musikgrød?
At åbne ørerne og lytte aktivt er noget, der kan læres. Det kræver,
at man hører et værk eller en sekvens mange gange, og det kan
være en god hjælp at have en guide med, som kan folde musikken
ud og pege på interessante steder.
Sådan en guide er Leif V.S. Balthzersen, tidligere musikchef for
bl.a. Aarhus Symfoniorkester. I over 30 år har han arbejdet med at
formidle klassisk musik via undervisning, foredrag, programnoter,
bøger og artikler, og han oplever en umættelig sult efter viden om
musik hos en stor del af befolkningen. ”I uddannelsessystemet lærer vi ikke musikkens sprog pr. automatik. Så vi har brug for nogle
indgange for at få hul på dét at lytte aktivt,” forklarer han.
Peger ind i musikken
Når Leif Balthzersen holder sine meget populære forelæsninger på
Folkeuniversitetet om musikkens mesterværker, prøver han at pege
ind i musikken, ligesom på et maleri, så deltagerne bedre kan høre
de enkelte elementer.
”Vi lytter efter melodier, temaer og instrumenter. Det kan være
svært at skelne mellem fx en obo og en klarinet eller en violin og
en cello, hvis man ikke er så øvet. Når jeg viser temaer og melodistumper frem, bliver der en større opmærksomhed på, at der er et
helt, stort maleri foran os. De enkelte farver træder tydeligere frem,
så musikken ikke bare er en bred strøm af lyd,” fortæller han.
Læs hele artiklen på fuau.dk
Mød Leif V. S. Balthzersen til forelæsninger om Richard Strauss’ operaer (se s. 85)
og ’Når musikken fortæller – berømte programmusik-værker’ (se s. 88).
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Arkæologi
og historie

En civilisation pibler frem.
Europas middelalder og
renæssance

Englands vej til Europa:
Kongen, folket og kirken 1000-1215

Evighedernes by Rom

Holdnummer: 2022-249

Tid: 31/8, 3 mandage, kl. 17.30-19.15

Holdnummer: 2022-228

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

Tid: 31/8, 5 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Steffen Heiberg, historiker
og fhv. forskningschef, Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot

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. 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 7001000
14/09: Et nyt Europa. Højmiddelalderen 1000-1300
21/09: Pest og gryende renæssance 1300-1500
28/09: Ringen sluttet. Europa og os

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D168a, Tuborgvej 164
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. Vi ser 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

Holdnummer: 2022-149
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C,
lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166 for
gangbesværede), Tuborgvej 164

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 bogen ’Evighedernes by Rom’
(Gads Forlag).
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

Giv en oplevelse på
Folkeuniversitetet i gave

ARKÆOLOGI OG HISTORIE

De hvide guder og den nye
verden – 500-året for den
spanske erobring af Mexico

Den fortabte generation
– Europa 1918-1939

Danmarks historie

Holdnummer: 2022-229

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

Holdnummer: 2022-177

Tid: 1/9, 4 tirsdage, kl. 19.30-21.15

Tid: 31/8, 5 mandage, kl. 19.30-21.15
Pris: 695 kr., studerende 385 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
skete under erobringen, og på de
efterfølgende årtier, hvor erobringen
og missionsarbejdet bredte sig til andre dele af det store kulturområde.
Undervejs kommer vi forbi temaer
som: Fra olmekerne til aztekerne –
det præcolumbianske Mesoamerikas
civilisationer, den spanske erobring
af Tenochtitlan, religionsmødet og
den første dansker i Den Nye Verden,
franciskanermunken Broder Jakob.
Forløbet er baseret på Jesper Nielsens bog ’Opdaget? Mødet mellem
indianere og europæere i 1500-tallets
Mexico’ (Forlaget Columbus).

Pris: 595 kr., studerende 325 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.
Temaerne er verdenskrigens erfaringer, kulturopbrud, vejen til fascismen
og demokratier under pres.

Byvandringer: På sporet
af kolonihistorien i
København
Holdnummer: 2022-419
Tid: 2/9, 4 onsdage. Forelæsning 2/9 er
kl. 17.15-19.00. Alle byvandringer er kl.
10.30-12.15
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.
Maks. 25 deltagere

Tysklands historie
Holdnummer: 2022-231
Tid: 31/8, 6 mandage, kl. 19.45-21.30
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor,
cand.mag. i historie og oberstløjtnant

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

Sted: Se mødesteder på hjemmesiden
Underviser: Per Nielsen, cand.mag. i
historie og forfatter
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Holdnummer: 2022-071
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164

Tag med på en rejse gennem Danmarks historie fra reformationen til globale tider, og hør, 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: 1500-1950: Reformation, adelsvælde, militærstat og stavnsbånd. Steffen Heiberg, historiker
og fhv. forskningschef, Det Nationalhistoriske
Museum, Frederiksborg Slot
09/09: 1950-1914: 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

Byvandringer: Flådens og befæstningens
København i middelalder og renæssance
Holdnummer: 2022-192
Tid: 7/9, 3 mandage, kl. 17.00-18.30

Danmarks kolonihistorie knytter sig til
mange kvarterer og bygninger i København – steder, hvor skibe har lagt
til kaj, og fremmede varer er blevet
bragt i land. Efter at have fået et overblik over dansk-norsk kolonihistorie
går vi på opdagelse på Slotsholmen,
Christianshavn og i Frederiksstaden.
Undervejs støder vi på Christian 4.,
plantageejere og slaver og kommer
fra Grønland til Tranquebar.
02/09: Forelæsning: Kolonierne og
København
09/09: Byvandring: Christian 4.s
handels- og ekspansionspolitik
16/09: Byvandring: Kolonihandel,
skibsfart og sukkerindustri
23/09: Byvandring: Plantageejere,
storkøbmænd og tjenestefolk

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: Se mødesteder på hjemmesiden
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
14/09: Fra middelalderens Østervold til Nørreport
21/09: Fra middelalderens Nørreport til Vestervold
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Byvandringer:
Absalons København

Det kan sagtens være sjovt at
blive klogere. Få ny viden og gode
oplevelser med venner, familie
eller kollegaer.
Det kDet

Holdnummer: 2022-230
Tid: 8/9, 3 dage. Se tidspunkter nedenfor
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: Se mødesteder på hjemmesiden
Underviser: Hanne Fabricius, cand.phil. i arkæologi, forfatter og med i Historiequizzen på DRK

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.
08/09 17.00-18.30: Kongen, bispen og smedene i Kattesundet
15/09 17.00-18.30: Langs middelalderhavnen – fra Vingården til Store
Færgestræde
19/09 10.30-12.00: Ruinerne på Slotsholmen – fra biskop Absalons borg til
Københavns Slot

Hansestæderne
Holdnummer: 2022-181
Tid: 22/9, 3 tirsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
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? Disse spørgsmål er stadig aktuelle i dag
og især i lyset af 650-årsdagen for Stralsundfreden i 2020. 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.

Historiens umistelige kirker
Holdnummer: 2022-187

Europas sammenbrud
– og genkomster

Tid: 23/9, 4 dage. Se tidspunkter
nedenfor

Holdnummer: 2012-167

Pris: 595 kr., studerende 325 kr.
(ekskl. entré til kirken)

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Maks. 24 deltagere
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning
D, lokale D168a, Tuborgvej 164. 21/10
mødes vi foran Roskilde Domkirke
Underviser: Per Nielsen, cand.mag. i
historie og forfatter

Fra Notre Dame i Paris til den lille
vestjyske Hover Kirke, der er på Kulturministeriets kulturkanon for arkitektur. 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 besøg i Roskilde Domkirke,
hvor trådene fra forelæsningerne
samles.
23/09 17.15-19.00: Kirkerne i
Danmark – et overblik
30/09 17.15-19.00: Herregårdskirker
07/10 17.15-19.00: Domkirker
21/10 14.00-15.45: Besøg i
Roskilde Domkirke

Tid: 26/9, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Undervisere: Hjalte Tin, forfatter og ph.d. i
europæisk historie, og Uffe Østergaard, professor
emeritus i historie, Copenhagen Business School

Er vi i Europa på vej mod et socialt, økologisk
og politisk sammenbrud? 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?
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Osmannerriget og Atatürks
Tyrkiet

Den Store Krig – Første
Verdenskrig 1914-1918

Stasi – den østtyske
statssikkerhedstjeneste

Holdnummer: 2022-186

Holdnummer: 2022-182

Holdnummer: 2022-413

Tid: 26-27/9, 1 weekend, kl. 10.00-14.00

Tid: 3-4/10, 1 weekend, kl. 10.00-15.00

Tid: 3/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Pris: 475 kr., studerende 265 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

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 Erdoğans 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 til rigets fald i efterdønningerne af Første Verdenskrig. Herefter
fortsætter vi ind i Kemal Atatürks regeringstid,
hvor det moderne Tyrkiet vokser frem.

Vikingerne – historie og myte
Holdnummer: 2022-195

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, sine massive dødstal og sin stædige vedholdenhed. Vi
skal høre om de centrale årsager til
krigens udbrud, de afgørende slag
sammen med de bagvedliggende
politisk-økonomiske beslutninger for
hvert af krigsårene og kobler konsekvenserne til Europas historie i de
følgende år.

Tid: 27/9, 1 søndag, kl. 10.00-16.00

Underviser: Åse Lerche, cand.mag. i tysk og
journalist, gennem mange år bosat i Berlin

I 2020 var 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 hverdagsliv. Men vi skal også se
på, hvad der fik flere hundredtusinde østtyskere til at arbejde som Stasi-stikkere, og hvordan
opgøret med stikkerne er foregået siden genforeningen.

Oplyste boulevarder og
tusmørkegyder – Europa 1871-1914
Holdnummer: 2022-435
Tid: 19/10, 4 mandage, kl. 17.15-19.00

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

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

I anden række i kongehuset

Underviser: Anders Lundt Hansen, historiker
og forfatter

Holdnummer: 2022-505
Tid: 3/10, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.

’Vikingetiden’ kalder vi i dag perioden ca. 8001050, 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.
Gennem kilder på runesten og pergament skal
vi forfølge den rigtige historie – en historie, der
handler om penge, fyrsternes ambitioner og
slægternes stridigheder. Tilsammen skabte de
tre faktorer en skandinavisk ekspansion i middelalderen, som mange hundrede år senere
blev til vikingetiden og et element i den danske nationale identitet. Forelæsningen tager
udgangspunkt i Anders Lundt Hansens bog
’Sølv, blod og kongemagt – bag om vikingemyten’ (Gyldendal).
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Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Mie Ellekilde, formidlingsog kommunikationschef, Museum
Vestsjælland

Historiker Mie Ellekilde dykker ned i
det danske kongehus’ historie og fortæller om at tage magten på sig og
slippe den. I forelæsningen skal vi på
sporet af en række af danmarkshistoriens prinsers liv på kanten af magten. Undervejs møder vi Christian 4.s
søn Frederik, Danmarks tre arveprinser – herunder Knud – og til sidst
skal vi hilse på prins Frederik af Hessel-Kassel. Tag med på en anderledes
tur gennem et spændende stykke af
kongehusets historie.

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D168a, 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 kabareter 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.
19/10: La belle époque
– tilværelsens ulidelige lethed
26/10: Højere, hurtigere, længere
02/11: Undergangstoner
09/11: Sindets og kulturens afkroge
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”Har deltaget på flere historiske hold og har haft
nogle super spændende timer. Jeg har været
imponeret over undervisernes passion,
dedikation, entusiasme for stoffet.”
Deltagerkommentar på ’Danmarks historie’. (se hold s. 55)
Henrik, 53 år, CEO / Managing Partner

Storbritanniens historie
Holdnummer: 2022-070

Danmark besat og befriet
1940-1945

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

Holdnummer: 2022-475

Pris: 950 kr., studerende 505 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. 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, Syddansk Universitet
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: 19/10, 6 mandage, kl. 19.45-21.30
Pris: 950 kr., 445 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164

I år er det 75 år siden, befrielsesbudskabet lød
ud gennem radioen, og folk strømmede ud på
gaderne i glæde over, at fem års tysk besættelse var slut. I forelæsningsrækken dykker syv
eksperter ned i forskellige perspektiver af besættelsen og tiden, der fulgte. De fem besættelsesår har trukket dybe spor ind i efterkrigstiden. Bl.a. har de haft stor betydning for dansk
identitetsdannelse og selvopfattelse, og der er
knyttet stærke følelser og værdier til historien
om besættelsestiden. Hvor er besættelsestidens historie på vej hen?
19/10: Besættelsen 9. april og samarbejdspolitikken. Steen Andersen, seniorforsker og arkivar, Rigsarkivet
26/10: På den forkerte side – danskere i
tysk uniform, stikkere og værnemagere. Claus Bundgård Christensen,
lektor i historie, Roskilde Universitet
02/11: Modstandsbevægelsen.
Peter Birkelund, arkivar, seniorforsker,
ph.d., Rigsarkivet
09/11: De danske jøder. Sofie Lene Bak, lektor
i historie, Københavns Universitet
16/11: For Danmarks ære – danskere i allieret tjeneste. Jakob Sørensen, lektor i
historie, KVUC
23/11: Når krigens skygger går i arv. Steen
Klitgård Povlsen, lektor emeritus i
litteraturhistorie, Aarhus Universitet

Rejsen mod Europa.
Fra Romerriget til det
21. århundrede
Holdnummer: 2022-183
Tid: 20/10, 8 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 1075 kr., studerende 565 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. Bogtrykkerkunst. 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

Holdnummer: 2022-178

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Tid: 21/10, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 595 kr., studerende 325 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.
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 Clovisfolket til Columbus: Om opdagelsen af
Amerika. Jesper Nielsen,
lektor i indianske sprog og
kulturer, ToRS, Københavns
Universitet

Forelæsningerne
foregår i trygge
rammer. Vi følger
retningslinjerne ift.
afstand, hygiejne
og rengøring.

Holdnummer: 2022-168

Glimt af bylivet på
Vesterbro og i Istedgade

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

Holdnummer: 2022-193

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

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. Forelæsningsrækken tager afsæt i bogen ’De uforsvarlige’ (Aarhus Universitetsforlag).
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

Danmarks politiske historie – fra
Kanslergadeforliget til krigen mod terror
Holdnummer: 2022-227
Tid: 21/10, 4 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165,
Tuborgvej 164
Underviser: Rasmus Mariager, lektor i historie,
Københavns Universitet

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 stadig mere i det
internationale samfund. I forelæsningsrækken skal vi
følge Danmark fra 1930’ernes krise og demokratiske udfordring til den amerikanske verdensorden i 1990’erne
og 2000’erne.
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
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Tid: 21/10, 4 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D168a, Tuborgvej 164
Underviser: Hanne Fabricius, cand.
phil. i arkæologi, forfatter og med i
Historiequizzen på DRK

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.
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

Verdenshistorien
Holdnummer: 2022-368
Tid: 31/10-1/11, 1 weekend,
kl. 10.00-16.00
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Søren Hein Rasmussen,
ph.d. i historie og forfatter, MegaNørd

Mennesker som os kom ind i verden
for 300.000 år siden – kort tid i evolutionsmæssig henseende. Alligevel
har mennesket bredt sig til alle afkroge af kloden og dybtgående forandret dens overflade for at tjene
deres behov. Hvordan gik det til? I
forelæsningerne skal vi følge menneskeheden fra dens oprindelse og i
dens vandringer til alle kontinenterne. Vi skal undersøge de første store
civilisationer, kulturmøderne, krigene
og erobringerne, de teknologiske udviklinger og de forskellige måder at
forstå verden på.
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Danmark som søfartsnation.
300 års danmarkshistorie
Holdnummer: 2022-173
Tid: 7/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i
cafeområdet, Tuborgvej 164

Forårsweekend på Sandbjerg Gods:

Danmark-Tyskland og
grænselandet i 150 år
Som led i 100-året for Genforeningen 2020 rykker Folkeuniversitetet
ind på Sandbjerg Gods ved Sønderborg 10.-11. april 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.

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. 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
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

LØRDAG:
Tysklands moderne historie 1815-1990. Martin Ammitsbøl Husted, lektor,
cand.mag. i historie, filosofi og samfundsfag
Gåtur i storskoven ved Sandbjerg Gods – med fortællinger om Sandbjerg og overgangen til Als i 1864. Lars Dall, vagtmester på Sandbjerg
Gods
Dansk-tyske træfninger 1: Første Verdenskrig – og lidt om Genforeningen.
Martin Ammitsbøl Husted

Firenze og Venedig
– de første moderne byer i verden
Holdnummer: 2022-180
Tid: 7/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i
cafeområdet, Tuborgvej 164

Forestillede fællesskaber. Dansk og tysk identitet i kulturen.
Hans Hauge, lektor emeritus i nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet

Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, lektor, cand.mag. i
historie, filosofi og samfundsfag

Dansk-tyske træfninger 2: Anden Verdenskrig. Martin Ammitsbøl
Husted

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. Bystaterne blev Europas centrum for kunst, politisk teori,
innovation og økonomisk foretagsomhed. Deres indbyrdes storpolitiske konkurrence og deres forhold til periodens stormagter er med til at forklare historien om deres
storhed og fald.

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
(OBS: kørsel 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 i samtale med
Thomas Wegener Friis

Holdnummer: 2111-298 (dobbeltværelse) og 2111-299 (enkeltværelse)
Tid: 10/4, 1 lørdag, kl. 12.00, og 11/4, 1 søndag, kl. 15.30
Pris: 2300 kr. pr. person i enten enkelt- eller dobbeltværelse
Prisen inkluderer foredrag, museumsbesøg, overnatning og måltider
Sted: Sandbjergvej 102, 6400 Sønderborg
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D-dag og slaget
om Normandiet 1944

Tjernobyl – katastrofen,
ingen troede kunne ske

Holdnummer: 2022-179

Holdnummer: 2022-171

Genforeningen 2020: Et nyt
Europakort. Grænsedragningen
efter Første Verdenskrig

Tid: 8/11, 1 søndag, kl. 10.00-16.00

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

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.

Holdnummer: 2022-191

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

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C,
lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166
for gangbesværede), 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. En næsten fejlfri succes, der både
gennembrød Hitlers Atlantvold og etablerede
de allierede på den franske kyst. Men det krævede alligevel tre måneders bitre og ødelæggende kampe af de allierede styrker, før det
stædige tyske forsvar var overvundet. Dagen
vil belyse forberedelserne til invasionen og
derefter gennemgå kampene på D-dag samt
de efterfølgende slag mellem de allieredes og
den tyske krigsmaskine.

Forspillet til Hitlers overtagelse
af den tyske hærledelse 1933-1938
Holdnummer: 2022-184

Underviser: Uffe Gardel, journalist og
rejseleder

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. Ulykken
har skabt en generel skepsis mod
kernekraft som energiform, der ikke
blev mildnet af Fukushima-katastrofen i 2011. Denne aften introduceres
til situationen omkring og konsekvenserne af ulykken i Tjernobyl med
perspektiver til atomkraftens historie
generelt. Efter forelæsningen er der
mulighed for at høre mere om rejser
til Ukraine og Tjernobyl med rejsebureauet Viktors Farmor. Læs mere om
rejser med Viktors Farmor på side 81.

Tid: 28/11, 1 lørdag, kl. 10.00-15.00
Pris: 415 kr., studerende 235 kr.
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 lægger grunden til 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 uskadeliggør uønskede elementer i hærledelsen – og vejen ligger
dermed åben for hans totale magtovertagelse.

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 i Europa – fra Finland i nord til Tyrkiet i syd. De nye
stater var ikke nødvendigvis enige om grænserne – hverken 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. Foredraget er en del af markeringen af 100året for Genforeningen og støttet af A.P. Møller
og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til
almene Formaal.

Katastrofer og epidemier,
der har ændret historien

Et stærkt par: Leonora
Christina og Corfitz Ulfeldt

Holdnummer: 2112-260

Holdnummer: 2022-185

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

Tid: 14/12, 1 mandag, kl. 17.30-21.30
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164
Undervisere: Marita Akhøj Nielsen,
dr.phil. i nordisk filologi, Det Danske
Sprog- og Litteraturselskab, og Steffen
Heiberg, historiker og fhv. forskningschef, Frederiksborg Slot

Drag tilbage til 1600-tallets Danmark,
og mød et af danmarkshistoriens
mest mærkværdige par – Christian
4.s ambitiøse og stolte datter Leonora Christina og hendes karismatiske
mand, storbedrageren og fantasten
Corfitz Ulfeldt – der i jagten på magt,
anseelse og rigdom kastede deres liv
ud et dramatisk stormvejr. I dag synes deres historie at stå lysende klart
i kraft af de fascinerende kilder, der
er bevaret efter Leonora Christina,
især ‘Jammers minde’. Her kommer
vi helt tæt på almenmenneskelige
følelser som kærlighed, ærgerrighed,
had og hævn.
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Tid: 18/1, 4 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

Underviser: Steffen Heiberg, historiker og fhv.
forskningschef, Det Nationalhistoriske Museum,
Frederiksborg Slot

Coronakrisen er kommet bag på os. Ifølge
statsministeren bliver intet som før. Men det
er ikke nyt. Igennem historien har epidemier
og naturkatastrofer sat nye dagsordener og
ændret politiske og sociale vilkår for os mennesker. Vulkanudbrud og jordskælv ødelagde
den minoiske kultur for 3500 år siden; pest og
en pludselig klimaforværring bidrog i 500-tallet til Romerrigets kollaps. Den sorte død i
1300-tallet kostede hver tredje europæer livet,
men bestræbelserne på at inddæmme smitten
var samtidig med til at skabe det moderne
statslige bureaukrati. Hør, hvordan vi historisk
set har reageret på katastrofer.
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Krigen gennem
Europas historie

Oldtidens storbyer
Holdnummer: 2112-217

Det danske kongehus mellem
tradition og fornyelse

Holdnummer: 2112-303

Tid: 19/1, 5 tirsdage, kl. 17.15-19.00

Holdnummer: 2112-297

Tid: 18/1, 6 mandage, kl. 19.30-21.15
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D168a, Tuborgvej 164
Underviser: Jakob DanneskioldSamsøe, cand.phil. i hhv. historie og
videnskabshistorie og med i Historiequizzen på DRK

Intet kontinent har været så præget af
krige som Europa, og det har i høj grad
formet de europæiske samfund. Vi følger krigens betydning fra antikken til
det 20. århundrede og ser, hvordan
den moderne stat er udsprunget af
behovet for at kunne føre krig.
18/01:
25/01:
01/02:
08/02:
15/02:
22/02:

Bystatens borgersoldater
Riddernes Europa
Den militære revolution
Napoleonskrigene
Verdenskrigene
Krig i atomalderen

Europa – besat og befriet
Holdnummer: 2112-302

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D165, Tuborgvej 164

Med fem af oldtidens storbyer som omdrejningspunkt er forelæsningsrækken en antikkens historie med introduktion til oldtidens
vigtigste kulturer og nyeste forsknings- og
udgravningsresultater.
19/01: Athen – fra polis til kulturcentrum.
Christian Ammitzbøll Thomsen, lektor
i historie, Københavns Universitet
26/01: Alexandria – Alexander den Stores
by. Troels Myrup Kristensen, lektor i
klassisk arkæologi, Aarhus Universitet
02/02: Rom – fra syv høje til evig stad.
Birte Poulsen, lektor i klassisk arkæologi, Aarhus Universitet
09/02: Karthargo – en punisk stormagt.
Jesper Carlsen, lektor, dr.phil. i historie, Syddansk Universitet
16/02: Konstantinopel – et nyt Rom.
Christian Høgel, professor MSO
i byzantinsk litteratur, Syddansk
Universitet

Tid: 19/1, 6 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 795 kr., studerende 445 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

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.
19/01: Skandinavien. Neutralitet,
samarbejde og besættelse
26/01: Frankrigs massive fortrængning
02/02: Polen og Ungarn
09/02: Blodbad på Balkan
16/02: Den store fædrelandskrig
23/02: Fascismens villige ofre.
Tyskland, Italien og Østrig

Hvordan har ungdomsbegrebet ændret sig gennem
historien? Museumsinspektør Jeanette Varberg
og komiker Brian Mørk
mødtes på Northside i en
kolonihave til samtale om
vikingernes ungdom og de
spor, den har sat.
D

Tid: 19/1, 5 tirsdage, kl. 19.45-21.30.
(ingen undervisning 2/2)
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D174, Tuborgvej 164

Med sine over 1000 års historie er det danske
kongehus et af de ældste i verden, og det stiller det i en særlig position mellem tradition og
fornyelse. Få fem spændende vinkler på kongehuset.
19/01: Det danske kongehus fra fortid til
nutid. Lars Hovbakke Sørensen, lektor
og ph.d. i historie
26/01: Ej blot til pynt. Danmarks stærke
dronninger i udvalg. Mie Ellekilde,
formidlings- og kommunikationschef,
Museum Vestsjælland
09/02: Konger og dronninger på lærredet – kongelige portrætter. Steffen
Heiberg, historiker og fhv. forskningschef, Det Nationalhistoriske Museum,
Frederiksborg Slot
16/02: Restaureringen af Frederik 8.s
palæ på Amalienborg. Jens Andrew
Baumann, arkitekt MAA og indehaver,
Baumann Arkitekter
23/02: Kongehuset og tjenesten ved hoffet.
Ernst Højgaard Clausen, major, tidl.
officer ved Livgarden og adjudant hos
H.M. Dronningen
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Svenskekrigene
i historien og erindringen

Europas historie

Tid: 20/1, 6 onsdage, kl. 19.30-21.15

Holdnummer: 2112-098

Tid: 6-7/2, 1 weekend, kl. 10.00-16.00

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Tid: 23/1, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00

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

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.

Kampen om Grønland
Holdnummer: 2112-168

Ingen andre steder i verden har naturen så stor indflydelse på mennesket som i Grønland, hvor uvejr fra den
ene dag til den anden kan lukke al kommunikation med
omverdenen. I denne forelæsningsrække lærer vi Grønlands historie at kende: fra de første mennesker over
kolonitiden og frem til i dag.
20/01: Forhistorien – fra de første mennesker til
kolonitiden. Bjarne Grønnow, forskningsprofessor,
dr.phil., Nationalmuseet
27/01: Grønlands moderne historie – fra kolonitiden
til i dag. Jens Lei Wendel-Hansen, postdoc i
historie, Syddansk Universitet
03/02: Grønlandsekspeditioner og -farere – med
særligt fokus på Knud Rasmussen. Søren la
Cour Jensen, museumsinspektør, daglig leder af
Knud Rasmussen Hus og Arkiv
10/02: Geopolitik – magtspillet om Grønland og Arktis.
Jon Rahbek-Clemmensen, lektor, Center for
Arktiske Sikkerhedsstudier, Forsvarsakademiet
17/02: Klima og klimaforandringer. Søren Rysgaard,
leder af Arktisk Forskningscenter, Aarhus
Universitet
24/02: Nyere dansk litteratur om Grønland og Grønlændernes egen stemme i litteraturen. Anne
Valbjørn Odgaard, cand.mag. i litteraturhistorie
og religionsvidenskab

Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Sebastian OldenJørgensen, lektor i historie, Københavns
Universitet

Svenskekrigene kan betegne en hel
række krige med ’arvefjenden’, men
bruges især om de to relativt korte,
men skelsættende krige 1657-58 og
1658-60 (Karl Gustav-krigene). Disse
krige var i sig selv dramatiske som
en spændingsroman: togtet over de
islagte bælter, Københavns belejring
og (mislykkede) storm og hele fire
udenlandske flåder opererende i de
danske farvande! Danmark var heller ikke det samme bagefter: hærget,
reduceret og frem for alt enevældigt.
Og sidst, men ikke mindst: Denne krig
bed sig fast i den kollektive erindring
hos høj og lav og har levet sit eget
liv dér lige siden. Svenskekrigene er
stadig iblandt os.

Holdnummer: 2112-216
Tid: 23/1, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 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

Nutidens specialstyrker – britiske SAS og amerikanske
Navy SEALS – kan trække deres historie tilbage til Anden Verdenskrig. Her opstår der et behov for egentlige
elitestyrker, fordi man skal bag fjendens linjer og hente efterretninger, foretage sabotage eller støtte større
operationer. Hør fx om et af de mest dristige angreb fra
SAS: Operation Flipper i 1941, hvor man forsøger at myrde Rommel. Eller om operationerne bag de tyske linjer
under felttoget i Normandiet 1944. Hør om den militærhistoriske udvikling for specialstyrker i Anden Verdenskrig og om udvalgte operationer.

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Søren Hein Rasmussen,
ph.d. i historie og forfatter, MegaNørd

Europa forstået som en verdensdel
blev opfundet af de gamle grækere,
men først i middelalderen voksede
en forestilling om noget særligt europæisk frem. Oftest har europæerne
nu mest opfattet Europa som en relevant enhed, når det kom til at definere sig i forhold til resten af verden.
Inden for kontinentet har der tidligt
eksisteret et skel mellem Vesteuropa
og Østeuropa og mellem de enkelte
riger og folkeslag, og det er stadig
virksomt. Tag med historiker Søren
Hein Rasmussen på ekspedition i
Europas voldsomme og brogede historie fra antikken til i dag.

Den Amerikanske Borgerkrig
Holdnummer: 2112-227
Tid: 6/2, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Anden Verdenskrig: Krigen
på Østfronten 1941-1945
Holdnummer: 2112-212
Tid: 24/1, 1 søndag, kl. 10.00-16.00

Specialstyrker og -operationer
i Anden Verdenskrig

Holdnummer: 2112-094

Pris: 475 kr., studerende 325 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor,
cand.mag. i historie og oberstløjtnant

Pris: 475 kr., studerende 265 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

Ved daggry den 22. juni 1941 indledte
det nazistiske Tyskland invasionen
af Sovjetunionen: Operation Barbarossa. Konflikten udviklede sig fra
første dag til et frontalt sammenstød
mellem to totalitære systemer, to tyranner, to af verdens mest magtfulde
nationer, der i fire lange år var fastlåst i en ubarmhjertig og desperat
kamp, der blev den hårdeste, længste
og blodigste i Anden Verdenskrig.
Forelæsningen gennemgår den militærhistoriske fortælling om krigen
i øst i perioden 1941-1945 – fra de
indledende og katastrofale nederlag
for Den Røde Hær over belejringen
af Leningrad og vendepunkterne ved
Stalingrad og Slaget ved Kursk til krigens afslutning i Berlins ruiner.

Den Amerikanske Borgerkrig 18611865 har en særlig plads i amerikansk
historie og selvforståelse. 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. I 1861 meldte 11 stater
sig ud af Unionen og dannede deres eget forbund. Lincoln ville tvinge
dem tilbage, og det lykkedes da også
efter fire års krig, der kostede over
600.000 mennesker livet.
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Uopklarede og genåbnede
danske kriminalsager
Holdnummer: 2112-080
Tid: 7/2, 1 søndag, kl. 10.00-14.00
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Frederik Strand, museumsleder, Politimuseet

Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej,
Højbjergdrabet, Conni-/Connydrabene, Joachimsagen og de seks kvindemord i Københavnsområdet omkring
1990. Leder af Politimuseet Frederik
Strand har igennem flere år beskæftiget sig med uopklarede drab og
genåbnede danske kriminalsager, og
denne dag dykker han ned i, hvorfor
nogle drabssager er forblevet uopklarede, og hvordan henlagte kriminalsager er blevet genåbnet igennem
nye efterforskningsmetoder, hidtil
ukendte spor, nye forbrydelser og
teknologiske fremskridt.

Tysklands historie
i det 20. og 21. århundrede
Holdnummer: 2112-082
Tid: 27/2, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Philipp Alexander Ostrowicz,
dr. phil., seniorforskningsrådgiver,
Copenhagen Business School

Den tyske historie i det 20. og 21.
århundrede er præget af store modsætninger og omvæltninger. To tabte
verdenskrige, Holocaust, Tysklands
deling i 1945 og genforening i 1989,
1920’ernes krise og det økonomiske
mirakel – ”Wirtschaftswunder” – i
Vesttyskland efter 1945 har bestemt
Tysklands skæbne. Få overblik over
Tysklands historie med særligt fokus
på udviklingen siden (gen-?)foreningen i 1990, aktuelle debatter i samfundet og en perspektivering til tendenser i nutidig tysk litteratur og kultur.

”Uopklarede kriminalsager er i sig selv fantastisk
fascinerende, men har også i flere tilfælde haft en
afgørende kulturhistorisk betydning – og sagerne
spiller fortsat den dag i dag en stor rolle for den enkelte
borgers retsforståelse og syn på politiet.”
Frederik Strand
Museumsleder, Politimuseet

Dansk Vestindiens historie:
Fra afrikanere til danske
statsborgere

Japans historie

Holdnummer: 2112-257

Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

Tid: 28/2, 1 søndag, kl. 11.00-16.00
Pris: 415 kr., studerende 235 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej
164
Underviser: Per Nielsen, cand.mag. i
historie og forfatter

Historien om Dansk Vestindien handler om jagten på fremmede varer og
udnyttelsen af mennesker fra Afrika
som slaver på plantagerne. Hvordan
kunne et samfund, hvor 90 % af indbyggerne arbejdede under slaveri,
styres og udvikle sig, og hvad var
det, der banede vejen for overgangen fra slaveri til frihed? Hvad skete
der i Dansk Vestindien i de sidste 50
år frem til salget af øerne, hvorefter befolkningen overgik til at være
indbyggere i et land med love om
raceadskillelse? Hvordan skal vi opfatte den befolkning, som gennem
årene havde fået deres hjemsted i
Dansk Vestindien – afrikanerne og
deres efterkommere?

Holdnummer: 2112-096
Tid: 1/3, 4 mandage, kl. 17.30-19.15
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174,
Tuborgvej 164

Gennem fire forelæsninger sætter vi fokus på udvalgte
begivenheder og personer i Japans fantastiske historie
med afsæt i forskellige steder – fra de gamle kejserbyer
Nara og Kyoto over shogunbyerne Kamakura og Tokyo
til øerne Hokkaido og Okinawa. Få historien om kejseriget fra år 200 e.v.t. til i dag.
01/03: Kejserinder og kejsere (660 f.v.t.-1180).
Jane Oksbjerg, rejseleder, arkæolog og japanolog
08/03: Samuraiernes verdener (1180-1868).
Jane Oksbjerg, rejseleder, arkæolog og japanolog
15/03: Dannelsen af nationen Japan (1792-1903).
Annette Skovsted Hansen, lektor i Japanstudier
og historie, Aarhus Universitet
22/03: Krig og fred i Japans historie (1876-2018).
Annette Skovsted Hansen, lektor i Japanstudier
og historie, Aarhus Universitet

Det gamle Ægypten
Holdnummer:
Tid: 3/3, 3 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174,
Tuborgvej 164
Underviser: Kim Ryholt, professor i ægyptologi, Københavns Universitet

For over 5000 år siden opstod et af verdens ældste riger: det gamle Ægypten. Det eksisterede i næsten 3000
år og var centrum for en blomstrende kultur, der leder
tankerne i retning af pyramider, Nilen, faraoer og mumier, men kulturen rummede meget mere end det. Tag
med på en rejse gennem oldtidens Ægypten, og hør om
væsentlige fund gjort i oldtidsmanuskripterne.
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Berlin – en kulturhistorisk
rejse gennem byen

Historien om Christian 2.

Begivenheder, der forandrede Rusland

Holdnummer: 2112-223

Holdnummer: 2112-301

Holdnummer: 2112-229

Tid: 23/3, 1 tirsdag, kl. 17.15-21.15

Tid: 6/4, 6 tirsdage, kl. 17.15-19.00

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

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

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

Tid: 6/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Åse Lerche, cand.mag. i
tysk og journalist, gennem mange år
bosat i Berlin

Som en hvirvelvind har udbygningen
til hovedstad raset gennem Berlin
siden 1990’erne. Det har været en
proces fyldt med kreativitet, og den
spændingsladede udvikling har sat
sit tydelige præg på byens kunst og
kultur, arkitektur og gadebillede. Vi
skuer også længere tilbage og inddrager Berlins kulturhistoriske udvikling i tiden op til 1918, i mellemkrigstiden og i efterkrigstidens delte by. På
den måde vil vi se, at byens historiske
udvikling i høj grad har været præget
af brud og af en egenartet religiøs og
kulturel mangfoldighed.

På jagt efter
historien i kilderne
Holdnummer: 2112-258
Tid: 10/3, 3 onsdage, kl. 17.15-20.00
(OBS: 24/3 kl. 17.00-18.45)
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.
Maks. 24 deltagere
Sted: Se mødesteder på hjemmesiden
Underviser: Per Nielsen, cand.mag. i
historie og forfatter

Hvad stiller man op med de gamle
familiebilleder og breve, og hvordan
kan man finde frem til ukendte billeder og oplysninger, der kan være
med til at få slægts- eller lokalhistorien til at hænge sammen? Over to
aftener skal vi bl.a. se på indsamling
af kilder og aflæsning og kritisk brug
af fotografier, erindringer og skriftlige kilder. Derudover dykker vi ned i
skriftens historie og arkivverdenen.
Vi slutter af med en byvandring, hvor
vi følger værtshusholderske Sofie
Kielbergs historie og livet i Nyhavn –
og ikke mindst følger arbejdet med,
hvordan man graver denne historie
frem af kilderne.

Underviser: Lars Bisgaard, lektor i
historie, Syddansk Universitet

Christian 2. var en magtfuld international skikkelse, og da han kom til magten, var han konge af Danmark og
Norge og arving til den svenske trone.
Han er omgærdet af myter og dramatiske historier. Mange kender ham fra
Det Stockholmske Blodbad i 1520 og
fra kærlighedsforholdet til den smukke Dyveke. Denne aften kommer vi
tæt på mennesket bag myterne. Hør
om hans dramatiske liv og en samtid
på kanten til reformationen. Forelæsningen tager afsæt i Lars Bisgaards
anmelderroste bog ’Christian 2. En
biografi’ (Gads Forlag).

Humanisme – vores
umistelige kulturarv
Holdnummer: 2112-304
Tid: 6/4, 4 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 595 kr., studerende 325 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

Humanismen er en central del af
vores kulturelle DNA. En af de traditioner, der gør Europa til Europa.
Den har afgørende præget vores
samfundssyn og skolesystemer og
ligger også til grund for opkomsten
af moderne naturvidenskab. I tidens
løb har humanisme haft mange ansigter og kan være svær at definere
historisk. I forelæsningerne følger
vi humanismen fra det gamle Athen
og Rom over renæssancen og oplysningstiden til moderne humanisme.
06/04: Ciceros dannelsesbegreb
13/04: Renæssancehumanismen
20/04: Oplysningstidens
humanisme
27/04: Moderne humanisme
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Seks forelæsninger fortæller om en række skelsættende
begivenheder, der har tegnet Rusland i det 20. århundrede. Hvad skete der? Hvilke faktorer udløste begivenhederne? Og ikke mindst: Hvad blev konsekvenserne
– også i det lange perspektiv? Vær med, når syv Ruslandseksperter skuer mod Europas store nabo mod øst.
06/04: 1917: Oktoberrevolutionen. Bertel Nygaard,
lektor i historie, Aarhus Universitet
13/04: 1937: Rædselsåret for Stalins gådefulde
terror. Julie Birkedal Riisbro, cand.mag. i
Østeuropastudier og samfundsfag og forfatter
20/04: 1943: Skæbnestunder: Stalingrad – et vendepunkt i Anden Verdenskrig – og Leningrad
– 900 dages belejring. Torben Heuer,
lektor i russisk sprog, kultur og samfundsforhold
27/04: 1956: Den tyvende partikongres. Erik Kulavig,
lektor i historie, Syddansk Universitet
04/05: 1968: Brezjnev-doktrinen. 1970’ernes
afspænding (detente). ’Den nye kolde krig’
1979. Erik Kulavig, lektor i historie,
Syddansk Universitet
11/05: 2000: Putin overtager magten. Karin
Hilmer Pedersen, lektor i statskundskab,
Aarhus Universitet

Kunsten fortæller
Europas kulturhistorie 1400-1800
Holdnummer: 2112-261
Tid: 7/4, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D168a,
Tuborgvej 164
Underviser: Steffen Heiberg, historiker og fhv. forskningschef, Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot

Kunst kan opleves på mange måder – også som en uforlignelig og fantastisk kulturhistorisk kilde. I fire forelæsninger tager historiker Steffen Heiberg os med på tur
gennem europæisk kunst i perioden 1400-1800 og giver
eksempler på, hvad billedkunsten fortæller om vores
materielle vilkår og dagliglivet.
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Amerikas præsidenter
– fra begyndelsen

Anden Verdenskrig
og det blodige sidste år

Byvandringer: På sporet af
kolonihistorien i København

Holdnummer: 2112-213

Holdnummer: 2112-262

Holdnummer: 2112-259

Tid: 7/4, 8 onsdage, kl. 19.15-21.00

Tid: 12/4, 6 mandage, kl. 19.30-21.15

Pris: 1075 kr., studerende 565 kr.

Pris: 795 kr., studerende 385 kr.

Tid: 25/5, 4 tirsdage, kl. 17.00-18.45
(OBS: 25/5 kl. 17.15-19.00)

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

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

Maks. 25 deltagere

Underviser: Niels Bjerre-Poulsen,
lektor i historie, Syddansk Universitet

USA har sin egen store mytologi,
hvor præsidentembedet spiller en
væsentlig rolle. Niels Bjerre-Poulsen
tager fat fra en ende af, tegner portrætter af de første præsidenter og
sætter dem ind i den rette historiske
sammenhæng. Hvordan fødtes det
politiske system, som resten af verden blev så inspireret af, og hvilken
rolle spillede de første præsidenter
i formningen af USA? Men først og
fremmest: Hvem var de mænd, som
blev så centrale skikkelser i den amerikanske nationalfortælling?
07/04: De amerikanske kolonier,
Uafhængighedskrigen,
forfatningen og skabelsen
af USA
14/04: Præsident nr. 1 & 2: George
Washington & John Adams
21/04: Præsident nr. 3 & 4: Thomas
Jefferson & James Madison
28/04: Præsident nr. 5 & 6: James
Monroe & John Quincy
Adams
05/05: Præsident nr. 7 & 8: Andrew
Jackson & Martin Van
Buren
12/05: Præsident nr. 9, 10 & 11:
William Henry Harrison,
John Tyler & James Polk
19/05: Præsident nr. 12, 13, 14 & 15:
Taylor, Fillmore, Pierce &
Buchanan
26/05: Præsident nr. 16: Abraham
Lincoln

Pris: 595 kr., studerende 325 kr.
Sted: Se mødesteder på hjemmesiden

I 2020 er det 75 år siden, Anden Verdenskrig sluttede. Forelæsningerne går i dybden med nogle af
de dramatiske begivenheder, der ledte til krigens
ophør, herunder flere store slag.
12/04: Mussolini og den glemte front – Italien under Anden Verdenskrig. Martin
Cleemann Rasmussen, ekstern lektor i
russisk og historie, Hærens Officersskole
19/04: D-dag 6. juni 1944 og kampene i Normandiet og Kanaløerne. Torsten Granov,
cand.mag. i historie, forfatter og direktør
Cultours
26/04: D-dag med danske øjne – rigssejlere og
andre danskere i allieret tjeneste før,
under og efter D-dag og invasionen i
Normandiet 1944. Jakob Tøtrup Kjærsgaard, cand.mag. i historie og forfatter
03/05: Broen ved Arnhem – Operation Market
Garden. Niels Klingenberg Vistisen,
cand.mag., major og forfatter
10/05: Ardenneroffensiven – tyskernes sidste
offensiv. Torsten Granov, cand.mag. i
historie, forfatter og direktør Cultours
17/05: Angrebet på Berlin april-maj 1945
– slutspillet om Det Tredje Rige.
Poul Grooss, pensioneret kommandør og
militærhistoriker ved Forsvarsakademiet
og forfatter

Fra kolonier til stater. Den lange vej
til det moderne Latinamerika
Holdnummer: 2112-256
Tid: 28/4, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166,
Tuborgvej 164
Underviser: Per Nielsen, cand.mag. i historie og
forfatter

Historien om Latinamerika handler om rigdom og
magt og begyndte med europæernes ankomst omkring år 1500 og den tidlige kolonisering. Det blev
til store spanske og portugisiske imperier, og siden
kom hollændere, franskmænd og englændere til
Amerika og forsøgte at få del i de rigdomme, som
kunne hentes hjem gennem minedrift og landbrug.
Forelæsningerne giver et overblik over historien
frem til i dag. Der vil være særligt fokus på løsrivelsen fra kolonimagterne og dannelsen af nye nationale identiteter og på den efterfølgende kamp for
selvbestemmelse, som stadig foregår. Som eksempler er valgt Haiti, Venezuela og Cuba.

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. Per Nielsen
har skrevet bogen ’Fru Jensen og andre
vestindiske danskere’ (Syddansk Universitetsforlag).
25/05 Forelæsning: Kolonierne og
København
01/06 Byvandring fra Bibliotekshaven
til Rådhuspladsen: Christian 4.s
handels- og ekspansionspolitik
08/06 Byvandring på Christianshavn:
Kolonihandel, skibsfart og sukkerindustri
15/06 Byvandring fra Nyhavn gennem
Frederiksstaden til Fødselsstiftelsen: Plantageejere, storkøbmænd og tjenestefolk

Byvandringer:
Kongernes København
Holdnummer: 2112-263
Tid: 26/5, 3 onsdage. Se tidspunkter på fuau.dk
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: Se mødesteder på fuau.dk
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.
mag. i historie, oberstløjtnant

Tag med i sporerne af kongernes prægtige
København. 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, Christiansborgkomplekset, Marmorbroen, Ridebanen, Hofteatret
og Rigsarkivet. På anden tur besigtiger
vi udvalgte lokaliteter, som knytter sig til
den danske enevælde, bl.a. Prinsens Palæ,
Frederiksstaden, Amalienborgkomplekset
og Kastellet.
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Markeringen af Genforeningen forlænget:

Oplev særudstillinger
over hele landet
Museer over hele landet kaster hver deres blik på Genforeningen og trækker tråde til nutiden. Mange
af særudstillingerne kan opleves ind i efteråret og vinteren og indgår i det tilpassede program for
genforeningsjubilæet. I 2020 er programmet nemlig forlænget, så det løber til og med november.
GRÆNSEN ER NÅET. AFSTEMNINGSPLAKATER FRA GRÆNSELANDET 1920
Dansk Plakatmuseum, Den Gamle By i Aarhus
Dansk Plakatmuseum i Den Gamle By viser danske og tyske afstemningsplakater
fra de to folkeafstemninger i Slesvig i 1920.
100 ÅR MED DANMARK – SØNDERJYLLAND SIDEN GENFORENINGEN
Museum Sønderjylland på Sønderborg Slot
Få indblik i Sønderjylland i de 100 år, der er gået siden Genforeningen – i national
identitet, konflikt og samarbejde, men også industri, grænsehandel og sønderjyske skikke.
FOTOUDSTILLING OM GENFORENINGEN 1920
Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot
Se historiske billeder og filmklip, der fortæller om forløbet efter Første Verdenskrigs afslutning indtil de festlige begivenheder i sommeren 1920, da Kong Christian 10. og sønderjyderne fejrede Genforeningen.
MINIUDSTILLING: BLICHER OG GENFORENINGEN
Museum Silkeborg Blicheregnen
St. Blicher havde en meget klar holdning til det sønderjyske spørgsmål og gjorde
en stor indsats for at sætte fokus på fællesskabet til Himmelbjergfesterne og
med sin deltagelse på Skamlingsbanken.
KUNST FRA GRÆNSELANDET
Museet for Religiøs Kunst i Lemvig
Museet for Religiøs Kunst sætter spot på værker af kunstnere, der enten er født i
Sønderjylland eller i de gamle hertugdømmer Slesvig og Holsten.
DET SÆRLIGT DANSKE?
Museum Vestsjælland i Sorø
Få indblik i sammenhængen mellem den sønderjyske kulturkamp og den kulturelle identitet i resten af landet. Vandreudstillingen vises efterfølgende på tekstilmuseet i Herning og Museet på Sønderskov.

Læs mere om udstillinger, foredrag,
musikarrangementer og byvandringer på
genforeningen2020.dk

EKSTRA SOMMERPROGRAM I 2021
Fra 1. maj 2021 genstarter markeringen af 100-året
for Genforeningen og bygger op mod det afsluttende højdepunkt: H.M. Dronningens besøg i Sønderjylland med genforenings- og valdemarsdagen
15. juni. Sommerprogrammet byder på store folkefester, indvielser og kulturelle fyrtårne, bl.a. Royal
Run i Sønderjylland, operaen ”Grænsemageren”,
Sangerfesten på Skamlingsbanken, indvielsen af
det fornyede Skibelund Krat og Golden Days-genforeningsfestligheder i hjertet af København.

67

68

GENFORENINGEN

Genforeningen 2020:

Nye tider – ny grænse og
nye mindretal
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 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.

Det var først og fremmest sønderjyderne, der kom til at mærke
Genforeningen. Landsdelens stednavne skiftede fra tysk til dansk.
Hadersleben blev til Haderslev, Apenrade til Aabenraa. Man skulle vænne sig til at regne med kroner i stedet for mark, og postkasser skiftede farve fra blå til rød. Der kom en ny monark på mønter
og frimærker – Christian 10. i stedet for Wilhelm 2. De øverste
embedsmænd blev skiftet ud, så der kom nye amtmænd, dommere, politimestre og gymnasierektorer, og inden for kirken nye
biskopper og provster. På de lavere poster var udskiftningen ikke
så gennemgribende. Præster kunne blive, hvis deres menigheder
stemte for, og det gjorde mange. Talrige sønderjyske lærere gled
fra tysk over i dansk skole. Alligevel betød de mange nye præster
og lærere nordfra en vældig styrkelse af landsdelens danskhed,
navnlig i de sydlige egne. Især var forandringen stor i skolerne,
hvor både sproget og fagenes indhold blev dansk. Danske sønderjyder kaldte den nye skole for ”Genforeningens bedste gave”,
og den nye generation fik et helt anderledes grundlag for dansk
identitet. For de unge mænd fik det tilsvarende stor betydning,
at de skulle aftjene deres værnepligt i den danske hær og flåde i
stedet for i den tyske.
Sønderjylland blev også integreret i dansk infrastruktur og økonomi. Togenes køreplan blev tilpasset DSB’s forbindelser. Store
vejprojekter sikrede tættere kontakt mellem syd og nord og på
tværs af landsdelen. Landskabet blev forandret, fordi de sønder-

jyske landmænd omstillede sig fra en ret ekstensiv produktion
beregnet for et beskyttet tysk hjemmemarked til en intensiv produktion med afsætning på verdensmarkedet. Især i den vestlige
del blev der plantet læhegn, afvandet moser og opdyrket hede, og
Tøndermarsken fik nye diger, kanaler og pumpestationer. Den tid,
hvor de enkelte gårde lå som isolerede øer om vinteren, var forbi.
Overalt trak elektrificeringen ledninger ud til de fjerneste afkroge,
herunder til de mange nye husmandsbrug.
Med Genforeningen opstod der to nationale mindretal, et tysk
nord for grænsen og et dansk syd for. De krævede begge acceptable vilkår for mindretal. Det tyske mindretal bestod af ca.
25.-30.000 mennesker – eller en sjettedel af befolkningen i Sønderjylland. Det stod stærkest i købstæderne og i den sydlige del
og hentede især tilhængere fra middelklassen. Det danske mindretal var koncentreret i Flensborg og sognene langs grænsen.
Det bestod navnlig af arbejdere, småhåndværkere og småbønder.
Størrelsen er sværere at beregne, men det var klart mindre end
det tyske mindretal. Formentlig under 10.000. De tysksindede
nord for den nye grænse og de dansksindede syd for begyndte
straks i 1920 at opbygge en tilværelse som nationale mindretal.
Rammerne bestemtes af de mindretalsordninger, som Danmark
og Tyskland vedtog.
Nord for grænsen gjorde kirke- og skolelovene det muligt at op-
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rette valgmenigheder og frimenigheder, ligesom familier kunne
vælge en anden præst end sognepræsten. Der kunne også bygges privat- og friskoler. Hvis der var børn nok, oprettede man
tyske kommuneskoler i købstæderne og afdelinger af kommuneskolerne på landet. I de fire købstæder Haderslev, Aabenraa,
Sønderborg og Tønder skulle tyske folkekirkepræster betjene
mindretallet. Hvor indbyggerne ønskede det, blev der holdt tyske gudstjenester – enten ved sognepræsten eller en nabopræst.
Mange steder valgte menigheden at beholde deres præst fra den
tyske tid, så der var adskillige præster, som kunne prædike på
tysk. Myndighederne skulle også tage imod henvendelser på tysk.
Samlet set tilbød Danmark en meget liberal mindretalsordning.
Det skete også i forventning om, at det danske mindretal syd for
grænsen ville få tilbudt lignende vilkår. Her trak det imidlertid ud
med at få en tilfredsstillende ordning. Flensborg oprettede en
dansk kommuneskole, hvor børnene skulle bestå en sprogprøve
for at blive optaget. Private folkeskoler blev afvist, mens en privat
dansk realskole blev accepteret. Først i 1926 blev oprettelsen af
danske privatskoler givet fri, og i 1928 blev sindelagsprincippet
anerkendt. Det blev nu op til folk selv at bestemme, om de ville
regnes til det danske mindretal, og en sådan bekendelse måtte
myndighederne hverken efterprøve eller bestride. Inden for kirken måtte mindretallet ty til frimenigheder uden for den slesvig-holstenske landskirke, der ikke gerne gav mindretallet lov til
at låne sognekirkerne til danske gudstjenester.
Begge mindretal organiserede sig med kulturelle hovedforeninger, politiske partier, skoleforeninger med tilhørende privatskoler
og vandrelærere, frimenigheder, biblioteker, ungdomsforeninger,
spejdere og landboforeninger. Grænseforeningen i Danmark og
grænseorganisationer i Tyskland samlede midler ind til mindretalsarbejdet, men først og fremmest gav moderlandene statslige
tilskud. Det har Danmark gjort siden 1920, hvor statsminister Niels
Neergaard (Venstre) ved genforeningsfesten på Dybbøl holdt en
kort tale. Talen huskes især for løftet til de dansksindede i Sydslesvig, der måtte blive syd for den nye grænse: ”Det kan jeg sige
på regeringens vegne, ja, på hele det danske folks vegne: De skal
ikke blive glemt”. Det har siden udmøntet sig i en årlig finanslovsbevilling til det danske mindretal.

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

I anledning af 100-året for Genforeningen
deler forskre 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.
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Kunst, arkitektur
og design

Havevandringer:
Det grønne København

Scener i kunsten

Mode – en introduktion

Holdnummer: 2022-033

Holdnummer: 2022-091

Holdnummer: 2022-261

Tid: 31/8, 4 mandage, kl. 17.15-19.00

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

Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

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

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

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?

Mode er identitet, kunst og kultur, men også
klima og etik. Det tøj, vi bærer, siger noget
om os, definerer os politisk og kulturelt, men
hvilken magt ligger der i tøjet? Og i skønhed?
Forskning viser, at smukke mennesker har bedre jobs og flere venner. Men hvorfor blev norm
core så pludselig en ting? Hvilke udvekslinger
er der mellem mode og kunst? Og er Afrika det
nye sort inden for modeverdenen?

Tid: 18/8, 3 tirsdage, kl. 10.00-11.30
Pris: 515 kr., studerende 305 kr.
Maks. 25 deltagere
Sted: Se mødesteder på hjemmesiden
Underviser: Birgitte Zacho, mag.art. i
kunsthistorie

København byder på mange grønne
åndehuller – steder, hvor man kan
slappe af og få ro fra byens larm.
Men kender du deres historie? Kom
med på tre havevandringer, der giver
indblik i tre af byens mest populære
grønne områders historie, kunst og
arkitektur.
18/08: Kongens Have
25/08: Frederiksberg Have
01/09: Assistens Kirkegård

Invitér en god ven
til oplevelser i
kunsthistorien på
Folkeuniversitetet

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 og tilknyttet
Øregaard Museum

01/09: Skønhedens magt. Chris Pedersen,
journalist, modeekspert og 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 Pedersen,
journalist, modeekspert og vært på DR
22/09: Mode og kunst. Ane Lynge-Jorlén,
kurator, forfatter og modeforsker,
Lunds Universitet
29/09: Afrika – det nye sort. Chris Pedersen,
journalist, modeekspert og vært på DR
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Designere i verdensklasse
– internationalt og dansk

Slotshaver: Fredensborg
og Frederiksborg

Holdnummer: 2022-092

Holdnummer: 2022-262

Kunst på stedet. Kunstens
historie: 1900-1940 – fransk
avantgarde og dansk modernisme

Tid: 2/9, 5 onsdage, kl. 19.30-21.15

Tid: 10/9, 1 torsdag, kl. 11.00-15.00

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Pris: 395 kr., studerende 245 kr.

Holdnummer: 2022-298

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

Maks. 25 deltagere

Underviser: Thomas Dickson, forfatter,
arkitekt og industriel designer

Dansk design har ofte været en del af større internationale designbevægelser. Typisk fortolkede de danske designere dog de internationale forbilleder ret frit og skabte dermed noget
helt nyt og unikt. 2019 var 100-året for starten
på Bauhausskolen i Weimar, som for alvor blev
gennembruddet for moderne design. Danskerne fulgte hurtigt med, men var også kritiske
over for Bauhaus og skabte deres møbler, lamper og bygninger på en noget anden måde og
med et anderledes blødere udgangspunkt.
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 (Ulmskolen + Braun) og
Jacob Jensen (B&O) og Jan Trägårdh
m.fl.

Læs og forstå – kunsten
Holdnummer: 2022-085
Tid: 2/9, 4 onsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 595 kr., studerende 325 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.
02/09: Maleri. Teresa Østergaard Pedersen,
ph.d. i kunsthistorie og museumsinspektør, Holstebro Kunstmuseum
09/09: Performancekunst. Gry Worre
Hallberg, ph.d.-studerende i performancestudier 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

Mødested: Runddelen for enden af
P-pladsen, Batzkes Bakke
Underviser: Birgitte Zacho, mag.art. i
kunsthistorie

Vi starter turen ved Frederiksborg
Slot. Her ligger den smukt restaurerede barokhave, en genskabelse
af haven, som den så ud i 1720’erne
med sin symmetriske opbygning og
velklippede hække. Anlægget rummer også en romantisk have, som i
modsætning til barokhavens ideal
om kontrol over naturen afspejler et
ideal om den frie, dannende natur.
Derfra tager vi til Slotshaven ved Fredensborg, der også har sit udspring
i barokken.

Dansk kunst i 10’erne
Holdnummer: 2022-100
Tid: 21/9, 3 mandage, kl. 19.45-21.30
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C,
lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166
for gangbesværede), Tuborgvej 164

Tid: 26/9, 4 lørdage, kl. 10.30-12.00
Pris: 635 kr., studerende 365 kr.
(entré er ikke inkluderet i prisen)
Maks. 25 deltagere
Mødested: Forhallen, Statens Museum for Kunst,
Sølvgade 48
Underviser: Merete Mørup, cand.mag. i
kunsthistorie og tilknyttet Øregaard Museum

Første gang ser vi fransk kunst fra begyndelsen
af 1900-tallet. Fauvisternes kunst var præget
af voldsomme farver og brutale pensler ført af
bl.a. Henri Matisse. Anden gang gælder kunst
i Danmark, hvor kunstnerne ville modernisere
deres udtryk. De beholdt de klassiske temaer, og Edward Weie og Karl Isaksson dyrkede
farvens potentiale. Surrealismen i Danmark
ser vi på tredje besøg: Temaerne for kunsten
var det underbevidste, instinkterne og drømmene. Fjerde gang ser vi på en international,
moderne stil, heriblandt Vilhelm Lundstrøms
monumentalkunst og Franciska Clausens nonfigurative værker.
26/09:
10/10:
24/10:
07/11:

Fransk kunst 1900-1930
Farvens potentiale 1900-1920
Surrealisme i Danmark 1920-1940
Avantgarde og mørkemalere i
Danmark 1920-1940

Underviser: Lisbeth Bonde, cand.mag.
i kunsthistorie, forfatter og kunstkritiker

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. Forelæsningerne vil fokusere på en lang række nye kunstnere, som trådte frem på
kunstscenen omkring år 2010.
21/09: Det nye maleri
28/09: Fotografi samt
performance- og lydkunst
05/10: Ny installations- og
konceptkunst

Bauhaus 1919-2019.
Rundt om en moderne tysk skole
for arkitektur, kunst og kultur
Holdnummer: 2022-078
Tid: 28/9, 2 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 355 kr., studerende 205 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
Bauhausskole blev grundlagt. Skolen ændrede
arkitektur, kunst og kunsthåndværk og fornyede pædagogikken. Samtidig havde den forgreninger ind i tidens litteratur og store konsekvenser for kønsrollemønsteret. Første gang
vil vi indkredse skolens virke mellem Weimar,
Dessau og Berlin i årene 1919-1933 samt undersøge dens sammenhæng med tidens tyske
kunst og kultur. Anden gang vil vi perspektivere til eftertiden og resten af verdens reception
af Bauhaus.
28/09: Bauhaus – en moderne tysk skole for
arkitektur, håndværk og kunst
05/10: Grupperinger omkring Bauhaus
– den kulturelle kontekst
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Kunst på stedet! Besøg fire
kunstudstillinger på fire museer
Holdnummer: 2022-308
Tid: 3/10, 4 lørdage, kl. 11.30-13.00
(OBS: 31/10 kl. 10.30-12.00)
Pris: 635 kr., studerende 365 kr.
(entré er ikke inkluderet i prisen)
Maks. 25 deltagere
Sted: Se mødesteder på hjemmesiden
Underviser: Merete Mørup, cand.mag. i
kunsthistorie og tilknyttet Øregaard Museum

Første gang besøger vi Gl. Strand for at se
værker af nogle af Finlands centrale kunstnere
fra perioden fra 1900 og frem til Anden Verdenskrig – alle kvinder. Anden gang gælder
det Øregaard Museum for at se værker af den
modernistiske maler Claus Johansen, der blev
en pionér inden for udviklingen af det moderne
maleri. Tredje gang ser vi på politisk kunst fra
de seneste 100 år på SMK. Fjerde gang skal vi
se, hvordan Nivaagaard behandler emnet moderskab, der på skift er blevet idealiseret og
kritiseret.
03/10: Modern Women: Helene Schjerfbeck,
Elga Sesemann, Sigrid Schauman og
Ellen Thesleff
17/10: Claus Johansen – solisten fra
Bornholm
31/10: Brændpunkter
14/11: Historier om mødre

3 kunstnerkolonier.
Rom, Skagen og Montmartre
Holdnummer: 2022-128
Tid: 4/10, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: René Juul, cand.mag. i kunsthistorie

De danske guldaldermalere malede med Roms
antikke kulisse fjerne tiders storhed. Kunstnerne på Montmartre havde den moderne
metropol som udgangspunkt og malede det,
som den ny verden med dens glødelamper,
radioapparater og elevatorer gjorde ved os
mennesker. Næsten samtidig fandt en gruppe danske kunstnere sammen i kongerigets
nordligste by og tog et langt mere umoderne
udgangspunkt, når de malede arbejdere i et
af verdens ældste erhverv: fiskeriet. I løbet af
dagen møder vi kunstnere som van Gogh, Picasso, Krøyer og Ancher.

Kærs Kunstkaféer:
4 aftener i kunstens
tjeneste (tirsdage eller
onsdage)
Holdnummer: 2022-319 eller 2022-385
Tid: 6/10, 4 tirsdage, kl. 17.30-21.00
eller 7/10, 4 onsdage, kl. 17.30-21.00
Pris: 1445 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 og en musiker

Over en række kaféaftener går kunsthistoriker og tv-vært Peter Kær på
opdagelse i kunstens forunderlige
verden i selskab med kunsthistorikere, musikere og en dygtig kok. 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. Kokken Rasmus Leck Fischer
tryller i køkkenet, så der også er noget til smagssansen.
06/10: Vægtæppernes billedverden – tæpper som kunstmedie
20/10: Delacroix – den væsentligste kunstner overhovedet?
10/11: Elisabeth Jerichau-Baumann – en kunstnerisk
kosmopolit
17/11: Andy Warhol og JeanMichel Basquiat – popart og
neo-ekspressionisme

Teatersamtaler.
Folkeuniversitetet på Folketeatret
Holdnummer: 2022-488
Tid: 8/10, 4 torsdage, kl. 10.00-11.00
Sted: Folketeatret, Nørregade 39, 1165 København K
Pris: 755 kr.
Undervisere: Rie Hammer, chefredaktør for
ISCENE og formand for Foreningen Danske
Teaterjournalister, samt udvalgte scenekunstnere
og forskere. Se hjemmesiden

I samarbejde med teatermediet ISCENE byder Folkeuniversitetet på teatersamtaler på
Folketeatret i København. Vær med, når Rie
Hammer, chefredaktør for ISCENE, inviterer
originale scenekunstnere og skarpe universitetetsforskere til skæve og indsigtsfulde samtaler om emner fra udvalgte teaterforestillinger
fra sæsonens flotte program. Blandt gæsterne
er skuespiller Olaf Johannessen, instruktørerne Christian Lollike, Morten Kirkskov og Madeleine Røn Juul samt et stærkt hold af forskere
med stor viden om køn og kvinderoller, skurke
og ondskab, litterære epidemier og fiktionalisering af faktion.
08/10: Ondskab: ’Faust’ på Teater
Republique
12/11: Biografiens væsen: ’Jeg er jo lige her’
– Anne Linnet teaterkoncert på Det
Kongelige Teater
15/04: Blindhedsepidemi: ’En fortælling om
blindhed’ på Teater Momentum
20/05: Takt og tone – dengang og i dag:
’Emma ude af takt’ på Folketeatret

Tegninger
– fra Michelangelo til Picasso
Holdnummer: 2022-118
Tid: 19/10, 3 mandage, kl. 19.30-21.15
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
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.
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Arketyper
– ifølge kunsten og litteraturen

Vestens arkitekturhistorie
– kort fortalt

Holdnummer: 2022-259

Holdnummer: 2022-205

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

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

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

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

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

Paul Gauguins tahitianske kvinder på stranden.
H.A. Brendekildes udslidte bønder på marken.
Erik Henningsens faldne arbejdere. Hammershøis stille stuer med hustruen Ida. Den hysteriske kvinde og dr. Frankensteins monster.
20/10: Eksotiske tahitianske kvinder.
Flemming Friborg, fhv. direktør for
Ny Carlsberg Glyptotek
27/10: Bonden. Merete Mørup, cand.mag. i
kunsthistorie og tilknyttet Øregaard
Museum
03/11: Hustruen. Anna Schram Vejlby, ph.d.
i kunsthistorie og museumsinspektør,
Den Hirschsprungske Samling
10/11: Arbejderen. Tove Thage, ph.d. i
kunsthistorie og fhv. museumsinspektør, Frederiksborgmuseet
17/11: Hysterikeren. Lis Norup, adjunkt i
nordisk sprog og litteratur, Aarhus
Universitet
24/11: Monstret. Mathias Clasen, lektor i
engelsk, Aarhus Universitet

Psykoanalysens veje

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

Hvad har skabt verdens rigdom af æstetiske
udtryk i løbet af mere end 2500 år? Det vil vi
se 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 landskabelige vending

Bag om Vilhelm
Hammershøi – Hammershøi
og det fotografiske maleri
(tirsdag eller onsdag)
Holdnummer: 2022-322 eller 2022-321
Tid: 27/10, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.00
eller 4/11, 1 onsdag, kl. 17.30-21.00
Pris: 455 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 og en musiker

Endnu en gang åbner Peter Kær, Folkeuniversitetet og Gastronomisk Innovation dørene til en sanselig og berigende aften i Kærs KunstKafé. Hvad
gør Hammershøi til Hammershøi? Vi
kender til priserne på hans malerier,
men kender vi ham overhovedet? Vi
ser et værk af Hammershøi og tænker, at det forstår vi godt. Men gør vi
det? Hammershøi var en af de kunstnere, der i den grad forstod fotografiets og maleriets mediespecifikke
forskelligheder, kombinerede dem og
udkom på sin helt egen hammershøiske måde. Kom med bag om en af vores allermest særlige kunstnere.

Holdnummer: 2022-233
Tid: 22/10, 4 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 595 kr., studerende 325 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, når vi bruger psykoanalysens metode på kunst, litteratur, film og bilkakataloger
og forsøger 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
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Hvad er kunst? Tatoveringens kulturhistorie blev
diskuteret på briksen til Århundredets Festival.
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Siciliens kultur og
kunstskatte

Hvad der er værd at vide om kunst

Japansk kunst

Holdnummer: 2022-247

Holdnummer: 2022-098

Holdnummer: 2022-023

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

Tid: 31/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Pris: 1075 kr., studerende 565 kr.

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

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

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

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.
Det bliver en hæsblæsende rejse, der strækker sig fra
middelalderen til det 21. århundrede og slutter af med
et blik ud i fremtiden og et bud på, hvilke kunstnere vi
skal holde øje med.

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

Tid: 29/10, 4 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 595 kr., studerende 325 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 Siciliens kunstværker, arkitektur
og arkæologiske områder – inddelt
efter udvalgte områder på øen.
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
12/11: Selinunte & Agrigento – to
arkæologiske områder på
Sicilien
19/11: Mazara del Vallo – oplev en
lokal fiskerby

29/10: Hvad er kunst, og hvad skal vi med den?
Mads Damsbo, direktør for Brandts
05/11: Kunstforståelse – rent praktisk.
Birgitte Zacho, mag.art. i kunsthistorie
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 og
tilknyttet Øregaard Museum
26/11: Kunstens historie – impressionister, modernister og andre revolutionære (ca. 1850-1940).
Merete Mørup, cand.mag. i kunsthistorie og
tilknyttet Øregaard Museum
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. 2000-2050). Kristian Handberg, postdoc i
kunsthistorie, Københavns Universitet

”Ingen har sagt det bedre end Verner Panton:
‘Relationen til miljøet er vigtigere end
en enkelt stol eller en anden genstand.
Rummet, farverne, møblerne, tekstilerne og
belysningen skal tænkes og opleves sammen’.”
Thomas Dickson
Forfatter, arkitekt og industriel designer

Vi starter med en oversigt over Japans kunsthistorie med fokus på
overgangen fra ’traditionel’ kunst
til indførelsen af et vestligt kunstbegreb i slutningen af 1800-tallet.
Herefter fortsætter vi med japonisme i Vesten, hvor vi ser på, hvordan
vestlige kunstnere er blevet påvirket
af japansk kunst i tre bølger – senest
i form af ’manga’ (tegneserier) og
’animé’ (tegnefilm). Vi slutter dagen
af med et kig på kunstscenen efter
Anden Verdenskrig og ser på de
mange kunstfestivaler, der er opstået
med det formål at ”revitalisere” udkantsområder.

Færøsk kunst – mellem den
lille og store verden
Holdnummer: 2022-254
Tid: 1/11, 1 søndag, kl. 10.00-14.00
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Nils Ohrt, mag.art. i
kunsthistorie
og fhv. museumsdirektør, Færøernes
Kunstmuseum

Færøerne kom sent til billedkunsten,
men da det skete omkring år 1930,
var det med en styrke og egenart, der
har gjort ”færøsk kunst” til et kvalitetsstempel. Det var landets natur og
folkeliv, der stod i centrum for den
tidlige færøske kunst, og kombinationen af hjemlige motiver og et stramt,
figurativt billedsprog er kommet til
at definere færøsk kunst frem til den
dag i dag. I pagt med den generelle
udvikling er udtrykket hos nutidige færøske kunstnere præget af en
frodig mangfoldighed, og blandt de
yngre kan man observere et nyt forhold til den hjemlige kultur af poetisk,
legende og humoristisk art. Få en introduktion.
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Europas skønneste kirker
– kunst og arkitektur
Holdnummer: 2022-015

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

Kvinder i kunsten:
Frida Kahlo, Berthe Morisot og
Artemisia Gentileschi

Tid: 7/11, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00

Holdnummer: 2022-108

Holdnummer: 2022-103

Tid: 19/11, 4 torsdage, kl. 17.15-19.00

Tid: 22/11, 1 søndag, kl. 10.00-15.00

Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

Pris: 415 kr., studerende 235 kr.

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

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

Pris: 355 kr., studerende 205 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 præsenterer lektor
emeritus i kunsthistorie Hans Jørgen Frederiksen et lille udvalg af
de smukkeste og mest interessante
kirker rundtom i Europa. Fra ganske små førromanske 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.

Romanske klostre i
Bourgogne og gotiske
katedraler i Île-de-France
Holdnummer: 2022-380
Tid: 8/11, 1 søndag, kl. 10.00-14.00

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. Kan vi omlægge vores vaner? Hvilke bæredygtige tendenser findes der
inden for design- og byggebranchen? Og kan
litteratur og samtidskunst få os til at handle?
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

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.

Holdnummer: 2022-105

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

Tid: 21/11, 1 lørdag, kl. 10.00-15.00

Underviser: Hans Jørgen Frederiksen,
lektor emeritus i kunsthistorie, Aarhus
Universitet

Denne dag sætter fokus på en række
af de allervæsentligste monumenter
inden for middelalderens franske arkitektur og billedkunst: romansk stil,
først og fremmest i Bourgogne, og
gotik i landets nordlige del. Navnlig
i 10.-12. århundrede var Bourgogne
hjemsted for vigtige reformer inden
for det internationale klostervæsen,
og kirker og klostre opførtes i stort
tal. Omkring 1140 begyndte en ny
stil at manifestere sig i arkitektur og
kunst. I første omgang viste de nye
tendenser sig navnlig i det område,
der kaldes Île-de-France. Længe blev
stilen især forbundet med det ekspanderende franske kongedømme,
og den blev i samtiden betegnet som
”opus francigenum”, altså ”frankisk
arbejde”. Først langt senere fandt
man på at kalde stilen ”gotisk”.

Pris: 415 kr., studerende 235 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
Limbourgbrødrenes såkaldte tidebog med illustrationer til årets 12 måneder. Renæssancens
mestre skildrede ’Primavera’ (Foråret), mens
Pieter Bruegel malede ’Den mørke dag’ og
sneklædte landskaber i Flandern. 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. I det 20. århundrede er
malere vendt tilbage til fantasifulde udtryk for
årstidernes evige cyklus.
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Underviser: Jørgen Printz Steinicke, kunstner og
cand.mag. i historie og kunsthistorie

I dag er der et øget fokus på at finde frem til en
lang række udmærkede, 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 fra midten af 1500-tallet
og frem til midten af det 20. århundrede.

Skal det nu være kunst?
Holdnummer: 2022-263
Tid: 28/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Christian Salling, cand.mag. i kunsthistorie og kunstanmelder, Århus Stiftstidende

Tag med på en spændende rejse gennem
kunsthistorien, hvor vi dykker ned i kunstens
rolle og begrebet ’æstetik’ og ser nærmere
på kunsthistoriens skiftende opfattelser af
skønhed og dens modsætning: det ækle og
groteske. Vi kommer omkring antikkens skønhedsidealer, lumre middelaldermanuskripter,
Da Vincis karikaturtegninger, romantikken,
nazikunst, provokunst, kitsch, popart og meget
mere. Bliv klogere på en perlerække af kunstnere fra Hieronymus Bosch til Andy Warhol.

En aften om kunstneren
Vilhelm Hammershøi
Holdnummer: 2022-255
Tid: 15/12, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.30
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C,
lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166 for
gangbesværede), Tuborgvej 164
Undervisere: Gertrud Oelsner, museumsdirektør, Den Hirschprungske Samling, og Annette
Hvidt, kunstformidler, Statens Museum for Kunst

Vilhelm Hammershøi er en af de mest betydelige danske kunstnere, og han er især kendt
for sine interiørbilleder, der balancerer mellem
drømme og realisme. Stilen er særegen med en
enkel farveholdning og en stor grad af åbenhed i billederne. I forlængelse af bogen ’Vilhelm Hammershøi. På sporet af det åbne billede’ (Lindhardt og Ringhof 2018) vil aftenens
to forelæsere vise, hvordan Hammershøi var
intenst optaget af fænomener som lys, mørke,
træer og closeups.
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Kom helt tæt
på kunstnerne.
Billedkunstner
Michael Kvium
satte ord på
sin kunst til
Århundredets
Festival.

Gudernes kraft:
Moderne myter i billedkunsten
i det 19.-21. århundrede

Kunsthistorien på ét semester

Store danske designere

Holdnummer: 2112-043

Holdnummer: 2112-023

Tid: 19/1, 8 tirsdage, kl. 17.30-19.15

Tid: 19/1, 7 tirsdage, kl. 19.30-21.15

Holdnummer: 2112-058

Pris: 1075 kr., studerende 565 kr.

Pris: 950 kr., studerende 505 kr.

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

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D165, 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.

Hans J. Wegners Påfuglestol, PH’s
karakteristiske lamper, Børge Mogensens Tremmesofa, Nanna Ditzels Trinidadstol og Kay Bojesens teaktræsabe. Vi kender genstandene. Men
hvem var menneskene bag de kendte
design, der høstede så stor international anerkendelse? Hvad kendetegner dem hver især? Og hvorfor er
deres design blevet så kendte?

Tid: 18/1, 5 mandage, kl. 19.30-21.15
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Amalie Grubb Martinussen,
cand.mag. i kunsthistorie

I fin de siècle-kunsten gribes der tilbage til mytologiens bedrageriske og forføreriske femme
fatale-skikkelser. I tiden efter Første Verdenskrigs rædsler ser man en tilbagevenden til antikkens idealer: De Olympiske Lege genoplives,
og førende moderne digtere hylder det antikke
formsprog. I billedkunsten ser man også denne
interesse for det klassiske udfolde sig hos den
franske avantgarde, og også i det 21. århundrede finder samtidskunstnerne på måder at
aktualisere de gamle fortællinger på.
18/01: Introduktion til mytebegrebet
og myterne i den ældre, vestlige
billedkunst
25/01: Femme fatale-gudinder ved
århundredeskiftet: Gustav Klimt,
prærafaelitterne m.fl.
01/02: Sex, magt og drømme: Picasso,
surrealisterne m.fl.
08/02: Klassicismer og metamorfoser
i dansk kunst: Palle Nielsen, Axel
Salto, Kai Nielsen m.fl.
15/02: Græsk mytologi i samtidskunsten

19/01: Renæssance og manierisme. Gitte
Tandrup, mag.art. i kunsthistorie
26/01: Barok og rokoko. Merete Mørup,
cand.mag. i kunsthistorie og tilknyttet
Øregaard Museum
02/02: Klassicisme og romantik. Jørgen
Printz Steinicke, kunstner og cand.
mag. i historie og kunsthistorie
09/02: Realisme og impressionisme. Gitte
Tandrup, mag.art. i kunsthistorie
16/02: Symbolisme og ekspressionisme.
Gitte Tandrup, mag.art. i kunsthistorie
23/02: Kubisme og futurisme. Maja Bak
Herrie, ph.d. i æstetik og kultur, Aarhus Universitet
02/03: Surrealisme. Amalie Grubb Martinussen, cand.mag. i kunsthistorie
09/03: Kunst og arkitektur i dag.
Martin Søberg, adjunkt på Kunstakademiets Arkitektskole

19/01: Hans J. Wegner. Thomas
Dickson, forfatter, arkitekt
og industriel designer
26/01: Poul Henningsen. Thomas
Dickson, forfatter, arkitekt
og industriel designer
02/02: Arne Jacobsen. Thomas
Dickson, forfatter, arkitekt
og industriel designer
09/02: Børge Mogensen.
Lars Hedebo Olsen, designskribent og forfatter
16/02: Finn Juhl. Thomas Dickson,
forfatter, arkitekt og
industriel designer
23/02: Verner Panton og Nanna
Ditzel. Thomas Dickson,
forfatter, arkitekt og industriel designer
02/03: Kay Bojesen. Lars Hedebo
Olsen, designskribent og
forfatter
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Store danske arkitekter

Havekunst

Holdnummer: 2112-293

Holdnummer: 2112-147

Tid: 20/1, 6 onsdage, kl. 19.45-21.30

Tid: 23/1, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

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

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

De har sat deres præg på historien med fantastiske bygningsværker og opnået international berømmelse. I denne forelæsningsrække stilles der skarpt på nogle af de
største danske arkitekter fra det 19. århundrede og frem
til i dag. Bliv klogere på Arne Jacobsens funktionalistiske boligkompleks i Klampenborg, Jørn Utzons berømte
Operahus i Sydney og Bjarke Ingels’ mange byggerier i
New York.

Underviser: Ole Fournais, cand.mag.
i historie og nordisk sprog og litteratur

20/01: Gottlieb Bindesbøll (1800-1856). Peter Thule
Kristensen, professor i arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskole
27/01: Arne Jacobsen (1902-1971). Martin Søberg,
lektor i arkitekturhistorie, Kunstakademiets
Arkitektskole
03/02: Jørn Utzon (1918-2008). Line Nørskov Eriksen,
udstillingschef, Utzon Center
10/02: Henning Larsen (1925-2013). Leif Høgfeldt
Hansen, lektor i arkitektur, Arkitektskolen i
Aarhus
17/02: Dorte Mandrup (f. 1961). Merete AhnfeldtMollerup, ph.d. i arkitekturhistorie
24/02: Bjarke Ingels (f. 1974). Kasper Lægring,
ph.d. i arkitektur og ekstern lektor,
Københavns Universitet

Fem internationale mesterkunstnere
– og deres danske arvtagere
Holdnummer: 2112-137
Tid: 20/1, 5 onsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174,
Tuborgvej 164
Underviser: Peter S. Meyer, ekstern lektor i kunsthistorie,
Københavns Universitet, og fhv. museumsdirektør, Trapholt

Efter en grundig gennemgang af et hovedværk af fem
moderne, internationale kunstnere som Munch, Schiele,
Boccioni, Picasso og Giacometti diskuteres værker af
deres danske arvtagere: Kirkeby, Groth, Giersing, Jais
Nielsen og Sonja Ferlov Mancoba. Hvad er påvirkning i
kunsten, og hvad er inspiration? Hvad er internationalt,
og hvad er nationalt?
20/01: Ekspressionisme: Edvard Munch og Per
Kirkeby
27/01: Wiener Secession: Egon Schiele og Jan Groth
03/02: Futurisme: Umberto Boccioni og Jais Nielsen
10/02: Kubisme: Pablo Picasso og Harald Giersing
17/02: Surrealisme: Alberto Giacometti og Sonja
Ferlov Mancoba

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.

Billedkunsten i Wien (1900
til 1914) – Gustav Klimt,
Oskar Kokoschka og
Egon Schiele
Holdnummer: 2112-051
Tid: 7/2, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Gitte Tandrup, mag.art.
i kunsthistorie

Wien er fyldt med overflod og luksus,
og samtidig er det stedet, hvor den
gamle europæiske verden mærkes
af hendøen og dekadence. Stor kunst
vokser frem i den stemning. Der er
heftig aktivitet i kunstnerværksteder
og udstillingssammenslutninger. Hør
om Wiens kunstliv omkring århundredeskiftet.

Kunstens historie på SMK
– 1940-i dag

Japanske træsnit

Holdnummer: 2112-266

Tid: 10/2, 3 onsdage, kl. 19.30-21.15

Tid: 6/2, 4 søndage, kl. 10.30-12.00
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.
(entré er ikke inkluderet i prisen)
Maks. 25 deltagere
Mødested: Forhallen, Statens Museum
for Kunst, Sølvgade 48
Underviser: Merete Mørup, cand.mag.
i kunsthistorie og tilknyttet Øregaard
Museum

Første gang ser vi på hovedtendenser i dansk kunst op til og efter
Anden Verdenskrig: Det spontant
abstrakte maleri med kunstnergruppen Cobra og den geometriske abstraktion. Anden gang gælder kunst
præget af den kolde krig samt nye
oprørsbevægelser: Kunstnerne bruger industrielle materialer og banale
hverdagsgenstande. Tredje gang
handler om det postmoderne, der
opgav kristendom, marxisme og nationalisme. Fjerde gang tager internettet over med deling af viden og visuel
information.
06/02: 1940-1960: Cobra, Linjen og
de spontant abstrakte
20/02: 1960-1980: Foto, film og
feminisme
06/03: 1980-1990: Vilde værker og
ekspressive skulpturer
20/03: 1990 til i dag: Det globale
og det nære. Virkelighed og
fiktion
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Holdnummer: 2112-128
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Gunhild Borggreen,
lektor i kunsthistorie og visuel kultur,
Københavns Universitet

Træsnitmediet 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
mange hundrede eksemplarer af det
samme billede til billige penge. Motivkredsene for træsnit afspejler datidens kulturliv i storbyerne. Senere
kom også landskabstræsnittet, der
gengav berømte steder eller rejseruter i Japan. Forelæsningsrækken vil
fokusere på teknik og motivkredse
i japanske træsnit. Desuden vil vi se
på, hvordan europæiske kunstnere
blev inspireret af japanske træsnit
under japonismen.
10/02: Det japanske træsnit som
storbyfænomen: kurtisaner
og kabukiskuespillere
17/02: Landskabstræsnit og serier
24/02: Træsnit i europæisk
japonisme og i moderne tid
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Kunst på stedet!
Besøg fire kunstudstillinger
på fire museer

Rundt om guldalderen

Islamisk kunst og kultur

Holdnummer: 2112-084

Holdnummer: 2112-123

Tid: 22/2, 5 mandage, kl. 19.30-21.15

Tid: 24/2, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00

Holdnummer: 2112-255

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

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

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

Tid: 13/2, 4 lørdage, kl. 11.30-13.00
(OBS: 27/2 kl. 10.30-12.00)
Pris: 635 kr., studerende 365 kr.
(entré er ikke inkluderet i prisen)
Maks. 25 deltagere
Sted: Se mødesteder på hjemmesiden
Underviser: Merete Mørup, cand.mag.
i kunsthistorie og tilknyttet Øregaard
Museum

Vi starter på Gl. Strand, der viser
tegninger, collager, skulpturer og
fotografi af den rumænske avantgarde-kunstner Geta Bratescu. Den
schweiziske kunstner Thomas Hirschhorn forvandler to andre etager til en
labyrintisk ruin. Anden gang besøger vi ARKEN og udstillingen ’Baron
Rosenkrantz – Farvernes mystik’, der
inkluderer lysende engle, majestætiske sfinkser og dyreskikkelser i alle
regnbuens farver. Tredje udstilling
gælder Nivaagaard og maleren Wilhelm Marstrand, der især er kendt
for sine folkelivsskildringer i livlige
farver. Udstillingsrækken slutter på
Øregaard, der præsenterer Vilhelm
Bjerke Petersen, som blev en pioner
inden for dansk surrealisme.
13/02: Geta Bratescu: ’Freedom of
Forms’. Thomas Hirschhorn:
’Community of Fragments’
27/02: ’Baron Rosenkrantz
– Farvernes mystik’
13/03: Wilhelm Marstrand:
’Den store fortæller’
27/03: Vilhelm Bjerke Petersen

Underviser: Birgitte Zacho, mag.art. i
kunsthistorie

Efter Den Franske Revolution bliver borgerskabet toneangivende i samfundet, og i hele
perioden ses en refleksion over en række borgerlige værdier og normer i billedkunsten. Det
er også en periode, hvor borgerens nationale
tilhørsforhold bliver aktuelt. Samtidig reflekterer malerne over kunstnerens rolle og kunstens
potentiale.
22/02:
01/03:
08/03:
15/03:
22/03:

Hvad er guldalder?
Portrætkunsten
Historiemaleriet
Genremaleriet
Landskabsmaleriet

Siciliens kultur og kunstskatte II
Holdnummer: 2112-021
Tid: 22/2, 4 mandage, kl. 19.30-21.15
Pris: 595 kr., studerende 325 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 Siciliens kunstværker, arkitektur og arkæologiske
områder – inddelt efter udvalgte områder på
øen. Alle kan være med, også selvom man ikke
har deltaget i ’Siciliens kultur og kunstskatte’.
22/02: Det vestligste Sicilien: Et uudforsket
område
01/03: Poesiens by og Europas største
vulkan
08/03: Skønhedens by, malerkunsten og de
dramatiske vulkanøer
15/03: Vin, salt og fønikere

Islamisk kunst og kultur har ældgamle traditioner og forener millioner af mennesker fra
vidt forskellige kulturer over hele verden. Og
modsat af hvad mange tror, er islamisk kunst
ikke en religiøs kunst. Den islamiske kunsts karakter og formsprog er dannet på baggrund af
klassiske dekorationsformer, som bidrager til
det karakteristiske udtryk. Oplev mystik, spiritualitet og kærlighed.
24/02: Historien om det islamiske samfund.
Peter Seeberg, lektor i Mellemøststudier, Syddansk Universitet
03/03: Litteratur – historie og tendenser.
Elisabeth Moestrup, studielektor i
Mellemøststudier, Forsvarsakademiet
10/03: Arkitektur – moskeer og paladser.
Troels Rugbjerg, arkitekt
17/03: Islamisk kunst. Rasmus Bech Olsen,
museumsinspektør, Davids Samling
24/03: Sufisme – folkefester og finkultur.
Malene Fenger-Grøndahl, journalist
og forfatter

Portrætter i kunsten
Holdnummer: 2112-133
Tid: 28/2, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Kamma Overgaard Hansen,
ph.d. i kunsthistorie

Denne dag skal det handle om forskellige kategorier af portrætter – tegninger, malerier,
skulpturer og fotografier fra mange forskellige
lande og perioder. Vi vil zappe rundt i kunsthistorien og se, hvordan kunstnere opfinder
og genbruger forskellige greb for at fortælle
bestemte historier om sig selv, hinanden og de
mennesketyper, som såvel den reelle som den
ideelle verden er befolket af.
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Tysk kunst fra Dürer til
Neue Sachlichkeit
(ca. 1500-1933)

Kunst som våben – mexicansk maleri
i første halvdel af det 20. århundrede

Bertel Thorvaldsen 250 år

Holdnummer: 2112-065

Tid: 24/3, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15

Holdnummer: 2112-064

Tid: 13/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00

Tid: 6/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 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

Renæssancen introduceres for alvor
med Albrecht Dürer. De efterfølgende årtier præges af voldsomme religionsstridigheder, hvor der på tysk
grund skabes foruroligende værker
som Grünewalds ’Isenheimer-alter’,
mens Cranach i talrige portrætter
viser os reformatoren Luther. Først
i 1800-tallet dukker romantikken op
med masser af Weltschmerz som
hos Caspar David Friedrich. Et lille
århundrede senere føjer ekspressionister i malergrupperne ”Die Brücke”
og ”Der blaue Reiter” væsentlige nye
kapitler til. Paula Modersohn-Becker
kredser om kvindekroppen, mens
Käthe Kollwitz skildrer proletarernes
elendige liv i Berlin. I 1920’erne bliver
Berlin en kulturel verdensmetropol
med bl.a. den samfundskritiske Neue
Sachlichkeit-bevægelse, indtil alt får
en brat ende med Hitlers magtovertagelse.

Pris: 395 kr., studerende 220 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

I kølvandet på den voldsomme mexicanske revolution
(1910-20) følger en række kunstneres kæmpeværker på
og i offentlige bygninger. En ny nation skal bygges op
på en kombination af den europæiske og den indianske
kultur. Det bliver til nogle af det 20. århundredes største
kunstværker, skabt primært af trekløveret Diego Rivera,
José Clemente Orozco og David Alfaro Siqueiros.

40 ikoniske fotografier
Holdnummer: 2112-039
Tid: 23/3, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.30

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Claus Jensen, lektor
emeritus i matematik og kunsthistorie,
Hasseris Gymnasium

I år 2020 var det 250 år siden, at
billedhuggeren Bertel Thorvaldsen
blev født. Han tilbragte størstedelen
af sit liv i Rom, hvorfra han i kraft af
enestående talent og flid opnåede en
helt utrolig verdensberømmelse, som
i dag dog formentlig er falmet noget:
Hvor mange kender mon hans værker, bortset fra den ikoniske ’Kristusstatue’ i Vor Frue Kirke i København?
Helaftensforelæsningen fortæller i
ord og billeder om Thorvaldsens liv
og værker.

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174,
Tuborgvej 164
Underviser: Gunner Byskov, cand.mag. i dansk og kunsthistorie samt leder af fotografuddannelsen, Medieskolerne

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 du blive præsenteret for 40 af disse
ikoniske fotografier, lige fra år 1840 og frem til vores årtusind, i en gennemgang, der både fokuserer på fotograferne, de fotografiske kvaliteter og den historie, der netop
gør dem til noget særligt.

Rejs ud i verden i foråret
med Folkeuniversitetet i Aalborg
Kunst og musik i Wien
Med musikhistoriker og organist Rolf Ruggaard og kunsthistoriker Maria Stensgård. Vi skal
bl.a. i Staatsoper samt i Musikvereins Goldene Saal og opleve Wiener Symphoniker Orchestra.
På kunstsiden skal vi se Museum Belvedere med Klimts værker og Museum Hundertwasser.

Salamanca og Avila i Nordspanien
Med botaniker og naturvejleder Flemming Thorning-Lund og billedkunstner og ornitolog
Vega Bermejo. Vi skal opleve et imponerende landskab med højsletter og bjergmassiver, som
i foråret er præget af en overvældende flora og et rigt insekt- og fugleliv.

Det sydvestlige Canada – British Columbia med Vancouver Island
Med botaniker og naturvejleder Flemming Thorning-Lund og ornitolog Carlo Chr. Pedersen. I
de canadiske Rocky Mountains skal vi opleve storslåede bjerglandskaber, vandløb og skovområder med en helt særlig rigdom af planter, fugle og store pattedyr.

Læs mere på fuaalborg.dk

Holdnummer: 2112-144

Dansk arkitekturhistorie
– kort fortalt
Holdnummer: 2112-119
Tid: 7/4, 6 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 795 kr., studerende 445 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

Forelæsningsrækken starter med
vikingetidens spor og slutter med
dansk arkitektur i en globaliseret
verden. Fokus er lagt på de perioder,
hvor den danske bygningskunsts udvikling skiller sig ud fra omverdenens:
fra romanske landsbykirker og Christian 4.s slotsbyggeri til Jørn Utzons
organiske modernisme og Bjarke Ingels’ fusionsarkitektur.
07/04: Vikingetid, romansk og
gotisk stil
14/04: Renæssance og manierisme
21/04: Barok og rokoko
28/04: Klassicisme og historicisme
05/05: Skønvirke, Bedre Byggeskik, nyklassicisme og
funktionalisme
12/05: Modernisme og nutidens
stilretninger

80

KUNST, ARKITEKTUR OG DESIGN

Fotografiet
– den store introduktion

Kunst – teori og analyse

Holdnummer: 2112-125

Tid: 12/4, 6 mandage, kl. 17.30-19.15

Holdnummer: 2112-145

Tid: 12/4, 6 mandage, kl. 17.15-19.00

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Tid: 26/4, 4 mandage, kl. 14.00-16.00

Pris: 795 kr., studerende 505 kr.

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

Pris: 635 kr., studerende 365 kr.

Underviser: Birgitte Zacho, mag.art. i
kunsthistorie

Sted: Se mødesteder på hjemmesiden

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

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. Få den store introduktion til fotografiet.
12/04: Fotografiets fødsel og turen
til Danmark. Marie-Louise
Berner, mag.art. i kunsthistorie
19/04: Det dokumentariske
fotografis historie.
Birna Marianne Kleivan,
mag.art. i filmvidenskab og
fotohistoriker
26/04: Kunstfotografiet – i Danmark
og i den store verden.
Jens Friis, redaktør og
udgiver af KATALOG
03/05: Fotografiet som profession.
Gunner Byskov, cand.mag. i
dansk og kunsthistorie samt
leder af fotografuddannelsen, Medieskolerne
10/05: Fotografiet som sandhedsvidne. Gunner Byskov, cand.
mag. i dansk og kunsthistorie samt leder af fotografuddannelsen, Medieskolerne
17/05: Det fotografiske udstyrs
historie. Klaus-Eckard Riess,
ansvarshavende redaktør,
Dansk Fotohistorisk Selskab

Holdnummer: 2112-018

I denne forelæsningsrække bliver du introduceret for klassiske kunsthistoriske værktøjer til
billedanalyse. Hvordan kender man forskel på
kunst fra renæssance og barok? Og hvordan
skiller man billedets elementer ad i en analyse? Fra stilhistorie og farvelære til kompositionsanalyse og semiotik – forelæsningsrækken
præsenterer dig for en række kunsthistoriske
grundbegreber, der gør dig klar til dit næste
museumsbesøg.
12/04:
19/04:
26/04:
03/05:
10/05:
17/05:

Kunstforståelse – at se på kunst
Form og farve
Stilhistorie
Kompositionsanalyse
Ikonologisk og semiotisk analyse
Værkets ydre rammer – museet,
udstillingen og det offentlige rum

Sommerlæsninger:
Tre mandage – seks værker
Holdnummer: 2112-114
Tid: 14/4, 3 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Merete Mørup, cand.mag. i
kunsthistorie og tilknyttet Øregaard Museum

Du kan udfordre dig selv på disse tre kursusaftener, hvor du bliver involveret i at læse
billeder, der alle har et sommertema tilfælles.
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.
14/04: John Constable: ‘The Hay Wain’ (1821).
Peter Hansen: ’Høstbillede’ (1910)
21/04: Berthe Morisot: ’En sommerdag’ (1879).
Johannes Larsen: ’Sommer, solskin
og blæst’ (1899)
28/04: Eduard Manet: ’Frokost i det grønne’
(1862/63). P.S. Krøyer: ’Hip, Hip, Hurra!
Kunstnerfrokost på Skagen’ (1888)

Byvandringer:
Det klassiske København

Maks. 30 deltagere
Underviser: Kasper Lægring, ph.d. i
arkitektur, mag.art. i kunsthistorie og ekstern
lektor, Københavns Universitet

Tag med på fire byvandringer, som fokuserer
på de ældre bydele i hovedstaden: middelalderbyen, hvor vi kan opleve slyngede gadeforløb med både bindingsværkshuse fra 2050-tallet og klassicistiske huse fra omkring år 1800.
Frederiksstaden, der er en rokokobydel, hvor
2050-tallets forfinede bygningskunst kan opleves. Vesterbro, der havde til formål at huse
de mange tilvandrere under industrialiseringen
– og som allerede fra begyndelsen var et forlystelseskvarter. Endelig Frederiksberg, hvor
det bedre borgerskab flyttede ud i 1800-tallet i
nogle af Danmarks første villakvarterer.

Byvandringer:
Det nyeste København
Holdnummer: 2112-121
Tid: 27/4, 4 tirsdage, kl. 14.00-16.00
Pris: 635 kr., studerende 365 kr.
(OBS: rejsehjemmel til Metro påkrævet
den første gang)
Maks. 30 deltagere
Sted: Se mødesteder på hjemmesiden
Underviser: Kasper Lægring, ph.d. i
arkitektur, mag.art. i kunsthistorie og ekstern
lektor, Københavns Universitet

Byfornyelse og helt nyanlagte bydele har forvandlet hovedstaden fra en nedslidt industriby
til en pulserende storby, der tiltrækker investeringer og turister. 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. Vi kan i de nye kvarterer opleve
spændvidden i nutidens byplanlægning – fra
den zoneopdelte modernistiske satellitby til
genopdagelsen af den traditionelle europæiske bystruktur i form af karreen.

Litteratur,
film og musik

Peter Seebergs
forfatterskab og filosofi
Holdnummer: 2022-113

Værklæsninger
– Vergils ’Aeneide’ og Ovids
’Forvandlinger’

Sangskriveren og forskeren
– Peter A.G. og Jakob
Schweppenhäuser

Tid: 31/8, 3 mandage, kl. 19.30-21.15

Holdnummer: 2022-129

Holdnummer: 2022-117

Tid: 1/9, 4 tirsdage, kl. 17.15-19.00

Tid: 1/9, 1 tirsdag, kl. 17.30-19.15

Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

Pris: 195 kr., studerende 145 kr.

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

Sted: AU, Campus Emdrup, bygning A, Festsalen,
Tuborgvej 164

Underviser: Patrick Kragelund, dr. phil.
og ph.d., fhv. direktør for Danmarks
Kunstbibliotek

Undervisere: Peter A.G. Nielsen, komponist,
sangskriver og forsanger i Gnags, og Jakob
Schweppenhäuser, postdoc i litteraturhistorie,
Aarhus Universitet

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D165, Tuborgvej 164

Over tre aftener vil forløbet give en indføring i
Peter Seebergs forfatterskabs grundtemaer og
diskutere, hvilken relevans de centrale, filosofiske problemstillinger, som han behandler i sine
værker, kunne have for os i dag: på den ene
side hvert menneskes udsathed for at blive ensomt og fremmed for sig selv og andre og på
den anden side muligheden for, at tilværelsen
vinder betydning i det kærlige møde med andre mennesker.
31/08: Seebergs forfatterskab og filosofi.
Jonas Holst, ph.d. i filosofi og idéhistorie og lektor i æstetik og etik, San
Jorge Universitet, og Jeppe Barnwell,
seniorredaktør og ph.d.-studerende,
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Københavns Universitet
07/09: Seebergs filosofiske forehavende
med forfatterskabet. Jonas Holst,
ph.d. i filosofi og idéhistorie og lektor i
æstetik og etik, San Jorge Universitet
14/09: Den biografiske og litterære baggrund for Seebergs forfatterskab.
Jeppe Barnwell, seniorredaktør og
ph.d.-studerende, Det Danske Sprogog Litteraturselskab og Københavns
Universitet

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. Men inden for genrens traditionsrige rammer tilføres Roms urhistorie et universalistisk perspektiv.
Ovid gik andre veje. Gennem temaet
’forvandling’ flyttede han sig resolut
ud af sine forgængeres skygge, såvel strukturelt som ideologisk. Med
en episodisk og raffineret labyrintisk
fortællestil skabte Ovid et epos, som i
sin kalejdoskopiske mangfoldighed er
grundlæggende forskelligt fra Homers
og Vergils – men som samtidig fastholder et universalistisk perspektiv.

Denne aften vil Peter A.G. indgå i en samtale
med forskeren og musikeren Jakob Schweppenhäuser om sit værk, sådan som det har udfoldet sig mellem stemme og sang, tekst, musik
og dans. Det er et værk, som har både krop og
sjæl. Det forener fest, glæde og energi med lyrisk virtuositet og kritisk brod. Samtalen vil bl.a.
dreje sig om, hvordan Peter A.G.s kunstneriske
virke har placeret sig i de skiftende tider: hele
vejen op gennem sidste halvdel af det forrige
århundrede (Gnags har eksisteret siden 1966)
og videre ind i det nuværende. Det skal handle
om litterære og musikalske inspirationskilder,
om det kunstneriske arbejde og om religiøsitet.

LITTERATUR, FILM OG MUSIK

Magisk realisme
– fire fantastiske forfattere

Litteraturen mellem krigene
Holdnummer: 2022-009

Litteratur – introduktion
til teori og analyse

Holdnummer: 2022-035

Tid: 4/10, 1 søndag, kl. 10.00-14.00

Holdnummer: 2022-346

Tid: 2/9, 4 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 595 kr., studerende 325 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 til. Det giver
forfatterne mulighed for at fortælle om livet
på en måde, som det helt realistiske ikke kan.
Og det har fascineret og fortryllet læsere fra
Latinamerika til Japan. Få en introduktion til en
af litteraturens mest finurlige litterære genrer.
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: 475 kr., studerende 265 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.
Forelæsningen tager udgangspunkt i jazzhistorien som én lang udviklingshistorie, der
bl.a. har haft improvisationen og tanken om
at være samtidsmusik i centrum. Oplev, gennem musik og ord, den kronologisk klanglige
stilhistorie, og få sat et analytisk perspektiv på
musikken.

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Anders Østergaard, ekstern lektor i
litteratur, Københavns Universitet

Perioden 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. Det
er ismernes store tid – modernisme, avantgardisme, kubisme, ekspressionisme, realisme.
Kunsten skal vi inddrage sammen med andre
strømninger i kultur og samfund. I centrum
står forfattere som Tom Kristensen, Hans
Scherfig, Tove Ditlevsen og Karen Blixen. Det
hele i et miks af tekstlæsning og fortælling i
ord, billeder og lyd.

Forfatteren og forskeren
– Naja Marie Aidt og Dan Ringgaard
Holdnummer: 2022-344
Tid: 5/10, 1 mandag, kl. 19.45-21.30
Pris: 195 kr., studerende 145 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164
Undervisere: Naja Marie Aidt, forfatter, og Dan
Ringgaard, professor i nordisk sprog og litteratur,
Aarhus Universitet

Naja Marie Aidt debuterede i 1991 med digtsamlingen ’Så længe jeg er ung’. Hun har
omkring 25 bøger bag sig, digt- og novellesamlinger, en roman, dramaer og en række
samarbejder med andre forfattere, billedkunstnere og musikere. Er der et ord, som siger det
hele om Naja Marie Aidts bøger, må det være
ordet ’uforfærdet’. Hendes forfatterskab er
præget af en sjælden vellykket kombination
af ærlighed og lidenskab, sproglig enkelhed
og lyst til at eksperimentere. Der er et stof, der
presser sig på, og som altid finder en overraskende og ny form. Oplev Naja Marie Aidt.

Følg også med
på facebook.com/
fuemdrup
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Tid: 21/10, 7 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 950 kr., studerende 505 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164

Litteratur giver oplevelser. Den giver
adgang til nye refleksioner, andre
menneskeskæbner og fremmede
verdener. Den driver læserne gennem utallige sider med underspillede
antydninger eller med dramatiske
spændingsopbygninger. Vi læser og
læser, anbefaler bøger til hinanden,
og vi taler om handlinger, karakterer og sprogbrug. Men hvad er det
egentlig, litteratur kan? Og hvordan
kan vi som nysgerrige læsere blive
klogere på de litterære strategier?
21/10: Forfatter. Jon Helt Haarder,
lektor i dansk litteratur,
Syddansk Universitet
28/10: Stil. Torben Jelsbak,
lektor i dansk, Københavns
Universitet
04/11: Erindring. Mads Rosendahl Thomsen, professor
i litteraturhistorie, Aarhus
Universitet
11/11: Affekt. Christian Dahl, lektor
i litteraturvidenskab, Københavns Universitet
18/11: Sted. Elisabeth Skou Pedersen, ph.d. i litteraturhistorie
25/11: Køn. Dag Heede, lektor i
dansk litteratur, Syddansk
Universitet
02/12: Begær. Lilian Munk Rösing,
lektor i litteraturvidenskab,
Københavns Universitet
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Lær at elske opera – om
operaens historie og genrer

Værker i verdensklasse – mod øst

Holdnummer: 2022-012

Michel Houellebecq
– fransk litteraturs enfant
terrible

Tid: 21/10, 6 onsdage, kl. 19.45-21.30

Holdnummer: 2022-348

Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C,
lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166
for gangbesværede), Tuborgvej 164

I denne forelæsningsrække åbner vi
døren til nye store oplevelser for alle,
der vil vide mere om denne fantastiske kunstart, hvor musik, sang og
drama går op i en højere enhed. Vi ser
på en række landes operatraditioner
og bevæger os samtidig op gennem
operahistorien i både Frankrig, England, Italien, Rusland og Tyskland,
så deltagerne får et samlet overblik
over højdepunkterne i operahistorien: operaer af komponister som G.F.
Händel, W.A. Mozart, Giuseppe Verdi, Georges Bizet, Benjamin Britten,
Richard Wagner og Richard Strauss.
21/10: Opera fra barok til klassik
– G.F. Händel, C.W. Gluck,
W.A. Mozart. Thomas Milholt, cand.mag. og journalist
med speciale i opera og jazz
28/10: Fra solkongens hof til
1800-tallets femme fatale
– Jean-Philippe Rameau,
Charles Gounod, Georges
Bizet. Lilo Sørensen, cand.
mag. i musik- og teatervidenskab
04/11: Guldalderens verdensstjerner – Gioacchino Rossini,
Gaetano Donizetti. Thomas
Milholt, cand.mag. og journalist med speciale i opera og
jazz
11/11: Stjernerne i øst og vest
– Modest Musorgskij,
Benjamin Britten.
Lilo Sørensen, cand.mag. i
musik- og teatervidenskab
18/11: Fra opera til musikdrama
– Richard Wagner, Richard
Strauss. Lilo Sørensen,
cand.mag. i musik- og teatervidenskab
25/11: Musikteatrets italienske
mestre – Giuseppe Verdi,
Giacomo Puccini. Thomas
Milholt, cand.mag. og journalist med speciale i opera og
jazz

Tid: 29/10, 3 torsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Morten Dyssel, formand
for Det Danske Thomas Mann Selskab
og ekstern lektor i tysk, Københavns
Universitet

Siden udgivelsen af sin første af
foreløbig syv romaner, ’Udvidelse af
kampzonen’, har Michel Houellebecq
været fransk litteraturs provokatør
par excellence. Forelæsningsrækken
giver en værkorienteret indføring i
centrale problemstillinger i et forfatterskab, som regnes blandt de mest
markante og kontroversielle i samtidens europæiske litteratur. Disse
aftener fokuseres der først og fremmest på fremstillingen af den vestlige
verdens værdimæssige vakuum og
kulturelle selvmord som konsekvens
af den seksuelle frigørelse og økonomiske liberalisme.
29/10: ’Udvidelse af kampzonen’
(1994), ’Elementarpartikler’
(1998) og ’Platform’ (2001)
05/11: ’Muligheden af en ø’ (2005)
og ’Kortet og landskabet’
(2010)
12/11: ’Underkastelse’ (2015) og
’Serotonin’ (2019)

Holdnummer: 2022-378
Tid: 17/11, 4 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C,
lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166 for
gangbesværede), Tuborgvej 164

Hør om at rejse, elske, begære og længes. I denne forelæsningsrække tager vi fat på fem værker i absolut særklasse. Turen går mod øst: fra polske Olga Tokarczuk og
israelske Amos Oz til tyrkiske Orhan Pamuk og iranske
Shahrnush Parsipur. Vær med, når vi forsøger at pege
på, hvad det er, der gør dem så gode.
17/11:

Shahrnush Parsipur: ’Kvinder uden mænd’
(1989). Nazila Kivi, oversætter, medgrundlægger af kulturmagasinet Friktion og ekstern
lektor i kønsstudier, DIIS
24/11: Amos Oz: ’En fortælling om kærlighed og
mørke’ (2002). Michael Bach Henriksen, kulturredaktør, Kristeligt Dagblad
01/12: Olga Tokarczuk: ’Rejsende’ (2007). Morten
Dyssel, formand for Det Danske Thomas Mann
Selskab og ekstern lektor i tysk, Københavns
Universitet
08/12: Orhan Pamuk: ’Dette fremmede i mig’ (2014)
og ’Den rødhårede kvinde’ (2019). Henning
Goldbæk, lektor emeritus i kulturvidenskaber,
Syddansk Universitet

Lær at skrive ...
Holdnummer: 2022-310
Tid: 18/11, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165,
Tuborgvej 164

Ønsker du at komme til orde i dagbladenes spalter?
Drømmer du om at skabe en teater- eller bogblog, at
udfolde dig essayistisk, skrive bevinget poesi eller lave
nærgående portrætinterviews? Vi inviterer en række
eksperter til at give en kort introduktion til fem centrale
skriftgenrer. Efter præsentationen er der sat god spørgetid af, og vi opfordrer dig til at tage tekstpassager
med, som du vil kunne få feedback på i plenum.
18/11: Anmeldelser. Rie Hammer, chefredaktør for
ISCENE.dk og formand for Foreningen Danske
Teaterjournalister
25/11: Kommentarer og kronikker. Søren K. Villemoes, journalist og debatredaktør for
Weekendavisen
02/12: Essays. Klaus Lynggaard, forfatter, kritiker og
essayist for Weekendavisen
09/12: Digte. Tobias Dalager, forfatter og poetryslammer
16/12: Portrætinterviews. Nils Thorsen, portrætjournalist for Dagbladet Politiken
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Don Juan-operaen og Murakamis
’Mordet på kommandanten’ blev vakt
til live til LiteratureXchange i 2018.

Richard Strauss’ operaer

Haruki Murakami og referencerne

Holdnummer: 2022-257

Holdnummer: 2022-362

Anmeldernes darlings.
Den bedste nye litteratur

Tid: 21-22/11, 1 weekend, kl. 10.0015.00

Tid: 25/11, 4 onsdage, kl. 19.45-21.30

Holdnummer: 2022-431

Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

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

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

Efter det fænomenale gennembrud
med den dekadent-skønhedsmættede ’Salome’ og den voldsomme ’Elektra’ fulgte hittet ’Rosenkavaleren’, det
æstetiske eksperiment ’Ariadne auf
Naxos’ og mammuteventyret ’Die
Frau ohne Schatten’. Hør om Strauss’
store operaproduktion og hans måde
at komponere på. Få gennemgået
den fængende og komplekse musik
og de særlige træk, der er ved Richard Strauss’ senromantiske musik.

Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

Når man læser Murakamis romaner, bliver man
ofte ledt på sporet af spændende temaer. Tag
bare ’Mordet på kommandanten’, der refererer
til en scene fra operaen ’Don Juan’ og får ekstra dybde, jo mere man ved om japansk nihonga-maleri. Endelig er der også Murakamis brug
af geografiske steder i Japan og hans underfundige interesse for brønde, dybe huller og
parallelle verdener.
25/11: Murakamis brug af ’Alice i Eventyrland’. Bjarne Toft, lektor emeritus i
matematik, Syddansk Universitet
02/12: Murakamis brug af nihonga (japansk
maleri). Gunhild Borggreen, lektor i
kunsthistorie og visuel kultur, Københavns Universitet
09/12: Murakamis brug af operaen Don Juan.
Lotte Heise, radiovært og foredragsholder
16/12: Murakamis brug af geografiske steder.
Mette Holm, oversætter og cand.mag.
i japansk

Tid: 26/11, 4 torsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D165, Tuborgvej 164

Poul Borum skrev engang, at anmeldelsen tjener to hovedformål: ”at genere forfattere og
få læserne til at lade være med at købe dårlige bøger”. Selv var Borum altid god for en
rap replik, præcis som litteraturprofessor Hans
Brix, der i 1958 kaldte ’Den kroniske uskyld’,
unge Klaus Rifbjergs romandebut, for ”en ørkenvandring – uden beduiner”. Hør fire litteraturanmeldere fremhæve en personlig favorit
fra det seneste tiår.
26/11: Naja Marie Aidt: Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage – Carls
bog (2017). Erik Svendsen,
litteraturanmelder, Jyllands-Posten
03/12: Javier Marías: ’Ondt er begyndt’
(2014/16). Bo Tao Michaëlis,
litteraturanmelder, Politiken
10/12: Per Petterson: Mænd i min situation
(2019). Lotte Kirkeby Hansen,
litteraturanmelder, Kristeligt Dagblad
17/12: Solvej Balle: Om udregning af rumfang (2020). Asta Olivia Nordenhof:
Penge på lommen (2020).
Lars Bukdahl, litteraturanmelder,
Weekendavisen
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Forfatteren og forskeren
– Thomas Boberg og Dan
Ringgaard

Tre store danske modernister:
Tom Kristensen, Peer Hultberg
og Kirsten Thorup

Holdnummer: 2012-243

Holdnummer: 2112-067

Tid: 26/11, 1 torsdag, kl. 17.15-19.00

Tid: 18/1, 3 mandage, kl. 17.15-19.00

Pris: 195 kr., studerende 145 kr.

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

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

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

Underviser: Thomas Boberg, forfatter,
og Dan Ringgaard, professor i nordisk
sprog og litteratur, Aarhus Universitet

Underviser: Steen Klitgård Povlsen, lektor emeritus i
litteraturhistorie, Aarhus Universitet

Thomas 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 koncentrere sig om de to
store motiver i Bobergs forfatterskab:
poesien og rejsen.

Balletmester Nikolaj Hübbe
– i samtale med Monna
Dithmer
Holdnummer: 2022-386
Tid: 8/12, 1 tirsdag, kl. 19.45-21.30
Pris: 195 kr., studerende 145 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D169, Tuborgvej 164
Undervisere: Nikolaj Hübbe, balletmester ved Den Kongelige Ballet, og Monna Dithmer, teater- og danseanmelder
for Dagbladet Politiken

Nikolaj Hübbe vil fortælle om de
udfordringer, den hæderkronede
institution står over for i et kulturlandskab med bred spændvidde,
hvor publikumsrelevans er det nye
mantra. Hvad kan engagere et bredt
publikum? Hvordan holde balancen
mellem ny ballet og klassisk arvesølv,
og hvad stiller man op med Bournonville som ikonisk kulturarv? Hübbe
har nyfortolket flere af Bournonvilles
balletter og danset James i ’Sylfiden’
som yndlingsparti, men hvordan har
han det med Bournonville i dag?

Navne som Kafka, Joyce, Eliot og Proust reagerede på
det nye verdensbillede, som nye videnskabelige opdagelser og ikke mindst Første Verdenskrig skabte, og
forsøgte at finde litterære former, der kunne vise disse
ændringer. Også danske forfattere som Tom Kristensen
skabte værker, der tydeligt kan placeres i denne internationale strømning. Men virkningen af dette paradigmeskifte kan også spores hos nyere forfattere som Peer
Hultberg og Kirsten Thorup.
18/01: Tom Kristensen: ’Hærværk’ (1930)
25/01: Peer Hultberg: ’Byen og verden’ (1994)
01/02: Kirsten Thorup: ’Erindring om
kærligheden’ (2016)

Dansk litteratur i 150 år (1): 1870-1960
Holdnummer: 2112-068
Tid: 18/1, 6 mandage, kl. 19.45-21.30
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169,
Tuborgvej 164
Underviser: Anders Østergaard, ekstern lektor i litteratur,
Københavns Universitet

Vi skal nærlæse nogle af de bedste tekster – og forstå
dem i sammenhæng med de skiftende tider. For at få
både overblik og dybde deles forløbet op i to: 1. del afholdes i foråret 2021. Her fokuserer vi over 6 aftener på
tiden fra det moderne gennembrud o. 1870 og videre op
gennem det 20. århundrede med to verdenskrige og reaktionerne på dem – indtil 1960. Forløbet omfatter nogle
af Danmarks bedste forfattere – fx Henrik Pontoppidan,
Herman Bang, Johannes V. Jensen og Karen Blixen.
18/01: Det moderne gennembrud o. 1870.
Realisme og naturalisme
25/01: Det moderne gennembrud, fortsat.
Impressionisme
01/02: O. 1900. Symbolisme, hjemstavnslitteratur
mv. – og ny modernitet
08/02: Mellemkrigstidens avantgarde.
Ekspressionisme, futurisme, surrealisme
22/02: Mellemkrigstidens realisme, psykoanalyse,
kulturradikalisme
01/03: Efter krigen – eksistentialisme mv.

Epidemier i litteraturen
Holdnummer: 2112-267
Tid: 19/1, 7 tirsdage, kl. 19.30-21.15
(ingen undervisning d. 9/2)
Pris: 950 kr., studerende 505 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Morten Dyssel, formand
for Det Danske Thomas Mann Selskab
og ekstern lektor i tysk, Københavns
Universitet

Forelæsningsrækken kaster lys over
det fascinerende emne i en gennemgang af både litteraturhistoriske
klassikere og nyere værker, der hver
på sin måde beskæftiger sig med de
samfundsmæssige og menneskelige
følger af epidemiske sygdomsudbrud
fra middelalderen til i dag. Epidemien
har alle dage været ”godt stof” for
forfatterne i kraft af dens funktion
som fortællemæssig fremkaldervæske for filosofiske og sociologiske belysninger af grundlæggende spørgsmål om den menneskelige eksistens.
19/01: Giovanni Boccaccio:
’Dekameron’ (1349-1353)
26/01: Daniel Defoe: ’Pestens
år’ (1722). J.P. Jacobsen:
’Pesten i Bergamo’ (1882)
02/02: Thomas Mann: ’Døden i
Venedig’ (1912) og
’Trolddomsbjerget’ (1924)
16/02: William Heinesen: ‘Noatun’
(1938). Albert Camus:
‘Pesten’ (1947)
23/02: Gabriel García Márquez:
’Kærlighed i koleraens tid’
(1985). José Saramago:
’En fortælling om blindhed’
(1995)
02/03: Melania G. Mazzucco:
’Tintorettos engel’ (2008).
Margaret Atwood:
’Syndflodens år’ (2009)
09/03: Peter Adolphsen:
’Rynkekneppesygen’ (2017).
Hanne-Vibeke Holst:
’Som pesten’ (2017)
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Knæk litteraturens koder
Holdnummer: 2112-279

Dylan, Cohen og Bowie
– Klaus Lynggaard fortæller

Tid: 20/1, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00

Holdnummer: 2112-107

Køn, klasse, krop og
etnicitet. Magtkritisk
teori og analyse

Tid: 20/1, 3 onsdage, kl. 19.30-21.15

Holdnummer: 2112-355

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164

Hvordan læses en novelle? Et digt?
Dramaet? Eller en roman? Litteraturen bruger kodesprog i form af
symboler, metaforer og andre fortælletekniske greb. Så for at forstå litteraturens skjulte lag må man fortolke
og afdække dens strukturer. Lær
centrale skønlitterære genrer at kende, og bliv klogere på deres udtryksformer, ligheder og forskelle.
20/01: Lyrikken. Jan Rosiek,
professor i dansk,
Københavns Universitet
27/01: Novellen. Erik SkyumNielsen, lektor i dansk
litteratur, Københavns
Universitet
03/02: Eventyret. Peer E. Sørensen,
professor emeritus i nordisk
sprog og litteratur, Aarhus
Universitet
10/02: Romanen. Simona Zetterberg Gjerlevsen, adjunkt i
nordisk sprog og litteratur,
Aarhus Universitet
17/02: Dramaet. Johan Holm
Mortensen, dramaturg,
Det Kongelige Teater
24/02: Autofiktion. Stefan Kjerkegaard, lektor i nordisk
sprog og litteratur, Aarhus
Universitet

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166,
Tuborgvej 164
Underviser: Klaus Lynggaard, forfatter og journalist

Bob Dylans værk fremstilles lidenskabeligt og kalejdoskopisk, i krydsfeltet mellem kunstnerisk nerve og
eksistentiel erkendelse. Efter Dylan er Leonard Cohen
på programmet, en af de væsentligste sangskrivere og
digtere i nyere tid. Lynggaard har fulgt kunstneren tilbage fra de tidlige 70’ere. Han har set Cohen optræde utallige gange samt interviewet ham ved flere lejligheder og
kender værket, bøger som plader, ud og ind. Tredje gang
skal det handle om David Bowie: performeren, modeikonet, rockgiganten.
20/01: Bob Dylan
27/01: Leonard Cohen
03/02: David Bowie

”Jeg deltog i forelæsningen
sammen med min læseklub,
og vi var alle meget
imponerede over den
måde, Anders Østergaard
formåede at gennemgå
hele romanen på levende
vis, gøre os opmærksomme
på fantastiske detaljer og
sammenhænge, som vi ikke
selv havde set – og ikke mindst
give os et bredere perspektiv
på en af dansk litteraturs
klassikere.”
Deltagerkommentar på ’Johannes V.
Jensens ’Kongens fald’’ (se hold s. 87)
Ida, 48 år, afdelingsleder
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Tid: 24/1, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet,
Tuborgvej 164
Underviser: Kasper Dam Nielsen,
kritiker og medlem af forskningsgruppen Sexuality Studies (AU)

Køn er performativt. Østen et vestligt påfund. Stigmata interpellerer
børn af underklassen. ’Sandheder’
om borgere af anden etnisk herkomst
kolporteres af tidens massemedier,
og sundhedsindustriens mange biopolitiske opdrag ødelægger glæden
ved det gode liv. Vi læser teoretikere
som Judith Butler, Jacques Rancière
og José Esteban Muñoz, dissekerer governmentale magtteknologier
og fortolker kunst, film og litteratur,
der udvider mulighedsrummet for os
mennesker. Åndsfriheden er værd at
kæmpe for.

Johannes V. Jensens
’Kongens fald’
Holdnummer: 2112-001
Tid: 6/2, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup,
bygning D, lokale oplyses i cafeområdet,
Tuborgvej 164
Underviser: Anders Østergaard,
ekstern lektor i litteratur, Københavns
Universitet

Johannes V. Jensens ’Kongens fald’
er en fascinerende roman, der tåler
mange genlæsninger. Ikke kæmpelang, men utroligt righoldig. I 1999
valgte både Politikens og Berlingskes
læsere den som det 20. århundredes
bedste danske roman. Bogen og dens
forfatter er selvfølgelig på kanonlister. Fagfolk bliver ved med at skrive
om den, forfattere refererer til den,
læserne slipper den ikke. Hvad står
der i bogen? Hvad er det, der fascinerer? Og hvad ved den kan evt. irritere? Hen over fire timer vil vi gå i
dybden med romanen.
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Musik findes alle steder – også i spil. Flere
generationers computerspilsmusik blev fortolket af Aarhus Jazz Orchestra til videnskoncert under Århundredets Festival.

Litteratur i brug
Holdnummer: 2112-153

Når musikken fortæller
– berømte programmusik-værker

Modernismen mellem
de to verdenskrige

Tid: 8/2, 6 mandage, kl. 17.15-19.00

Holdnummer: 2112-109

Holdnummer: 2112-157

Tid: 27-28/2, 1 weekend, kl. 10.00-16.00

Tid: 6/3, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Pris: 355 kr., studerende 205 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

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D165, Tuborgvej 164

Hvordan bruges litteraturen i kirken? Inden
for jura og politisk debat eller i uddannelsen af
læger? Hvordan kan litteratur virke lindrende
midt i den dybeste sorg? Og hvordan gør samfundsforskere brug af litteraturen? Ud over
at give svar på spørgsmål som disse vil forelæserne udfordre eksisterende definitioner af
litteratur og afdække behovet for nye teorier
og metoder.
08/02: Litteraturens samfundsmæssige
status og en status over litteraturens brugere. Lars Handesten, lektor i
dansk litteratur, Syddansk Universitet
15/02: Brug af litteratur i uddannelsen af
læger og rehabilitering af patienter.
Anders Juhl Rasmussen, lektor i narrativ medicin, Syddansk Universitet
22/02: Om rettens brug af historier.
Karen-Margrethe Lindskov Simonsen,
lektor i litteraturhistorie, Aarhus
Universitet
01/03: Brug af litteratur i folkekirken.
Mogens Lindhardt, rektor for Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse
08/03: Ord, der kan bruges – i svære tider.
Anne-Marie Mai, professor i dansk
litteratur, Syddansk Universitet
15/03: Samfundsforskeres brug af litteratur
(på let forståeligt engelsk). Bryan
Yazell, postdoc i samfundsvidenskab,
Syddansk Universitet

Underviser: Leif V.S. Balthzersen, mag.art.
i musikvidenskab og tidligere musikchef for
Aarhus Symfoniorkester

Musik kan fortælle en handling, gengive idéer
eller male portrætter. Programmusik kaldes sådanne værker, hvor man skal have et program,
dvs. en spiseseddel, for at følge med i komponistens intentioner. Denne weekend vil du lytte
til musikeksempler, på tværs af flere hundrede
års fortællende musik, og få gennemgået hele
eller dele af musikalske mesterværker med
handling.

Stærke kvinder i litteraturen
og kunsten
Holdnummer: 2112-050
Tid: 27/2, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15
Pris: 475 kr., studerende 265 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 kvindestereotyper på spil, og kvinder fyldte meget som
motiv i litteratur og kunst, men ikke meget
som udøvende kunstnere. Det ændrede sig,
da femme nouvelle bryder frem i slutningen af
1800-tallet og skaber revolution. Vi får en helt
ny stærk tilstedeværelse af og fremgang for
kvinderne. Nogle af de stærke kvinder, der vinder frem i 1900-tallet, er den mexicanske maler
Frida Kahlo og de to stærke dronninger i dansk
litteratur: Karen Blixen og Tove Ditlevsen.

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
Vassilij Kandinskij opløste enhver
genkendelighed til punkter og linjer.
Hans landsmand, komponisten Igor
Stravinskij, 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 som ”gaga
blung”, og den irske forfatter James
Joyce hengav sig til litterære karakterers associative bevidsthedsstrømme. Kom omkring modernismen på
kun én aften.
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Lær at se ballet – med Vibeke
Wern og Gudrun Bojesen

Lær at elske opera – om
operaens historie og genrer

Irak- og Afghanistankrigen
i litteraturen

Holdnummer: 2112-225

Holdnummer: 2112-132

Holdnummer: 2112-150

Tid: 24/3, 1 onsdag, kl. 17.30-21.15

Tid: 6/4, 6 tirsdage, kl. 19.45-21.30

Tid: 7/4, 3 onsdage, kl. 17.15-19.00

Pris: 355 kr., studerende 205 kr.

Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

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

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

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

Undervisere: Vibeke Wern, balletanmelder,
Berlingske og Gudrun Bojesen, fhv. solodanser
ved Den Kongelige Ballet

Når ballet virkelig får betydning, rækker den
ofte ud over ordet. Men dans er også et sprog,
der følger visse regler, som kan læres. Balletten
har en lang historie og bygger på en forfinet
teknik, der både handler om rene fysiske færdigheder og om evnen til at fortælle gennem
bevægelser, billeder og musik. Kom med ind i
ballettens verden.

Store filminstruktører
Holdnummer: 2112-265
Tid: 6/4, 6 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C,
lokale C001 (indgang fra Tuborgvej 166 for
gangbesværede), Tuborgvej 164

Vi går på opdagelse i nyere filmhistorie: Fra
Joel og Ethan Coen til Michael Haneke, David
Lynch, Quentin Tarantino og Wes Anderson,
hvis filmperler nydes verden over. Den sidste
gang søger vi også uden for Vesten og stifter
bekendtskab med sydkoreanske Bong Joonho, der står bag kæmpesuccessen ’Parasite’
(2019). Velkommen til aftener i selskab med
filmiske mesterværker fra de seneste årtier.
06/04: David Lynch. Ole Thaisen, ekstern
lektor i nordisk sprog og litteratur,
Aarhus Universitet
13/04: Coenbrødrene. Ole Thaisen, ekstern
lektor i nordisk sprog og litteratur,
Aarhus Universitet
20/04: Michael Haneke. Mathias Korsgaard,
adjunkt i film- og medievidenskab,
Aarhus Universitet
27/04: Quentin Tarantino. Jakob Isak Nielsen,
lektor i film- og medievidenskab,
Aarhus Universitet
04/05: Wes Anderson. Jakob Isak Nielsen,
lektor i film- og medievidenskab,
Aarhus Universitet
11/05: Bong Joon-ho. Mathias Korsgaard,
adjunkt i film- og medievidenskab,
Aarhus Universitet

Vi åbner dørene til en række landes operatraditioner og bevæger
os op gennem operahistorien i både
Frankrig, England, Italien, Rusland og
Tyskland, så deltagerne får et samlet
overblik over højdepunkter af komponister som G.F. Händel, W.A. Mozart, Giuseppe Verdi, Georges Bizet,
Benjamin Britten, Richard Wagner og
Richard Strauss.
06/04: Opera fra barok til klassik
– G.F. Händel, C.W. Gluck,
W.A. Mozart. Thomas Milholt, cand.mag. og journalist
med speciale i opera og jazz
13/04: Fra solkongens hof til
1800-tallets femme fatale
– Jean-Philippe Rameau,
Charles Gounod, Georges
Bizet. Lilo Sørensen, cand.
mag. i musik- og teatervidenskab
20/04: Guldalderens verdensstjerner – Gioachino Rossini,
Gaetano Donizetti.
Thomas Milholt, cand.mag.
og journalist med speciale i
opera og jazz
27/04: Stjernerne i øst og vest –
Modest Musorgskij, Benjamin Britten. Lilo Sørensen,
cand.mag. i musik- og
teatervidenskab
04/05: Fra opera til musikdrama
– Richard Wagner, Richard
Strauss. Lilo Sørensen, cand.
mag. i musik- og teatervidenskab
11/05: Musikteatrets italienske
mestre – Giuseppe Verdi,
Giacomo Puccini. Thomas
Milholt, cand.mag. og journalist med speciale i opera og
jazz

89

Underviser: Christine Strandmose Toft, ph.d. i
litteraturvidenskab, Syddansk Universitet

Krigene i Irak- og Afghanistan adskilte sig på
flere punkter fra det 20. århundredes store
krige. Soldater, der alle var frivillige, kæmpede
mod en fjende, som ikke var til at skelne fra lokalbefolkningen. Med afsæt i en række danske
og udenlandske værker skal vi undersøge, hvordan forandringerne påvirker krigserfaringen og
soldaternes opfattelse af krigen som krig.
07/04: Den nye krigserfaring i litteraturen
14/04: Skandinaviske og amerikanske
perspektiver på soldatens årsag til
at gå i krig
21/04: Irakiske og afghanske perspektiver

Læs og forstå:
Dostojevskijs forfatterskab
Holdnummer: 2112-182
Tid: 31/5, 1 mandag, kl. 17.15-21.15
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Tine Roesen, oversætter og
lektor i russisk, Københavns Universitet

2021 er 200-året for Fjodor Mikhajlovitj Dostojevskijs fødsel, og det markerer vi med dette
helaftensarrangement om den russiske forfatters fortsat fascinerende litterære værker. Tine
Roesen har beskæftiget sig med Dostojevskij i
mange år og vil i forelæsningen give sit bud på,
hvad der er på spil af litterære og andre ambitioner i hhv. ungdomsværkerne (1846-49),
værkerne umiddelbart efter Dostojevskijs eksil
i Sibirien (1859-65) og de store kendte romaner
fra hans modne år (1866-81). Undervejs vil excentriske personer, mindeværdige episoder og
prægnante passager fra en lang række værker
blive fremhævet.
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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 emeritus 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 emeritus 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.
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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 / museumsinspektør Jeanette Varberg, Nationalmuseet / arkitekt Jørgen Rasmussen
/ arkæolog Leif Erik Vaag / tidl. 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 / lektor Mette Skak
/ lektor Rikke Louise Meyer / direktør Ulrik
Haagerup.

Sekretariat
Rektor Sten Tiedemann / program- og
kommunikationschef Marie Kruse Larsen
(barsel) / redaktør Louise Højbjerg Jacobsen / redaktør Anne Marie Støvring Sørensen / redaktør Mette Grønborg Poulsen / redaktør Lærke Sofie Glerup Hansen
/ redaktør Kasper Dam Nielsen / redaktør
Mathilde Bach / grafiker Lotte Vestergård
Melsen / programmedarbejdere: Sebastian Aaskov Jakobsen / Mette Bentzen
/ projektchef Joakim Quorp Matthiesen / programansvarlig for festival Noa
Kjærsgaard Hansen / programansvarlig
for festival Johanne Greibe Andersen /
projektleder for festival Henrik Thorvald
Rasmussen / økonomi- og administrationschef Randi Dahlin / assistent Martin
Kristiansen / receptionist Tinna Louise
Hansen.
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Sekretariatet

Studierabat

Folkeuniversitetet
Bartholins Allé 16, bygning 1328, 3. sal
8000 Aarhus C
www.fuau.dk / 8843 8000

På udvalgte hold gives der rabat til studerende, som er berettiget til SU. Oplys
uddannelsessted og årskortnummer ved
tilmelding. Husk studiekort første undervisningsgang.

Mandag-fredag kl. 10-15

Undervisningssted
Folkeuniversitetet i Emdrup
Tuborgvej 164
2400 København NV

Tilmelding
Tilmeld dig på fuau.dk, og betal med
Dankort, Visa/Dankort, Mastercard,
Visa Electron eller MobilePay. Firmabetaling på EAN eller faktura.

Afmelding

Folkeuniversitetet forbeholder sig ret til
ændring af underviser, lokale, dato, tidspunkt og format. 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. VI tager forbehold for trykfejl i det trykte program.
VI tager forbehold for trykfejl i det trykte
program.

Fotos og illustrationer
Fotos s. 1, 3, 35 og 53: Jakob Mark Photography. Foto s. 14: Tariq Mikkel Khan, s. 15:
Søren Kjelgaard, s. 31: Montgomery, s. 47,
85: Anthon Jackson, øvrige: Martin Dam
Kristensen. Grafik:: Walk Agency.

Noter og slides
Slides og undervisningsnoter er ikke inkluderet i prisen, og de kan ikke forventes
fremskaffet og udleveret.
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Hvis du fortryder, kan du få det indbetalte beløb refunderet fratrukket ekspeditionsgebyr på 100 kr. pr. billet. Afmelding senest 14 dage før holdstart.
Tilmelding til rejser og ekskursioner
er bindende, og depositum refunderes ikke.

Forbehold

Programmets sider er trykt på 100 % genbrugspapir og omslaget på ubestrøget offsetpapir. 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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Åbningstider

Programmets miljøaftryk
og håndtering

Mød forskerne
– i podcasts og livestreams

Lyt til forskerne i podcast,
når det passer dig

Få indblik i verden
– med livestreams hjemmefra

Der ligger 200 podcasts frit tilgængelige på RADIO4's hjemmeside – og der kommer hele tiden nye til. I ’Vildspor’ jagter
vært Rasmus Ejrnæs Danmarks vildeste natur sammen med
en masse forskere og fortæller bl.a. om fantastiske bier,
og hvad vi kan opleve i naturen uden for vores egen dør. I
programmet ’Kraniebrud’ kan du blive klogere på alverdens
emner i godt selskab med forskerne – bl.a. præsidentvalget
i USA, hukommelsen, søvn og astronomi.

Under coronakrisen har mere end 11.000 fulgt Folkeuniversitetets forsker-livestreams hjemme fra stuen – mange i
godt selskab med familien. Så vi forstsætter livestream-programmet i efteråret. Fra september tager vi temperaturen
på verden med en række aktualitetsforelæsninger online.
Bl.a. deler Mette Thunø, lektor ved Aarhus Universitet, sin
viden om Kina, og Flemming Splidsboel, seniorforsker ved
DIIS, går tæt på Rusland.

Lyt til podcasts her:
radio4.dk/program/vildspor
radio4.dk/program/kraniebrud

Tilmeld dig livestreams her:
fuau.dk/program/livestream

