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I en tid, hvor vi har været afskåret fra fællesskabet - både privat, på arbejdet, på uddannelsen og i 
kulturelle sammenhænge – bliver vi mindet om, hvor afgørende betydning fællesskabet har for vores 
liv og trivsel. Vi savner at tale sammen, at opleve sammen.

Heldigvis har vi fundet nye veje - også på Folkeuniversitetet. Vi har lært at være sammen med afstand 
og hver for sig. Vi kan blive klogere på distancen – ved at følge livestreamede forelæsninger hjemme-
fra eller sidde med god afstand i auditorierne. Begge steder mærker vi nærværet og fællesskabet. Der 
formidles viden, inspireres, reflekteres, stilles spørgsmål og udveksles holdninger. 

Vi møder den levende formidling og den levende debat. Og vi bliver klogere på os selv og verden 
omkring os. Vi mødes i øjenhøjde på tværs af livssituation, faglig baggrund og alder. I godt selskab 
med andre nysgerrige mennesker, som deler vores interesser. Forelæsningerne skaber rum for tænke-
pauser og giver stof til eftertanke. Folkeuniversitetet tilbyder et frirum for den frie tanke. Et stærkt og 
aktivt fællesskab, som giver nye perspektiver på det at være menneske. Indsigter som skaber værdi 
og livsglæde. 

Kig i programmet. Lad dig inspirere. Hvad kunne du tænke dig at blive klogere på?

Vi ses på Folkeuniversitetet.

Sten Tiedemann
Rektor for Folkeuniversitetet i Emdrup 

Forelæsninger i trygge rammer
I forhold til COVID-19 følger vi løbende myndighedernes 

retningslinjer for offentlige foredrag, herunder anbefalin-

gerne omkring afstand, hygiejne og rengøring. Læs mere 

på fuau.dk. Vær opmærksom på, at hold bliver hurtigere ud-

solgt, da vi kører med stærkt nedsat kapacitet i alle lokaler.

Få nyhederne først
Tilmeld dig Folkeuniversitetets nyhedsbrev på fuau.dk og 

følg os på facebook.com/fuemdrup, og få information om 

bl.a. særarrangementer og særlige tilbud.

Folkeuniversitetet er viden for alle
Viden er nøglen til at forstå verden omkring os. På Folkeu-

niversitetet deler forskere og faglige eksperter deres viden 

med alle, der har lyst til nye indsigter. Der er ingen adgangs-

krav, og du kan komme en enkelt aften eller følge en række 

af forelæsninger. Der starter nye hold hele tiden. Du kan også 

få viden hjem i stuen med livestreamede forelæsninger, eller 

lige ind i ørerne fra Radio4 eller som podcasts, hvor vi hver 

dag inviterer forskere ind i vidensprogrammerne 'Kraniebrud' 

og 'Vildspor'. 

I fællesskab  
bliver vi klogere
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Tilmeld dig på fuau.dk
• Gå ind på hjemmesiden fuau.dk

• Søg på titel eller holdnummer

• Klik på holdet, og betal med kort eller MobilePay 

Har du spørgsmål? 
Kontakt os på info@fuau.dk eller 8843 8000.  

Se åbningstider på fuau.dk.

Undervisningssted
Folkeuniversitetets undervisning foregår på Aarhus Univer-

sitet i Emdrup – med mindre andet er angivet. Du kan altid 

finde adresse og lokale på det enkelte hold på fuau.dk. Se 

kort over undervisningsstedet bagest i programmet.

Folkeuniversitetet i Emdrup

Tuborgvej 164 

2400 København NV

Indhold  

Samfund og verden s. 6

Natur og univers s. 38

Religion og filosofi s. 44

Arbejdsliv, ledelse og kommunikation s. 18

Arkæologi og historie s. 54

Kunst, arkitektur og design s. 70

Litteratur, film og musik s. 80

Psykologi og sundhed s. 26
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Folkeuniversitetet 
anbefaler

Hold fast i det enkle liv  
Coronakrisen har mindet os om værdien i et mere enkelt liv, hvor 

vi sænker farten og giver plads til nuet, fordybelsen, naturen og 

samværet med dem omkring os. 

Store tanker om hverdagslivet. Start 20/1, side 45 

Livskvalitet – grib det gode liv. Start 16/2, side 27  

Den kreative kraft. 27/2, side 27  

Filosofi og fællessang: Det meningsfulde liv. 24/3, side 47  

Naturen som terapi. 2/6, side 32  

Svampenes verden. 19-20/9, side 42 

 

Forstå din verden  
Hvordan tegner fremtiden sig for USA og verden med Biden 

i Det Hvide Hus? Hvordan kan det være, at demokratiet er 

under pres flere steder i Europa? Sammen med forskerne 

går vi et spadestik dybere. 

På kant med demokratiet. Start 18/1, side 6  

USA efter valget. Start 20/1,  side 7  

Forstå din verden. Start 20/1, side 7  

Nationalisme i Europa. 24/1, side 7 

Det sorte USA. 21/3, side 59  

Mænd der krænker kvinder. 25/3, side 10  

  

En enkelt aften  
– en masse viden
Man kan få meget viden med hjem på bare én aften. Foråret byder på mange enkelt-

forelæsninger og arrangementer med spændende foredragsholdere, bl.a.: 

  

Henrik Kauffmann – den gode forræder – med Bo Lidegaard. 21/1, side 55  

En ny verdensorden – eller ingen – med Clement Kjersgaard. 15/3, side 9  

Bag om depression – med Peter Øvig Knudsen og Poul Videbech. 16/3, side 28  

Hvad alle bør vide om mænd – med Jesper Bay-Hansen. 23/3, side 29

Lær at se ballet – med Vibeke Wern og Gudrun Bojesen. 24/3, side 83  

Hegel for et større publikum – med Rune Lykkeberg. 19/5, side 49

Robuste børn – med Per Schultz Jørgensen. 2/6, side 32  

 Følg forelæsninger hjemmefra  
I 2020 har over 30.000 deltagere fra hele landet fulgt 

Folkeuniversitetets  livestreams. Vi fortsætter suc-

cesen i 2021, hvor du med et enkelt klik kan åbne en 

ny verden af viden. Se alle livestreams på side 68.

 
 

Vi guider til nogle af de mange arrangementer, som det store program, du sidder 
med i hånden, gemmer på – fra forelæsninger i dagtimerne til muligheden for at få 
viden udenfor og følge livestreams hjemmefra.
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Har du bedst tid i løbet af dagen?  
I hyggelige Park Bio på Østerbro kan du følge forelæsninger på Folkeuniversitetet 

i dagtimerne – enten formiddage eller eftermiddage fra februar og frem:  

Formiddage i Park Bio på Østerbro: Indblik i psykiatrien. Start 8/2, side 27  

Eftermiddage i Park Bio på Østerbro: Hvad enhver dansker bør vide. Start 8/2, side 45  

Eftermiddage i Park Bio på Østerbro: Filosofiens mesterværker. Start 26/10, side 52

Viden i forårsvejret  

Tag med på byvandringer i København, og få viden og 

et nyt blik på byen i selskab med en filosof, en historiker eller 

en kunsthistoriker – og Kierkegaard, Kant og Christian 4.   

Byvandringer: Da København blev moderne. Start 17/3, side 59  

Byvandringer: Gader og mennesker i middelalderens København.  Start 8/4, side 61

Byvandringer: Det klassiske København. Start 26/4, side 75    

Byvandringer: Det nyeste København. Start 27/4, side 75    

Byvandringer: Kongernes København. Start 26/5, side 63     

Gå dig klog – filosofisk byvandring. 5/6, side 49    

Tag en hel dag 
på sommeruniversitetet  
I juni kan du fordybe dig i et spændende emne over hele dage i godt selskab 

med forelæsere som Hans Jørgen Frederiksen, Anders Dræby, Ole Lauridsen 

og Anders Østergaard:  

Kunst og erkendelse. 22/6, side 75    

Stoisk ro i hverdagen. 22/6, side 32    

Universet – fra Big Bang til Beethoven. 22/6, side 41    

Sharia, islam og demokrati i Europa. 23/6, side 11    

Den kreative hjerne. 23/6, side 21    

Firenze og Venedig – de første moderne byer i verden. 23/6, side 63    

Kierkegaard og Løgstrup – Danmarks store eksistenstænkere. 24/6, side 49    

Hvordan får vi mere ud af litteratur? 24/6, side 85    

  



På kant med demokratiet 

Holdnummer: 2112-085 
Tid: 18/1, 5 mandage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 695 kr., studerende 385 kr. 

Til trods for at demokratiet har vun-

det udbredelse siden Den Kolde Krigs 

ophør, kan autoritære og totalitære 

tendenser stadig findes overalt i ver-

den. En række lande har ondt i demo-

kratiet, og helt fundamentale demo-

kratiske spilleregler, såsom frie valg, 

pluralisme og ytrings- og pressefri-

hed 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-demo-

kratiske eller har taget springet fuldt 

ud. Hvad er baggrunden og status 

lige nu? 

18/01:  Putins Rusland. Flemming 

Splidsboel Hansen, senior-

forsker, 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. B, free-

lance journalist 

08/02:  Khameneis Iran. Claus 

Valling Pedersen, lektor i 

persisk, Københavns Univer-

sitet 

15/02:  Orbáns Ungarn. Søren 

Riishøj, lektor emeritus i 

statskundskab, Syddansk 

Universitet 

 

En global 'New Green Deal'  
– vejen frem for klimapolitikken? 

Holdnummer: 2112-030 
Tid: 18/1, 4 mandage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 595 kr., studerende 325 kr. 

Det globale klima- og naturmiljø er under 

stigende pres. Det vil indebære voldsomme 

omvæltninger. En begrænsning heraf kræver 

en omstilling af den samfundsøkonomiske 

produktion 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  

- politik i USA og Europa. Dengang med sigte 

på udbygning af den nationale infrastruktur og 

tilløb til etablering velfærdsstaten. I dag er det 

primært CO2, forurening og ressourceforbrug, 

der skal begrænses. Hør om og diskutér ram-

merne for en ny global ’New Green Deal’. 

18/01:  Baggrunden for den globale klima-
udfordring. Jørgen Steen Nielsen, 

biolog, forfatter, tidligere chefredak-

tør og mangeårig miljøjournalist på 

Dagbladet Information 

25/01:  Ombord på Titanic – befolkning, 
vækst, ulighed og stigende klimabe-
lastning. Jesper Jespersen, dr.scient.

adm., professor emeritus i økonomi, 

Roskilde Universitet og Aalborg Uni-

versitet 

01/02:  Hvor ligger det økonomiske svar på 
den globale klimaomstilling? Jesper 

Jespersen, dr.scient.adm., professor 

emeritus i økonomi, Roskilde Universi-

tet og Aalborg Universitet 

08/02:  Klimakrisen, global koordination og 
udviklingslandene. Lars Koch, policy 

director, Mellemfolkeligt Samvirke 

 

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. 

På Christiansborg går bølgerne ofte højt, når 

der skal prioriteres mellem forskellige poli- 

tikområder. Vi er vidner til brugen af modstri-

dende tal, store løfter og TV-debatter, hvor 

der skrues op for dramatikken. Det kan til tider 

være svært at gennemskue, hvad prioriterin-

gerne vil betyde for os som borgere. Kan vi se 

frem til skattelettelser, flere varme hænder i 

sundhedsvæsenet eller en mere ambitiøs kli-

mapolitik? Forløbet er baseret på udgivelsen 

’Oxford Handbook of Danish Politics’ (Oxford 

University Press 2020).

19/01:  Nogle træk ved udviklingen af dansk 
politik efter 1973. Peter Nedergaard, 

professor i statskundskab, Køben-

havns Universitet 

26/01:  Udenrigspolitik. Anders Wivel, 

professor MSO i statskundskab, 

Københavns Universitet 

02/02:  Økonomi. Peder Andersen, professor 

emeritus i ressource- og miljøøkono-

mi, Københavns Universitet 

09/02:  Arbejdsmarked. Laust Høgedahl, lek-

tor 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 Universi-

tet 

02/03:  Sundhed. Lars Thorup Larsen, lektor i 

statskundskab, Aarhus Universitet 

Samfund 
og verden
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USA efter valget 

Holdnummer: 2112-252 
Tid: 20/1, 6 onsdage, kl. 17.30-19.15 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 

Det amerikanske valg er slut. Folket har talt. Vi ser tilba-

ge 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? 

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. præ-
sidenten. Mette Nøhr Claushøj, ekstern lektor i 

amerikansk politik, Københavns Universitet 

03/02:  USA's retssystem: En politisk kampplads? 
Helle Porsdam, professor, Københavns Univer-

sitet 

10/02:  Da det amerikanske sundhedssystem mødte 
COVID-19. Lars Thorup Larsen, lektor i stats-

kundskab, 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? Vi-

beke Schou Tjalve, seniorforsker, Dansk Institut 

for Internationale Studier 
 

Forstå din verden 

Holdnummer: 2112-249 
Tid: 20/1, 7 onsdage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 950 kr., studerende 505 kr. 

Verden er i konstant bevægelse: Konflikter bliver til 

krige, traktater underskrives, og politiske håndtryk ud-

veksles hen over bonede gulve. Men hvad er historien 

bag det, der sker? Hvad adskiller de forskellige regio-

ner, og hvilken viden bringer os nærmere en forståelse 

af Europa, Mellemøsten, USA, Afrika, Latinamerika og 

Asien? Få stillet skarpt på de konflikter, bevægelser og 

politiske problemstillinger, forskerne mener er vigtigst 

for at forstå verden i dag. 

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 emeri-

tus i afrikastudier, Københavns Universitet 

17/02:  Asien. Clemens Stubbe Østergaard, lektor 

emeritus i statskundskab, Aarhus Universitet 

24/02:  Latinamerika. Jan Gustafsson, lektor i latin-

amerikanske studier, Københavns Universitet 

03/03:  Østeuropa og Rusland. Søren Riishøj, lektor 

emeritus i statskundskab, Syddansk Universitet 
 

Tænkepauser  
om samfundet

Holdnummer: 2112-454
Tid: 21/1, 7 torsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 950 kr., studerende 505 kr.

Tænkepause-serien er et fantastisk 

koncept udviklet af Aarhus Universi-

tets Forlag. Over 60 sider udfolder en 

ekspert sig veloplagt om et af tidens 

mest påtrængende emner, og du har 

nu mulighed for at høre stoffet for-

midlet af forfatterne selv. Kom med 

til 7 spændende aftener, når vi invi-

terer en række dygtigere forskere til 

at holde en forelæsning på baggrund 

af deres Tænkepause. Alle de ud-

valgte har det tilfælles, at de gør os 

klogere på store spørgsmål om vores 

samfund.

21/1: Nationalitet. Michael Böss, 

lektor emeritus i engelsk, 

Aarhus Universitet

28/1: Sundhed. Lars Thorup Lar-

sen, lektor i statskundskab, 

Aarhus Universitet

4/2: Håb. Bertel Nygaard, lektor i 

historie, Aarhus Universitet

11/2: Terror. Carsten Bagge 

Laustsen, lektor i statskund-

skab, Aarhus Universitet

18/2:  Integration. Carsten Jensen, 

professor i statskundskab, 

Aarhus Universitet

25/2: Velfærd. Mikkel Rytter, 

professor MSO i antropologi, 

Aarhus Universitet

4/3: Overvågning. Anders 

Albrechtslund, lektor i infor-

mationsvidenskab, Aarhus 

Universitet

Nationalisme i Europa 

Holdnummer: 2112-250 
Tid: 24/1, 1  søndag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 

De nationalistiske partier fik England 

ud af EU, og de gik frem ved europa-

parlamentsvalgene i 2014 og 2019. 

Men lige nu giver corona-pandemi-

en tilsyneladende de nationalistiske 

partier mindre opbakning i de fleste 

europæiske lande. Samtidig har syg-

dommen tvunget lande og samfund 

til at lukke sig om sig selv, om 'det 

nære'. Gamle begreber som solida-

ritet og samfundssind støves af og 

bruges til at bakke op om nye former 

for kollektivt – nationalt – ansvar og 

moral. Er corona og økonomisk krise 

ved at sætte en helt ny dagsorden i 

Europa?

  

10.00:  National identitet, forestil-
lede fællesskaber og 'banal' 
nationalisme. Mads Daug-

bjerg, lektor i antropologi, 

Aarhus Universitet 

12.30:  Nationalismen og natio-
nalismeforskningen fra 
Herder til corona. Uffe 

Østergaard, professor eme-

ritus i historie, Copenhagen 

Business School 

14.30:  En rejse i nationalismens 
Europa. Hjalte Tin, forfatter 

og ph.d. i europæisk historie 

 

Få viden hjem i stuen.  
Vi byder på livestreamede 
forelæsninger, der kun  
er et klik væk. Se side 68
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Coronakrisen  
– den perfekte storm? 

Holdnummer: 2112-253 
Tid: 15/2, 6 mandage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 

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 vacci-

ne. 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. Hvordan 

ser verden ud, når vi når ind i 2021? 

Er vi stadig lammede af den perfekte 

storm, som coronakrisen må siges at 

være? 

15/02:  Hvordan står det til med 
nationaløkonomien? Jesper 

Jespersen, dr.scient.adm., 

professor emeritus i økono-

mi, Roskilde Universitet og 

Aalborg Universitet 

22/02:  Har velfærdsstaten vist sit 
værd? Jørgen Goul Ander-

sen, professor i statskund-

skab, 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 Pe-

tersen, professor i statskund-

skab, Aarhus Universitet 

22/03:  En ny chance for klimaet? 
Jesper Theilgaard, stifter 

af klimaformidling.dk og 

selvstændig 

 

Vækstøkonomi og virkelighed 

Holdnummer: 2112-183 
Tid: 24/2, 4 onsdage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 595 kr., studerende 325 kr. 
Underviser og tilrettelægger: Jesper Jespersen, 
dr.scient.adm., professor emeritus i økonomi, 
Roskilde Universitet  

Der sættes sjældent spørgsmålstegn ved nød-

vendigheden af økonomisk vækst. Det antages 

i traditionel økonomisk teori, at et velfunge-

rende marked kan bidrage effektivt til at sikre 

varig vækst i BNP til fordel for alle. Men vores 

erfaringer fra den virkelige verden giver et no-

get andet billede: Stigende ulighed, mindsket 

velfærd og øget miljø- og klimabelastning er 

ofte resultatet. Forelæsningerne vil søge at 

besvare spørgsmålet: Hvordan kan disse for-

hold inddrages i de økonomiske modeller og 

dermed indgå med større vægt i den økono-

misk-politiske rådgivning til fordel for alle? 

Rækken er baseret på Jesper Jespersens es-

saysamling 'Vækstøkonomi på vildspor' (Jen-

sen & Dalgaard 2019). 

24/02:  Hvorfor er økonomer uenige om 
’vækst’?  

03/03:  Vækst uden velfærd 
10/03:  EU-samarbejdet: Løsning eller  

problem? 
17/03:  Hvilke grænser for vækst: Økono-

misk, politisk og miljømæssigt? 
 

Danmarks sprog over sø og land 

Holdnummer: 2112-027 
Tid: 27/2, 1 lørdag, kl. 10.30-14.30 
Pris: 355 kr., studerende 205 kr. 
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. Vestjysk, 

sønderjysk og sydsjællandsk er så godt som 

ukendt for andre end dem, der taler sprogene, 

og får sjældent plads i offentlig tale. Tiden er 

inde til at øge fokus på forskellene og glæde 

sig over vores sprudlende sproglige mangfol-

dighed. 
 

Israel og Palæstina 

Holdnummer: 2112-090 
Tid: 6/2, 1 lørdag, kl. 09.45-15.45 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 

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 virke-

ligheden er langt mere nuanceret. I Israel lever 

ortodokse jøder med tildækkede kvinder side 

om side med israelske mænd og kvinder i jak-

kesæt. Befolkningen er sammensat af tilflytte-

re med meget varierende oprindelseslande og 

fortolkninger af jødedommen. Og det samme 

gør sig gældende for palæstinenserne, hvor fx 

kønsrollerne også er blevet påvirket af den lan-

ge konflikt. Efter arrangementet kan du høre 

mere om rejser til Israel med Viktors Farmor. 
 

09.45:  Historien om Israel og Palæstina. 
Bjarke Vestesen, journalist, Fyens 

Stiftstidende 

12.15:  En mosaik – det jødiske folk. Bjarke 

Vestesen, journalist, Fyens Stiftsti-

dende 

14.15:  Religion, politik og konflikt i dag. 
Hans Henrik Fafner, journalist 

 

Canada – et forbillede  
for resten af verden? 

Holdnummer: 2112-354 
Tid: 7/2, 1 søndag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Michael Böss, lektor emeritus i 
engelsk, Aarhus Universitet 

Canada har i de sidste ti år vakt international 

opmærksomhed af flere årsager: som et land, 

der kom helskindet gennem finanskrisen i 

2008; som et multikulturelt samfund, der har 

held med at integrere flygtninge og indvan-

drere; som et land, der bestandig ligger i top-

pen af internationale målinger af livskvalitet; 

som et land, der lærte at overtage det bedste 

fra Nordamerika og Europa og kasserede det 

værste; og som landet med verdens mest char-

merende, unge premierminister. Er Canada en 

model for resten af verden i en tid, hvor der er 

mangel på forbilleder? 
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Iran 

Holdnummer: 2112-087 
Tid: 14/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 

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 det egentlig for et 

land? Hør om de mange minoriteter, bliv klo-

gere på Irans nyere historie, og få indsigt i den 

islamiske republiks aktuelle politiske situation. 

Hvordan har landet udviklet sig siden den iran-

ske revolution i 1979? Få et bredere perspektiv 

på Iran. Efter forelæsningerne kan du høre om 

rejser til Iran med Viktors Farmor.  

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 mellem-

øststudier  

 

Rusland 

Holdnummer: 2112-247 
Tid: 14/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.15 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 

Statskup, zarvælde, revolutioner, krige, magt-

politik og korruption. Overskrifterne om Rus-

land 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 pondus og Kremls 

magtfuldkommenhed, byder det også på et 

væld af fantastisk kultur og hemmelige ople-

velser. Vær med, når vi til denne weekendfore-

læsning både dækker de altoverskyggende 

overskrifter, men også tager dig med på en 

rejse bag facaden – og derind, hvor turisterne 

ikke normalt inviteres. Få et bredere perspek-

tiv på Rusland. Efter forelæsningerne kan du 

høre om rejser til Rusland med Viktors Farmor.

 

10.00:  Fra Lenin til Putin. Mette Skak, lektor 

i statskundskab, Aarhus Universitet 

12.30:  Rusland i dag. Uffe Gardel, journalist 

14.30:  Moksva og Skt. Petersborg. Kim 

Wiesener, journalist 
 

En ny verdensorden  
– eller ingen? 

Holdnummer: 2112-270 
Tid: 15/3, 1 mandag, kl. 17.30-19.15 
Pris: 195 kr., studerende 145 kr. 
Underviser: Clement Behrendt 
Kjersgaard, tv-vært på DR, udgiver af 
RÆSON, journalist og MA i filosofi, 
politik og økonomi 

Coronaepidemien og dens økonomi-

ske konsekvenser er kun den seneste 

i en række af dramatiske begivenhe-

der, som præger verdenshistorien i 

disse år. Analysen fra Clement Kjers-

gaard er så enkel, som den er rig på 

konsekvenser og paradokser: Demo-

kratiet er i krise – og den gamle elite 

har stadig ikke forstået omfanget af 

udfordringerne. Der tegner sig nye 

magtbalancer og nye problemer, der 

truer med at undergrave demokrati-

et, som vi kender det. Clement (f.1975) 

tog sin studentereksamen i Hong 

Kong og sin første universitetsgrad 

på Universitetet i Oxford. Som del-

tager på Folkeuniversitetet kan du få 

abonnement på RÆSON med rabat. 

Se mere på fuau.dk. 
 

 

Demokratiet er i krise rundt om i 
verden, men ikke denne aften på 
Folkeuniversitetet. Se forelæsninger 
om demokratiets krise side 14. 
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Store antropologiske 
tænkere 

Holdnummer: 2112-254 
Tid: 6/4, 7 tirsdage, kl. 19.30-21.15 
Pris: 950 kr., studerende 505 kr. 

I slutningen af det 19. århundrede 

vokser en stigende interesse for at 

forstå den globale mangfoldighed, 

da hele verden nu er kendt og op-

målt. 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 vi-

denskabelig metode. Antropologi er 

studiet af verdens kulturer, samfund 

og mennesker. Det direkte møde med 

andre former for samfundsliv og må-

der at ræsonnere på har lagt grunden 

til en særegen antropologisk tænke-

stil. Forelæsningsrækken tager afsæt 

i bogen ’Klassiske og moderne antro-

pologiske tænkere’ (Hans Reitzels 

Forlag 2020).  

06/04:  Pierre Bourdieu. Lisanne 

Wilken, lektor i europastudi-

er, Aarhus Universitet 

13/04:  Marcel Mauss. Kasper Tang 

Vangkilde, lektor i antropolo-

gi, Københavns Universitet 

20/04:  Émile Durkheim. Siri 

Schwabe, adjunkt, Institut 

for Mennesker og Teknologi, 

Roskilde Universitet 

27/04:  Margaret Mead. Nete 

Schwennesen, lektor i 

antropologi, Københavns 

Universitet 

04/05:  Victor Turner. Inger Grue 

Sjørslev, lektor i antropologi, 

Københavns Universitet 

11/05:  Marshall Sahlins. Steffen 

Dalsgaard, lektor i antropo-

logi, IT-Universitetet 

18/05:  Claude Lévi-Strauss. Kirsten 

Hastrup, professor i antropo-

logi, Københavns Universitet 

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. 
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, demo-

grafisk tilbagegang og manglende opgør med 

1990’ernes forbrydelser og nationalisme har alt 

sammen bidraget til en tøvende udvikling mod 

demokrati og stabilitet. Få et helt unikt indblik i 

landenes udvikling siden 1999. Christian Axboe 

Nielsen er lektor i historie ved Aarhus Universi-

tet. Han har været ekspertvidne ved Det Inter-

nationale Krigsforbrydertribunal i Haag, ICTY 

– bl.a. i retssagen mod den bosnisk-serbiske 

leder Radovan Karadžić. 
 

Mænd der krænker kvinder 

Holdnummer: 2112-355 
Tid: 25/3, 1 torsdag, kl. 19.45-21.30 
Pris: 195 kr., studerende 145 kr. 
Underviser: Kenneth Reinicke, lektor i sam-
fundsvidenskab, Roskilde Universitet 

Sofie Linde har delt sin historie for rullende ka-

meraer. Og det har åbnet op for en hel lavine 

af historier om sexchikane, diskrimination og 

misbrug i Danmark. Det har sat gang i anden 

#MeToo-bølge i Danmark. I kølvandet på den 

første #MeToo-bølge, der startede med afslø-

ringerne af Harvey Weinstein i 2017, udkom 

'Mænd der krænker kvinder' (Samfundslittera-

tur 2018), der analyserer sexchikane med fokus 

på mandens rolle. Det er den bog, der er ud-

gangspunkt for aftenens forelæsning. Hvorfor 

udøver mænd sexchikane? Hvilke mænd drejer 

det sig om? Hvor i samfundet finder sexchika-

nen sted? Og hvorfor har vi som samfund så 

svært ved at håndtere emnet? 
 

Silkevejen – dengang og i dag 

Holdnummer: 2112-345 
Tid: 20/3, 1 lørdag, kl. 09.45-14.00 
Pris: 355 kr., studerende 205 kr. 

Helt fra oldtiden og frem til det 14. århundre-

de var Silkevejen hovedfærdselsåren mellem 

Europa og Asien. Igennem århundreder mød-

tes befolkninger, kulturer, religioner og kon-

tinenter på vejen. På trods af at regionen har 

spillet en nøglerolle i verdens- og religionshi-

storien, har den længe været overset. Men med 

Peter Frankopans udgivelse af ’Silkevejene’ og 

Kinas planer om en ny silkevej har regionen 

fået fornyet opmærksomhed. Kina har nemlig 

store udenrigspolitiske ambitioner langs den 

gamle Silkevej og langt ud over denne med et 

globalt net af silkeveje. Og de er allerede godt i 

gang. Efter forelæsningerne kan du høre mere 

om rejser til landene langs den traditionelle Sil-

kevej med rejsebureauet Viktors Farmor.  

09.45:  Silkevejens historie og religion. 
Jesper Petersen, ph.d.-studerende i 

religionshistorie, Lunds Universitet 

12.30:  ’Belt and Road Initiative’. Kinas nye 
silkeveje. Clemens Stubbe Øster-

gaard, lektor emeritus i statskund-

skab, Aarhus Universitet 
 

Sprogdetektiv 

Holdnummer: 2112-092 
Tid: 23/3, 1 tirsdag, kl. 17.15-21.15 
Pris: 355 kr., studerende 205 kr. 
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. Forløbet giver en 

introduktion til sprogligt bevismateriale i ef-

terforskning og retssager. Der gives løbende 

eksempler på danske og udenlandske sager, 

hvor sproget har bidraget til at fælde ger-

ningsmanden. 
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På vej til Japan 

Holdnummer: 2112-248 
Tid: 7/4, 6 onsdage, kl. 17.30-19.15 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 

Hvad er japanerne for et folk, og hvil-

ken historie bærer de med sig? Hvor-

dan oplever man bedst deres byer, 

haver og huse, og hvad er egentlig 

baggrunden for deres særegne arki-

tektur? Hvilke bøger kan man læse, 

og hvilke film bør man se før rejsen 

for at få inspiration til alternative op-

levelser? Og hvad er det for et sprog, 

vi møder? Kunst er en væsentlig del 

af japansk kultur, så hør om både 

private og offentlige kunstmuseer og 

deres samlinger og historie. Hør også 

om de mange typer af mad, spiseste-

der, om kokkeskoler og ikke mindst 

om de små barer. 

07/04:  Maden på turen. Katrine 

Klinken, kok, mad- og rejse-

skribent 

14/04:  Japansk arkitektur og 
rumopfattelse. Anders Brix, 

arkitekt, tidl. professor ved 

Kunstakademiets Arkitekt-

skole 

21/04:  Liv og død i fire japan-
ske filmperler. Rasmus 

Brendstrup, cand.mag. i 

moderne kultur og kulturfor-

midling 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 kul-

tur, Københavns Universitet 

12/05:  Historien i Japans nutid. 
Asger Røjle Christensen, 

journalist og forfatter 
 

Indblik i Europa 

Holdnummer: 2112-251 
Tid: 12/4, 7 mandage, kl. 19.45-21.30.
Ingen undervisning 24/5
Pris: 950 kr., studerende 505 kr. 

Europa har sandelig mødt store udfordringer i 

de seneste 10 år. Tænk bare på krisen i Euro-

zonen i kølvandet på den globale finanskrise i 

2008, spirende nationalisme, flygtningestrøm-

mene på tværs af Middelhavet, Brexit, valget 

af Trump i USA og selvfølgelig spredningen af 

COVID-19. Men hvor slem er situationen lige 

nu? Der er nemlig også optimisme at spore 

derude, da nogle mener, at modvinden har 

styrket samarbejdet. Kan Europa løse udfor-

dringerne og fortsat gøre sig gældende i det 

21. århundrede? Og hvad skal der til? Få en ak-

tuel introduktion til de største udfordringer i 

Europa lige nu. 

12/04:  Stormagt eller museum? Europa i 
fremtiden. Jens Ladefoged Morten-

sen, lektor i statskundskab, Køben-

havns 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

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 en-

gelsk, Copenhagen Business School 

31/05:  De nye grænser – Europa og mi-
granterne. Ida Marie Vammen, ph.d. i 

antropologi og postdoc, Dansk Institut 

for Internationale Studier 
 

Sharia, islam og demokrati i 
Europa 

Holdnummer: 2112-165 
Tid: 23/6, 1 onsdag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Niels Valdemar Vinding, postdoc i 
islamiske studier, Københavns Universitet  

Islamisk ret og sharia 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 man-

ge politikere og debattører er sharia uforene-

ligt med demokrati. Samtidig foregår der en 

stor kamp inden for islam om, hvordan sharia 

skal forstås og foreskrives. Så hvad er islamisk 

ret egentlig? Hvad er forholdet mellem islam, 

islamisme og sharia? Og hvordan kommer 

muslimers retsforståelse til udtryk i vestlige 

samfund? Få nogle af svarene her. Forelæs-

ningen er baseret på bogen 'Sharia og Sam-

fund – Islamisk ret, etik og praksis i Danmark' 

(Samfundslitteratur, 2020). 
 

Alt hvad du bør vide  
om samfundet 

Holdnummer:  2122-256
Tid: 6/9, 6 mandage, kl. 17.30-19.15 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 

Vil du vide mere om, hvordan samfundet ser 

ud i dag, og hvordan det vil udvikle sig i fremti-

den? Hør om Danmarks økonomi, velfærdssy-

stem, parlamentariske system, retsvæsen, sik-

kerhedspolitik og meget mere. Disse elementer 

vil blive set i perspektiv af fortiden, og vi vil 

skue ud i fremtiden. Mød centrale danske sam-

fundsforskere, og bliv klædt på til at deltage i 

samfundsdebatten. 

06/09:  Danmarks moderne statshistorie. 
Claus Møller Jørgensen, lektor i histo-

rie, Aarhus Universitet 

13/09:  Danmarks parlamentariske system. 
Palle Svensson, professor i statskund-

skab, Aarhus Universitet 

20/09:  Velfærdsstaten. Jørgen Goul  

Andersen, professor i statskundskab, 

Aalborg Universitet 

27/09:  Samfundsøkonomi. Jesper Jespersen, 

dr.scient.adm., professor emeritus i 

økonomi, Roskilde Universitet

04/10:  Dansk retsvæsen. Nicolaj Sivan Holst, 

lektor i jura, Aarhus Universitet 

11/10:  Danmarks sikkerhedspolitik. Peter 

Viggo Jacobsen, lektor i forsvars- og 

sikkerhedspolitik, Forsvarsakademiet, 

og professor, Syddansk Universitet

Vi følger myndighedernes 
retningslinjer om afstand, hygiejne 
og rengøring. Vær opmærksom på, 
at hold bliver hurtigere udsolgt pga. 
nedsat deltagertantal i lokalerne
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 Den 11. september – 20 år efter 

Holdnummer: 2122-142 
Tid: 29/9, 3 onsdage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 

I efteråret 2021 er det 20 år siden, terroran-

grebet den 11. september 2001 fandt sted. 

De fleste husker nok, hvor de var netop den 

dag, da de to fly ramte World Trade Center, 

og vores verden blev totalt forandret. Ikke de-

sto mindre findes der nu en hel generation af 

børn og unge, som ingen erindring har om ter-

rorangrebet. De 20 år, som er gået siden den 

skelsættende dag, giver os nu mulighed for at 

reflektere over angrebet og dets konsekvenser. 

Kom med, når tre forskere ser tilbage på tiden 

siden den 11. september 2001. Hvad har det be-

tydet for vores samfund, selvopfattelse, kultur 

og verdensfreden? 

29/09:  Cybersikkerhed og overvågning 
efter 11. september. Tobias Liebetrau, 

ph.d.-stipendiat, cand.scient.pol., 

Københavns Universitet 

06/10:  Verdensorden og geopolitik efter 
11. september. Lars Erslev Andersen, 

seniorforsker, Dansk Institut for Inter-

nationale Studier 

13/10:  Den 11. september i populærkultu-
ren. Thomas Ærvold Bjerre, lektor 

i amerikanske studier, Syddansk 

Universitet 
 

Personer forgår  
– magten består 

Holdnummer: 2122-149 
Tid: 9/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Undervisere: Christoph Houman 
Ellersgaard, adjunkt i sociologi, Copen-
hagen Business School, og Anton Grau 
Larsen, adjunkt i sociologi, Copenha-
gen 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: mid-

aldrende, hvide mænd med djøf-ud-

dannelser 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 foran-

dret sig de seneste fem år? Denne 

forelæsning tager udgangspunkt i 

bogen 'Personer forgår, magten be-

står' (Hans Reitzels Forlag) og giver 

et indblik i, hvilke former for magt 

der tæller i det danske samfund – og 

hvad der skal til for ikke blot at få 

magten, men også fastholde den. 
 

Tyskland efter Merkel 

Holdnummer: 2122-145 
Tid: 6/9, 3 mandage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 

2021 bliver et skelsættende år i tysk politik. Til 

efteråret går tyskerne til valg, og uanset ud-

faldet er én ting allerede sikkert: Efter at An-

gela Merkel har ledet Tyskland i mere end 15 

år, skal landet have ny forbundskansler. Men 

hvilket Tyskland efterlader Merkel til sin efter-

følger? Bliv klogere på vores store nabo mod 

syd, når en række eksperter gør status over 

den sociale, politiske og økonomiske udvikling 

i Tyskland anno 2021. Og giver deres bud på, 

hvilke udfordringer landet står over for i de 

kommende år.

 

06/09:  Tysk økonomi og arbejdsmarked. 
Poul Fritz Kjær, professor, dr., Copen-

hagen Business School 

13/09:  Tysk indenrigspolitik . Philipp  

Alexander Ostrowicz, dr.phil.,  

seniorforskningsrådgiver, Copenha-

gen Business School 

20/09:  Tysk udenrigspolitik: Europa og 
verden. Thomas Wegener Friis, lektor 

i historie, Syddansk Universitet 
 

Keynes – krise, velfærd  
og bæredygtig udvikling 

Holdnummer: 2122-010 
Tid: 8/9, 3 onsdage, kl. 19.30-21.15 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser og tilrettelægger: Jesper Jespersen, 
dr.scient.adm., professor emeritus i økonomi, 
Roskilde Universitet 

John Maynard Keynes revolutionerede i 1936 

den samfundsøkonomiske forståelse og be-

tydningen af økonomisk politik. Han løste 

arbejdsløshedens gåde, idet han udfordrede 

den neoklassiske, stærkt markedsorienterede, 

økonomiske teori. Hans banebrydende teorier 

lå også bag udformningen af det internationa-

le samarbejde, der i 1944 blev aftalt i Bretton 

Woods, og som muliggjorde opbygningen af 

efterkrigstidens velfærdsstater. Men Keynes 

kom i modvind i slutningen af det 20. århund-

rede. Med den konsekvens, at de økonomiske 

kriser atter blev hverdag og væksten aftog, 

samtidig med at miljøbelastningen steg tiår for 

tiår. Også det havde Keynes et svar på. 

 

Folkeuniversitetet, forskere og 
eksperter har i flere år været 
med til at kvalificere debatten 
til Folkemødet på Bornholm
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Indblik i Mellemøsten 

Holdnummer: 2122-019 
Tid: 25/10, 8 mandage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 1075 kr., studerende 565 kr. 

Mellemøsten er et af verdens brænd-

punkter. Det er en kompleks region, 

hvor forskellige kulturer, politiske 

dagsordener og økonomiske betin-

gelser både mødes og støder sam-

men. Langvarige kriser i Syrien og 

Yemen, et presset Iran, enorme flygt-

ningestrømme, kup og demonstrati-

oner har alt sammen præget medie-

billedet 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. Forelæs-

ningsrækken kaster lys over Mellem-

østen og inviterer dig til at blive klo-

gere på forskelle og ligheder mellem 

landene i regionen. 

25/10:  Irak. Helle Lykke Nielsen, 

lektor i mellemøststudier, 

Syddansk Universitet 

01/11:  Yemen. Maria-Louise Clau-

sen, postdoc, Dansk Institut 

for Internationale Studier 

08/11:  Golfstaterne. Martin Hvidt, 

lektor i mellemøststudier, 

Syddansk Universitet 

15/11:  Iran. Rasmus Christian Elling, 

lektor i tværkulturelle og re-

gionale studier, Københavns 

Universitet 

22/11:  Israel og Palæstina. Peter 

Lodberg, professor MSO i 

teologi, Aarhus Universitet 

29/11:  Syrien. Peter Seeberg, lektor 

i mellemøststudier, Syddansk 

Universitet 

06/12:  Libanon. Peter Seeberg, 

lektor i mellemøststudier, 

Syddansk Universitet 

13/12:  Tyrkiet. Dietrich Jung, pro-

fessor i historie, Syddansk 

Universitet 
 

Store økonomer 

Holdnummer: 2122-144 
Tid: 26/10, 6 tirsdage, kl. 17.15-19.00 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 

I det moderne samfund oplever vi en materiel 

rigdom uden sidestykke i historien. Kapitalis-

men 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 øko-

nomien bringes under politisk og demokratisk 

kontrol, således at uligheden mindskes, kri-

serne forebygges, og vækstens grænser re-

spekteres? Er det økonomien, der bestemmer 

'nødvendighedens politik' i konkurrencesta-

ten? Eller er en politisk regulering af økonomi-

en mulig og nødvendig? Få en introduktion til 

en perlerække af historiens største økonomer, 

der giver meget forskellige vurderinger af for-

holdet mellem økonomi og politik, marked og 

demokrati. 

26/10:  Adam Smith: Markedet og moral-
filosofien. Otto Brøns-Petersen, 

analysechef, CEPOS 

02/11:  Karl Marx: Kritik af den politiske 
økonomi. Andreas Beck Holm, lektor  

i filosofi, Aarhus Universitet 

09/11:  John Maynard Keynes: Økonomi  
og politik i det 20. århundrede. 
Jesper Jespersen, dr.scient.adm.,  

professor emeritus i økonomi, Roskil-

de Universitet

16/11:  Friedrich Hayek: Viden, regler, 
og hvad samfund kan opnå. Otto 

Brøns-Petersen, analysechef, CEPOS 

23/11:  Thomas Piketty og Tim Jackson: 
Vækst, fordeling og bæredygtig ud-
vikling i det 21. århundrede. Jesper 

Jespersen, dr.scient.adm., professor 

emeritus i økonomi, Roskilde Univer-

sitet 

30/11:  Joseph Stiglitz og Karl Polanyi: Ulig-
hed, markeder og kriser. Rune Møller 

Stahl, ph.d.-studerende i statskund-

skab, Københavns Universitet 
 

Rusland under Putin 

Holdnummer: 2122-018 
Tid: 26/10, 7 tirsdage, kl. 17.30-19.15 
Pris: 950 kr., studerende 505 kr. 

I sommeren 2020 ændrede Rusland sin forfat-

ning, så nu sidder Putin uantastet på magten 

i landet frem til 2036. Eller gør han? Ja, men 

hvordan står det egentlig til med Putins Rus-

land ude og hjemme? For det første er der en 

stor gruppe russere bosat uden for Ruslands 

grænser, som gerne tages til indtægt af Kreml. 

Rusland er på nye måder en nøgleaktør i Ukra-

ine og Syrien. Rusland har heller ikke holdt sig 

tilbage med at påvirke valg gennem digitale 

troldefabrikker. Og hvordan er det nu med den 

russiske selvforståelse, som den har udviklet 

sig op gennem historien? 

26/10:  Russisk selvforståelse: Fra Peter den 
Store til Putin. Torben Heuer, lektor i 

russisk sprog, kultur og samfundsfor-

hold 

02/11:  Putin og russiske folkefæller i det 
nære udland. Jonas Gejl Kaas, adjunkt 

i statskundskab, Aarhus Universitet 

09/11:  Ruslands forsvar og den nye kolde 
krig med Vesten. Niels Bo Poulsen, 

militærhistoriker, Forsvarsakademiet 

16/11:  Rusland og de slaviske naboer 
Ukraine og Belarus. Claus Mathiesen, 

lektor i russisk, Forsvarsakademiet 

23/11:  Ruslands rolle i Syrien. Carsten Jen-

sen, ph.d. i statskundskab 

30/11:  Putins greb om magten: Udfordrin-
gerne indadtil. Flemming Splidsboel 

Hansen, seniorforsker, Dansk Institut 

for Internationale Studier 

07/12:  Medier og censur i Rusland. Birgitte 

Beck Pristed, lektor i russisk kultur, 

Aarhus Universitet 

Få viden lige ind i 
ørerne. Lyt til forskerne 
i Radio4 og som podcast 
i vidensprogrammerne 
’Kraniebrud’ og ’Vildspor’ 
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Demokratiets krise og  
den nye konservatisme 

Holdnummer: 2122-020 
Tid: 26/10, 8 tirsdage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 1075 kr., studerende 565 kr. 
Bog: Mulighed for særpris hos forlaget via holdsi-
den på fuau.dk

Vores demokratier gennemlever en midtlivs-

krise, hvor de ser ud til at falde fra hinanden. 

Vi ser alvorlige demokratiske krisetegn i for-

bindelse med den engelske Brexitdiskussion, i 

nye højrenationale bevægelser i Tyskland og i 

stærkt konservative partier i Polen og Ungarn. 

Populistiske slagord og nationalisme gør sig 

markant gældende hos de politiske ledere i 

USA og Rusland, mens der i bl.a. Tyrkiet og i 

Mellemøsten ses forstærkede autokratiske 

tendenser. Forelæsningsrækken tager ud-

gangspunkt i bogen ’Demokratiets krise og 

de nye autokratier’ (Aarhus Universitetsforlag 

2020).

26/10:  Demokratiets aktuelle kriser. Et 
overblik. Mikkel Thorup, professor i 

idéhistorie, Aarhus Universitet 

02/11:  Autokratiske tendenser på Balkan. 
Christian Axboe Nielsen, lektor i 

historie og human security, Aarhus 

Universitet 

09/11:  Brexit og demokratiske krisetegn i 
Storbritannien. Casper Sylvest, lektor 

i historie, Syddansk Universitet 

16/11:  Tyskland: Stabilitetens hjemland 
under pres fra højre. Thomas Wege-

ner Friis, lektor i historie, Syddansk 

Universitet 

23/11:  Antidemokratiske tendenser i 
Visegrád-landene? Peter Bugge, 

lektor i centraleuropastudier, Aarhus 

Universitet 

30/11:  Donald Trump og populismen i USA. 
Niels Bjerre-Poulsen, lektor i historie, 

Syddansk Universitet 

07/12:  Nykonservatisme og nationalisme i 
Putins Rusland. Erik Kulavig, lektor i 

historie, Syddansk Universitet 

14/12:  Forstærkede autokratiske tenden-
ser i Tyrkiet og Mellemøsten. Peter 

Seeberg, lektor i mellemøststudier, 

Syddansk Universitet

Store samfundstænkere 

Holdnummer: 2122-147 
Tid: 27/10, 7 onsdage, kl. 17.15-19.00 
Pris: 950 kr., studerende 505 kr. 

En idé kan ændre verden markant. 

Vort samfund i dag bygger på idéer-

ne fra de største samfundstænkere 

gennem tiden. De teoretiserede over 

samfundets opbygning og analysere-

de det moderne liv. Deres perspek-

tiver og analyser har haft afgørende 

betydning for fremtidens samfunds-

udvikling og samfundssyn, og de har 

præget politikere og embedsmænd 

op gennem 1900-tallet og frem til i 

dag. Få indblik i de store samfund-

stænkeres personlighed, deres ba-

nebrydende idéer, og hvorfor netop 

deres tanker har sat et tydeligt præg 

på deres eftertid.  

27/10:  Niklas Luhmann. Lars 

Qvortrup, professor i uddan-

nelsesvidenskab ved DPU, 

Aarhus Universitet 

03/11:  Michel Foucault. Jens Erik 

Kristensen, lektor i pæda-

gogik og idéhistorie, Aarhus 

Universitet 

10/11:  Pierre Bourdieu. Lisanne 

Wilken, lektor i europastudi-

er, Aarhus Universitet 

17/11:  Zygmunt Bauman. Poul 

Poder, lektor i sociologi, 

Københavns Universitet 

24/11:  Slavoj Žižek. Carsten Bagge 

Laustsen, lektor i statskund-

skab, Aarhus Universitet 

01/12:  Axel Honneth. Antje 

Gimmler, professor i filosofi, 

Aalborg Universitet 

08/12:  Ulrich Beck. Mads P. 

Sørensen, seniorforsker 

i statskundskab, Aarhus 

Universitet 
 

En ny verdensorden? 

Holdnummer: 2122-148 
Tid: 27/10, 7 onsdage, kl. 17.30-19.15 
Pris: 950 kr., studerende 505 kr. 

USA og Vesten har domineret verdensordenen 

i årtier, nogle vil sige århundreder. Men i dag 

gør stormagter i andre områder af verden sig 

i stigende grad gældende. Samtidig har vi væ-

ret vidne til handelskrige, COVID-19-pandemi, 

nye konflikter, økonomisk krise og opbrud i 

den arabisk-muslimske verden. Hvad nu? Får 

vi en verden uden vestlig dominans? Hvordan 

vil forholdet mellem stormagterne udvikle sig? 

Hvilke værdier vil præge den internationale 

politik? Hvilke former for konflikter og krige vil 

vi stå over for i de kommende år? Få eksper-

ternes blik på de afgørende regioner, lande og 

udfordringer i international politik lige nu. Er vi 

på vej mod en ny verdensorden? 

27/10:    Afrika. Anne Mette Kjær, professor i 

statskundskab, Aarhus Universitet 

03/11:    Arktis. Camilla Tenna Nørup Sø-

rensen, lektor, Institut for Strategi, 

Forsvarsakademiet 

10/11:    Latinamerika. Carlos Salas Lind, 

ekstern lektor i international politik 

og økonomi, Copenhagen Business 

School 

17/11:     EU. Bodil Stevnsboe Nielsen, ekstern 

lektor og tidl. ansat i EU’s Ministerråd, 

Syddansk Universitet 

24/11:    Mellemøsten. Helle Lykke Nielsen, 

lektor i mellemøststudier, Syddansk 

Universitet 

01/12:   Asien. Camilla Tenna Nørup Sørensen, 

lektor, Institut for Strategi, Forsvars-

akademiet 

08/12:   USA. Mette Nøhr Claushøj, ekstern 

lektor i amerikansk politik, Køben-

havns Universitet 
 

Tilmeld dig Folkeuniversitetets 
nyhedsbrev på fuau.dk,  
og få information om 
særarrangementer og  
særlige tilbud
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Danmarks fremtid 

Holdnummer:  2122-262
Tid: 28/10, 7 torsdage, kl. 17.30-19.15 
Pris: 950 kr., studerende 505 kr. 

Hvor er Danmark på vej hen? Coronakrisen 

har rejst spørgsmål om, hvordan vi værner os 

mod sundhedskriser i fremtiden. Det er dog 

ikke det eneste, der kan komme til at udfordre 

fremtidens Danmark. Hvordan vil de kommen-

de generationer fx skulle navigere gennem 

klimakrise og et arbejdsmarked i forandring? 

Hvordan kommer konkurrencestaten til at se 

ud for vores børnebørn? Syv af landets største 

eksperter peger på nogle af de vigtigste dags-

ordener, der kommer til at præge fremtidens 

samfund. Vær med til at se fremad på et Dan-

mark, der går store udfordringer i møde. Men 

også et Danmark, der rummer et potentiale for 

at løse dem. 

28/10:   Sundhed – hvordan skal vi kurere 
fremtidens sygdomme? Jes Søgaard, 

professor i sundhedsøkonomi, Syd-

dansk Universitet 

04/11:   Demokrati – hvordan fremtidssikrer 
vi demokratiets fundament? Peter 

Munk Christiansen, professor i stats-

kundskab, Aarhus Universitet

11/11:     Arbejdsmarked – hvilke kompe-
tencer har vi brug for i fremtiden? 
Torben Tranæs, forskningsdirektør 

og medlem af formandskabet for Det 

Økonomiske Råd 

18/11:     Integration – Hvad er fremtidsudsig-
terne for integrationen af indvandre-
re? Kristina Bakkær Simonsen, lektor i 

statskundskab, Aarhus Universitet

25/11:    Ulighed – hvilke borgere skal vi tage 
vare på i fremtiden? Carsten Jensen, 

professor i statskundskab, Aarhus 

Universitet 

02/12:   Konkurrencestaten – hvilke retning-
er kan vi forudse konkurrencestaten 
udvikle sig i? Ove Kaj Pedersen, 

dr.phil, professor emeritus i kompara-

tiv politisk økonomi 

09/12:   Klima – hvilke udfordringer står vi 
over for? Og hvordan løser vi dem? 

Jørgen Elmeskov, fhv. rigsstatistiker 

og medlem af Klimarådet 
 

Et nyt Afrika på vej? 

Holdnummer: 2122-141 
Tid: 9/11, 6 tirsdage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 

Afrika er et kontinent i udvikling, men 

historier om menneskelige tragedier 

og væbnede konflikter florerer fort-

sat. Hvorfor kan den mirakelkur, som 

igennem de seneste årtier har bety-

det fremgang i Asien, ikke eksporte-

res til det afrikanske kontinent? Er 

det kolonialismen og imperialismen, 

der er skyld i Afrikas vedvarende 

økonomiske og sociale nedtur? Vil 

Afrika i årene fremover komme til at 

spille en mere fremtrædende rolle 

i den globaliserede verden? Hør en 

række forskeres bud på, hvor det afri-

kanske kontinent befinder sig i dag, 

hvor Afrika er på vej hen, og hvilken 

rolle Afrika vil spille i verden i frem-

tiden. 

09/11:    Stagnation eller forandring: 
Politik og økonomisk ud-
vikling i Afrika. Anne Mette 

Kjær, professor i statskund-

skab, Aarhus Universitet 

16/11:    Religiøse strømninger i 
Afrika. Niels Kastfelt, lektor 

i kirkehistorie, Københavns 

Universitet 

23/11:    Demokrati i Afrika – hvorfor 
er det så svært? Jørgen 

Elklit, professor i statskund-

skab, Aarhus Universitet 

30/11:    Kina i Afrika – nykoloni-
sering eller udviklingsal-
ternativ? Peter Kragelund, 

institutleder og lektor i 

udviklingsstudier, Roskilde 

Universitet 

07/12:    Kriser, konflikter og sikker-
hedspolitik i Afrika. Holger 

Bernt Hansen, professor 

emeritus i afrikastudier, 

Københavns Universitet 

14/12:    Hvordan kommer Afrika 
videre? Stig Jensen, lektor 

i afrikastudier, Københavns 

Universitet 
 

Sproget får det glatte lagen!  
Faste vendinger i forandring 

Holdnummer: 2122-015 
Tid: 14/11, 1 søndag, kl. 10.00-14.00 
Pris: 355 kr., studerende 205 kr. 
Underviser: Michael Ejstrup, specialkonsulent, 
Folketingets Administration 

Amalie fra Paradise Hotel gør det meget. Jour-

nalister og politikere gør det en del, og selv 

den ikke helt unge generation gør det indimel-

lem. Vi ændrer konstant en lille smule på de fa-

ste vendinger. Nogle mere bevidst end andre. 

Vi skal se på danskeres 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 spidsfin-

digheder. Alle kan finde eksempler, der enten 

styrker smilenes størrelse eller får mavesyren 

til at skumme. ”Verden er af lava”. Eller hvad 

siger du? 
 

Skilleveje  
– dansk udenrigspolitik i 250 år 

Holdnummer: 2122-012 
Tid: 16/12, 1 torsdag, kl. 17.30-21.30 
Pris: 355 kr., studerende 205 kr. 
Underviser: Carsten Staur, cand.mag. i historie 
og dansk, Danmarks ambassadør, OECD 

I 1770 fik Danmark sin første egentlige uden-

rigstjeneste. Dermed var grundstenen til en 

moderne dansk udenrigspolitik lagt. Og der 

har været nok at forholde sig til gennem tiden. 

Tænk bare på afståelsen af Norge i 1814, for-

holdet til vores tyske nabo og engagementet 

i organisationer såsom FN, NATO og EU. Eller 

Muhammedkrisen for den sags skyld. Hvordan 

har Danmark balanceret værdier, sikkerhed, 

vækst og velfærd i tilgangen til omverdenen 

siden 1770? Og hvor står vi nu? Få det lang-

sigtede blik på dansk udenrigspolitiks historie. 

Forelæsningen er baseret på bogen ’Skilleveje 

– Dansk udenrigspolitik i 250 år’ (Gads Forlag).
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Af Noa Kjærsgaard Hansen

Vi opnår en dybere forståelse af, hvordan borgere skaber tillid til hinanden og former po-
litiske holdninger, hvis den politologiske disciplin arbejder sammen med andre fagfelter, 
mener Lene Aarøe, lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Især psykologien og 
biologien kan bidrage med nye indsigter. 

”Hvor ulækkert synes du, det ville være at sidde ved siden af en person med røde sår på armen?” 

Det er nok ikke det første, du vil spørge om på daten eller til julefrokosten med familien. Det er til gen-

gæld et af de mange spørgsmål, Lene Aarøe og hendes forskerkollegaer har stillet en lang række dan-

ske og amerikanske borgere. De har undersøgt, hvad psykologiske forsvarsmekanismer mod sygdom 

betyder for tilliden til vores medborgere, fortæller Lene Aarøe, da hun toner frem på skærmen til vores 

coronasikre snak fra hver vores kontor på en lun oktoberdag: ”Her viser vores resultater, at mennesker, 

der er meget bekymret for smitte, har mindre tillid til andre borgere.” 

I tider som disse tager vi vores forbehold for at værne os selv og hinanden mod sygdom, og de fleste 

sørger hellere for en sikkerhedsforanstaltning for meget end en for lidt. Men det er altså, bogstaveligt 

talt, en naturlig indbygget reaktion at værne sig mod smitte – også før coronapandemien gjorde sit 

indtog, og vi blev pålagt restriktioner fra myndighederne. 

Mere smitte, mindre tillid
Generelt kan vores reaktioner på helt apolitiske situationer, der involverer en potentiel risiko for over-

førsel af bakterier og vira fra andre mennesker, forudsige en hel del om den sociale tillid i samfundet, 

fortsætter Lene Aarøe og nævner endnu et par eksempler fra undersøgelsen:

”Vi har blandt andet spurgt om, hvor enig man er i udsagn som ’Jeg har det fint med at dele en vandfla-

ske med en ven’ og ’Jeg rører aldrig ved toiletbrættet med nogen dele af min krop på offentlige toiletter’. 

Ved at sammenfatte folks svar på en række af denne slags spørgsmål får man et mål for, hvor meget 

de reagerer med afstandtagen på situationer, der potentielt kunne indebære en smitterisiko. Dette mål 

forudsiger, hvor stor social tillid folk generelt har til deres medborgere i samfundet.”

Lene Aarøe forklarer videre, hvorfor lige præcis social tillid er vigtig at undersøge. Rigtig meget forsk-

ning inden for statskundskab peger nemlig på, at social tillid er limen, der binder et samfund sammen: 

”Det er fx vigtigt for, om folk er villige til at betale skat, bekæmpe klimaforandringer og generelt løfte 

i flok på problemstillinger, der kræver, at vi alle gør noget. Vi kan måske tænke, at vores bidrag er en 

dråbe i havet, men hvis vi stoler på, at andre bidrager, så gør vi det også selv.”

Læs hele artiklen på fuau.dk

Biologien har 
betydning for tillid
og holdningsdannelse
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Positiv psykologi i ledelse 

Holdnummer: 2112-046 
Tid: 19/1, 6 tirsdage, kl. 17.30-19.15 
Pris: 1075 kr., studerende 565 kr. 

Inden for den positive psykologi stiller man spørgsmå-

let: ”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 ar-

bejdslivssammenhæng. Hvad er det, der giver arbejds-

livet mening? Vi dykker ned i centrale aspekter af den  

positive psykologi i en arbejdslivssammenhæng. Hvil-

ken rolle spiller motivation? Hvordan skaber man en ro-

bust 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:  Kreativitet, humor og innovation på ar-
bejdspladsen. Martin Einfeldt, master i positiv 

psykologi og kommunikationsrådgiver

23/02:  Mindfulness og stresshåndtering. Jesper 

Dahlgaard, forskningsleder og docent ved Pro-

gram for Krop og Mental Sundhed, VIA UC, og 

lektor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus 

Universitet 
  
   

Den professionelle samtale 
med Søren Kierkegaard 
som guide 

Holdnummer: 2112-170 
Tid: 6/2, 1 lørdag, kl. 10.15-16.15 
Pris: 695 kr., studerende 385 kr. 
Bog: Mulighed for særpris hos forlaget 
via holdsiden på fuau.dk
Underviser: Pia Orloff Houmark, 
forfatter, ledelsescoach MBC og 
tidligere adjunkt i ledelse, Københavns 
Professionshøjskole 

Få styr på de professionelle sam- 

taler med filosoffen Søren Kierke-

gaard som guide. På forløbet vil du 

stifte bekendtskab med ”Den Kier-

kegaardske GPS”, en samtaleguide, 

der inviterer til dialog om det væ-

sentlige, og som rent praktisk viser 

vej gennem samtalens mange mulige 

landskaber. Hvad enten du er leder, 

coach, vejleder eller noget fjerde, får 

du som dialogpartner inspiration til, 

hvordan du kan bidrage til en stær-

kere fornemmelse af eksistentielle 

værdier, til at styrke vovemod, virke-

lyst og handlekraft i organisationen. 

Forløbet tager afsæt i filosofiske og 

psykologiske perspektiver fra den 

eksistentielle tænkning og moderne 

narrativ praksis. Forløbet tager afsæt 

i bogen 'Den kierkegaardske samta-

lesløjfe' (Dansk Psykologisk Forlag). 
  
  

Arbejdsliv, 
ledelse og 
kommunikation

Giv teksten liv 

Holdnummer: 2112-034 
Tid: 24/1,1  1 søndag, kl. 10.15-16.15 
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Bog: Mulighed for særpris hos forlaget 
via holdsiden på fuau.dk 
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 sy-

stematisk, hvordan man med enkle 

midler kan gøre selv svære tekster le-

vende. 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 klichéer-

ne og sætter liv i sproget. Forløbet 

vil være rigt på konkrete eksempler 

og praktiske øvelser, der sætter de 

forskellige tekstgreb i spil. Forløbet 

tager afsæt i bogen ’Giv teksten liv. 

Greb der griber’ (Samfundslitteratur). 
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Designerens værktøjskasse 
til dit arbejdsliv 

Holdnummer: 2112-077 
Tid: 7/2, 1 søndag, kl. 10.00-14.00 
Pris: 595 kr., studerende 325 kr. 
Underviser: Mette Mikkelsen, adjunge-
ret 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 før, at 

både private og offentlige organisa-

tioner justerer det, de leverer i dag 

– eller tænker helt nyt. Her spiller 

servicedesign en central rolle! Hvor-

dan 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 konkre-

te eksempler på prototyper og prak-

tiske øvelser med fx bruger/borger/

kunde, får deltagerne et indblik i de-

signerens arbejdsmetode. 
  
 

Når alt er foranderligt: 
Forstå forandringerne i 
organisationen 

Holdnummer: 2112-139 
Tid: 28/2, 1 søndag, kl. 10.30-14.30 
Pris: 595 kr., studerende 325 kr. 
Underviser: Signe Bruskin, ph.d. i 
organisationsforandringer, Copenhagen 
Business School 

Organisationsforandringer fylder 

mere og mere på arbejdspladserne. 

De kan være stressende, de kan ska-

be utryghed, og de kan skabe troen 

på en ny og bedre fremtid. Men hvilke 

organisationsforandringer er de mest 

radikale for medarbejderne? Og hvil-

ke forandringer fylder i deres arbejds-

liv? Forløbet tager fat i medarbej-

derperspektivet og belyser, hvordan 

medarbejderne ikke peger på strate-

giske forandringer som de radikale, 

men derimod de nære, dem, der på-

virker deres hverdag og deres daglige 

rutiner. Forelæsningen er baseret på 

en kommende bog om organisations-

forandringer af Signe Bruskin (Dansk 

Psykologisk Forlag) og består af et 

miks af eksempler fra forskningen,  

cases og øvelser. 
  
  

Forhandling for vindere 

Holdnummer: 2112-160 
Tid: 3/3, 3 onsdage, kl. 17.15-19.00 
Pris: 695 kr., studerende 385 kr. 
Underviser: Niels Hansen, studielektor i  
forhandlingsteknik, Aarhus Universitet  

Vi forhandler alle hver dag og har gjort det, si-

den vi var små. Dengang forhandlede vi med 

vores forældre for at opnå noget. Som voks-

ne 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 rejsemå-

let 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 
  
  

Den effektive rådgiver 

Holdnummer: 2112-327 
Tid: 7/3, 1  søndag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 695 kr., studerende 385 kr. 
Underviser: Helle Petersen, ph.d. i forandrings-
kommunikation og master i organisationspsy-
kologi 

Hvem kender ikke oplevelsen af at stå for- 

undret og frustreret tilbage efter en rådgiv-

ning? Dit input var fagligt vigtigt, men hvad var 

det, der gjorde, at kunden ikke virkede engage-

ret og måske heller aldrig kommer til at følge 

dine råd? Få inspiration, viden og værktøjer til 

at gøre en forskel som rådgiver, uanset om du 

rådgiver inden for jura, økonomi, IT, kommuni-

kation, HR eller noget helt sjette. Få gode råd 

til, hvordan du skærper din gennemslagskraft, 

så du bliver hørt, og din rådgivning virker stra-

tegisk, retorisk og psykologisk. Forløbet tager 

afsæt i bogen ’Slå til! Den effektive rådgivers 

DNA’ (Gyldendal Business).  
  
  

Kommuniker professionelt 

Holdnummer: 2112-246 
Tid: 20/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 695 kr., studerende 385 kr. 

God kommunikation er vejen til en velfunge-

rende og succesfuld virksomhed eller organi-

sation. 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 virk-

somheders og organisationers kommunikation 

– fra den interne og den eksterne til den digi-

tale og den etiske. 
  

10.00:  Virksomhedskommunikation – 
fra budskab til fællesskab. Peter 

Kastberg, professor i organisatorisk 

kommunikation, Aalborg Universitet 

11.45:  Frokostpause  
12.15:  Branding og bæredygtighed – kom-

munikation 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, Aal-

borg Universitet 
  
  

Det frygtløse lederteam 

Holdnummer: 2112-136 
Tid: 22/3, 1 mandag, kl. 17.15-21.15 
Pris: 595 kr., studerende 325 kr. 
Underviser: Eva Damsgaard, cand.mag. i medie-
videnskab og organisationsudvikling, ledelsesud-
viklingskonsulent, IMPAQ  

Et lederteam er for organisationen, hvad et 

hjerte er for menneskekroppen. Hvis ikke hjer-

tet fungerer, kan man reparere nok så meget 

på resten af kroppen, uden at det afhjælper 

symptomerne. På samme måde er det med le-

derteamet. Hvis ikke det fungerer optimalt, kan 

problemer i organisationen være tæt på umu-

lige at afhjælpe. Forskning viser, at vi har brug 

for hinanden for at lykkes, og lederteams ska-

ber en unik værdi for organisationen. Hvis det 

skal lykkes at udvikle kompetente og bæredyg-

tige organisationer, må lederteams være frygt-

løse og vise retning og sammenhængskraft. Fo-

relæsningen tager afsæt i bogen 'Det frygtløse 

lederteam' (Dansk Psykologisk Forlag). 
  
  

Gratis Kraniebrud- 
podcast med forskerne: 
radio4.dk/program/
kraniebrud
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Bedre videndeling på tværs 

Holdnummer: 2112-244 
Tid: 6/4, 6 tirsdage, kl. 19.30-21.15 
Pris: 1075 kr., studerende 565 kr.  

Videndeling er vigtig og skal på  

arbejdspladsen understøttes bedst 

muligt. Men videndeling er også lidt 

af et hurra-ord og dermed et områ-

de fyldt med historier og floskler, der 

udråber videndeling som den eneste 

sikre vej til succes. Få indblik i viden-

delingens DNA, hvordan videndeling 

udfordrer organisationer, og hvordan 

videndeling bedst muligt understøt-

tes. Forløbet berører områder som 

arbejdsrum, distancearbejde, facili-

tering, ledelse og netværk, der alle  

netop påvirker – og er påvirket af –  

videndeling. Forelæsningsrækken ta-

ger afsæt i 'Bedre videndeling – teore-

tiske og praktiske perspektiver' (Hans 

Reitzels Forlag). 
  

06/04:  Mod bedre videndeling.  
Peter Holdt Christensen, lek-

tor i organisation og ledelse, 

Copenhagen Business School 

13/04:  Videndeling kan faciliteres. 
Ib Ravn, lektor i organisatori-

ske 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 perspek-
tiv. Thomas Tøth, ph.d., 

konsulent og ekstern lektor i 

ledelse og globalt samarbej-

de, Copenhagen Business 

School 

11/05:  Ledelse af videndeling. 
Søren H. Jensen, lektor i 

strategi, ledelse og viden, 

Copenhagen Business School 
  
  

Ledelsesdilemmaer  
– og kunsten at navigere  
i moderne ledelse 

Holdnummer: 2112-158 
Tid: 7/4, 7 onsdage, kl. 17.30-19.15 
Pris: 1195 kr., studerende 625 kr. 

Lakmusprøven på god ledelse er at mestre 

dilemmaledelse. At kunne sejle med intui-

tion og godt sømandskab i den skærgård 

af komplekse beslutningssituationer, prio-

riteringer, valg og fravalg, interessekonflik-

ter og krav, som er rygraden i ledelse. Bliv 

introduceret for en række vigtige ledelses-

dilemmaer, som belyser og problematise-

rer, hvad der rører sig i ledelsesforsknin-

gen og i praksis netop nu. Få overblik over 

tidstypiske ledelsesdilemmaer samt inspi-

ration til konstruktiv håndtering af disse. 
  

07/04:  Klassiske udfordringer i en ny 
tid: Moderne ledelsesdilemmaer 
og -paradokser. Rikke Kirstine 

Nielsen, lektor i organisationskom-

munikation, Aalborg Universitet 

14/04:  Talentfuld talentudvikling – 
elite kontra bredde og andre 
iboende dilemmaer i talentud-
vikling. Henrik Holt Larsen, pro-

fessor emeritus i human resource 

management, Copenhagen 

Business School 

21/04:  Personligt lederskab kontra 
organisatorisk ledelse – med-
ledelse, selvledelse og formel 
ledelse. Frans Bévort, lektor i 

human resource management, 

Copenhagen Business School 

28/04:  Mobilitet kontra fast forankring 
– engagement hos medarbej-
dere på gennemrejse. Henrik 

Holt Larsen, professor emeritus 

i human resource management, 

Copenhagen Business School

05/05:  Fysisk kontra virtuel ledelse – 
nærværende ledelse på distan-
cen. Thomas Duus Henriksen, 

lektor i intern kommunikation 

og organisatoriske processer, 

Aalborg Universitet 

12/05:  Leadership kontra manage-
ment – passion, performance 
og purpose. Henrik Holt Larsen, 

professor emeritus i human 

resource management, Copenha-

gen Business School

19/05:  Ledelsesdilemmaer og -pa-
radokser – 25 pejlemærker 
til håndtering i praksis. Rikke 

Kirstine Nielsen, lektor i organi-

sationskommunikation, Aalborg 

Universitet 

Bæredygtig værdiskabelse  
og fremtidens ledelse 

Holdnummer: 2112-172 
Tid: 31/5, 1  mandag, kl. 17.15-21.15 
Pris: 595 kr., studerende 325 kr. 
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, flygtningekri-

se, klimakrise og coronavirus. Vi har derfor brug 

for dybere kollektiv refleksion over, hvilke styrings-

teknologier 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. 
Underviser: Ann C. Schødt, forandrings- 
facilitator og forfatter, Potentialefabrikken 

Bliver du motiveret af konkurrence, eller stres-

ser det dig bare? Nyder du at improvisere og 

blive inspireret i situationen, eller har du brug 

for at forberede dig grundigt? Er du god til at 

toppræstere under pres i sidste øjeblik, eller 

er du bedre til det lange seje træk? Og undrer 

du dig over, at det, der motiverer dig, ikke vir-

ker på dine medarbejdere eller kolleger? Bliv  

klogere på motivation i teori og praksis, og find ud 

af, hvad motivation er, og hvordan du styrker moti-

vationen hos dig selv og andre.  
  
  

Erhvervspsykologens guide 
til drømmejobbet 

Holdnummer: 2112-351 
Tid: 1/6, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.30 
Pris: 595 kr., studerende 325 kr. 
Underviser: Lars Lundmann, ph.d. i rekruttering, 
rekrutteringsrådgiver, leder af konsulenthuset LUND-
MANN og sekretariatschef, mediehuset Solidaritet  

Hvad ville du gøre, hvis alt det, du vidste om 

jobsøgning, jobsamtaler og personlighedstests 

var forkert? Hvis det var godt, at du er i tvivl 

om, hvad du vil i dit næste job, og at CV'et intet 

siger om dine kompetencer? Med afsæt i er-

hvervspsykologiens teorier, metoder og resulta-

ter bliver du klogere på, hvordan du hacker din 

næste rekrutteringsproces, og hvilke skjulte teo-

rier du skal forstå for at blive klædt godt på. Af-

tenen tager afsæt i ’Du skal ikke være dig selv –  

erhvervspsykologens guide til at få det job, du ger-

ne vil have’ (Mental Press).  
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Knæk stresskoden 

Holdnummer: 2112-400
Tid: 2/6, 1 onsdag, kl. 17.30-21.30 
Pris: 595 kr., studerende 325 kr. 
Underviser:  Pernille Rasmussen,  
erhvervspsykolog og indehaver af Grow People

”Vi har for travlt til at forebygge stress …” Den 

sætning bliver ofte sagt på danske arbejds-

pladser. Mange gange skyldes den manglen-

de indsats, at vi ikke ved, hvad vi konkret skal 

gøre. Det bliver diffust og uoverkommeligt, og 

så er det nemmere at besvare den mail, der 

ligger foran en. Vi stiller skarpt på, hvordan 

du knækker stresskoden med enkle værktøjer 

til høj trivsel på arbejdspladsen. Med afsæt i 

den nyeste forskning og underviserens 18 års 

erfaring som erhvervspsykolog får du viden, 

værktøjer og eksempler med dig hjem. Små 

tiltag har ofte stor effekt, hvis vi altså handler. 

Aftenens undervisningen tager afsæt i bog-

udgivelsen ’Knæk stesskoden – enkle værk-

tøjer til høj trivsel på arbejdspladsen’ (Grow  

People). 
   
  

Konsulentens grønspættebog 

Holdnummer: 2112-329 
Tid: 2/6, 1 onsdag, kl. 17.30-20.45 
Pris: 535 kr., studerende 295 kr. 
Underviser: Vibe Strøier, cand.psyk., Willer, 
Bryld og Strøier Organisationspsykologer 

Konsulentydelser er i dag præget af en høj 

grad af kompleksitet, og konsulenten skal 

kunne indtage en række forskellige roller som 

bl.a. underviser, rådgiver og procesleder. Fo-

relæsningen stiller skarpt på de psykologiske 

udfordringer, dilemmaer, glæder og vanskelig-

heder, som enhver form for proceskonsulent 

kan møde i hverdagen. Bliv præsenteret for 

de vigtigste teoretikere og deres betydning 

for den konkrete tilgang, og få en praktisk og 

håndfast introduktion til anvendelige modeller 

og metoder. Dagen henvender sig til den inter-

ne eller eksterne konsulent i både den offent-

lige og private sektor samt til alle andre med 

interesse for organisationspsykologiske teorier 

og metoder. Dagen tager afsæt i 'Konsulentens 

grønspættebog' (Dansk Psykologisk Forlag). 
  

  

Sådan får du skarpe tanker 

Holdnummer: 2112-173 
Tid: 2/6, 1 onsdag, kl. 17.30-21.30 
Pris: 595 kr., studerende 325 kr. 
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 be-

tingelser, vi giver den. Tænkningen 

og de kognitive processer påvir-

kes af, hvordan vi lever, arbejder 

og sover. Præcis som resten af 

kroppen. Forskning viser, at det 

er muligt at styrke kognitionen og  

booste hjernens processer og derved 

blive bedre til at holde opmærksom-

heden, huske nyt og løse problemer. 

Forløbet henvender sig til alle, der 

ønsker at få mere viden om, hvordan 

vores tænkning fungerer, og indblik 

i, hvordan man med konkrete teknik-

ker og strategier kan forbedre kon-

centrationsevnen, holde overblikket 

og styrke problemløsningsevnen. 

Forløbet tager afsæt i bogen 'Skarpe 

tanker – styrk dine kognitive færdig-

heder' (Dansk Psykologisk Forlag),  
  
  

Den kreative hjerne 

Holdnummer: 2112-130 
Tid: 23/6, 1 onsdag, kl. 10.15-16.15 
Pris: 695 kr., studerende 385 kr. 
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 overhove-

det kreativitet, og hvordan opstår 

kreativitet? Kom bag om hjernens 

’hardware’ og ’software’, når vi dykker 

ned i begreberne kreativitet og kog-

nition (tænkning) og kigger på selve 

læreprocessen. Hør om arbejdshu-

kommelse, opmærksomhed, intuition, 

følelser, flow og stress og om IQ-be-

grebet i den kliniske og den bredere 

forstand. Alt sammen for at sætte 

kreativitet ind i en hjernesammen-

hæng. Under overskriften ’gal eller 

genial’ samler vi trådene ved at se på 

skikkelser, der kan betegnes på den 

ene eller den anden måde. Kunstnere 

som bl.a. van Gogh og Mozart vil blive 

diskuteret. 
  

  

 

Hvordan træner man sin 
kreativitet? Bliv klogere 
til forelæsningen ’Den 
kreative hjerne’ med 
lektor emeritus i under-
visning og læring Ole 
Lauridsen. Se side 21. 
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Mere menneske, mindre 
management. Filosofisk 
inspiration til organisation  
og ledelse 

Holdnummer: 2122-186 
Tid: 6/9, 5 mandage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 950 kr., studerende 505 kr. 
Underviser: Tommy Kjær Lassen, ph.d. i anvendt 
filosofi og ekstern lektor i videnskabsteori, Copen-
hagen Business School 

Få mere af dig selv med i det personlige leder-

skab og i dit arbejdsliv. Og styrk det professi-

onelle 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 reflek-

sion, indsigt og nærvær i det daglige arbejde. 

Der præsenteres fem filosofiske emner til ud-

vikling af ledelse og arbejdsliv. Forløbet tager 

afsæt i bogen 'Filosofi for ledere' (Samfundslit-

teratur). 
  

06/09:  Und dig at undre dig. Sæt ord på din 
egen ledelses- og arbejdsfilosofi 

13/09:  Vær ’nogen’ ikke ’noget’. Styrk dit 
engagement vha. Kierkegaards 
eksistentielle filosofi  

20/09:  Kend dine værdier. Træf bedre be-
slutninger med klassisk teori om etik 

27/09:  Sæt handling bag ordene. Styrk din 
handlekraft med Hannah Arendts 
originale filosofi om arbejde  

04/10:  Vælg dialogen. Udvikl et lederskab 
med mere indlevelse, nærvær og 
intuition 

  
  

Stoicisme og ledelse 

Holdnummer: 2122-189 
Tid: 2/10, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00 
Pris: 595 kr., studerende 325 kr. 
Underviser: Troels Engberg-Pedersen, professor 
i teologi, Københavns Universitet 

Hvad mente stoikerne, når de sagde, at det 

indsigtsfulde menneske – og han alene – 

kunne både lede og blive ledet? Og hvordan 

kan dette hjælpe os til en bedre, alternativ 

forståelse af ledelse i vores moderne verden?  

Denne lørdag vil vi stifte bekendtskab med to 

aktuelle ledelsesteoretikere – Henry Mintzberg 

og Joseph A. Raelin – for derefter at dykke ned 

i, hvad de gamle stoikere i antikken havde at 

sige om ledelse. Vi skal kigge på et afgøren-

de problem i New Public Management, top 

down-ledelse, og en alternativ forståelse af 

ledelse, som er bottom up. Dagen tager afsæt i 

'Stoicisme og ledelse (Akademisk Forlag).

Social intelligens  
– i livet og på arbejdspladsen

Holdnummer: 2122-215
Tid: 2/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 695 kr., studerende 385 kr. 
Underviser: Lone Belling, cand.phil., organisati-
ons- og ledelseskonsulent, Liv og Lederskab

Nyere hjerneforskning viser, at vi er skabt til 

at være sociale. Vores hjerner spiller sammen, 

og følelser og fornemmelser spredes mellem 

mennesker. Det betyder, at vi kan påvirke hjer-

nen, følelser, hormoner og dermed kroppen 

hos hinanden. Hør, hvordan denne viden kan 

have indflydelse på liv og arbejdsliv med fo-

kus på bl.a. læring gennem imitation, nærvær 

i møder og samtaler, intuitiv og tavs kommu-

nikation samt udvikling og træning af social 

intelligens – bl.a. med Teori U som ramme i en 

organisatorisk sammenhæng. Hør også, hvad 

det moderne (arbejds)liv gør ved vores evne til 

opmærksomhed, læring, empati og medfølelse. 

Dagen vil veksle mellem oplæg og dialog, teori 

og praksis, øvelser og refleksion.  

  

Humor som middel til kreativitet 

Holdnummer: 2122-192 
Tid: 3/10, 1 søndag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 695 kr., studerende 385 kr. 
Underviser: Martin Einfeldt, master i positiv 
psykologi og kommunikationsrådgiver 

Humor kan være et stærkt middel til kreativi-

tet og fremme kreativ tænkning, motivation og 

nysgerrighed. Så hvordan bruger man humor 

til at fremme sin egen og andres kreativitet? 

Der findes ikke én metode, som virker for alle 

og hver gang. Humor er for individuel og situ-

ationsafhængig. Men der findes metoder, som 

virker ofte. Det er dem, som man lærer sig selv 

gennem egen praksis. Den erfaring kan man 

opbygge bevidst og målrettet med afsæt i for-

skellige teorier og metoder, og det vil vi dykke 

ned i denne aften. Undervisningen tager afsæt 

i udgivelsen ’Kreativitet, innovation og humor. 

De bedste teorier og råd’ (Samfundslitteratur).  
  
  

Mødefacilitering 

Holdnummer: 2122-187 
Tid: 3/10, 1 søndag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 695 kr., studerende 385 kr. 
Underviser: Ib Ravn, lektor i orga-
nisatoriske vidensprocesser, Aarhus 
Universitet 

Hvordan får man møder, der er vær-

diskabende, effektive, involverende, 

muntre, korte og fåtallige? Det gør 

man ved at facilitere dem, dvs. styre 

deres form stramt og venligt. Facili-

tering er en form for myndig og in-

kluderende mødeledelse, der næsten 

umærkeligt bringer det bedste frem 

i mødedeltagerne. Forløbet introdu-

cerer en række redskaber til møde-

facilitering, og deltagerne afprøver 

dem i mindre, faciliterede grupper. 

Vi skal også øve, hvordan man med 

faciliterende spørgsmål kan kvalifi-

cere et møde, der ledes af en anden 

person.  
  

Mod i kriseledelse 

Holdnummer: 2122-190 
Tid: 9/10, 1 lørdag, kl. 10.00-14.15 
Pris: 595 kr., studerende 325 kr. 
Bog: Mulighed for særpris hos forlaget 
via holdsiden på fuau.dk
Undervisere: Karsten Mellon, ph.d., 
lektor og forskningsleder ved Pædago-
gik, Kultur og Ledelse, Syddansk Uni-
versitet og Dion Rüsselbæk Hansen, 
lektor i pædagogik, og uddannelses-
forskning, Syddansk Universitet. 

Mod i kriseledelse er mere aktuelt 

end nogensinde. Kriser indtræffer, 

og ledere skal mønstre mod til at 

håndtere udfordringer her og nu og 

i et langsigtet, strategisk perspektiv. 

Kriseledelse handler om kommuni-

kation og beslutningsprocesser, men 

også om læreprocesser og selvind-

sigt. I en krisetid kræver tilgangen til 

ledelse stort engagement og ansvar. 

Der er meget på spil, og det er svært 

at forudsige udfaldet af de ledelses-

mæssige handlinger. Gennem teorier, 

metoder og praktiske eksempler får 

du inspiration og værktøjer til den 

succesfulde kriseledelse. Undervis-

ningen tager afsæt i udgivelsen 'Mod 

i kriseledelse' (Hans Reitzels Forlag).  
  
  

Tag dine kollegaer  
med på Folkeuniversitetet, 
så bliver ny viden 
bedre forankret på 
arbejdspladsen
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Ledelsespsykologi 

Holdnummer: 2122-185 
Tid: 27/10, 5 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 950 kr., studerende 505 kr. 
Bog: Mulighed for særpris hos forlaget via holdsi-
den på fuau.dk

De konkrete udfordringer, som organisationer 

står over for i en stadig mere globaliseret ver-

den, 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 kig-

ge nærmere på ledelse som sociale processer. 

Forløbet tager afsæt i bogen ’Ledelsespsyko-

logi’ (Samfundslitteratur). 
  

27/10:  Ledelse af psykisk arbejdsmiljø og 
trivsel. Hanne Dauer Keller, lektor i 

læringsteori, Aalborg Universitet 

03/11:  Ledelse af motivation. Maja Nyboe 

Bjerrehuus, cand.merc. (psyk.), 

chefkonsulent, Implement Consulting 

Group 

10/11:  Ledelse og coaching. Maja Nyboe 

Bjerrehuus, cand.merc. (psyk.), 

chefkonsulent, Implement Consulting 

Group 

17/11:  Ledelse og bæredygtighed. Simon 

Elsborg Nygaard, konsulent, ph.d. og 

ekstern lektor i bæredygtighedspsy-

kologi, Aarhus Universitet 

24/11:  Ledelse af kreativitet. Andrea 

Søndergaard Poulsen, cand.psych., 

ledelseskonsulent, LEAD 
  
  

Grib journalistikken 

Holdnummer: 2122-221 
Tid: 31/10, 1 søndag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 695 kr., studerende 385 kr. 
Bog: Mulighed for særpris hos forlaget via holdsi-
den på fuau.dk
Undervisere: Helge Kvam, journalist og adjunkt, 
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og  
Malene Bjerre, journalist, cand.mag. og medie-
konsulent 

Denne dag er for alle, der har lyst til at forstå og 

lære den journalistiske metode, der i dag ikke 

kun bruges af journalister, men også af faglige 

formidlere og kommunikationsfolk. Få indsigt 

i, hvordan journalister tænker og arbejder, og 

prøv selv at arbejde med metoderne. Hør om 

godt journalistisk sprog, fortællemodeller, kil-

der og interviewteknik, og lær, hvordan jour-

nalister undgår skriveblokering. Dagen er fyldt 

med konkrete eksempler og øvelser, så med-

bring computer. Undervisningen tager afsæt i 

udgivelsen 'Grib journalistikken' (DJØF Forlag)  
 
  

Leder uden kasket 

Holdnummer: 2122-208
Tid: 20/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 695 kr., studerende 385 kr. 
Underviser: Lene Worning, cand.
merc., HRM-konsulent og coach, 
WOHA 

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, pro-

jekter, teams og arbejdsgrupper frem 

mod målet? Hvordan håndterer du 

krydspres, kollegaer, der ikke sam-

arbejder optimalt, og konflikter, du 

er en del af, når du ikke har den for-

melle ledelsesautoritet? Forløbet in-

troducerer dig for en række konkrete 

værktøjer inden for relationsledelse, 

kommunikation og konflikthåndte-

ring og henvender sig til dig, der i det 

daglige udøver ledelse, men som ikke 

har en formel ledertitel.  

Det meningsfulde 
arbejdsliv – indsigter, 
forståelse og udvikling 

Holdnummer: 2122-263
Tid: 14/12, 1 tirsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.
Underviser: Michael Nørager, ph.d. og 
lektor i innovation og forandrings- 
ledelse, Aarhus Universitet

Det gælder for både ledere og med-

arbejdere, at vi kan frisætte store 

potentialer, når vi udvikler evnen til 

at forstå hinandens perspektiver. Det 

er, når vi integrerer vores forskellige 

synspunkter og vidensområder, at 

nye løsninger opstår på arbejdsplad-

sen. Den meningsfulde proces starter 

der, hvor trygheden tillader, at vi ær-

ligt tilkendegiver, hvad vi er gode til. 

Men også hvad vi ikke er gode til. Når 

man ved, hvad man kan bidrage med, 

kan man åbent og tillidsfuldt tale 

med sine kolleger om nye opgaveløs-

ninger. Uanset om man er leder eller 

medarbejder. Få nye indsigter om det 

meningsfulde arbejdsliv og konkrete 

løsningsforslag til dine fastlåste ud-

fordringer. 

  

Kunsten at holde kæft  
– og andre strategier til  
at overbevise med ord 

Holdnummer: 2122-191 
Tid: 15/12, 1 onsdag, kl. 17.15-19.15 
Pris: 355 kr., studerende 205 kr. 
Bog: Mulighed for særpris, se holdsiden på fuau.dk
Underviser: Kaare Thomsen, cand.mag. i sprog, 
psykologi og retorik, specialist i forhandlingstek-
nik, retorik og samtaleteknik, Gottleben 

Evnen til at overbevise er ikke medfødt, men 

kan optrænes. Med retoriske og psykologiske 

værktøjer kan enhver øge sin chance for at 

få medhold i forhandlinger, diskussioner og 

vanskelige samtaler. Fx på jobbet, i banken, 

på mødet eller ved køb og salg. Vi skal bl.a. 

kigge på ordvalg, argumenter (og hvorfor de 

ofte ikke virker), samtaletekniske greb og ube-

vidst påvirkning. Undervisningen tager afsæt i 

’Kunsten at holde kæft & andre strategier til at 

overbevise med ord’ (Gottleben).   
  
  

Kort og godt om svære samtaler 

Holdnummer: 2122-188 
Tid: 16/12, 1 torsdag, kl. 17.30-21.30 
Pris: 595 kr., studerende 325 kr. 
Underviser: Lene Flensborg, erhvervspsykolog 
og partner, Organisation 

Selv garvede ledere kan finde det stærkt ud-

fordrende at initiere dialoger med medarbej-

dere om svære emner som dårlig performance 

og attitudeproblemer. Men der er mulighed for, 

at svære samtaler bliver starten på at få løst 

problemerne og samtidig styrker relationen 

mellem leder og medarbejder. Undervisningen 

tager afsæt i ’Kort og godt om svære samtaler’ 

(Dansk Psykologisk Forlag)   
   
  

God eller pissedårlig ledelse  
– om succes og fejl 

Holdnummer: 2122-222
Tid: 16/12, 1 torsdag kl. 17.30 - 21.30 
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.
Bog: Mulighed for særpris hos forlaget via holdsi-
den på fuau.dk
Undervisere: Karsten Mellon, ph.d., lektor og 
forskningsleder, Syddansk Universitet og Dion 
Rüsselbæk Hansen, lektor i pædagogik, og uddan-
nelsesforskning, Syddansk Universitet. 

Hvad er dårlig ledelse? Hvad er god ledelse? 

Denne dag stiller vi skarpt på ledelsesteorier og 

dykker ned i begrebet god ledelse. ”Pissedårlig 

ledelse” ikke er et gængs ledelsesbegreb, men 

det er et vigtigt begreb, der kan skærpe be-

vidstheden om, hvad god ledelse faktisk er. Få 

ny inspiration og værktøjer. Undervisningen 

tager afsæt i bøgerne ’Pissedårlig ledelse’  og 

’God ledelse’ (Hans Reitzels Forlag).
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Af Noa Kjærsgaard Hansen

Vi er styret af et effektivitetsparadigme, som ikke længere er tidssvarende. Stærke rela-
tioner og tydelige formål er nøgleord for en nødvendig udvikling af virksomheder i dag, 
mener Michael Nørager, lektor ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi på 
Aarhus Universitet.

Et par andre medarbejdere hilser på Michael Nørager i kantinen: "Der kommer Emeritus", siger de og 

griner indforstået. Michael Nørager har i over 20 år arbejdet med at formidle og undervise i organisati-

ons- og ledelsesteori ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi på Aarhus Universitet, hvor han 

især har beskæftiget sig med innovation af virksomheder i en mere medmenneskelig retning. Og det er, 

som han giver udtryk for, ikke nogen tilfældighed: 

”Min identitet kredser grundlæggende om, at sammen er vi stærkest. Og jeg arbejder med, hvordan vi 

kan have relationer, der er stærke nok til, at vi kan finde nye løsninger. Derfor elsker jeg mit job. Det 

giver så meget mening,” siger han med et stort smil.

Engang var innovation bare et buzzword
Da Michael Nørager selv lavede sit ph.d.-projekt om innovation i små og mellemstore virksomheder, 

talte man om det som en døgnflue. Men i dag er der stadig stor efterspørgsel efter udvikling i både den 

offentlige og private sektor. Udfordringen ligger dog et andet sted, forklarer Nørager: 

”Det er nemt nok at definere udviklingspotentialet, men det er svært at operationalisere. Det er svært 

at forene med den klassiske, rationelle ledelsesfilosofi, som er meget kvantitativ, målbar og præget af 

styring. Der, hvor den offentlige sektor siger New Public Management, siger den private sektor Key Per-

formance Indicator. Det går dårligt i spil med det innovative. I stedet bliver det innovative en skåltale.”

Det går langsomt i den rigtige retning
Spørger man lektoren om, hvordan det står til med denne udvikling mod, at virksomheder bliver mere 

empatiske, og medarbejdere i højere grad finder mening i deres arbejdsliv, så er det korte svar, at det 

går i den rigtige retning. Men langsomt. Når han selv er ude at tale med virksomhederne, tager de godt 

imod det, men udfordringen opstår, når de ser, at udvikling ikke er noget, der sker overnight:

”Vi ser langt overvejende ledere, der er meget rationelt styrende. De har et behov for at kunne regne 

sig frem til det hele. Det er en gammel arv, der går helt tilbage til de økonomiske teorier, der igang-

satte industrialiseringen, hvor succeskriteriet hurtigt blev meget produktion til en billig pris. Det store 

spørgsmål i 2020 er efter min mening, om det stadig er det rigtige paradigme.”

Læs hele artiklen på fuau.dk

Mød Michael Nørager til forelæsningen om ’Det meningsfulde arbejdsliv – indsigter, 
forståelse og udvikling’. Se side 23.

Forskellighed og 
empati skaber 
mening og udvikling
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Medicin på et semester  

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

Hver dag arbejder lægerne for at holde os sun-

de og raske og praktiserer et grundigt detek- 

tivarbejde i jagten på den rigtige diagnose eller 

behandling. Dette arbejde kræver en grund-

læggende forståelse for mennesket, kroppens 

anatomi og fysiologi, genetik, biokemi og me-

get andet. Start her, og få en introduktion til 

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 blod-
prøve? Anne-Mette Hvas, professor, 

overlæge hos Aarhus Universitetsho-

spital  

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  

   
   

Psykoterapiens hovedtraditioner  

Holdnummer: 2112-288  
Tid: 19/1, 5 tirsdage, kl. 19.45-21.30  
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.  
Underviser: Stig Bernt Poulsen, lektor i klinisk 
psykologi, Københavns Universitet  

Psykoterapeutisk behandling dækker over for-

skellige former for samtaleterapi, der grund-

læggende har til formål at hjælpe mennesker 

med at få mere frihed i eget liv. Få et grundigt 

indblik i nogle af psykoterapiens hovedtradi-

tioner, og hør om teorier, metoder og praksis.  

   
19/01:  Psykodynamisk terapi  
26/01:  Kognitiv adfærdsterapi  
02/02:  Humanistisk/eksistentiel terapi    
09/02:  Systemisk/narrativ terapi  
16/02:  Den nyeste forskning i psykoterapi   
   
   

Bliv ven med dine tanker  

Holdnummer: 2112-209  
Tid: 23/1, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00  
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.  
Underviser: Ina Skyt, psykolog og ph.d. i psykolo-
gi, Aarhus Universitet  

Metakognitiv terapi er en nyere metode til 

behandling af en række psykiske lidelser som 

fx angst og depression. Modsat mange an-

dre 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 opmærk-

somhedssyndrom’, der dækker over en række 

uhensigtsmæssige strategier som bekymring, 

grublen, overopmærksomhed og undgåelses-

adfærd. Forelæsningsrækken giver en grund-

læggende introduktion til metakognitiv terapi 

samt konkrete værktøjer og øvelser til at iden-

tificere uhensigtsmæssige strategier.  
   

Forstå sorgen  

Holdnummer: 2112-435
Tid: 28/1, 5 torsdage, kl. 17.30-19.15  
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.  

Den tid, den sorg, siger vi. Men den 

tid kommer altid. For sorg er et 

grundvilkår for os alle. Engang vil vi 

miste dem, vi elsker, og de vil miste 

os. Sorg føler vi dog ikke kun, når et 

menneske dør. Vi mærker også for-

tvivlelsen, når vi lider andre af livets 

mange tab, fra skilsmisser til alvorlig 

sygdom. Hvis vi tør give sorgen en 

plads i vores kultur og i livet, når den 

dukker op, kan dens smerte ikke bare 

forvandle sig til erindringens glæde, 

men også lære os at leve.   

28/01:  Den døendes sorg. Christian 

Juul Busch, hospitalspræst, 

Rigshospitalet 

04/02:  Sorg på internettet. Stine 

Gotved, cybersociolog og 

lektor, IT-Universitetet i 

København 

11/02:  Sorgens psykologi. Mai-

Britt Guldin, psykolog og 

seniorforsker i sorg, Aarhus 

Universitetshospital 

18/02:  Sorgritualer. Dorthe  

Refslund Christensen, lektor 

i nordisk sprog og litteratur, 

Aarhus Universitet  

25/02:  Mænd og sorg. Henrik Kru-

se, cand.theol. og forfatter

  
   

Psykologi 
og sundhed
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Livskvalitet – grib det gode liv  

Holdnummer: 2112-326  
Tid: 16/2, 5 tirsdage, kl. 19.45-21.30  
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.  

Med stress og jag haster vi afsted i vores egen 

lille verden. Med hovedet begravet i telefonen 

og tankerne beskæftiget med fortidens fejltrin 

og fremtidens bekymringer. Men er der en vej 

til et mere enkelt liv? Et liv med fokus på nær-

vær og samvær. Et liv, hvor vi sænker farten, 

vender udviklingsræset ryggen og i stedet 

mærker verden og er til stede i nuet – til gavn 

for os selv og dem omkring os. Et liv med øget 

livskvalitet.  
   

16/02:  Den gode samtale. Carsten Fogh 

Nielsen, adjunkt i pædagogisk filosofi, 

Aarhus Universitet  

23/02:  Stoisk ro i hverdagen. Anders Dræby, 

ph.d. i eksistentiel terapi, cand.mag. i 

idéhistorie og filosofi, master i  

humanistisk sundhedsvidenskab  

02/03:  Hjernen, fordybelse og koncen-
tration. Troels W. Kjær, professor, 

Københavns Universitet, og overlæge, 

Sjællands Universitetshospital  

09/03:  Skønlitteraturens helbredende kraft. 
Mette Steenberg, postdoc i litteratur, 

Aarhus Universitet  

16/03:  En pause i naturen. Dorthe Varning 

Poulsen, fysioterapeut, lektor i natur-

baseret terapi og sundhedsfremme, 

Københavns Universitet  
   
   

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

Holdnummer: 2112-074  
Tid: 27/2, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00  
Pris: 505 kr., studerende 295 kr.  
Underviser: Lærke Egefjord, læge, forfatter og 
billedkunstner, og Mette Møller, cand.psych.aut., 
erhvervspsykolog og specialist og supervisorgod-
kendt i ledelse og organisation.   

Hvordan kan kunst og kreativitet hjælpe dig 

til et meningsfuldt liv, både privat og på ar-

bejdspladsen? 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 krea-

tivitetens 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  

   
   

Guide til et sundt liv  

Holdnummer: 2112-325  
Tid: 1/3, 4 mandage, kl. 17.30-19.15  
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.  

Kroppen gør krav på vores opmærk-

somhed, og vi forsøger at pleje den 

med nærende kost, den rette mæng-

de søvn og ofte også et par snørede 

løbesko. Sundhed er godt stof, og 

blandt andet derfor bliver vi konstant 

bombarderet med budskaber om, 

hvad vi skal gøre for at holde krop-

pen i gang og leve et langt og godt 

liv. Men hvad er fup, og hvad er fakta? 

Bliv klogere, når fire eksperter guider 

dig til, hvad du selv kan gøre for at 

skabe rammerne for et sundt liv.   

01/03:  Et stærkt legeme. Hold dig 
fysisk frisk. Ole Bækgaard 

Nielsen, institutleder og pro-

fessor i medicinsk fysiologi, 

Aarhus Universitet  

08/03:  Sundhed indefra. Bakterier, 
tarmen og ernæringens be-
tydning. Mette Borre, klinisk 

diætist, Aarhus Universitets-

hospital  

15/03:  Undgå sygdom. Virus og 
vacciner. Thomas Benfield, 

professor og overlæge i 

infektionsmedicin, Hvidovre 

Hospital  

22/03:  Det sunde liv på lang 
sigt. Sociale relationers 
betydning for vores men-
tale helbred. Charlotte Juul 

Nilsson, læge, lektor og ph.d., 

Afdeling for Social Medicin, 

Københavns Universitet  
   
   

Skønheden i det uperfekte  

Holdnummer: 2112-273  
Tid: 7/2, 1 søndag, kl. 10.00-16.00  
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.  
Underviser: Sanne Østergaard Nissen, lektor, 
coach og perfektionismeforsker, University 
College SYD  

At man er ambitiøs, gerne vil præstere sit bed-

ste og stræber efter at komme langt i livet, kan 

være en rigtig god egenskab. I større omfang 

kan perfektionisme dog føre til en utålelig selv-

kritik 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 tan-

ke- og adfærdsmønstre. Få viden og værktøjer 

fra forskningens verden. Undervisningen tager 

afsæt i bogen ’Skønheden i det uperfekte’ (Pe-

ople’s Press).  
   

Formiddage i Park Bio på 
Østerbro: Indblik i psykiatrien  

Holdnummer: 2112-385 
Tid: 8/2, 6 mandage, kl. 09.30-11.15  
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.  
Sted: Park Bio, Østerbrogade 79  

Mange mennesker kommer i kontakt med det 

psykiatriske behandlingssystem, personligt el-

ler via slægtninge og venner. Alligevel hersker 

der fortsat mange tabuer og myter om psy-

kiske lidelser og psykiatrisk behandling. I de 

senere år er der sket væsentlige fremskridt i 

forståelsen af psykiske lidelsers årsagsforhold, 

og mulighederne for behandling og forebyg-

gelse er blevet meget bedre. Forelæsninger-

ne gennemgår en række psykiske lidelser og  

behandlingsmetoder.   
   

08/02:  Depression. Poul Videbech, professor 

og overlæge i angst og depression, 

Psykiatrisk Center Glostrup  

15/02:  Bipolar sygdom (maniodepres-
siv sygdom). Maj Vinberg, klinisk 

forskningslektor, overlæge, Region 

Hovedstadens Psykiatri  

22/02:  Angststilstande. Jimmi Andreasen, 

ledende psykolog,  

Forsvarsministeriets Personalestyrelse 

01/03:  Skizofreni. Lennart Bertil Jansson, 

klinisk lektor og overlæge, Psykiatrisk 

Center Hvidovre. Birgitte Bechgaard, 

ledende psykolog, Psykiatrisk Center 

Hvidovre  

08/03: Personlighedsforstyrrelser. Sophie 

Juul, psykolog, ph.d.-studerende  

15/03:  Misbrug. Henrik Rindom, overlæge, 

Hvidovre Hospital  
   
   

Følg med 
på Facebook 
www.facebook.
com/fuemdrup
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Forbrydelse og straf  
– psykologi og samfund 

Holdnummer: 2112-443
Tid: 4/3, 4 torsdage, kl. 17.30-19.15 
Pris: 595 kr., studerende 325 kr. 

I dag er der i Danmark stor opbakning til det 

danske strafferetssystem. Stod det til et flertal 

af Folketingets politikere, blev straffen for en 

række forbrydelser hævet, og der blev indført 

minimumsstraffe. Men samtidig viser en række 

undersøgelser fra forskningens verden, at det 

ikke hjælper at straffe. Så hvorfor straffer vi? 

Hvad er straffens rolle i et retssamfund? Og 

kan man være for syg til at tage sin straf?  
 

04/03:  Forbrydelse og straf i loven: Hvorfor 
straffer vi, og virker det? Jørn 

Vestergaard, professor i strafferet, 

Københavns Universitet

11/03:  Forbrydelse og straf i psykiatrien: 
For syg til straf. Birgitte Jensen, 

afdelingssygeplejerske, Retspsykia-

trien, Aarhus Universitetshospital, og 

Lisbeth Uhrskov Sørensen, overlæge, 

Retspsykiatrien, Aarhus Universitets- 

hospital

18/03:  Forbrydelse og straf i samfundsfi-
losofien: Hvilken rolle spiller straf i 
samfundet? Bjarke Viskum, ekstern 

lektor i retsfilosofi, Syddansk Univer-

sitet 

25/03:  Forbrydelse og straf i psykologien: 
Hvordan forholder forbrydere og 
ofre sig til straf? Henrik Day Poulsen, 

speciallæge i psykiatri 

Demens – hvad ved vi?

Holdnummer: 2112-207  
Tid: 7/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00  
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.  
Underviser: Peter Roos, neurolog, Neurocentret 
Rigshospitalet  

Mange af os vil i løbet af livet komme i berøring 

med demens, måske som pårørende eller må-

ske selv som syg. Faktisk anslås knap 90.000 

danskere at have demens. Vi kan alle glemme 

tid og sted eller aftaler. Men ved demens påvir-

ker 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?  
      

Grøn af misundelse 
– det moderne liv og 
evolutionspsykologien  

Holdnummer: 2112-322  
Tid: 14/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00  
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.  
Underviser: Jill Byrnit, cand.psych.aut. 
og ph.d. i evolutionspsykologi  

Vi lever i en tid, der rummer store 

valgmuligheder omkring, hvordan vi 

ønsker at forvalte vores liv. Med afsæt 

i evolutionspsykologi og komparativ 

psykologi lægges det moderne men-

neskeliv denne dag under luppen. Få 

indblik i, hvordan moderniteten rejser 

problemstillinger, der på forskellig 

vis støder sammen med menneskets 

medfødte sociale programmer og 

instinktberedskaber, og hvilke mulig-

heder vi evt. har for at håndtere disse 

sammenstød. Undervisningen tager 

afsæt i udgivelsen ’Grøn af misun-

delse – og andre fortællinger om det 

moderne menneskeliv’ (Plurafutura 

Publishing).   
  
  

Bag om depression – Peter 
Øvig og Poul Videbech  

Holdnummer: 2112-197  
Tid: 16/3, 1 tirsdag, kl. 17.30-19.15  
Pris: 195 kr., studerende 145 kr.  
Medvirkende: Peter Øvig Knudsen, 
forfatter og journalist, og Poul Vide-
bech, 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 beskri-

velserne af moderen, og en altop-

slugende 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 ople-

velse med elektrochokbehandling, 

og hvordan det føltes at træde ud 

af mørket igen. Professor Poul Vide-

bech vil kaste lys over, hvad vi ved 

om behandlingen og om forskningen 

i bivirkningerne.  
   
   
   

Viden med puls: Løbetræning  
– præstation og sundhed  

Holdnummer: 2112-054  
Tid: 13/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00  
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.  
NB. Kom iklædt tøj og sko egnet til løb. Se mere 
på fuau.dk
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 af-

prøver forskellige typer af løb og supplerende 

træningsøvelser, mens vi diskuterer spænden-

de emner centreret omkring løb.  
   
   

Relationskompetencer  
– styrk dine relationer  

Holdnummer: 2112-320  
Tid: 13/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00  
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.  
Underviser: Rikke Dinnetz, cand.mag. i kommu-
nikation, journalist og forfatter  

Relationer er det vigtigste, vi har, og hvordan vi 

går i relation med andre, har direkte indflydel-

se på vores personlige livskvalitet, helbred og 

trivsel på jobbet. Relationskompetence er kun-

sten at se og møde et andet menneske, som 

det er – uden at ville lave det om. Det kræver 

selvindsigt, og derfor handler relationskompe-

tence om, hvordan vi som mennesker kan blive 

bedre til at gå i kontakt med både os selv og 

med andre mennesker. Med afsæt i forskning 

får du denne dag indsigter, øvelser og konkrete 

værktøjer, der kan styrke dine relationer på ar-

bejdspladsen, i familien – og med dig selv.    
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Dit selvværd og din selvtillid  

Holdnummer: 2112-198  
Tid: 17/3, 1 onsdag, kl. 17.30-21.30  
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.  
Underviser: Rune Kappel, cand.psyk.aut. og teamleder, 
Aarhus Universitet  

Klappen går ned til din mundtlige eksamen. Et opgiven-

de 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.  
   
   

Eksistentiel psykologi  

Holdnummer: 2112-318  
Tid: 21/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00  
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.  
Underviser: Anders Dræby, ph.d. i eksistentiel terapi, cand.
mag. i idéhistorie og filosofi   

Hvad er mon formålet med vores liv? Det spørgsmål 

stiller mange af os i en tid, hvor der mangler plads til 

at være menneske. Derfor er den eksistentielle psyko-

logi særligt populær netop nu. Eksistentiel psykologi er 

inspireret af filosofien, og den handler ikke mindst om 

at kunne opdage meningen med livet og finde retning 

i tilværelsen. Desuden undersøger den eksistentielle 

psykologi, hvordan vi kan møde kærligheden og elske 

andre, samtidig med at vi kan lære at være alene med os 

selv. Og hvordan vi kan påtage os vores egen frihed og 

træffe gode valg i tilværelsen.  
   

  

Knivskarp – fra normal  
til genial  

Holdnummer: 2112-384  
Tid: 21/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00  
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.  
Underviser: Troels Wesenberg Kjær, 
forfatter, hjerneforsker, professor ved 
Københavns Universitet og specialean-
svarlig overlæge, Sjællands Universi-
tetshospital  

Få bedre hukommelse, stærkere kon-

centrationsevne og større overblik. 

Ny forskning viser, at hjernen kan 

ændres. Vores tankegange og ad-

færd er ikke statiske karaktertræk, 

men vaner, der kan forandres. Med 

de rette øvelser kan hjernen optime-

res. Permanent. Få en introduktion 

til, hvordan hjernen er bygget op, og 

hvordan du kan styrke din evne til at 

holde fokus, bevare overblikket un-

der pres samt huske det vigtigste og 

sortere unødvendige informationer 

fra. Forelæsningen tager afsæt i bo-

gen ’Knivskarp. Fra normal til genial – 

træn din hjerne på 6 uger’ (Politikens 

Forlag).    
   
   

Hvad alle bør vide  
om mænd  

Holdnummer: 2112-008  
Tid: 23/3, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.30  
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.  
Bog: Kan købes i forbindelse med 
undervisningen
Underviser: Jesper Bay-Hansen, spe-
ciallæge og specialist i klinisk sexologi  

De taler om skønhed, sundhed, fø-

lelser, sex og parforhold. Og de læ-

ser 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, forsk-

ningsunderstøttede budskaber om 

mænd og mandesundhed. Få hands-

on-viden, som kan bruges både i fa-

milie- 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.  
   
   

 

Hvordan opleves det at blive ramt en  
depression? Og hvordan kommer man ud af 
mørket igen? Oplev forfatter Peter Øvig i 
samtale med professor og overlæge i angst 
og depression Poul Videbech. Se side 28.
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Store psykologer  

Holdnummer: 2112-363  
Tid: 6/4, 7 tirsdage, kl. 19.45-21.30  
Pris: 950 kr., studerende 505 kr.  

Mange af os tænker instinktivt på Freud, 

når det handler om psykologi, men Freud 

er bare én af mange store psykologer gen-

nem historien. Som disciplin og forsknings-

felt rummer psykologien i dag adskillige  

teoretiske, anvendelses- og praksisorienterede 

tilgange, og det kan vi takke de store psyko-

loger gennem tiden for. Få en grundlæggende 

introduktion til psykologi med afsæt i en ræk-

ke store psykologer, deres teorier, metoder og 

resultater, som gennem historien har været af-

gørende for psykologiens grunddiscipliner og 

hovedretninger.  
   

06/04:  Wundt, James og psykologiens 
grundlæggelse. Thomas Koester, 

Human Factors Specialist hos Maersk  

Drilling A/S  

13/04:  Freud, Erikson og udviklingen af 
psykoanalysen. Ole Michael Spaten, 

lektor i personlighedspsykologi, Aal-

borg Universitet  

20/04:  Pavlov, Skinner og adfærdspsyko-
logien. Ole Michael Spaten, lektor 

i personlighedspsykologi, Aalborg 

Universitet  

27/04:  Maslow, Rogers og den humanisti-
ske psykologi. Anders Dræby, ph.d. i 

eksistentiel terapi, cand.mag. i idéhi-

storie og filosofi, master i humanistisk 

sundhedsvidenskab  

04/05:  Frankl, Binswanger og den eksisten-
tielle psykologi. Anders Dræby, ph.d. 

i eksistentiel terapi, cand.mag. i idéhi-

storie og filosofi, master i humanistisk 

sundhedsvidenskab  

11/05:  Gibson og kognitionspsykologien. 
Robin Døngart, ekstern lektor i psyko-

logi, Københavns Universitet  

18/05:  Bowlby og udviklingspsykologien. 
Kirsten Elisa Petersen, lektor i pæda-

gogisk psykologi, Aarhus Universitet  
   
   

Psykiske lidelser hos børn og unge  

Holdnummer: 2112-203  
Tid: 23/3, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.30  
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.  
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 spiseforstyrrel-

ser. Børn og unge, psykiske problemer og  

psykiatriske diagnoser fylder mere og mere i 

den daglige debat blandt både fagfolk og for-

ældre. Gennem de seneste år er der sket en 

mærkbar stigning i børn og unge, som hen-

vises til psykiatrisk udredning og behandling, 

mens flere og flere børn med psykiatriske diag-

noser 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 behand-

lingsmetoder.  
   
   

Klog på hjernen  

Holdnummer: 2112-206  
Tid: 6/4, 6 tirsdage, kl. 17.30-19.15  
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.  

Den udgør 2 % af kroppens vægt, men bruger 

20 % af kroppens energi. Din hjerne. Men hvor-

dan 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  

Scheel-Krüger, professor i neuro- 

science, 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.  
   
   

Gåden om gener  

Holdnummer: 2112-406
Tid: 7/4, 5 onsdage, kl. 17.15-19.00  
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.  

Hvor længe kan jeg leve? Udvikler 

mit ufødte barn kroniske sygdomme? 

Og hvor høj er risikoen for, at jeg får 

kræft? I dag har vi en lang række tek-

nologier til rådighed, der kan hjælpe 

med at besvare spørgsmålene om 

et menneskes liv. Vi kan diagnosti-

cere og optimere behandlingen af 

stadig flere sygdomme – endda så 

behandlingen er tilpasset den enkel-

te patient. En række skarpe forskere 

forsøger at besvare et udvalg af ge-

netikkens største spørgsmål.   
   

07/04:  Introduktion. Hvad er ge-
ner, og hvilken rolle spiller 
de for, hvem vi er? Thomas 

G. Jensen, institutleder og 

professor i medicinsk gene-

tik, Aarhus Universitet  

14/04:  Hvad kan dit DNA afsløre 
om dig? Mette Nyegaard, 

lektor i genetik, Aarhus 

Universitet  

21/04:  Fosterdiagnostik – Er bar-
net sygt eller raskt? Tina 

Duelund Hjortshøj overlæge, 

ph.d., Klinisk Genetisk Klinik, 

Rigshospitalet  

28/04:  Hvordan kan behandlinger 
optimeres med personlig 
medicin? Anders Børglum, 

professor i medicinsk gene-

tik, Aarhus Universitet  

05/05:  Kan genmanipulation hel-
brede? Om CRISPR-tekno-
logi og genterapi. Rasmus 

Otkjær Bak, lektor i biomedi-

cin, Aarhus Universitet  

 

   
   

Folkeuniversitetet byder 
på dagsforelæsninger  
i ParkBio på Østerbro.  
Se side 27, 45 og 52  
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Mental sundhed  
i hverdagen  

Holdnummer: 2112-195  
Tid: 7/4, 6 onsdage, kl. 19.45-21.30  
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.  

Vores mentale sundhed har stor ind-

flydelse på vores livskvalitet og på 

risikoen for at udvikle psykiske lidel-

ser. For at opnå mental sundhed lyder 

nogle af rådene, at vi skal spise sundt, 

vi skal sove godt, og vi skal huske at 

tage en pause fra bekymringerne. 

Men hvad er det, vi reelt skal spise 

for at få overskud i hverdagen? Hvor-

dan sørger man for at sove godt? Og 

hvordan er det lige, vi slipper bekym-

ringerne?   
   

07/04:  Sov godt. Poul Jørgen 

Jennum, klinisk professor i 

neurofysiologi og overlæge, 

Glostrup Hospital og Køben-

havns Universitet  

14/04:  Spis dig glad. Anne Wilhjelm 

Ravn, klinisk diætist, Aarhus 

Universitetshospital  

21/04:  Fysisk aktivitet, psykisk 
sundhed og livskvalitet. 
Julie Midtgaard, seniorfor-

sker, lektor og psykolog, 

Rigshospitalet og Køben-

havns Universitet  

28/04:  Hold dig mentalt aktiv. 
Albert Gjedde, professor i 

translationel neurobiologi, 

Syddansk Universitet  

05/05:  Psykisk sygdom og tera-
peutiske værktøjer. Malene 

Klindt Bohni, cand.psych.  

12/05:  Tag en pause. Mindfulness 

og meditation. Lone Belling, 

cand.phil., certificeret mind-

fulnesstræner  
   
   

60+ en ny begyndelse  

Holdnummer: 2112-196  
Tid: 12/4, 6 mandage, kl. 17.30-19.15  
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.  

Vi har ikke blot fået flere leveår, vi har 

– uden at det er gået rigtigt op for os 

– også fået en spritny fase i livet mel-

lem voksen og gammel. Stadig flere 

60+’ere oplever, at de både mentalt 

og fysisk kan meget mere end for-

ventet. Hvad skal den nye livsfase 

så bruges til? Få et grundigt kig ind 

ad vinduet til de mange aspekter i 

den nye begyndelse som fuldvoksen 

60+’er. Og 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 ind-
virken på sund aldring. 
Charlotte Juul Nilsson, læge, 

lektor og ph.d., Afdeling for 

Social Medicin, Københavns 

Universitet  

26/04:  Positiv psykologi og det 
meningsfyldte liv. Hans 

Henrik Knoop, lektor i psyko-

logi, Aarhus Universitet, 

samt ekstraordinær profes-

sor, North-West University, 

South Africa  

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  
   
   

Tarmen – fra ende til anden  

Holdnummer: 2112-205  
Tid: 31/5, 1 mandag, kl. 17.30-21.30  
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.  
Undervisere: Mette Borre, klinisk diætist, Aarhus Uni-
versitetshospital, 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 mu-

lig 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.  
   
   

Kunstoplevelsens psykologi  
– kunst, personlighed og identitet  

Holdnummer: 2112-324  
Tid: 31/5, 1 mandag, kl. 17.30-21.30  
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.  
Undervisere: Benedikte Kudahl, ph.d.-studerende i 
psykologi, Københavns Universitet. Anders Essom-Stenz, 
ph.d.-studerende i psykologi, Københavns Universitet  

Krøyer. Monet. Jorn. Mange af os har en yndlings-

kunstner eller særlige værker, der ligger hjertet ekstra 

nær. Det har vi, fordi kunsten gør noget ved os. Farver,  

former, motiver og kompositioner vækker noget i os. En 

kunstoplevelse kan være opslugende og rørende. Den 

kan både bevæge os personligt, og den kan få os til 

at tænke anderledes om os selv, om andre og om den  

verden, vi lever i. Kunst kan altså påvirke, hvem vi er. 

Men hvordan? Få en grundlæggende introduktion til, 

hvordan vi oplever kunst fra et psykologisk perspektiv, 

og få indblik i, hvad kunsten gør ved os.    

   

Kender du en psykopat?  

Holdnummer: 2112-350  
Tid: 1/6, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.30  
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.  
Underviser: Tine Wøbbe, chefpsykolog ved Psykiatrisk 
Center Sct. Hans  

De fleste af os vil nok mene, at vi ikke møder ret mange 

psykopater i hverdagen. Vi hører om dem i TV eller fa-

scineres af fiktive karakterer. Men psykopati kan komme 

til udtryk i både større og mindre grad. I Danmark anta-

ger 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 psyko-

pat? Hvor møder man dem typisk, og hvordan tackler 

man en psykopat? Undervisningen tager bl.a. afsæt i  

bogen ’Kort og godt om psykopati’ (Dansk Psykologisk 

Forlag).  
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Recepten på lykke 2.0  

Holdnummer: 2112-353  
Tid: 1/6, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.30  
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.  
Underviser: Jesper Bay-Hansen, spe-
ciallæge og specialist i klinisk sexologi  

Stort set alle danskere er blevet på-

virket af den aktuelle sundheds- og 

finanskrise udløst af coronavirus. 

Vi har reageret forskelligt – med 

forvirring, fortvivlelse, stress, frygt, 

sygdomsangst m.m. Mange er be-

kymrede for at miste jobbet eller har 

allerede mistet det. Andre har lidt un-

der måneder med begrænset socialt 

samvær. Bliv klogere på, hvordan du 

værner om glæden og trivslen i kri-

setider med afsæt i positiv psykologi 

samt Jesper Bay-Hansens kliniske 

erfaringer som læge og samtalete-

rapeut. Du vil få inspiration til, hvad 

lykkeaktiviteter kan være, og blive 

klogere på, hvordan vi mennesker 

ofte udvikler os allermest, når livet 

byder på modgang. Undervisningen 

tager udgangspunkt i ’Recepten på 

lykke 2.0’.  

   

Naturen som terapi  

Holdnummer: 2112-337  
Tid: 2/6, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15  
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.  
Underviser: Simon Høegmark, naturvejleder 
og ph.d.-studerende i naturterapi, Syddansk 
Universitet  

Mange kender oplevelsen af, at naturen kan 

gøre noget godt ved os. Vi slapper af, sanserne 

skærpes, og humøret stiger. Forskning peger 

på, at naturen har mange positive effekter på 

os – både fysisk og mentalt. Men i dag lever 

mange af os i bymiljøer langt væk fra naturen. 

Med afsæt i den nyeste forskning inden for 

naturvidenskab, psykologi og filosofi stiller vi 

denne aften skarpt på naturens helbredende 

kræfter. Få inspiration og konkrete øvelser til 

at trække naturens helbredende kræfter mere 

ind i hverdagen. Undervisningen tager afsæt i 

bogen 'Vi er naturen' (Muusmann Forlag).  
  
   

Robuste børn  

Holdnummer: 2112-317  
Tid: 2/6, 1 onsdag, kl. 17.30-20.30  
Pris: 275 kr., studerende 175 kr.  
Underviser: Per Schultz Jørgensen, professor 
emeritus i socialpsykologi, Aarhus Universitet  

Hvordan giver vi vores børn et godt liv? Det 

spørgsmål stiller mange forældre sig i en op-

brudstid som vores. Vi ved, at børn skal kunne 

tage stilling til mange udfordringer, tage an-

svar for deres eget liv, være sociale og kom-

petente og have tillid til sig selv. De skal tro 

på, at de klarer det. Men hvordan giver vi børn 

disse egenskaber og karaktertræk i en verden, 

hvor mange af de gamle normer er kastet op i 

luften?  Per Schultz Jørgensen har et bud på 

en forståelse, der handler om karakterdannel-

se og robusthed. Forelæsningen tager afsæt i  

'Robuste børn' (Kristeligt Dagblads Forlag).   
   
   

Stoisk ro i hverdagen  

Holdnummer: 2112-163  
Tid: 22/6, 1 tirsdag, kl. 10.15-16.15  
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.  
Underviser: Anders Dræby, ph.d. i eksistentiel 
terapi, cand.mag. i idéhistorie og filosofi, master i 
humanistisk sundhedsvidenskab  

Udtrykket ’at have en stoisk ro’ bruges om per-

soner, 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 for-

står filosofien som en praktisk livsform, der skal 

hjælpe mennesket til at opnå sindsro og livsud-

foldelse i vanskelige tider. Bliv grundigt intro-

duceret til stoicismens livsfilosofi, og hør, hvad 

den stoiske tilgang har at tilbyde det moderne 

menneske, som lever i en foranderlig verden.  
  
  

Kroppen – vores  
fantastiske maskine 

Holdnummer: 2122-183 
Tid: 7/9, 6 tirsdage, kl. 17.15-19.00 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 

Vores blodårer kunne nå jorden rundt to gan-

ge, hvis de blev lagt i forlængelse af hinanden. 

Inden i vores lunger findes et overfladeareal 

svarende til en lille lejlighed. Hvert eneste mi-

nut 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.  
  

07/09:  Kroppens opbygning og funktioner. 
Annemarie Brüel, professor MSO 

ved Institut for Biomedicin, Aarhus 

Universitet 

14/09:  Genomet – maskinens indre univers. 
Palle Villesen, lektor ved Center for 

Bioinformatik, Aarhus Universitet 

21/09:  Immunforsvaret. Ib Søndergaard, 

cand.scient., Biolearning 

28/09:  Kroppens udvikling og aldring (på 
letforståeligt engelsk). Suresh Rat-

tan, professor emeritus i biogeronto-

logi, Aarhus Universitet 

05/10:  Om smerte. Lone Knudsen, psykolog, 

seniorforsker, RehabiliteringsCenter 

for Muskelsvind, Aarhus 

12/10:  Reparation af hjertet. Morten 

Holdgaard Smerup, speciallæge i 

hjertekirurgi, Rigshospitalet 

  
  

 

Vi kigger på os selv i 
kolber og reagensglas. 
Bliv klogere på kroppen 
til forelæsningsrækken 
’Kroppen – vores fantasti-
ske maskine’ side 32.
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Positiv psykologi  
i hverdagen 

Holdnummer: 2122-178 
Tid: 7/9, 5 tirsdage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 695 kr., studerende 385 kr. 

Der vil altid eksistere dårligdomme 

og udfordrende situationer i hver-

dagen, 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 – også når man møder modgang. 

Positiv psykologi er en nyere gren af 

psykologien, som fokuserer på, hvor-

dan man kan trives og fungere godt 

i hverdagen. Bliv introduceret til den 

positive psykologi. 
  

07/09:  Introduktion til den positive 
psykologi. Hans Henrik  

Knoop, lektor i psykologi, 

Aarhus Universitet, samt 

ekstraordinær professor, 

North-West University, 

South Africa 

14/09:  Lykke i hverdagen. Jonas  

Fisker, autoriseret psykolog 

og ph.d.-studerende, Psykia-

trisk Center København 

21/09:  Motivation i hverdagen. Ib 

Ravn, lektor i organisatoriske 

vidensprocesser, Aarhus 

Universitet 

28/09:  Flow i hverdagen. Frans 

Ørsted Andersen, lektor i  

uddannelsesforskning,  

Aarhus Universitet 

05/10:  Mental robusthed i hverda-
gen. Ida Thrane Hertz, cand.

mag. i psykologi og  

kommunikation, chefkon-

sulent, Center for Mental 

Robusthed 
  
  

Hjernemad 

Holdnummer:  2122-223 
Tid: 8/9, 6 onsdage, kl. 17.30-19.15 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 

Kan vi spise os til et bedre mentalt helbred? 

Vi ved det alle sammen godt – det, vi spiser, 

påvirker vores fysiske og psykiske sundhed. 

Men hvordan påvirker kosten rent faktisk vo-

res hjerne? Er der nogle særlige fødevarer, der 

egner sig godt til at give vores hjerne energi? 

Hvad er sammenhængen mellem tarmen og 

hjernen? Og hvad betyder vaner, kropserfaring 

og selvkontrol for vores forhold til mad?  
  

08/09:  Introduktion til hjernen, og hvorfor 
den har brug for mad. Per Bendix 

Jeppesen, lektor i endokrinologi, 

Aarhus Universitetshospital 

15/09:  Tarmen – den tredje hjerne? Oluf 

Borbye Pedersen, professor, dr.med., 

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:  Toptrimmede tarme og tanker. Mette 

Borre, klinisk diætist, Aarhus Universi-

tetshospital 

06/10:  Vaner, kropserfaring, selvkontrol og 
måltider. Niels Viggo Hansen, filosof, 

fysiker, postdoc v. Dansk Center for 

Mindfulness, Aarhus Universitet 

13/10:  Hjernens aldring – kan den påvirkes 
af det, vi spiser? Morten  

Scheibye-Knudsen, læge, lektor i 

aldring, Center for Sund Aldring, 

Københavns Universitet 
  
  

Førstehjælp til dit følelsesliv 

Holdnummer: 2122-177 
Tid: 27/9, 3 mandage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Irene Henriette Oestrich, specialist-
psykolog, ph.d., Region Hovedstadens Psykiatri, 
Sankt Hans Hospital 

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 regu-

lere vores følelser, men rigtig mange menne-

sker 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 hjæl-

pe med følelsesregulering.  
  

  
  

En god mavefornemmelse  
– bakterier 

Holdnummer: 2122-182 
Tid: 27/9, 3 mandage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 

I vores tarmsystem lever der omkring 1,5 kg 

bakterier. Disse bakterier lever i et tæt fælles-

skab med os som vært, og hvis bakterierne har 

et gunstigt og næringsrigt miljø, udfører de til 

gengæld en række livsvigtige funktioner, som 

vi ellers ikke selv kan udføre. Bliv klogere på, 

hvilken betydning tarmens bakterier har for 

vores sundhed og sygdomme, og hør mere om, 

hvordan påvirkning af tarmens bakteriesam-

mensætning kan være en del af fremtidens 

behandlingsformer. 
  

27/09:  Hvad er bakterier? Martin Iain Bahl, 

seniorforsker i tarmmikrobiologi, DTU 

Fødevareinstituttet 

04/10:  Tarmens bakterier og sygdomme  
– muligheder for behandling ved/af 
bakterier. Trine Nielsen, læge og ph.d. 

i tarmbakterier, The Novo Nordisk 

Foundation Center for Basic Metabolic 

Research, Københavns Universitet 

11/10:  Tarmens bakterier og kost. Henrik 

Munch Roager, postdoc i klinisk ernæ-

ring, Københavns Universitet 
  

Mindfulness og fordybelse 
i teori og praksis 

Holdnummer: 2122-224 
Tid: 9/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
NB. Medbring underlag til øvelser og tæppe
Underviser: Esther Sorgenfrei Blom, psykolog, 
Center for Psykisk Sundhedsfremme, KU 

Mindfulness handler om evnen til bevidst 

nærvær. Mindfulness vil sige at observe-

re og opleve på en måde, hvor vi øver os i at 

være ikke-dømmende, åbne og nysgerrigt  

interesserede. Vi anvender mindfulness i 

forhold til os selv og vores oplevelse af tan-

ker, følelser og kropslige fornemmelser, og vi  

anvender mindfulness i forhold til andre i vo-

res oplevelser af relationer, arbejde og hver-

dagslivet som helhed. Forskning viser, at øget  

bevidst nærvær mindsker oplevelse af stress 

og forebygger udvikling samt tilbagefald af 

fx depression og forbedrer livskvalitet og  

relationer. Dagen byder på undervisning i 

mindfulness og fordybelse i en kombination af 

praktiske øvelser, teori og indblik i forskningen. 
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60+ en ny begyndelse 

Holdnummer: 2122-176 
Tid: 25/10, 6 mandage, kl. 17.15-19.00 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 

Vi har ikke blot fået flere leveår, vi har 

– uden at det er gået rigtigt op for os 

– også fået en spritny fase i livet mel-

lem voksen og gammel. Stadig flere 

60+’ere oplever, at de både mentalt 

og fysisk kan meget mere end for-

ventet. Hvad skal den nye livsfase 

så bruges til? Få et grundigt kig ind 

ad vinduet til de mange aspekter i 

den nye begyndelse som fuldvoksen 

60+’er. Og hør forskernes bud på, 

hvad et godt, sundt og meningsfuldt 

liv som 60+’er kan være.  
  

25/10:  Den nye livsfase – når ’det 
er alderbedst’. Poul-Erik 

Tindbæk, chefkonsulent og 

ph.d., en3karriere 

01/11:  Sociale relationers ind-
virken på sund aldring. 
Charlotte Juul Nilsson, læge, 

lektor og ph.d., Afdeling for 

Social Medicin, Københavns 

Universitet 

08/11:  Hold hjernen i gang. Ole 

Lauridsen, lektor emeritus 

i undervisning og læring, 

Aarhus Universitet 

15/11:  Sund og aktiv aldring – 
hvad kan man selv gøre 
(på letforståeligt engelsk). 
Suresh Rattan, professor 

emeritus i biogerontologi, 

Aarhus Universitet 

22/11:  Positiv psykologi og det 
meningsfyldte liv. Hans 

Henrik Knoop, lektor i  

psykologi, Aarhus Univer-

sitet, samt ekstraordinær 

professor, North-West 

University, South Africa 

29/11:  Livsfortællinger – hvordan 
vi ser tilbage på vores liv. 
Rikke Amalie Agergaard 

Jensen, postdoc i psykologi, 

Aarhus Universitet 
  
  

Hverdagens udfordringer 

Holdnummer: 2122-175 
Tid: 28/10, 5 torsdage, kl. 17.30-19.15 
Pris: 695 kr., studerende 385 kr. 

Vi kommer alle til at stå i svære situationer og 

dilemmaer i livet. Fra småirritationer i parfor-

holdet til store livskriser, der former os og sæt-

ter kursen for vores liv, lykke og velvære. Hvis 

der dog bare fandtes en manual til livet, så vi 

kunne slå de gode løsninger op! Det gør der 

ikke. Men der findes forskere, der hver dag ar-

bejder med områder, teorier og metoder, som 

kan give inspiration, perspektiver og værktøjer 

til at navigere i hverdagens udfordringer. Fem 

forskere giver deres bud.  

28/10:  Bliv ven med dine tanker – om meta-
kognitiv terapi. Ina Skyt, psykolog og 

ph.d. i psykologi, Aarhus Universitet 

04/11:  Parforhold og kærlighed. Asger 

Neumann, psykolog og ekstern lektor 

i psykologi, Aarhus Universitet 

11/11:  Den kære og svære familie. Per 

Schultz Jørgensen, professor emeritus 

i socialpsykologi, Aarhus Universitet 

18/11:  Tab og sorg. Mai-Britt Guldin, psy-

kolog og seniorforsker i sorg, Aarhus 

Universitetshospital 

25/11:  Trivsel og positiv psykologi i hver-
dagen. Hans Henrik Knoop, lektor i 

psykologi, Aarhus Universitet, samt 

ekstraordinær professor, North-West 

University, South Africa 

  

Alt hvad du bør vide om psykologi 

Holdnummer: 2122-225 
Tid: 28/10, 6 torsdage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 

Hvordan fungerer menneskets hukommelse, 

hvad påvirker vores sociale adfærd, og hvor-

dan udvikles vores personlighed? Psykologi 

handler om at forklare, hvorfor vi mennesker 

oplever, føler, tænker, handler og udvikler os, 

som vi gør. Få indblik i de vigtigste milepæle 

inden for psykologien, og bliv introduceret til 

den nyeste viden på området. Forelæsninger-

ne giver desuden redskaber til refleksion og 

analyse af psykologiske problemstillinger. Bliv 

klogere på dig selv, og få en bedre forståelse 

og respekt for menneskers forskelligheder. 
  

28/10:  Socialpsykologi. Per Schultz Jørgen-

sen, professor emeritus i socialpsyko-

logi, Aarhus Universitet 

04/11:  Læringspsykologi. Frans Ørsted An-

dersen, lektor i uddannelsesforskning, 

Aarhus Universitet 

11/11:  Udviklingspsykologi. Osman Skjold 

Kingo, lektor i udviklingspsykologi, 

Aarhus Universitet 

18/11:  Kognitionspsykologi. Robin Døngart, 

ekstern lektor i psykologi, Køben-

havns Universitet 

25/11:  Personlighedspsykologi. Jesper 

Dammeyer, lektor i personlighedspsy-

kologi, Københavns Universitet 

02/12:  Anvendt psykologi. Thomas Koester, 

Human Factors Specialist hos Maersk 

Drilling A/S 

  
  

Vi følger myndighedernes 
retningslinjer om afstand, hygiejne 
og rengøring. Vær opmærksom på, 
at hold bliver hurtigere udsolgt pga. 
nedsat deltagertantal i lokalerne
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Forstå dine drømme 

Holdnummer: 2122-184 
Tid: 30/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Michael Rodhe, drømme-
forsker, medlem af International Asso-
ciation for the Study of Dreams, IASD 

Forskning viser, at alle mennesker 

drømmer to timer hver nat. Men 

for mange af os er det stadig et  

mysterium, hvorfor vi drømmer, og 

hvad vores drømme rent faktisk 

handler om. Med afsæt i den nyeste 

forskning inden for ubevidst intel-

ligens og drømme dykker vi denne 

dag ned i, hvad drømme er og kan, 

og hvordan du helt konkret husker, 

forstår og bruger dem. Dine drøm-

me er nemlig en uvurderlig kilde til 

selvindsigt og personlig udvikling. 

Undervisningen tager bl.a. afsæt i  

bogen ”Sådan forstår du dine drøm-

me” (Dansk Psykologisk Forlag). 
 
  

Autisme hos børn og unge 

Holdnummer: 2122-181 
Tid: 30/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Cecilia Brynskov, ph.d. i 
psykologi, Autismeklinikken, ekstern 
lektor ved Københavns Universitet 

Mere end 1 % af alle børn og unge har 

autisme. At have autisme betyder, at 

man har vanskeligt ved kommunikati-

on og ved at indgå i sociale sammen-

hænge. Man har også en begrænset 

og ensformig adfærd. Men autisme 

kan se ud på mange forskellige må-

der, og det er også meget forskelligt, 

hvordan autismen påvirker den en-

kelte og familien. Få en introduktion 

til, hvad autisme er og skyldes. Deref-

ter præsenteres, illustreres og disku-

teres forskellige indsatser og former 

for støtte. Til sidst rettes blikket mod, 

hvordan autismen påvirker familien, 

især forældrene, herunder parforhol-

det, søskende og bedsteforældre. 
 
  

Robusthed i praksis –  
i hverdags- og arbejdslivet 

Holdnummer: 2122-174 
Tid: 1/11, 6 mandage, kl. 17.30-19.15 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 

Robusthed og personlig styrke er 

personlige træk, som flere og flere 

efterspørger i en verden med store 

krav, konstante forandringer, fyld-

te familiekalendere, højt tempo og 

stress. Hvad er robusthed egentlig 

for noget, og hvordan udvikler og 

skaber man robusthed både privat 

og på arbejdet? Få værktøjer til at 

skabe robusthed hos andre og til at 

fremme robusthed hos dig selv som 

privatperson. Forelæsningsrækken 

bygger på bogen ’Robusthed i prak-

sis’ (Forlaget Mindspace). 
  

01/11:  Introduktion og robusthed 
via flowtilstande. Frans 

Ørsted Andersen, lektor i ud-

dannelsesforskning, Aarhus 

Universitet 

08/11:  Opbygning af mentale 
muskler og robusthed. Tan-

ja Staal Wegner, cand.pæd.

psyk., positiv psykologisk 

coach 

15/11:  Relationer og robusthed. 
Eva Hertz, psykolog, ph.d. og 

stifter af Center for Mental 

Robusthed 

22/11:  Mening – en vej til robust-
hed. Nina Tange, cand.scient.

soc., specialkonsulent, DPU, 

Aarhus Universitet 

29/11:  Robusthed, livsduelighed 
og karakterstyrker. Mette 

Marie Ledertoug, MA i posi-

tiv psykologi, ph.d., ekstern 

lektor i generel pædagogik, 

Aarhus Universitet 

06/12:  Positiv kommunikation 
styrker vores mentale 
robusthed. Rikke Dinnetz, 

cand.mag. i kommunikation, 

journalist og forfatter 
  
 

Litteraturterapi  
– magien ved at læse og skrive 

Holdnummer: 2122-194 
Tid: 13/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Karen 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 re-

striktioner, 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. Der er intet krav til forudkendskab. 
  
  

Socialpsykologi 

Holdnummer: 2122-179 
Tid: 21/11, 1 søndag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Maria Ovesen, ph.d. i socialpsykologi 

Som mennesker er vi dybt afhængige af hinanden. Det 

gælder fysisk, men også psykologisk. Vores identitet og 

selv skabes igennem relationer med andre mennesker. 

Hele livet igennem påvirkes vores tanker og adfærd af 

vores medmennesker og det samfund, vi indgår i. So-

cialpsykologi er et fascinerende felt, som både består af 

genkendelige hverdagsobservationer og kontroversielle 

forsøg. Dagen inviterer til fælles undersøgelse, drøftel-

ser og diskussioner af forskellige temaer. Bliv klogere på 

socialpsykologiens teorier og metoder, og få en bedre 

forståelse af dig selv og andre mennesker som sociale 

væsener – på godt og ondt. 
 
  

Slip bekymringerne 

Holdnummer: 2122-180 
Tid: 16/12, 1 torsdag, kl. 17.30-21.30 
Pris: 355 kr., studerende 205 kr. 
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 tackle kriser på er at bearbejde dem. 

Vi taler, tænker og analyserer i et forsøg på at tømme 

rygsækken for dårlig bagage. Men psyken skal ikke be-

tragtes som en rygsæk. Ifølge banebrydende ny forsk-

ning 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. 
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Af Noa Kjærsgaard Hansen

Hvordan kan vi leve et liv med højere trivsel og mindre forbrug? Det har Simon Elsborg 
Nygaard, postdoc i bæredygtighedspsykologi ved Aarhus Universitet, undersøgt. Bære-
dygtighed er nemlig mere kompliceret end skraldesortering og færre flyrejser. 

Er man ikke lige stødt på koblingen af bæredygtighed og psykologi, skal man ikke fortvivle. I takt med 

at vi er blevet bedre til at sortere vores affald og generelt er blevet mere opmærksomme på vores for-

brug og klimaaftryk, er man i universitetsverdenen begyndt at koble forskning i bæredygtighed med 

forskning i menneskelig psykologi og adfærd. 

Simon Elsborg Nygaard, der sidder på sit hjemmekontor i den anden ende af Skypeforbindelsen, er 

postdoc i bæredygtighedspsykologi ved Aarhus Universitet, og da jeg spørger ham, hvordan forsk-

ningsområdet opstod, erkender han da også med en god portion ydmyghed bag skærmen, at han selv 

er en af drivkræfterne bag, men står på skuldrene af mange andre: 

”Der findes også environmental psychology og conservation psychology, og nogle vil også mene, at 

man kan tale om green eller climate psychology. Men hvordan får vi koblet forholdet mellem vores indre 

psyke og vores adfærd med bæredygtighedsdagsordenen? Det er det, jeg kalder bæredygtighedspsy-

kologi.” 

FN’s verdensmål er et vigtigt skridt på vejen
Simon Elsborg Nygaard arbejder også som bæredygtighedskonsulent og underviser på en lederuddan-

nelse, der er oprettet som en del af forskningsområdet. Her kan han se, at mange af virksomhedsleder-

ne har taget bæredygtighedsdagsordenen til sig. Og det skyldes i høj grad FN’s 17 verdensmål:

”Med verdensmålene har man fået nogle helt konkrete og klare mål, med nogle helt konkrete indikatorer 

for, hvordan man når dem. Og når næsten alle verdens ledere er blevet enige om dem, ved virksomhe-

den godt, at de skal se det som en ordreseddel fra fremtiden. Ellers løser vi ikke noget. Men der er helt 

klart en bevægelse i den rigtige retning. Her er det værd at bemærke, at verdensmål 17 netop handler 

om partnerskaber.”

Læs hele artiklen på fuau.dk

Mød Simon Elsborg Nygaard i forelæsningsrækkerne om 'Ledelsespsykologi' side 
23 og 'Klima i fortid, nutid og fremtid' side 40. 

Vi kan sænke forbruget 
uden nødvendigvis 
at nedsætte vores trivsel
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En verden under overfladen 

Holdnummer: 2112-042 
Tid: 18/1, 5 mandage, kl. 17.30-19.15 
Pris: 695 kr., studerende 385 kr. 

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 afhængi-

ge 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 klo-

gere 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, senior-

forsker i økotoksikologiske effekter 

af mikroplast og nanomaterialer, 

Danmarks Tekniske Universitet 

 

 

Natur  
og univers

Fremtidens digitale 
teknologier 

Holdnummer: 2112-166 
Tid: 19/1, 4 tirsdage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 595 kr., studerende 325 kr. 

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 tekno-

logierne, 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 Ers-

bøll, professor og sektionsle-

der ved DTU Compute, Dan-

marks 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 Univer-

sitet 

09/02:  Internet of Things (IoT). 
Sarah Renée Ruepp, lektor 

i telekommunikation, Dan-

marks Tekniske Universitet, 

og Martin Nordal Petersen, 

lektor i telekommunikation, 

Danmarks Tekniske Univer-

sitet 

 

 

Universets gåder 

Holdnummer: 2112-148 
Tid: 20/1, 6 onsdage, kl. 17.30-19.15 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 

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 ræk-

ke 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 forelæs-

ningsrække får du mulighed for at høre om en 

stribe af dem. 

 

20/01:  Er der liv på andre planeter? Mia 

Lundkvist, adjunkt i fysik og astrono-

mi, 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 

partikel- 

fysik og kosmologi, Niels Bohr Insti-

tutet, Københavns Universitet 
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På skattejagt i naturen 

Holdnummer: 2112-156 
Tid: 22/2, 5 mandage, kl. 17.15-19.00 
Pris: 695 kr., studerende 385 kr. 

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. Mød en 

række eksperter, der har gjort skatte-

jagt i naturen til en del af deres pro-

fessionelle virke. Hør om deres vilde-

ste opdagelser, få tips til de bedste 

steder at gå på skattejagt i Danmark, 

og bliv klogere på arbejdet med da-

nekræ, der kan give os helt uvurderli-

ge oplysninger om den geologiske og 

biologiske udvikling – og sågar om 

det ydre rum. 

 

22/02:  Danekræ – enestående fos-
siler, mageløse meteoritter 
og sjældne krystaller. Bent 

Erik Kramer Lindow, palæon-

tolog, Statens Naturhistori-

ske 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 for-
historiske liv. Jesper Milàn, 

ph.d. i geologi og museums-

inspektør, Geomuseum Faxe 

22/03:  Danmarks dybe fortid: 
Fossile fisk fra mole-
ret. Ane Elise Schrøder, 

erhvervs-ph.d.-studerende i 

palæontologi, Museum Mors 

og Statens Naturhistoriske 

Museum, Københavns  

Universitet 

 

 

De sorte huller  – opdagelserne, 
historien og de nyeste resultater

Holdnummer: 2112-453
Tid: 3/3, 1 onsdag, kl. 17.30-19.15
Pris: 195 kr., studerende 145 kr.
Underviser: Helle Stub, cand.scient. i astronomi, 
fysik og matematik

Det er snart to år siden, vi så det første billede 

af det sorte hul i centeret af den fjerne galak-

se M87. Takket være nye billeder ved vi i dag 

mere om M87 og det berømte sorte hul. Vi ser 

på historien og fysikken om de sorte huller – 

og på de nye opdagelser. De sorte huller obser-

veres fra en samling af teleskoper, kaldet Event 

Horizon Telescope, fordelt over hele jordklo-

den. Og astronomerne her hviler bestemt ikke 

på laurbærrene. Kigger vi lidt ud i fremtiden, 

vil rygterne vide, at vi inden længe kan vente 

det første billede af det sorte hul i vores egen 

galakse, Mælkevejen. 

 

Aben der blev verdens herre 

Holdnummer: 2112-140 
Tid: 7/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Ole Høiris, docent emeritus i antro-
pologi, Aarhus Universitet, og Peter K.A. Jensen, 
klinisk lektor i human genetik og overlæge, 
Aarhus Universitet 

De seneste 150 år har forskere søgt efter sand-

heden om det første menneske. Men med syv 

millioner års historie og et utal af tidligere 

menneskearter kan man kun opstille sandsyn-

lige forløb. Denne dag ser vi nærmere på men-

neskets evolution. For hvordan endte en abe 

med at blive verdens hersker? Bliv klogere på 

menneskets evolution, udvandringen fra Afri-

ka 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, beher-

skelse af ilden og tæmningen af vilde dyr som 

fx ulven. Undervisningen tager afsæt i ’Evo-

lutionens 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: 355 kr., studerende 205 kr. 
Underviser: Peter Hald, sikkerhedsleder ved 
Institut for Kemi, Aarhus Universitet 

Det er både spændende og sjovt at eksperi-

mentere, men eksperimentet er også centralt 

for videnskaben. I århundreder har viden-

skabsmænd 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 Universi-

tetsforlag).  

 

 

Bjergarter – Jordens byggesten 

Holdnummer: 2112-115 
Tid: 20/3, 1 weekend, kl. 10.15-16.15 
Pris: 895 kr., studerende 545 kr. 
Underviser:  Hans Dieter Zimmermann, lektor 
emeritus i geologi, Aarhus Universitet 

Bjergarterne er Jordens byggesten og uund-

værlige som råstoffer. Nogle bjergarter dannes 

i stor dybde, andre på Jordens overflade. Nog-

le er milliarder år gamle, mens andre dannes 

i dette øjeblik. Hvordan har bjergarterne ud-

viklet 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 beskre-

vet mineralogisk og teksturelt og sat i relation 

til deres udgangssammensætninger og dan-

nelsesprocesser. I den praktiske del af forløbet 

kommer du til at arbejde med 20-30 forskellige 

håndstykker.  

 

 

Gratis Vildspor-podcast 
med forskerne: radio4.dk/
program/vildspor 
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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. 

Vi sveder i de varme somre, ser hjer-

teskærende 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 for-

skerne skal vi til at smøge ærmerne 

op for at komme klimaforandringerne 

til livs. Men er det allerede for sent? 

En række af landets skarpeste klima-

eksperter tager fat ved roden af ud-

fordringerne 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 bæredyg-

tighedspsykologi, Aarhus 

Universitet 

05/05:  Lysegrønt håb – klimaeti-
ske 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 

 
 

Forbløffende naturfænomener 

Holdnummer: 2112-300 
Tid: 12/4, 5 mandage, kl. 17.15-19.00 
Pris: 695 kr., studerende 385 kr. 

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. Vi kommer tæt på teknologi, der 

har naturen som forbillede, en række dyrs vidt forskelli-

ge fysiologiske tilpasninger, fugle på træk og bakterier, 

der leder strøm. Og vi lader os forundre over eksempler 

på ekstreme vejrfænomener overalt på kloden. 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 Køben-

havns 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, senior- 

klimatolog, Danmarks Meteorologiske Institut 

 
 

Fortællingen om universet 

Holdnummer: 2112-380 
Tid: 12/4, 3 mandage, kl. 19.30-21.15 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Bog: Kan købes i forbindelse med 
undervisngen
Underviser: Tina Ibsen, astrofysiker og 
videnskabsformidler 

Hvis vi vil kende vores egen – menne-

skets – historie, må vi kigge langt ud 

i universet. Herfra kommer de bygge-

sten, som vi og alt omkring os består 

af. Vi starter historien for 13,8 mia. år 

siden med universets dannelse og 

Big Bang. Herfra fortsætter vi histo-

rien ved at se på, hvordan stjerner 

dannes, lever og dør i voldsomme su-

pernovaeksplosioner. Når vi har sam-

let al vores viden om, hvor universets 

bestanddele kommer fra, vender vi 

igen blikket mod stjernerne. Vi ser på 

spørgsmålet om, hvorvidt de samme 

processer er sket flere steder – og 

om der mon er grundlag for liv andre 

steder i det enorme univers. Forelæs-

ningerne tager udgangspunkt i Tina 

Ibsens udgivelse 'Fortællinger om 

universet' (People's Press).  

 

12/04:  Big Bang og stjerne- 
dannelse 

19/04:  Stjerners liv og død 
26/04:  Planetdannelse – er der 

andre derude?  
 

 

Det ryger, bobler og syder, når 
Fysikshow optræder. Kom med i 
laboratoriet til ‘Kemiske eksperi-
menter' side 39.



NATUR OG UNIVERS 41

Jordens og livets historie 

Holdnummer: 2122-134 
Tid: 6/9, 4 mandage, kl. 17.15-19.00 
Pris: 595 kr., studerende 325 kr. 

Jorden er ca. 4,5 milliarder år gam-

mel, og i dette enorme tidsrum er der 

sket voldsomme geologiske og biolo-

giske forandringer. Forandringer, der 

skabte de rette betingelser for, at liv 

kunne opstå. Tag med fire forskere 

på en rejse tilbage i tiden, og hør om 

de vigtigste begivenheder i planeten 

Jordens udvikling, fra solsystemets 

dannelse til i dag. Hør, hvordan et 

bombardement af is-meteoritter fra 

rummet dannede Jordens oceaner. 

Om vulkansk aktivitet og vanddamp, 

der skabte en atmosfære, som var af-

gørende for livets opståen. Om dan-

nelsen af de første encellede organis-

mer, som var kimen til evolution. Og 

om fotosyntesen, der førte til Jordens 

nuværende iltrige atmosfære, som 

skaber betingelserne for det liv, vi 

kender i dag.  

 

06/09:  Jordens dannelse og udvik-
ling. Niels Balling, adjunge-

ret professor i geoscience, 

Aarhus Universitet 

13/09:  Klimaet gennem Jordens 
historie. Marit-Solveig 

Seidenkrantz, professor i 

geologi, Aarhus Universitet 

20/09:  Jordens udvikling – vulka-
ner, jordskælv og dannelsen 
af bjerge. David Lundbek 

Egholm, professor i geologi, 

Aarhus Universitet 

27/09:  Livets opståen og udvik-
ling. Tobias Wang Nielsen, 

professor i zoofysiologi, 

Aarhus Universitet 

 
 

Velkommen til fremtiden 

Holdnummer:  2122-267
Tid: 6/9, 4 mandage, kl. 17.30-19.15 
Pris: 595 kr., studerende 325 kr. 

Med udviklingen af moderne teknologier og med de 

klimaudfordringer, vi står over for, synes det at være 

blevet endnu sværere at sige noget om, hvad fremtiden 

bringer. For hvordan kommer kunstig intelligens og ro-

botter til at påvirke vores hverdag og vores arbejdsliv i 

fremtiden? Kommer vi til at være en verden fyldt af gen-

modificerede mennesker, der spiser genmodificerede fø-

devarer? Og hvad med klimaet? Skal vi vænne os til flere 

varme måneder, flere orkaner og flere oversvømmelser? 

Kom med, når en række eksperter sætter spot på frem-

tidens tendenser og udfordringer i forsøget på at sige 

noget om, hvilket liv vi kommer til at leve i fremtiden.  

 

06/09:  Mennesket i fremtiden: Genteknologi, etik og 
det forbedrede menneske. Thomas Vorup- 

Jensen, professor i biomedicin, Aarhus  

Universitet 

13/09:  Mad i fremtiden: Etik og bioteknologiske 
fødevarer. Mickey Gjerris, cand.theol., lektor i 

bioetik, Københavns Universitet 

20/09:  Jorden i fremtiden: Klimaet og dets udfor-
dringer. Jesper Theilgaard, stifter af klimafor-

midling.dk og selvstændig 

27/09:  Hverdagen i fremtiden: Kunstig intelligens, 
robotter og selvkørende biler. Søren Tranberg 

Hansen, ph.d. i robotteknologi 

 

 

Kristendom og naturvidenskab  
– er de hinandens modsætninger? 

Holdnummer: 2122-136 
Tid: 6/9, 1 mandag, kl. 19.30-21.15 
Pris: 195 kr., studerende 145 kr. 
Underviser: Jens Olaf Pepke Pedersen, seniorforsker i 
klimaændringer, DTU Space 

Naturvidenskaben har i kraft af blandt andre  

Kopernikus, Galilei og Darwin flyttet mennesket fra en 

plads i universets centrum og som slutmålet for livets 

udvikling. Under forelæsningen vil vi se på nogle af 

de store sammenstød mellem kristendom og naturvi-

denskab, som ofte bliver fremhævet af eftertiden, men 

som i samtiden ikke blev opfattet som større konflikter. 

Tværtimod fandt mange forskere inspiration i kristen-

dommen, og under den naturvidenskabelige revolution 

i 1500- og 1600-tallet var naturvidenskaben tæt knyt-

tet til den kristne tro, der var videnskabens egentlige 

motivation og legitimation. Men hvordan er samspillet 

mellem kristendom og naturvidenskab i dag? Fører na-

turvidenskaben til ateisme, eller er der spørgsmål, som 

naturvidenskaben ikke kan svare på? 

 

 

Danmarks natur:  
Lær planterne at kende 

Holdnummer: 2112-078
Tid: 27/4, 6 tirsdage, kl. 17.30-19.15.  
Obs. feltturene kl. 17.30-20.00
Pris: 1075 kr., studerende 565 kr. 
Underviser: Irina Goldberg, ph.d. i 
botanik 
Sted: Se sted for undervisning og  
feltture på fuau.dk

Det vrimler med liv lige uden for dø-

ren. Ja, faktisk er der registreret næ-

sten 36.000 arter i Danmark. Omkring 

1250 af disse er planter, og dem skal 

vi se nærmere på i dette forløb. Få en 

introduktion til botanikkens verden, 

og bliv fortrolig med ofte brugte fag-

termer og en række karakteristiske 

plantearter. Undervisningen foregår 

i en vekselvirkning mellem forelæs-

ninger, øvelser og ture ud i felten. Du 

vil blive præsenteret for nogle af de 

mest almindelige, danske arter. Sam-

tidig vil du blive introduceret for og 

selv afprøve værktøjer til at artsbe-

stemme planterne, og i sidste ende 

vil du blive bedre til at genkende dem 

i naturen ud fra få kendetegn. 

 

 

Universet – fra Big Bang til 
Beethoven 

Holdnummer: 2112-122 
Tid: 22/6, 1 tirsdag, kl. 10.30-16.30 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Michael J.D. Linden-Vørn-
le, astrofysiker og chefkonsulent, DTU 
Space 

Hvad skete der i Big Bang? Hvad 

bliver universets skæbne? Lever vi 

i virkeligheden i et multivers med 

uendeligt mange parallelle univer-

ser? Tag med på en fascinerende og 

forunderlig rejse ud i universet. Fore-

læsningen stiller skarpt på en række 

af de helt 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 stjer-

ner 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. 

 

 

Følg med 
på Facebook 
www.facebook.
com/fuemdrup
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Fantastiske opdagelser i universet 

Holdnummer: 2122-139 
Tid: 14/9, 5 tirsdage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 695 kr., studerende 385 kr. 

Verdensrummet har til alle tider betaget mennesket 

med dets smukke stjernehimmel og fascinerende uen-

delighed, og i mange tusinde år har vi forsøgt at skabe 

en forståelse af universet. Som da Nikolaus Kopernikus 

i 1500-tallet påstod, at Solen, og ikke Jorden, var uni-

versets midtpunkt, og dermed skabte den heliocentriske 

forståelse af universet – en revolution inden for astrono-

mien og af hele vores opfattelse af verden. Vores nys-

gerrighed efter at forstå den fysiske verden omkring os 

har ført til utallige opdagelser siden hen – hør om nogle 

af de vigtigste. 

 

14/09:  Det heliocentriske verdensbillede. Helge 

Stjernholm Kragh, professor emeritus i viden-

skabshistorie, Niels Bohr Instituttet, Køben-

havns Universitet 

21/09:  Mikrobølger fra universets fødsel. Helge 

Stjernholm Kragh, professor emeritus i viden-

skabshistorie, Niels Bohr Institutet, Københavns 

Universitet 

28/09:  Kosmisk stråling – og universets kosmiske 
acceleratorer. Jens Olaf Pepke Pedersen, 

seniorforsker i klimaændringer, DTU Space 

05/10:  Sorte huller. Marianne  

Vestergaard, lektor i astrofysik, Niels Bohr 

Institutet 

12/10:  Et univers af galakser. Lise Bech Christensen, 

lektor i astrofysik, Niels Bohr Institutet 

 

 

Insekternes  
fascinerende liv 

Holdnummer: 2122-138 
Tid: 7/9, 4 tirsdage, kl. 17.30-19.15 
Pris: 595 kr., studerende 325 kr. 

For nogle er de en kilde til frygt – for 

andre en kilde til fascination eller 

måske proteinrig kost. Nogle af dem 

er giftige – andre er harmløse. Nog-

le af dem råber vi ad i køkkenhaven, 

mens andre meget gerne må kigge 

forbi havens frugttræer. Insekterne 

er den mest artsrige dyregruppe på 

Jorden. Fælles for insekterne er, at 

de er opdelt i tre dele (hoved, bryst 

og bagkrop), og at de har seks ben. 

Men herfra bliver forskellene meget 

markante. Kom helt tæt på insekter-

nes fascinerende liv. Hvordan lever 

de? Hvad er særligt for de forskelli-

ge grupper? Og hvilke arter kan du 

møde i den danske natur?  

 
07/09:  Sommerfugle. Michael  

Stoltze, biolog og ph.d. 

14/09:  Bier. Claus Rasmussen, ph.d., 

adjunkt i akvatisk biologi, 

Aarhus Universitet 

21/09:  Biller. Philip Francis  

Thomsen, lektor i økologi, 

Aarhus Universitet 

28/09:  Myrer. Hans Joachim  

Offenberg, seniorforsker i 

plante- og insektøkologi, 

Aarhus Universitet 

 
 

Svampenes verden 

Holdnummer: 2122-146 
Tid: 19/9-20/9, søndag kl. 13.00-16.00 
og mandag kl. 19.30-21.15 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Sted: Se mødesteder på holdet på fuau.
dk
Underviser: Thomas Læssøe, ekstern 
lektor i mykologi, Statens Naturhistori-
ske Museum 

Svampenes verden er utrolig og me-

get langt fra den verden, vi kender 

fra planter og dyr. På grund af svam-

penes mange forskellige egenskaber 

er de blevet ret populære hos os 

mennesker, og de både fascinerer og 

skræmmer os. Men hvordan får man 

styr på, hvilke svampe der er udsøgte 

spisesvampe, og hvilke man abso-

lut ikke skal sætte tænderne i? Kom 

med til to spændende dage, hvor vi 

i selskab med svampeekspert Tho-

mas Læssøe bliver meget klogere på 

svampenes liv og lærer at genkende 

en række arter.  

 
19/09:  Svampetur i Jægersborg 

Hegn  
20/09:  Undervisning 
 
 

 

Få Få Vi sender Kraniebrud på Radio4 
i hverdagene kl. 14-15. Emil Niel-
sen er vært. Her med Ole Eggers 
Bjælde og Marie Vejrup, som 
puster ud efter udsendelsen om 
dommedag.
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På strejftog gennem universet 

Holdnummer: 2122-150 
Tid: 2/10, 1 lørdag, kl. 10.15-14.15 
Pris: 355 kr., studerende 205 kr. 
Undervisere: Helle Stub, cand.scient. i astronomi, fysik og 
matematik, og Henrik Stub, cand.scient. i astronomi, fysik 
og matematik 

Astronomien er inde i en gylden tid. Nye teleskoper i 

rummet og på Jorden kan vise os universet på en måde, 

vi tidligere kun har kunnet drømme om. Vores billede af 

universet her i det 21. århundrede indeholder begreber, 

som var ukendte i astronomien for bare 50 år siden. Vi 

behøver blot at nævne emner som exoplaneter eller den 

mystiske mørke energi, der får universet til at udvide sig 

stadig hurtigere. Og med det første billede af et sort hul 

taget i 2019 kunne astronomerne fejre en triumf, som in-

gen havde troet mulig. Tag med på et strejftog gennem 

universet, og bliv opdateret om den nyeste viden inden 

for astronomien. 

 

 

Alt hvad du bør vide  
om Danmarks natur 

Holdnummer: 2122-151 
Tid: 25/10, 8 mandage, kl. 19.30-21.15 
Pris: 1075 kr., studerende 565 kr. 

Naturen er vild, frodig og føles uendelig, men den er 

samtidig indikator for biodiversitetskrise, klimaæn-

dringer og ressourceudtømning. Forelæsningsrækken 

gør dig klogere på den natur, der venter lige uden for 

døren, og den måde, den spiller ind i hele verdens øko-

system på. Hvad betyder skovene for verdens klima? 

Hvilke arter af fx pattedyr, fisk og insekter kan du finde 

i Danmark? Hvad er de mest fantastiske naturhistorier, 

og hvad er de mest foruroligende? Og hvilke områder i 

Danmark bør du besøge for at blive klogere på det hele?  

 
25/10:  Introduktion: Den biologiske mangfoldighed. 

Naia Morueta-Holme, adjunkt i makroøkologi, 

Globe  

Institute 

01/11:  Skove og træer. Vivian Kvist Johannsen, ph.d. 

og seniorforsker ved Institut for Geovidenskab 

og Naturforvaltning 

08/11:  Vilde planter. Henrik Ærenlund Pedersen, 

ekstern lektor, Institut for Naturvidenskab og 

miljø, Roskilde Universitet 

15/11:  Insekter. Philip Francis Thomsen, lektor i økolo-

gi, Aarhus Universitet 

22/11:  Fisk. Peter Rask Møller, lektor i zoologi, Statens  

Naturhistoriske Museum 

29/11:  Pattedyr. Thomas Secher Jensen, seniorforsker 

emeritus, Naturhistorisk Museum 

06/12:  Padder og krybdyr. Henrik Bringsøe, herpeto-

log 

13/12:   Trækfugle. Mark Desholm, ph.d. i vildtbiologi, 

Dansk Ornitologisk Forening 

 
 

Naturvidenskabens 
detektiver 

Holdnummer: 2122-152 
Tid: 25/10, 6 mandage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 

Den bibelske gengældelseslov 'øje 

for øje, tand for tand' kunne nemt 

forveksles med en retsmedicinsk 

procedure. Der er dog en verden til 

forskel. Men hvad sker der egentlig 

i obduktionslokalet, i laboratorierne 

og i undersøgelsesrummene, når po-

litiet kommer med nye kroppe – døde 

og levende – til undersøgelse? Man-

ge forskere og eksperter arbejder 

hele tiden på at hjælpe politiet med 

opklaringsarbejdet i både store og 

små kriminalsager. Få et unikt ind-

blik i, hvordan naturvidenskabens 

eksperter arbejder som detektiver 

i kriminalitetens verden og hjælper 

med opklaringen af selv de mest  

komplicerede mordgåder. 

 
25/10:  Hvad den døde krop 

afslører – retsmedicin. 
Asser Hedegård Thomsen, 

speciallæge i retsmedicin, 

Aarhus Universitet 

01/11:  Maddiker, fluer og tiden 
efter dødens indtræden – 
retsentomologi. Thomas 

Pape, lektor og kurator, 

Statens Naturhistoriske 

Museum 

08/11:  Behandlet, påvirket eller 
forgiftet? – retskemi. Martin 

Worm-Leonhard, retskemi-

ker, Syddansk Universitet 

15/11:  Tænder og kæber: et kæm-
pebibliotek af personlige 
informationer hos både 
levende og døde – rets- 
odontologi. Dorthe Arenholt 

Bindslev, adjungeret profes-

sor, specialtandlæge, Aarhus 

Universitet 

22/11:  Personundersøgelsen og 
forbrydelsens tydelige spor 
– klinisk retsmedicin. Lise 

Frost, speciallæge i retsme-

dicin, Aarhus Universitet 

29/11:  Når DNA-spor fortæller en 
historie – retsgenetik. Stine 

Frisk Fredslund, laboratorie-

leder, Retsgenetisk  

Afdeling, Københavns 

Universitet 

 
 

Hvirveldyrenes evolution 

Holdnummer: 2122-143 
Tid: 28/10, 7 torsdage, kl. 17.30-19.15 
Pris: 950 kr., studerende 505 kr. 
Underviser: Bent Erik Kramer Lindow, 
palæontolog, Statens Naturhistoriske 
Museum

Hvirveldyr – dyr med rygrad – er en 

af de mest mangfoldige dyregrupper 

på Jorden. Gennem 400 millioner år 

har de tilpasset sig et væld af forskel-

lige miljøer på vores planet: havet, 

landjorden og luften, tropisk varme, 

arktisk kulde og alt derimellem. Men-

nesket er selv et hvirveldyr, og hvir-

veldyrenes lange evolutionshistorie 

er derfor også vores egen. Forelæs-

ningerne gennemgår hvirveldyrenes 

evolution med udgangspunkt i den 

nyeste viden fra forskning i både 

fossiler og DNA. Få opridset hele den 

store historie.  

 

28/10:  Fossiler, forstening, date-
ring og slægtskab

04/11:  Hvirveldyrenes oprindelse 
og fisk og hajers evolution

11/11:  Hvirveldyrene går på land 
og masseuddøen ved Perm/
Trias

18/11:  Tilbage til havet: Hvaløgler 
og svaneøgler og de første 
dinosaurer 

25/11:  Fuglenes oprindelse og 
udvikling og masseuddøen 
ved Kridt/Tertiær

02/12:  Hvalernes oprindelse og 
evolution

09/12:  Primaternes oprindelse og 
evolution

 



Religion 
og filosofi 

Østens religioner 

Holdnummer: 2112-103 
Tid: 18/1, 5 mandage, kl. 17.15-19.00 
Pris: 695 kr., studerende 385 kr. 
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 spi-

se på. 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. Bliv 

introduceret til Asiens religioner og 

deres spiritualitet med nedslag i re-

ligionernes historie, begreber og ri-

tualer. 

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, mindful-
ness 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 jour-

nalist 

15/02:  Religion i Østasien, zen og 
Mao. Jørn Borup, lektor i 

religionsvidenskab, Aarhus 

Universitet 
 
 

Filosofihistorie – fra antikken  
til det moderne gennembrud 

Holdnummer: 2112-033 
Tid: 18/1, 8 mandage, kl. 17.30-19.15 
Pris: 1075 kr., studerende 565 kr. 

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 fi-

losofien 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, 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 viden-
skab. 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 pæda-

gogisk 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 virkelig-
gørelse. Rasmus Ugilt, postdoc i filosofi, Aarhus 

Universitet 

08/03:  Søren Kierkegaard: En eksistensfilosofisk 
reaktion på det moderne. Cæcilie Varslev-Pe-

dersen, ph.d. i filosofi, New School for Social 

Research 
 
 

Idéer der ændrede verden 

Holdnummer: 2112-041 
Tid: 18/1, 5 mandage, kl. 19.30-21.15 
Pris: 695 kr., studerende 385 kr. 
Bog: Mulighed for særpris hos forlaget 
via holdsiden på fuau.dk

Din verden er fuld af idéer og begre-

ber, som giver dit liv struktur, mening 

og retning. Mange idéer virker evi-

ge og intuitive, men tænker vi efter, 

bliver det klart, at idéerne ikke er 

faldet ned fra himlen – de er opstå-

et i verden på et tidspunkt, og deres 

betydning står i forhold til historien 

og nutiden. Kom med, når vi ser nær-

mere på fem store idéer, der har æn-

dret verden. Få indblik i, hvordan dis-

se 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. Forløbet tager afsæt i 

bogen ’50 ideer der ændrede verden’ 

(Aarhus Universitetsforlag 2014)  

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. Carsten Fogh 

Nielsen, ekstern lektor i 

filosofi, Syddansk Universitet

08/02:  Tolerance. Frederik Stjern-

felt, professor i idéhistorie, 

Aalborg Universitet 

15/02:  Samfund. Kasper Lysemose, 

postdoc i filosofi, Aarhus 

Universitet 
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Eftermiddage i Park Bio 
på Østerbro: Hvad enhver 
dansker bør vide 

Holdnummer:  2112-396
Tid: 8/2, 8 mandage, kl. 12.15-14.00 
Pris: 1075 kr., studerende 565 kr. 
Sted: Park Bio, Østerbrogade 79 

Hvad bør man læse, høre, se eller 

smage, før man dør? Det giver tv, 

bøger og aviser os mange svar på. 

På Folkeuniversitetet har vi inviteret 

nogle af landets dygtigste forske-

re til at give deres bud på, hvad der 

er grundlæggende at vide inden for 

deres fag. Få overblik over milepæle, 

begivenheder og personer, som revo-

lutionerede menneskets tilværelse. 

Hvad betyder 1864 for danmarks-

historien? Hvorfor er Johannes V. 

Jensen og Herman Bang fortsat på 

pensum? Hvilke konsekvenser fik op-

findelsen af den elektriske telegraf, 

flyet og internettet for menneskets 

selvforståelse? Få perspektiv på nog-

le af de begivenheder, som ændrede 

verden, og få mulighed for at få sup-

pleret dit eget perspektiv på menne-

skets tilværelse. 

08/02:  Danmarks historie. Asser 

Amdisen, cand.mag. i histo-

rie og forfatter 

15/02:  Sundhed. Uffe Juul Jensen, 

professor i filosofi og 

videnskabsteori, Aarhus 

Universitet 

22/02:  Kunst. Anders Troelsen, 

professor i arkitektur, Arki-

tektskolen i Aarhus 

01/03:  Teknologi. Kristian Hvidtfelt 

Nielsen, lektor i videnskabs-

studier, Aarhus Universitet 

08/03:  Film. Andreas Halskov, eks-

tern lektor i medievidenskab, 

Aarhus Universitet 

15/03:  Litteratur. Anders Øster-

gaard, ekstern lektor i 

litteratur, Københavns 

Universitet 

22/03:  Musik. Leif V.S. Balthzersen, 

mag.art. i musikvidenskab, 

tidl. musikchef, Aarhus Sym-

foniorkester 

29/03: Arkitektur. Anders Troelsen, 

professor i arkitektur, Arki-

tektskolen i Aarhus

 

Store tanker om hverdagslivet 

Holdnummer: 2112-062 
Tid: 20/1, 8 onsdage, kl. 17.30-19.15 
Pris: 1075 kr., studerende 565 kr. 

Hvordan forholdt Kierkegaard sig til 

angst? Hvad siger Bibelen om tilgivelse? 

Og hvordan har man i filosofien reflekte-

ret over kærligheden til forskellige tider? I 

denne forelæsningsrække stiller en række 

af landets dygtigste forskere skarpt på 

otte emner, som ikke er spor hverdags-

fjerne, men tæt inde på livet for ethvert 

menneske. Alle har følt længsel, angst og 

vrede, men hvilke tanker har kloge hove-

der gjort sig om disse sjæletilstande gen-

nem tiden? Og kan vi bruge deres tanker 

til noget i dag?

 

20/01:  Længsel. Mogens Pahuus, pro-

fessor 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 idéhi-

storie, Aarhus Universitet 

17/02:  Mod. Poul Poder, lektor i sociolo-

gi, 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 
 
 

Tab, sorg og nyt livsmod 

Holdnummer: 2112-189 
Tid: 6/2, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
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 menne-

ske med relationer og kærlighed til andre 

mennesker. Med tabet følger sorgen, og 

derfor er netop sorgen blevet kaldt kær-

lighedens og tilknytningens dyreste pris. 

Tab og sorg kan skabe stærke ensom-

hedsfølelser. Men ny livsglæde og nyt livs-

mod kan også finde vej til et menneskes 

liv. Få tværfaglige perspektiver på tab, 

sorg og nyt livsmod. 
 
  

Værklæsning: Johannesevangeliet 

Holdnummer: 2112-105 
Tid: 19/1, 5 tirsdage, kl. 17.30-19.15  (OBS: den 2/2 kl. 
19.45-21.30)
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
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 fælles-

skab nærlæser Johannesevangeliet. Bliv guidet 

gennem denne grundlagstekst i vestlig kultur, og få 

vist, hvordan Johannes er en lige så stor historie-

fortæller som fx Markus. Det forventes ikke, at man 

kender til emnet eller har læst værket på forhånd. 

Alle kan være med. 

19/01:  Johannesevangeliet, kapitel 1  
26/01:  Johannesevangeliet, kapitel 2-8 
02/02:  Johannesevangeliet, kapitel 9-12 
09/02:  Johannesevangeliet, kapitel 13-17 
16/02:  Johannesevangeliet, kapitel 18-20 
 
 

Værklæsning: Søren Kierkegaards  
'Kjerlighedens Gjerninger' 

Holdnummer: 2112-012 
Tid: 20/1, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 
Underviser: Kasper Lysemose, postdoc i filosofi, 
Aarhus Universitet 

I 1847 udgav Søren Kierkegaard 'Kjerlighedens 

Gjerninger'. Værket er et af de smukkeste og mest 

udfordrende værker om kærligheden i den euro-

pæiske idéhistorie. For Kierkegaard er den kristne 

kærlighed først og fremmest til stede i handlingen 

– men naturligvis ikke uden at Kierkegaard gør no-

get 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 læser og 

diskuterer uddrag af værket. Det forventes ikke, at 

man kender til emnet eller har læst værket på for-

hånd. Alle kan være med. 

20/01:  Kjerlighedens Gjerninger, side 11-24 
27/01:  Kjerlighedens Gjerninger, side 25-95 
03/02:  Kjerlighedens Gjerninger, side 96-136 
10/02:  Kjerlighedens Gjerninger, side 155-203 
17/02:  Kjerlighedens Gjerninger, side 212-226 
24/02:  Kjerlighedens Gjerninger, side 312-326 
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Jürgen Habermas  
– samtalens tænker 

Holdnummer: 2112-362 
Tid: 3/3, 4 onsdage, kl. 19.30-21.15 
Pris: 595 kr., studerende 325 kr. 

I 2019 udgav den 90-årige Jürgen Habermas 

sit formentlig sidste hovedværk: 'Også en 

filosofiens historie'. Betragter man hele Ha-

bermas' forfatterskab, er det tydeligt, at Ha-

bermas er samtalens tænker. For ham er det 

gennem samtalen, at vi søger indbyrdes for-

ståelse, selvom vi ikke er ens eller enige. Også 

i Habermas' sidste værk er samtalen i fokus. 

Her udvides den til at omfatte religionen. Kom 

med, når vi introducerer Jürgen Habermas på 

baggrund af hans aktuelle udgivelse og tidli-

gere forfatterskab. Bliv klogere på en af de helt 

store, nulevende tænkere.  

03/03:  Teorien om den kommunikative 
handlen: Mulighederne for me-
ningsfuldt menneskeligt samvær. 
Flemming Houe, mag.art. i idéhistorie 

10/03:  Var det de religiøse sprog- og tan-
keformer, der skabte Det Moderne? 
En kritik af Jürgen Habermas’ 'Auch 
eine Geschichte der Philosophie'. 
Steen Nepper Larsen, lektor i uddan-

nelsesvidenskab, Aarhus Universitet 

17/03:  Habermas’ politiske tænkning.  
Heine Andersen, professor emeritus i 

sociologi, Københavns Universitet 

24/03:  Tro og viden: Et hegelsk tema hos 
Habermas. Niels Grønkjær, sogne-

præst og dr.theol. 

 
 

Tre tænkere, ét emne: Sproget 

Holdnummer: 2112-013 
Tid: 6/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Kasper Lysemose, postdoc i filosofi, 
Aarhus Universitet 

Siden Aristoteles har man i den filosofiske 

tradition bestemt mennesket som ‘det sprog-

begavede væsen’. I dag ser vi da også, at den 

menneskelige kommunikation er blevet ver-

densomspændende 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 klassi-

ske og moderne tænkere: Friedrich Nietzsche, 

Martin Heidegger og Giorgio Agamben. 
 
 

Kristendommen  
– hele historien 

Holdnummer: 2112-272 
Tid: 22/2, 5 mandage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 695 kr., studerende 385 kr. 

Kristendommen er næsten 2000 år 

gammel. Den opstod i Israel og Pa-

læstina som én blandt andre nyfor-

tolkninger af antik jødedom. I dag 

bekender mere end 2 milliarder men-

nesker sig til kristendommen, og man 

kan være kristen på mange forskelli-

ge måder. Hvordan gik kristendom-

men fra at blive dyrket af en lille flok 

mennesker omkring Jesus til at være 

verdens største religion? Hvilke ny-

fortolkninger af kristendommen kom 

med reformationerne? Og hvad er 

historien bag den danske folkekirke? 

Tag med på en rejse gennem kristen-

dommens historie fra dens begyndel-

se til vore dage. 

22/02:  Kristendommen bliver 
til. Fra Kristusreligion til 
kristendom. Anders Klo-

stergaard Petersen, lektor i 

religionsvidenskab, Aarhus 

Universitet 

01/03:  Kirkens storhedstid. 
Katolsk kristendom fra 
Romerrigets opløsning 
til etableret europæisk 
civilisation. Ninna Jørgen-

sen, professor emerita i 

kirkehistorie, Københavns 

Universitet 

08/03:  Reformationernes tids-
alder. Konservative og 
radikale nyfortolkninger 
af kristendommen. Ninna 

Jørgensen, professor emerita 

i kirkehistorie, Københavns 

Universitet 

15/03:  Protestantismens og kato-
licismens historie. Carsten 

Bach-Nielsen, lektor i kirke-

historie, Aarhus Universitet 

22/03:  Den danske folkekirke – 
fra 1849 til i dag. Martin 

Schwarz Lausten, professor 

emeritus i kirkehistorie, 

Københavns Universitet 

 
 

Ensomhed, kedsomhed og vemod 

Holdnummer: 2112-185 
Tid: 23/2, 3 tirsdage, kl. 17.15-19.00 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Jørn Henrik Olsen, forfatter, billed-
kunstner og ph.d. i teologi

Er ensomhed, kedsomhed og vemod noget, vi 

skal bekæmpe og forsøge at komme til livs? El-

ler er der andre måder at begribe og håndtere 

disse i høj grad aktuelle fænomener og følel-

ser på? Kan tristhed og vemod 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 mulighe-

der. Forelæsningsrækken er baseret på bøger-

ne 'Den blå ild: Ensomhedens længsel og skøn-

hedens smerte' (2016), 'Den brudte skønhed: 

Essays om sorg, melankoli og kunst' (2018) og 

'Lystid i mørket: Essays om sorg, ensomhed og 

livsmod' (2019). 

23/02:  Ensomhedens og kedsomhedens 
problem og væsen 

02/03:  Kedsomhed og vemod som kulturelle 
magtfaktorer

09/03:  Ensomhed, kedsomhed, vemod – og 
kreativitet

 
 

Michel Foucault 

Holdnummer: 2112-188 
Tid: 27/2, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Nicolai von Eggers Mariegaard, post-
doc i idéhistorie, Aarhus Universitet og Kingston 
University 

Michel Foucault er blandt det 20. århundredes 

mest indflydelsesrige og betydningsfulde tæn-

kere. 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 arbej-

de og politiske engagement.  
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Jesus i den tidlige 
kristendom 

Holdnummer: 2112-011 
Tid: 20/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Anders-Christian Lund 
Jacobsen, professor MSO i teologi, 
Aarhus Universitet 

Hvem var Jesus ifølge de første 

kristne? Evangelierne tegner meget 

forskellige billeder af Jesus. Var han 

Guds søn, som blev født i menne-

skeskikkelse af Jomfru Maria? Var 

han tømreren fra Nazareths søn, der 

havde særlige guddommelige evner? 

Var han det evige guddommelige 

skaberord, der blev født som menne-

ske i den verden, som han selv havde 

skabt? For Paulus er det interessante 

ikke Jesu liv. Han fokuserede ude-

lukkende på den korsfæstede og op-

standne Kristus. Den Jesus, vi møder 

i påsken. I århundrederne efter Jesu 

død er forestillingerne om Jesus ble-

vet endnu mere mangfoldige. Indled 

påsken med et nyt blik på, hvem Je-

sus var. 
 
 

Filosofi og fællessang:  
Det meningsfulde liv 

Holdnummer: 2112-277 
Tid: 24/3, 1 onsdag, kl. 17.30-19.30 
Pris: 255 kr., studerende 170 kr. 
Undervisere: Cecilie Eriksen, filosof og 
forfatter, og David Mondrup, højskole-
lærer og musiker 

”Vi føler, at selv om alle mulige viden-

skabelige spørgsmål er besvarede, er 

vores livsproblemer slet ikke berørt.” 

Ordene tilhører den ofte fortvivlede 

filosof Ludwig Wittgenstein. Men hvis 

vores livsproblemer ikke finder svar 

gennem videnskaben, hvad handler 

de så om? Wittgensteins svar er, at de 

handler om livets mening. Spørgsmå-

let er nu, hvordan vi får løst proble-

merne med livets mening, hvis natur-

videnskaben ikke er til nogen hjælp. 

I selskab med den danske sangskat, 

tænkere fra moralfilosofien og bogen 

'Det meningsfulde liv' leder vi efter 

svar. Kom med til en aften, hvor in-

tellekt, følelser og fællesskab bliver 

næret gennem sang og forelæsning 

om ét samlet emne. Syng i vilden sky 

eller med et sagte pip – alle er vel-

komne!  
 
 

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. 
Tilrettelægger: Jørn Borup, lektor i religionsvidenskab, 
Aarhus Universitet 

Religioner har eksisteret siden tidernes morgen, da 

mennesket altid har skabt religiøse forestillinger. Også 

i dag fylder religionerne en stor del af verdensbilledet. 

Men mennesket, verden og samfundet ændrer sig – og 

det samme gør religionerne og den måde, de dyrkes på. 

Religioner tilpasser og udvikler sig forskelligt. For selv-

om der er mange ligheder mellem de enkelte religioner, 

er der mindst lige så mange forskelle.

06/04:  Religion og religionstyper. Hans Jørgen Lun-

dager 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 religionsviden-

skab, Aarhus Universitet 

27/04:  Kristendom. Anders Klostergaard Petersen, 

lektor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet 

04/05:  Islam. Thomas Brandt Fibiger, lektor i religions-

videnskab, Aarhus Universitet 

 
 

 

At synge sammen giver glæde og 
fællesskab. Her til morgensang under 
Århundredets Festival. I foråret skal vi 
synge sammen til 'Filosofi og fælles-
sang: Det meningsfulde liv'. Se side 47. 
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Tysk filosofi – fra oplysningstiden 
til det 20. århundrede 

Holdnummer: 2112-276 
Tid: 6/4, 8 tirsdage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 1075 kr., studerende 565 kr. 

"Tyskerne – man kaldte dem engang for tæn-

kernes folk: Tænker de overhovedet længere?” 

Sådan spørger Nietzsche på tærsklen til det 

20. århundrede. Men står det mon så grelt til 

med ånden 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 Corne-

lia Ploug, ph.d.-studerende i filosofi, 

Roskilde Universitet 

20/04:  Friedrich Nietzsche: Fornuftsmistan-
ke. 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 Hork- 
heimer: 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 antro-
pologi. Kasper Lysemose, postdoc i 

filosofi, Aarhus Universitet 

 
 

Græsk filosofi og 
kristendom

Holdnummer: 2112-445
Tid: 7/4, 6 onsdage, kl. 19.45-21.30
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.
Underviser: Bjørn Rabjerg, adjunkt i 
religionsfilosofi, Aarhus Universitet

Filosofi og religion kan opfattes som 

to adskilte størrelser, hvor én ting er 

en filosofisk undersøgelse af, hvad 

verden er, og hvordan verden er ind-

rettet, imens en anden ting er den jø-

disk-kristne forestilling om Gud. Men 

i senantikken blev den græske kultur 

erstattet af en kristen religiøsitet, og 

i denne proces kom filosofien og reli-

gionen i tæt kontakt med hinanden, 

fordi kirkefædrene indoptog dele af 

grækernes filosofiske tankegods – og 

det på trods af, at de kristne betrag-

tede den græske kultur som hedensk. 

Bliv klogere på hovedpunkterne i den 

vestlige åndhistoriske udvikling, når 

vi introducerer den græske antikke 

filosofi, hvordan katolicismen opstod 

som en syntese mellem græsk tænk-

ning og kristendommen, og hvorfor 

Luther på mange måder opfattede 

kristendommen som et brud med den 

græske filosofi og fornuftsdyrkelse.

07/04: Den førsokratiske filosofi
14/04: Platon og Aristoteles
21/04: Den græsk-kristne syntese: 

Augustin
28/04: Den græsk-kristne syntese: 

Thomas Aquinas
05/05: Luthersk protestantisme
12/05:  Det 20. århundredes prote-

stantisme

Hvad enhver bør vide  
om filosofi 

Holdnummer: 2112-187 
Tid: 12/4, 6 mandage, kl. 17.30-19.15 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 

For de gamle grækere opstod filosofien af en 

beundrende undren over den verden, de leve-

de 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 menne-

ske bør jeg være? Få indblik i filosofiens væ-

sentligste discipliner, betydeligste tænkere og 

vigtigste tanker.

12/04:  Det værende: Aristoteles, Immanuel 
Kant og Martin Heidegger. Søren 

Gosvig Olesen, lektor i filosofi, Køben-

havns Universitet 

19/04:  Erkendelse: René Descartes, David 
Hume og Immanuel Kant. Hans Fink, 

docent emeritus i filosofi, Aarhus 

Universitet 

26/04:  Eksistens: Sokrates, Søren Kierke-
gaard 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 Blumen-
berg. Kasper Lysemose, postdoc i 

filosofi, Aarhus Universitet 
 
 

 

Se verden fra forskellige vinkler. Her 
bioetiker Mikey Gjerris i samtale med 
professor i agroøkologi Jørgen E. 
Olesen om fremtidens fødevarer. Mød 
Gjerris til 'Skildpaddetanker' side 52 
og 'Eftertanker' side 53.
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Den gådefulde bevidsthed 

Holdnummer: 2112-344 
Tid: 12/4, 4 mandage, kl. 19.30-21.15 
Pris: 595 kr., studerende 325 kr. 
Underviser: Rasmus Thybo Jensen, 
ph.d. i filosofi 

Bevidsthed er en forudsætning for, at 

vi kan tænke, føle og gøre ting med 

vilje. Men når vi først begynder at 

tænke over, hvad bevidsthed er, bli-

ver vi nemt viklet ind i paradokser. 

Kræver bevidsthed fx, at den, som 

er bevidst, er bevidst om at være be-

vidst? Er bevidstheden inde i hove-

det, og hvis den er, hvordan kan vores 

bevidste sanseoplevelser så alligevel 

give os viden om den ydre verden? 

Kan bevidsthed og krop adskilles, 

eller er bevidsthedstilstande måske 

simpelthen bare hjernetilstande? Og 

hvordan ved vi overhovedet, at der 

findes andre bevidstheder end vores 

egen? Forelæsningerne vil tage ud-

gangspunkt i bogen 'Bevidsthedens 

Fænomenologi' (Gyldendal 2010), 

men undervejs vil vi også inddrage 

klassiske filosoffer som Descartes, 

Hume og Kant. 

12/04:  Bevidsthed og selvbevidst-
hed  

19/04:  Krop og bevidsthed 
26/04:  Bevidsthed om verden
03/05:  Bevidsthed om andre 

bevidstheder
 
 

Koranen 

Holdnummer: 2112-343 
Tid: 12/4, 3 mandage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Jørgen Bæk Simonsen, lek-
tor, dr. phil i islamstudier, Københavns 
Universitet

Islam og de fem søjler, profeten 

Muhammed, moskeer, Mellemøsten, 

martyrdøden, sharialovgivning, tør-

klæder, terrorisme, tegningekrisen, 

det osmanniske imperium, arabisk 

arkitektur, hellige krige og krigere. 

Islam har gennem de seneste år væ-

ret et emne, som mange har stærke 

holdninger til, men sjældnere en dy-

bere viden om. I centrum af islam står 

Koranen. Få indblik i, hvad Koranen 

egentlig er, hvilken historisk og kul-

turel kontekst teksten er skrevet i, og 

hvilken betydning den har i dag.  
 
 

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. 
Sted: Frue Plads lige over for Universitetsbyg-
ningens hovedindgang
Underviser: Joakim Garff, lektor og centerleder, 
Søren Kierkegaard Forskningscenteret 

Kierkegaard kendte byen som sin egen bukse-

lomme. Befolket med fortrinlige studieobjekter 

af snart sagt enhver slags – gale og geniale, 

plebejere og aristokrater, finansfyrster og tig-

gere – blev København for Kierkegaard et pul-

serende psykologisk eksperimentarium, hvor-

fra han vendte beriget hjem til sin skrivepult 

med situationer og stemninger, som han fast-

holdt i sine dagbøger. Det var i disse gader, han 

gik sig sine bedste tanker til under devisen: 

Når blot man bliver ved at gå, så går det nok. 

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. 
 
 

Hegel for et større publikum – 
oplev Rune Lykkeberg 

Holdnummer:  2112-439
Tid: 19/5, 1 tirsdag, kl. 17.30-19.00 
Pris: 195 kr., studerende 145 kr. 
Bog: Mulighed for særpris hos forlaget via holdsi-
den på fuau.dk
Underviser: Rune Lykkeberg, chefredaktør, 
Dagbladet Information 

Den tyske filosof Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel har betydet så meget for vores forestil-

linger om modernitet, historie og fremskridt, 

at vi alle er hegelianere – de fleste af os ved 

det bare ikke. Hegel ville udvikle et filosofisk 

system, som skulle begribe hele hans tid i tan-

ker, men det er også med Hegel, at vi kan få 

greb om vores egen samtid. Få mulighed for 

at forstå Hegel helt forfra i selskab med Rune 

Lykkeberg. Aftenen tager udgangspunkt i ud-

givelsen ’Hegel for et større publikum’ (Infor-

mations Forlag). 
 
 

Gå dig klog – filosofisk 
byvandring 

Holdnummer:  2112-434
Tid: 5/6, 1 lørdag, kl. 13.00-15.30 
Pris: 195 kr., studerende 145 kr.
Sted: Østbanegade ved Nordhavn Station  
Underviser: Carsten Fogh Nielsen, ekstern lektor 
i filosofi, Syddansk Universitet 

Vandring og byliv har for mange filosoffer væ-

ret både et redskab til at finde inspiration og 

en arena at filosofere på. Filosoffer som Sokra-

tes, Kant, Kierkegaard, Sartre og Rousseau har 

alle vandret rundt i byens gader for at debat-

tere filosofi med andre af byens borgere og for 

at bevæge tankerne og få sat gang i samspillet 

mellem krop og sind. Vær med, når Folkeun-

iversitetet i selskab med filosof Carsten Fogh 

Nielsen sætter farten ned og drager på filoso-

fisk byvandring. Kom med på en tur rundt i det 

up-and-coming kvarter, Nordhavnen, samtidig 

med at vi sætter fokus på, hvad byen kan og 

har betydet for tænkningen. 
 
 

Kierkegaard og Løgstrup  
– Danmarks store 
eksistenstænkere 

Holdnummer: 2112-127 
Tid: 24/6, 1 torsdag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Bjørn Rabjerg, adjunkt i religionsfilo-
sofi, Aarhus Universitet 

Søren Kierkegaard og K.E. Løgstrup er to af 

Danmarks største eksistenstænkere og kultur-

kritikere. Deres tanker om kultur, kristendom 

og menneskeliv finder sted på et filosofisk 

og teologisk grundlag. Men der er også uni-

verselle 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 forskel-

lig. Selvom Løgstrup starter stærkt påvirket af 

Kierkegaard, udvikler han sig til en af Kierke-

gaards største kritikere. Begge er de interes-

serede i at forstå menneskets eksistens, men 

Løgstrup vender sig imod den eksistentialis-

me, som Kierkegaard har spillet en rolle for. 
 
 

Få viden lige ind i 
ørerne. Lyt til forskerne 
i Radio4 og som podcast 
i vidensprogrammerne 
’Kraniebrud’ og ’Vildspor’ 
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Et menneske af kvalitet 

Holdnummer: 2122-030 
Tid: 6/9, 6 mandage, kl. 17.15-19.00 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 

Siden antikken har filosoffer, teologer og tæn-

kere funderet over menneskelivets værdi. De 

har overvejet, hvilke dyder vi bør stræbe efter. 

Både for at skabe gode relationer til kollega-

er, 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.  

06/09:  Dannelse. Carsten Fogh Nielsen, 

ekstern lektor i filosofi, Syddansk 

Universitet 

13/09:  Empati. Anders Dræby, ph.d. i eksi-

stentiel terapi, cand.mag. i idéhistorie 

og filosofi, master i humanistisk 

sundhedsvidenskab 

20/09:  Generøsitet. Kasper Lysemose, post-

doc i filosofi, Aarhus Universitet 

27/09:  Taknemmelighed. Anders Dræby, 

ph.d. i eksistentiel terapi, cand.mag. i 

idéhistorie og filosofi, master i huma-

nistisk sundhedsvidenskab 

04/10:  Mod. Hans Fink, docent emeritus i 

filosofi, Aarhus Universitet 

11/10:  Myndighed. Carsten Fogh Nielsen, 

ekstern lektor i filosofi, Syddansk 

Universitet 

 
 

Gå dig klog  
– i Grundtvigs fodspor 

Holdnummer: 2122-093 
Tid: 26/8, 1 torsdag, kl. 15.30-17.30 
Pris: 195 kr., studerende 145 kr. 
Sted: Vor Frue Kirke, Hovedindgangen 
ved Nørregade 
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 men-

neskeliv og var vidne til et samfund 

i voldsom forandring. Følg med på 

byvandring i Grundtvigs fodspor, og 

få et indblik i politikeren, folkeoplyse-

ren, præsten og digteren. 

 

 

Gå dig klog  
– filosofisk vandretur 

Holdnummer: 2122-021 
Tid: 29/8, 1 søndag, kl. 13.00-15.00 
Pris: 195 kr., studerende 145 kr. 
Sted: Foran Dronning Louises Thehus, 
Ved Slotshaven 12 (det stråtækte hus for 
enden af stien) 
Underviser: Carsten Fogh Nielsen, 
ekstern lektor i filosofi, Syddansk 
Universitet 

Vandring har for mange filosoffer 

været et redskab til at finde inspi-

ration. Filosoffer som Kant, Kierke-

gaard, Nietszche og Rousseau har 

alle vandret rundt i naturen og byen 

for at bevæge tankerne og få sat 

gang i samspillet mellem krop og 

sind. Vær med, når Folkeuniversitetet 

i selskab med filosof Carsten Fogh 

Nielsen sætter farten ned og drager 

på en filosofisk vandretur i smukke 

omgivelser ved Bernstorff Slotsha-

ve. Lær, hvordan man tænker og får 

idéer på farten. Vær med, når vi filo-

soferer over sprogets forunderlighed, 

over hvor naturen slutter og kulturen 

begynder, og over vores ansvar for 

at passe på naturen. Bliv klogere på 

samspillet mellem filosofi, natur, kul-

tur, etik, sprog, krop og bevægelse på 

en eftermiddag med tænksom filoso-

fisk vandring. 
 
 

Mytologier 

Holdnummer: 2122-026 
Tid: 7/9, 6 tirsdage, kl. 17.15-19.00 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 

Mytologier gav svar på livets store spørgsmål 

og fortæller hermed en vigtig historie om for-

tidens verdensbilleder. Historiens mytologier 

giver ikke længere mennesket svar på, hvor-

dan verden hænger sammen, men de giver et 

perspektiv på menneskets behov for menings-

fulde forklaringer. Vær med, når de store myto-

logier introduceres. Få et indblik i deres udbre-

delse, deres historie og deres forklaringer på 

verdens konflikter, skabelse og undergang – 

og forstå fortidens mytologier i sammenhæng 

med kristendommens fortællinger og noget af 

nyere tids litteratur.  

07/09:  Indledning: Kristendom og mytologi 
– samme eller to forskellige ting? 
Anders Klostergaard Petersen, lektor i 

religionsvidenskab, Aarhus Universitet 

14/09:  Ægyptisk mytologi. Louise Alkjær, 

cand.mag. i Ægyptologi 

21/09:  Græsk mytologi. Chr. Gorm Tortzen, 

lektor emeritus, cand.mag. i græsk og 

latin

28/09:  Romersk mytologi. Jakob Munk Høj-

te, ekstern lektor, klassisk arkæologi, 

Aarhus Universitet 

05/10:  Nordisk mytologi. Jens Peter Schjødt, 

professor i religionshistorie, Aarhus 

Universitet 

12/10:  Litteratur er det modsatte af myte. 
Hans Hauge, lektor emeritus i nordisk 

sprog og litteratur, Aarhus Universitet 

 
 

 

PåpPåBevæg din krop, og sæt tankerne i 
bevægelse, som til filosofisk stand up 
paddling under Hearts & Minds Festi-
val. Tag med på filosofisk vandretur 
med filosof Carsten Fogh Nielsen, s. 50.
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Livet og døden  
i de store religioner 

Holdnummer:  2122-249
Tid: 7/9, 4 tirsdage, kl. 17.30-19.15 
Pris: 595 kr., studerende 325 kr. 
Tilrettelægger: Jørn Borup, lektor i religionsvi-
denskab, Aarhus Universitet 

Spørgsmålene om, hvad menneskelivet inde-

bærer, og hvad der sker med det enkelte men-

neske efter døden, har optaget mennesker på 

tværs af alle tidsaldre, og det er netop spørgs-

mål som disse, som religionerne har budt ind 

med svar på. I denne forelæsningsrække spør-

ger vi verdensreligionerne om de helt store 

spørgsmål i tilværelsen: Hvor kommer vi fra? 

Hvor skal vi hen? Hvad er meningen med livet? 

Og hvorfor er der ondskab og død? Hvad giver 

værdi her i livet og hinsides det jordiske liv? 

Hvordan skal man selv være et godt menneske, 

og hvilken rolle spiller religiøse ideer, praksis-

former og tilhørsforhold? Bliv konfronteret med 

livet på godt og ondt, når vi præsenterer ver-

densreligionernes forskellige svar og forestillin-

ger om menneskelivet og livet efter døden.

07/09:  Hinduisme. Marianne Qvortrup 

Fibiger, lektor i religionsvidenskab, 

Aarhus Universitet

14/09:  Buddhisme.  Jørn Borup, lektor i reli-

gionsvidenskab, Aarhus Universitet

21/09:  Kristendom.  Tina Langholm Larsen, 

ekstern lektor i religionsstudier, Syd-

dansk Universitet

28/09:  Islam.  Thomas Brandt Fibiger, lektor i 

religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Straffens filosofi 

Holdnummer: 2122-092 
Tid: 8/9, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 
Underviser: Thomas Østergaard, cand.mag. i 
filosofi 

Hvad skal vi stille op med de mennesker, der 

begår kriminalitet? Det nærliggende svar er, at 

de skal straffes, men dette rejser nye spørgs-

mål: Hvor mildt eller strengt skal der straffes 

for forskellige typer kriminalitet, og hvad vil 

vi opnå med at straffe? Disse spørgsmål brin-

ges jævnligt på banen i massemedierne ifm. 

enkeltsager som fx Raket-Madsen i Danmark, 

men diskussionen bliver ofte sensationalistisk, 

unuanceret og følelsesladet. Bliv introduceret 

til de vigtigste aspekter af diskussionen om 

straf, og få et bedre og mere rationelt grund-

lag for at tage stilling til strafproblematikken. 

Rækken tager udgangspunkt i bogen 'Straf-

fens filosofi – en kritisk indføring i debatten' 

(Syddansk Universitetsforlag 2018) 

 
 

Filosofiens hovedværker: 
Simone de Beauvoirs  
'Det andet køn'

Holdnummer:  2122-211
Tid: 8/9, 6 onsdage, kl. 17.30-19.15 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 
Underviser: Mia Skjold Tvede Henrik-
sen, ph.d. i pædagogisk filosofi, Aarhus 
Universitet 

"Man fødes ikke som kvinde, man 

bliver det." Sådan skrev Simone de 

Beauvoir i sit banebrydende me-

sterværk 'Det Andet Køn' fra 1949. 

Med afsæt i værket stiller vi skarpt 

på centrale temaer i feministisk fi-

losofi: Hvad er køn? Hvilken rolle 

spiller kroppen? Og hvad vil det sige 

at kalde kønnet en ‘konstruktion’? 

Hvorfor befolkes den filosofihisto-

riske kanon næsten udelukkende af 

mænd? Hvordan former sproget vo-

res forestillinger og liv som kønnede 

væsner? Og hvordan præger kønnet 

vores erkendemuligheder?

 

 

Den gådefulde søvn 

Holdnummer: 2122-091 
Tid: 13/9, 2 mandage, kl. 19.30-21.15 
Pris: 355 kr., studerende 205 kr. 
Underviser: Marie Møller Kristensen, 
cand.mag. i filosofi og skribent 

Vi bruger omkring en tredjedel af 

vores liv på at sove, men for viden-

skaben er søvnen stadig noget af en 

gåde. Vores søvn er en sammensat 

størrelse, der både er naturlig og 

påvirket af kultur og samfund. Få et 

indblik i, hvordan vi har opfattet søvn 

gennem historien, og i søvnens for-

hold til natur, arbejde og videnskab. 

Bliv nysgerrig på den gådefulde søvn 

og på forskellige epokers forsøg på at 

forstå og kontrollere søvnen. 

 

 

Vågn op til livet 

Holdnummer: 2122-028 
Tid: 14/9, 4 tirsdage, kl. 19.30-21.15 
Pris: 595 kr., studerende 325 kr. 
Underviser: Anders Dræby, ph.d. i eksistentiel 
terapi, cand.mag. i idéhistorie og filosofi, master i 
humanistisk sundhedsvidenskab 

Hvordan skal man leve sit liv for, at det bliver 

godt? Vores kultur er præget af en forestilling 

om, at vi opnår et godt liv ved at få oplevelser, 

tjene penge, forbruge, præstere og få social 

anerkendelse. Men stadig flere af os føler, at 

vores måde at leve på virker lidt som at gå i 

søvne. Mange af os savner et mere menings-

fuldt og fyldestgørende liv. Den østlige og 

vestlige filosofi indeholder et tidløst budskab 

om, at vi kan vågne op til et andet og bedre liv. 

Hvis vi forholder os bevidst til vores livsvilkår, 

kan vi nemlig få en mere menneskelig tilværel-

se. Forelæsningsrækken tager udgangspunkt i 

bogen 'Livskunsten – filosofien om at vågne op 

til livet' (Akademisk Forlag 2018). 
 
 

Hvorfor har vi de værdier, vi 
har? En indføring i Nietzsches 
'Moralens genealogi'

Holdnummer: 2122-090 
Tid: 2/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Kasper Lysemose, postdoc i filosofi, 
Aarhus Universitet 

Nietzsche spurgte ikke om, hvad der er godt, 

og hvad der er ondt? Han stillede sig en for 

moralfilosofiens ny type mere hårdtslående 

spørgsmål: Hvorfor har vi de værdier, vi har? 

Hvem har haft brug for at skabe dem? Og hvad 

er de siden hen blevet anvendt til? Bliv klogere 

på, hvordan det er lykkedes at opdrætte et væ-

sen som mennesket, og få en grundig indføring 

i et af Nietzsches betydeligste værker. 

 

 

Tre tænkere, ét emne: Fællesskab 

Holdnummer: 2122-089 
Tid: 9/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Kasper Lysemose, postdoc i filosofi, 
Aarhus Universitet 

Fællesskab er et evigt aktuelt emne. De kriser, 

der præger vor tid – finanskrise, flygtningekri-

se, unionskrise, miljøkrise, pandemikrise – ud-

fordrer på forskellig vis vores fællesskaber. Det 

foranlediger os til helt fundamentalt at spørge: 

Hvem er vi? Hvad udgør et fællesskab? Hvad 

vil det overhovedet sige at være sammen? Få 

perspektiv på fællesskabet med de tre klas-

siske tænkere: Aristoteles, Immanuel Kant og 

Søren Kierkegaard. 
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Alderdommens  
filosofiske livskunst

Holdnummer:  2122-247
Tid: 10/10, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Anders Dræby, ph.d. i 
eksistentiel terapi, cand.mag. i idéhi-
storie og filosofi, master i humanistisk 
sundhedsvidenskab 

Vi kan have brug for hjælp, når vi 

nærmer os livets sidste fase. I dag 

bliver stadig flere af os nemlig gamle 

i en kultur, der mere og mere forher-

liger ungdommen. Samtidig lever vi i 

en teknologisk tidsalder, der har til-

sidesat alderdommens visdom, og vi 

mangler gode visioner for at ældes. 

Men der er hjælp at hente hos for-

tidens filosoffer og åndelige lærere, 

der var optagede af, hvordan man 

får en god alderdom. Den bør nemlig 

være den bedste periode i livet, som 

er fyldt med ro og visdom. Kom med 

denne weekend, hvor vi tager på en 

rejse gennem alderdommens filosofi-

ske livskunst og møder blandt andre 

Epikur, Cicero og Østens visdomstra-

ditioner. Deres indsigter er lige så 

relevante i dag for de danskere, der 

er gamle eller bare på vej til at blive 

ældre.

Skildpaddetanker  
– banale sandheder om 
fødsel, død og det utrolige 
liv ind imellem 

Holdnummer: 2122-027 
Tid: 12/10, 1 tirsdag, kl. 19.45-21.30 
Pris: 195 kr., studerende 145 kr. 
Underviser: Mickey Gjerris, cand.
theol., lektor i bioetik, Københavns 
Universitet 

Vi lever med små og store historier i 

vores liv for at kunne holde det hele 

ud. Der er vores egne små historier 

om meningsfyldte øjeblikke og men-

neskelige relationer, der for en stund 

kan give det hele mening. Og så er der 

de store historier, som vi sætter os 

selv ind i – historier om Gud, kosmos, 

arten, slægten og ideologierne. Alle 

historierne trues konstant af dødens 

og tilfældighedens meningsløshed og 

gør det til en udfordring at fastholde 

meningsfuldheden. Foredraget tager 

udgangspunkt i bogen 'Skildpadde-

tanker ' (Jensen & Dalgaard 2017) .
 

Eftermiddage i Park Bio 
på Østerbro: Filosofiens 
mesterværker 

Holdnummer: 2122-088 
Tid: 26/10, 8 tirsdage, kl. 12.15-14.00 
Pris: 1075 kr., studerende 565 kr. 
Sted: Park Bio, Østerbrogade 79 
Underviser: Kasper Lysemose, postdoc i filosofi, 
Aarhus Universitet 

Filosofien vrimler med store tanker nedskrevet 

i et utal af filosofiske værker. Alligevel dukker 

nogle værker oftere op end andre. Hvorfor? 

Fordi de er i en klasse for sig! Disse filosofiske 

mesterværker har det med at overleve deres 

fortolkninger og være en uudtømmelig kilde til 

menneskets forsøg på at forstå sig selv og sin 

verden. Platons idéer, Descartes' cogito, Kants 

kritik og Heideggers værensspørgsmål er alle 

eksempler på sådanne store tanker i filosofien, 

som vi ikke bare har bag os, men stadig i høj 

grad foran os. Bliv indført i – og udfordret af – 

en perlerække af filosofiens mesterværker. 

26/10:  Platon – Staten 
02/11:  Aristoteles – Den niko- 

makhæiske etik 
09/11:  Augustin – Bekendelser 
16/11:  René Descartes – Metafysiske  

meditationer 
23/11:  Immanuel Kant – Kritik af den  

rene fornuft 
30/11:  Søren Kierkegaard – Kjerlighedens 

Gjerninger 
07/12:  Friedrich Nietzsche – Moralens  

genealogi 
14/12:  Martin Heidegger – Væren og tid 
 
 

Det Nye Testamente 

Holdnummer: 2122-087 
Tid: 26/10, 5 tirsdage, kl. 17.30-19.15 
Pris: 695 kr., studerende 385 kr. 
Underviser: Troels Engberg-Pedersen, professor 
i teologi, Københavns Universitet 

Bibelen er et komplekst værk, som er blevet 

læst, genlæst og nyfortolket af generationer 

af teologer med store konsekvenser for os alle. 

Den har været lærebog, støtteskrift og sam-

fundsindretter gennem årtusinder af vestlig 

kulturhistorie og er derfor måske det vigtigste 

litterære og religiøse værk de sidste 2000 år. 

Dyk helt ned i Bibelen, og føj forskningsmæssig 

indsigt til umiddelbar forståelse, når vi stiller 

skarpt på Det Nye Testamente i selskab med 

professor i teologi Troels Engberg-Pedersen. 

 

Filosofihistorie  
– fra år 1900 til i dag 

Holdnummer:  2122-241
Tid: 27/10, 8 onsdage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 1075 kr., studerende 565 kr. 

Forelæsningerne præsenterer nogle af de 

største og mest betydelige filosoffer, der har 

eksisteret. Den historiske periode, som stræk-

ker sig fra 1900 til i dag, byder på mange afgø-

rende filosofiske idéer og tanker. Lær at forstå 

de filosofiske teorier og mennesket bag dem, 

når vi gennemgår en perlerække af historiens 

filosofiske tænkere. Bliv nysgerrig på sproget, 

idéhistorien, teologien, kønnet og meget mere, 

når vi præsenterer de tanker, der har været 

med til at forme vores samfund, som det ser 

ud i dag.  

27/10:  Martin Heidegger: Væren i verden 

– filosofiens muligheder efter Guds 
død. Morten Sørensen Thaning, lektor 

i filosofi, Copenhagen Business School 

03/11:  Ludwig Wittgenstein: Sprog, verden, 
livsform. Lars Bo Gundersen, lektor i 

filosofi, Aarhus Universitet 

10/11:  Jean-Paul Sartre: Eksistensen går 
forud for essensen – om menneskets 
radikale frihed. Kresten Lunds-

gaard-Leth, adjunkt i anvendt filosofi, 

Aalborg Universitet 

17/11:  Simone de Beauvoir: Frigørelse 
og køn. Cæcilie Varslev-Pedersen, 

ph.d. i filosofi, New School for Social 

Research 

24/11:  Hannah Arendt: Menneskets vilkår 
og totalitarismen. Anders Dræby, 

ph.d. i eksistentiel terapi, cand.mag i 

idéhistorie og filosofi, master i huma-

nistisk sundhedsvidenskab

01/12:  Michel Foucault: Videnskabshistorie, 
magtanalytik og subjektivering.  
Lars Thorup Larsen, lektor i stats-

kundskab, Aarhus Universitet 

08/12:  Jürgen Habermas: Vægten af det 
bedre argument. Heine Andersen, 

professor emeritus i sociologi, Køben-

havns Universitet 

15/12:  Judith Butler og Alenka Zupančič: 
Væren, politik og seksualitet.  
Rasmus Ugilt, postdoc i filosofi, Aar-

hus Universitet 
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Eksistentialismens store tænkere 

Holdnummer: 2122-086 
Tid: 28/10, 6 torsdage, kl. 19.30-21.15 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 
Underviser: Kresten Lundsgaard-Leth, adjunkt i 
anvendt filosofi, Aalborg Universitet 

Kom tæt på seks af filosofihistoriens største 

eksistenstænkere, som på hver deres måde 

forsøgte at stille os til regnskab for tilværelsens 

vanskeligste spørgsmål: Hvem er jeg? Hvad er 

mennesket for en størrelse? Og hvordan kan vi 

leve et menneskeligt liv, der er værd at leve? 

Denne forelæsningsrække vil se på, hvordan 

de største tænkere inden for eksistentialismen 

gentænker det sokratiske grundspørgsmål 

om, hvad menneskelivet (altså 'eksistensen') 

er. Med udgangspunkt i eksistentialisternes 

fokus på fænomener som ironi, angst, medli-

denhed, moral, samvittighed og dét at vælge 

på forskellig vis vil det blive fremhævet, hvad 

det vil sige, at vi ikke kan forstå det eksiste-

rende menneskes afgørende udfordringer, hvis 

vi ikke forstår, at eksistensens grundlæggende 

vilkår er frihed. 

28/10:  Sokrates 
04/11:  Søren Kierkegaard
11/11:  Arthur Schopenhauer
18/11:  Friedrich Nietzsche
25/11:  Martin Heidegger
02/12:  Jean-Paul Sartre
 
 

Paulus

Holdnummer:  2122-220
Tid: 30/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.mag. 
i historie og oberstløjtnant

Paulus' breve er de første skrifter overhovedet, 

der kendes om Jesus, hans virke og årtierne, 

som fulgte efter hans død. Med lidenskab og 

voldsomt engagement sætter Paulus sig ind 

for den nye tro – hyppigt i strid med egne tros-

fæller – mens han utrætteligt rejser, forkynder, 

sætter i værk, skriver, fordømmer, formaner, 

opmuntrer og stifter nye menigheder overalt, 

hvor han kommer frem. Man kan med rette 

sige, at uden en Paulus ville Jesusbevægelsen 

næppe have frigjort sig fra jødedommen og  

være blevet til det, den jo blev: en verdens-

religion. Vi vil se på personen Paulus, hans 

skrifter, Apostlenes gerninger – som netop har 

ham som hovedpersonen – samt undersøge 

mulighedsbetingelserne for, at den nye tro fik 

sit gennembrud i Imperium Romanum. Du må 

meget gerne medbringe Det Nye Testamente.

Eftertanker: Forskeren og 
hospitalspræsten om håb

Holdnummer:  2122-253
Tid: 6/12, 1 mandag, kl. 17.30-19.15
Pris: 195 kr., studerende 145 kr.
Undervisere: Mickey Gjerris, cand.
theol. og lektor i bioetik, Københavns 
Universitet, og Lotte Blicher Mørk,  
hospitalspræst på Rigshospitalet

Det er ikke nemt at være menneske. 

Der er så meget at forholde sig til, 

så meget ansvar at løfte, så mange 

bekymringer at bekymres over og så 

meget sorg at bære. Både ens egen 

og ens elskedes eksistens er truet fra 

begyndelsen. Livet er udskudt død, 

som Løgstrup sagde. Og rundtom-

kring kollapser økosystemerne, kli-

maet forandres, og arterne forsvinder 

i et tempo, så biologerne taler om den 

6. masseuddøen. Hvordan kan man i 

den situation bevare håbet og for-

standen uden enten at flygte fra det 

hele i informationssamfundets strøm 

af ligegyldigheder eller bukke under 

for en lurende kynisme, hvor man 

fornægter selv de glimt af glæde, der 

måtte komme på ens vej, fordi man 

kun alt for godt ved, at det kun er et 

glimt? Det er spørgsmål som disse, 

som hospitalspræsten Lotte Blicher 

Mørk og etikeren Mickey Gjerris har 

sat hinanden og publikum stævne for 

at samtale om. Ikke for at få ret, men 

for at blive klogere på, hvordan man 

kan leve sit liv på en måde, så man 

på en gang ser virkeligheden i øjnene 

og tør tage imod sit liv med glæde og 

taknemmelighed.

Techne: Teknologi og kunst fra 
stenalderen til i dag 

Holdnummer: 2122-031 
Tid: 4/11, 2 torsdage, kl. 17.15-19.00 
Pris: 355 kr., studerende 205 kr. 
Underviser: Marie Møller Kristensen, cand.mag. 
i filosofi og skribent 

Menneskenes historie er også teknologiernes 

historie, der begyndte i stenalderen med red-

skaber og kunst og fortsatte med skrifttegn og 

stadigt mere avancerede apparater og maski-

ner. I dette forløb vil vi foretage nogle nedslag 

i vores teknologihistorie fra de første menne-

sker og op til i dag. Vi skal se på tidlige men-

neskeskabte redskaber og kunstværker, på op-

findelsen af skrift forskellige steder i verden og 

på moderne computerteknologier. Få et indblik 

i, hvordan både gamle og nye teknologier udvi-

der vores erkendelse og hukommelse, hvordan 

vi oplever verden og lever gennem teknologier. 

Forløbet tager afsæt i bogen 'Skrift – fra bille-

der til bits' (Mindspace 2020).  

 

 

Filosofien bag mindfulness: 
Udslettelse af selvet eller åndelig 
fitness? 

Holdnummer:  2122-268
Tid:  27/11, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Niels Viggo Hansen, filosof, fysiker 
og postdoc v. Dansk Center for Mindfulness, 
Aarhus Universitet 

Mindfulness er i de seneste årtier gået fra at 

være en eksotisk subkultur til at være en del af 

vores vestlige verden. For mange er det også 

blevet en del af dagligdagen. Men selv om 

mindfulness ofte omtales som noget enkelt og 

almenmenneskeligt, som ikke kræver særlige 

forudsætninger, er det også et meget kom-

plekst fænomen. Denne dag vil vi fordybe os 

i filosofien bag mindfulness. Vi vil fokusere på 

tre forskellige filosofiske tilgange til begrebet 

i forsøget på bl.a. at besvare spørgsmålet: Er 

mindfulness udslettelse af selvet eller åndelig 

fitness? Dagen vil byde på filosofiske oplæg, vi 

vil udforske forskellige typer af mindfulness i 

praksis, og der vil være plads til filosofisk og 

praktisk dialog. Der kræves ingen særlige for-

udsætninger for at medvirke. 

Gratis Kraniebrud- 
podcast: radio4.dk/
program/kraniebrud



Oldtidens storbyer

Holdnummer: 2112-217
Tid: 19/1, 5 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Med fem af oldtidens storbyer som 

omdrejningspunkt er forelæsnings-

rækken en antikkens historie med 

introduktion til oldtidens vigtigste 

kulturer og nyeste forsknings- og ud-

gravningsresultater. Tag med eksper-

terne til antikkens Athen, Alexandria, 

Rom, Karthago og Konstantinopel.

19/01:  Athen – fra polis til 
kulturcentrum. Christian 

Ammitzbøll Thomsen, lektor 

i historie, Københavns Uni-

versitet

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 stor-
magt. Jesper Carlsen, lektor, 

dr.phil. i historie, Syddansk 

Universitet

16/02:  Konstantinopel – et nyt 
Rom. Christian Høgel, 

professor MSO i byzantinsk 

litteratur, Syddansk Univer-

sitet

Det danske kongehus mellem 
tradition og fornyelse

Holdnummer: 2112-297
Tid: 19/1, 5 tirsdage, kl. 19.45-21.30. 
Ingen undervisning 2/2
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Med sine over 1000 års historie er det danske 

kongehus et af de ældste i verden, og det stil-

ler det i en helt særlig position mellem traditi-

on og fornyelse. Få historien om, hvad det dan-

ske kongehus er i dag, og hvad det har været 

gennem tiden, når fem kongehuskyndige tager 

os med på en tur fra enevælde til konstitutio-

nelt monarki over royale portrætter og restau-

reringen af Frederik 8.s palæ på Amalienborg. 

Desuden skal vi høre om arbejdet ved hoffet 

og følge nogle af kongehusets stærke kvinder.

19/01:  Det danske kongehus fra fortid 
til nutid. Lars Hovbakke Sørensen, 

lektor, ph.d., Professionshøjskolen 

Absalon

26/01:  Ej blot til pynt. Danmarks stærke 
dronninger i udvalg. Mie Ellekilde, 

formidlings- og kommunikationschef, 

Museum Vestsjælland

09/02:  Konger og dronninger på lærre-
det – kongelige portrætter. Steffen 

Heiberg, historiker og fhv. forsknings-

chef, 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 v. Livgarden og adjudant hos 

H.M. Dronningen

Kampen om Grønland

Holdnummer: 2112-168
Tid: 20/1, 6 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Få 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. Forelæs-

ningsrækken giver overblik over Grønlands 

historie – fra de første mennesker over kolo-

nitiden frem til i dag. Vi hører om Knud Ras-

mussens ekspeditioner, om magtspillet om 

Grønland og Arktis, om klimaforandringer set 

fra grønlandsk perspektiv og får indblik i nyere 

litteratur om og fra Grønland.

20/01:  Forhistorien – fra de første menne-
sker til kolonitiden. Bjarne Grønnow, 

forskningsprofessor, dr.phil., National-

museet

27/01:  Grønlands moderne historie – fra 
kolonitiden til i dag. Jens Lei 

Wendel-Hansen, postdoc i historie, 

Syddansk Universitet

03/02:  Grønlandsekspeditioner og -fa-
rere – med særligt fokus på Knud 
Rasmussen. Søren la Cour Jensen, 

museumsinspektør, daglig leder af 

Knud Rasmussens Hus og Arkiv

10/02:  Geopolitik – magtspillet om Grøn-
land og Arktis. Jon Rahbek-Clem-

mensen, lektor, Center for Arktiske 

Sikkerhedsstudier, Forsvarsakademiet

17/02:  Klima og klimaforandringer. Søren 

Rysgaard, leder af Arktisk Forsknings-

center, Aarhus Universitet

24/02:  Nyere dansk litteratur om Grønland 
og grønlændernes egen stemme i 
litteraturen. Anne Valbjørn Odgaard, 

cand.mag. i litteraturhistorie og religi-

onsvidenskab

Arkæologi 
og historie
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Glemte danskere og  
Danmarks kristning

Holdnummer: 2112-395
Tid: 21/1, 5 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Underviser: Brian Patrick McGuire, professor 
emeritus i middelalderhistorie, Roskilde Univer-
sitet

Vi danskere blev kristne over flere århundre-

der. Forelæsningerne sætter fokus på, hvordan 

markante danskere bidrog til denne proces og 

forbandt dansk kristendom med romerkirken. 

Dette møde er ofte blevet anset som en form 

for undertrykkelse, men forelæsningerne vil 

vise, at det er her, Danmark blev Danmark og 

kom til at deltage i det første europæiske fæl-

lesskab.

21/01:  Knud Konge og Knud Hertug: Helge-
ner kun for kongemagten? 

28/01:  Vilhelm af Paris og Æbelholt: Dan-
marks indvandrerhelgen

04/02:  Margrethe af Køge og Roskilde: 
Danmarks eneste kvindelige helgen

11/02:  Thøger af Vestervig og Anders af 
Slagelse: En missionær og en pilgrim

18/02:  Kjeld af Viborg og Niels af Aarhus: 
Helgener, der forblev lokale skikkel-
ser

Det Tysk-romerske Rige

Holdnummer: 2112-407
Tid: 21/1, 3 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.mag. 
i historie og oberstløjtnant

Få historien om Det Tysk-romerske Rige, der 

prægede Europa i 800 år. Vikinger, hunner 

og magyarer hærgede de sørgelige rester af 

det mægtige romerske imperium, som først 

i 962 fandt sin arvtager som Europas stærke 

centralmagt – Det Tysk-romerske Rige. Otto 

den Store fik den politiske magt som kejser 

af den nye supermagt, mens paven stod som 

det åndelige overhoved. Gennem 1500-tallets 

reformationer og det efterfølgende århundre-

des trediveårskrig mistede den tysk-romerske 

kejser langsomt sin magt over rigets uregerlige 

regenter. Selvom kejserens politiske magt for 

længst var overgået til diverse bystyrer, fyrster 

og konger, opretholdtes kejserriget helt indtil 

1806, hvor Napoleon gav Det Tysk-romerske 

Rige dødsstødet.

Forstå Sverige

Holdnummer: 2112-386
Tid: 21/1, 8 torsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 1075 kr., studerende 565 kr.
Underviser: Andreas Marklund, ph.d., senior-
forsker, Enigma – museum for post, tele og 
kommunikation

Over en serie forelæsninger giver den 

svensk-danske historiker Andreas Marklund et 

makrohistorisk perspektiv på vores nabolands 

fremvækst. Tag med på en tour de force gen-

nem 500 års svensk historie – fra de store kri-

ge og krigeriske konger via 1800-tallets sult og 

armod til 1900-tallets folkehjem, 2. Verdens-

krig, og endelig til nutidens udfordringer og 

nyfortolkninger af det svenske. Fra Det Stock-

holmske Blodbad til Sverigedemokraterne. 

21/01:  Krigerkonger og krigsenker: Et fre-
deligt land skabt i krig og blodbad

28/01:  År 1809: Sveriges 1864
04/02:  Forskel på folk: Jordbesiddende adel 

og frie bønder
11/02:  Hungerårene: Sult, krise og mas-

seudvandring
18/02:  Hellige svenskere: Frikirker, afholds-

loger og en moraliserende modernitet
25/02:  Aldrig mere sult: Folkehjemmets 

fødsel eller ”Lortesveriges” endeligt
04/03:  En svensk tiger:  2. Verdenskrig som 

realitet og erindring
11/03:  Er staten din ven? Velfærd, racehygi-

ejne og overvågning i ”verdens mest 
moderne land”

Henrik Kauffmann  
– den gode forræder

Holdnummer: 2112-389
Tid: 21/1, 1 torsdag, kl. 17.30-19.15
Pris: 195 kr., studerende 145 kr.
Bog: Mulighed for særpris i forbindelse med 
forelæsningen
Underviser: Bo Lidegaard, dr.phil. i historie og 
forfatter

Henrik Kauffmann er en af de mest betyd-

ningsfulde og eventyrlige skikkelser i dansk 

diplomati. Fra han i 1920’erne huserede i Kina 

og Fjernøsten som Danmarks udsending, til 

han i afgørende situationer under 2. Verdens-

krig og i begyndelsen af Den Kolde Krig tog 

dansk udenrigspolitik i egen hånd, kom han 

til at præge Danmarks og Grønlands skæbne. 

Denne aften fortæller Bo Lidegaard om Kauff-

manns motiver, holdninger og betydning for 

Danmarks stilling under og efter 2. Verdens-

krig. Forelæsningen bygger på Bo Lidegaards 

'Uden mandat – En biografi om Henrik Kauff-

mann' (Gyldendal).

Katastrofer og epidemier 
der har ændret historien

Holdnummer: 2112-260
Tid: 21/1, 4 torsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.
Underviser: Steffen Heiberg, historiker 
og fhv. forskningschef, Det Nationalhi-
storiske, Museum Frederiksborg Slot

Coronakrisen er kommet bag på os. 

Ifølge statsministeren bliver intet 

som før. Men det er ikke nyt. Igen-

nem historien har epidemier og na-

turkatastrofer 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 be-

stræbelserne på at inddæmme smit-

ten var samtidig med til at skabe det 

moderne statslige bureaukrati. Hør, 

hvordan vi historisk set har reageret 

på katastrofer.

Krigen gennem  
Europas historie

Holdnummer: 2112-303
Tid: 21/1, 6 torsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.
Underviser: Jakob Danneskiold-Sam-
søe, cand.phil. i hhv. historie og viden-
skabshistorie og med i Historiequizzen 
på DRK

Intet kontinent har været så præ-

get af krige som Europa, og det har 

i høj grad formet de europæiske 

samfund. En stats vigtigste opgave 

er at beskytte sine borgeres fysiske 

sikkerhed. Både mod ydre og indre 

fjender. Derfor har de europæiske 

stater måttet tilpasse sig i takt med 

den militærteknologiske udvikling og 

de skiftende krige. Vi følger krigens 

betydning fra antikken til det 20. 

århundrede og ser, hvordan den mo-

derne stat er udsprunget af behovet 

for at kunne føre krig.

21/01: Bystatens borgersoldater
28/01: Riddernes Europa
04/02: Den militære revolution
11/02: Napoleonskrigene
18/02: Verdenskrigene
25/02: Krig i atomalderen
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Svenskekrigene i historien 
og erindringen

Holdnummer: 2112-098
Tid: 23/1, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Bog: Mulighed for særpris hos forlaget 
via holdsiden på fuau.dk
Underviser: Sebastian Olden-Jør-
gensen, lektor i historie, Københavns 
Universitet

Svenskekrigene kan betegne en hel 

række krige med ’arvefjenden’, men 

bruges især om de to skelsættende 

krige 1657-58 og 1658-60. Disse kri-

ge var i sig selv dramatiske som en 

spændingsroman: togtet over de is-

lagte bælter, Københavns belejring 

og (mislykkede) storm og hele fire 

udenlandske flåder opererende i de 

danske farvande! Danmark var hel-

ler ikke det samme bagefter: hærget, 

reduceret og fremfor alt enevældigt. 

Og sidst, men ikke mindst: Denne krig 

bed sig fast i den kollektive erindring. 

Svenskekrigene er stadig iblandt os. 

Forelæsningen tager afsæt i Sebasti-

an Olden-Jørgensens bog 'Svenske-

krigene' i Aarhus Universitetsforlags 

bogserie '100 danmarkshistorier'. 

Specialstyrker og 
-operationer i  
2. Verdenskrig

Holdnummer: 2112-216
Tid: 23/1, lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Martin Ammitsbøll Hu-
sted, lektor, cand.mag. i historie, filosofi 
og samfundsfag

Nutidens specialstyrker – britiske 

SAS og amerikanske Navy SEALS 

– kan føre deres historie tilbage til 

Anden Verdenskrig. Her opstår der et 

behov for egentlige elitestyrker, fordi 

man skal bag fjendens linjer og hen-

te 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 udvik-

ling for specialstyrker i Anden Ver-

denskrig og om udvalgte operationer.

Den amerikanske 
troppeopbygning i 
Storbritannien 1942-1945

Holdnummer: 2112-408
Tid: 23/1, 1 lørdag, kl. 10.00-15.00
Pris: 415 kr., studerende 235 kr.
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, 
cand.mag. i historie og oberstløjtnant

Efter USA’s indtræden i 2. Verdens-

krig i 1941 begyndte en massiv ame-

rikansk troppeopbygning på de briti-

ske øer. Det skønnes således, at der 

fra 1942 til 1945 har været ca. 2,9 mil-

lioner amerikanske soldater i Storbri-

tannien. Mødet mellem den britiske 

lokalbefolkning og de amerikanske 

soldater var ofte anstrengt. Mange 

amerikanere så ned på de slidte og 

gammeldags forhold, de mødte. På 

den anden side så mange briter de 

amerikanske soldater som støjen-

de, ukultiverede og pralende, og det 

gav ofte anledning til konflikter. Få 

den lidt oversete historie om den 

store amerikanske troppeopbygning 

i Storbritannien 1942-45 og om det 

kulturmøde, der fandt sted mellem 

amerikanere og briter. 

2. Verdenskrig: Krigen på 
Østfronten 1941-1945

Holdnummer: 2112-212
Tid: 24/1, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Martin Ammitsbøll Hu-
sted, lektor, cand.mag. i historie, filosofi 
og samfundsfag

Ved daggry den 22. juni 1941 indledte 

det nazistiske Tyskland invasionen 

af Sovjetunionen: Operation Barba-

rossa. Konflikten udviklede sig fra 

første dag til et frontalt sammenstød 

mellem to totalitære systemer, to ty-

ranner, to af verdens mest magtfulde 

nationer, der i fire lange år var fast-

låst i en ubarmhjertig og desperat 

kamp, der blev den hårdeste, længste 

og blodigste i Anden Verdenskrig. 

Forelæsningen gennemgår den mi-

litærhistoriske 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 kri-

gens afslutning i Berlins ruiner.

Stasi – den østtyske 
statssikkerhedstjeneste

Holdnummer: 2022-413
Tid: 24/1, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Åse Lerche, cand.mag. i tysk og journalist, har 
boet mange år i Berlin

I 2020 var det 30 år siden, at folk fra den østtyske bor-

gerbevægelse besatte Stasicentralen. Gennem besæt-

telsen sørgede de for, at 111 km Stasiakter er blevet be-

varet. 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 østty-

skernes 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.

Europas historie

Holdnummer: 2112-094
Tid: 6-7/2, 1 weekend, kl. 10.00-16.00
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.
Underviser: Søren Hein Rasmussen, ph.d. i historie og 
forfatter, MegaNørd

I middelalderen voksede en forestilling om noget sær-

ligt europæisk frem. Men oftest har europæerne 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 vold-

somme og brogede historie fra antikken til i dag, og bliv 

klogere på kontinentets indre og ydre kampe og unikke 

bidrag til verden. Undervejs møder vi kejser Konstantin, 

Columbus, Luther, Hitler og Gorbatjov. 

Den Amerikanske Borgerkrig

Holdnummer: 2112-227
Tid: 6/2, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.mag. i historie 
og oberstløjtnant

Den Amerikanske Borgerkrig 1861-1865 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 sla-

veriet og den enkelte stats uafhængighed over for Unio-

nen. 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.
Underviser: Frederik Strand, muse-
umsleder, Politimuseet

Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej, 

Højbjergdrabet, Conni-/Connydrabe-

ne, Joachimsagen og de seks kvinde-

mord i Københavnsområdet omkring 

1990. Leder af Politimuseet Frederik 

Strand har igennem flere år beskæf-

tiget sig med uopklarede drab og 

genåbnede danske kriminalsager, og 

denne dag dykker han ned i, hvorfor 

nogle drabssager er forblevet uop-

klarede, og hvordan henlagte krimi-

nalsager er blevet genåbnet igennem 

nye efterforskningsmetoder, hidtil 

ukendte spor, nye forbrydelser og 

teknologiske fremskridt. De uopkla-

rede og genåbnede sager giver også 

et alternativt indblik i danmarkshi-

storien, hvor samfundets randeksi-

stenser kommer til orde, og hvor tidli-

gere tiders livsvilkår og menneskesyn 

åbenbares gennem kriminalitet.

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.
Underviser: Philipp Alexander Ostro- 
wicz, dr.phil., seniorforskningsrådgiver, Copenha-
gen Business School

Den tyske historie i det 20. og 21. århundre-

de er præget af store modsætninger og om-

væltninger. To tabte verdenskrige, Holocaust, 

Tysklands deling i 1945 og genforening i 

1990, den økonomiske krise i 1920'erne og det 

økonomiske mirakel – ”Wirtschaftswunder” 

– i Vesttyskland efter 1945 har bestemt Tysk-

lands skæbne. Siden Berlinmurens fald i 1989 

har landet udviklet sig fra den vesttyske, lidt 

småborgerlige Bonner Republik og det socia-

listiske diktatur i DDR til den kosmopolitiske 

Berliner Republik i det forenede Tyskland. Få 

overblik over Tysklands historie, økonomi og 

sociale udvikling med særligt fokus på udvik-

lingen siden (gen-?)foreningen i 1990, aktuelle 

debatter i samfundet og en perspektivering til 

tendenser i nutidig tysk litteratur og kultur.

Dansk Vestindiens historie: Fra 
afrikanere til danske statsborgere

Holdnummer: 2112-257
Tid: 28/2, 1  søndag, kl. 11.00-16.00
Pris: 415 kr., studerende 235 kr.
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 plantager-

ne. Hvordan kunne et samfund, hvor 90 % af 

indbyggerne arbejdede under slaveri, styres 

og udvikle sig, og hvad var det, der banede ve-

jen 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 opfat-

te den befolkning, som gennem årene havde 

fået deres hjemsted i Dansk Vestindien – afri-

kanerne og deres efterkommere?

Japans historie

Holdnummer: 2112-096
Tid: 1/3, 4 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.

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 Kyo-

to, over shogunbyerne Kamakura og Tokyo til 

øerne Hokkaido og Okinawa, der blev indlem-

met i det japanske imperium i slutningen af 

1800-tallet. Vi skal også se nærmere på strøm-

ninger fra Kina og Korea, samuraikrigere, euro-

pæere, krig og fred, der har udfordret og præ-

get Japan. Få historien om kejseriget fra den 

første kejserinde Himiko fra perioden omkring 

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, lek-

tor i japanstudier og historie, Aarhus 

Universitet

22/03:  Krig og fred i Japans historie (1876-
2018). Annette Skovsted Hansen, lek-

tor i japanstudier og historie, Aarhus 

Universitet

 

PåpPåPå tur med oberstløjt-
nant Ebbe Juul-Heider. 
Mød ham i bl.a. ’Kon-
gernes København’.  
Se side 63.
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Det gamle Ægypten

Holdnummer: 2112-280
Tid: 3/3, 3 onsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
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 blom-

strende 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 i 

selskab med Kim Ryholt, der indvier 

os i væsentlige fund gjort i oldtids-

manuskripterne – fra dramaerne, der 

udspillede sig under dynastierne, til 

de oldægyptiske fortællinger. 

Berlin – en kulturhistorisk 
rejse gennem byen

Holdnummer: 2112-229
Tid: 6/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Åse Lerche, cand.mag. 
i tysk og journalist, boet mange år 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 ind-

drager Berlins kulturhistoriske udvik-

ling i tiden op til 1918, i mellemkrigsti-

den 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. 

Forestillinger om 
Skandinavien i USA: Fra 
den gamle verden til den 
nye totalitarisme

Holdnummer: 2112-397
Tid: 7/3, 1 søndag, kl. 11.00-15.00
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Undervisere: Tina Langholm Larsen, 
ekstern lektor, Syddansk Universitet, og 
Byron Zachary Rom-Jensen, postdoc i 
historie, Aarhus Universitet

I mere end et århundrede har ame-

rikanere set til Skandinavien som 

både inspiration og kontrast til USA. 

Eksemplerne spænder lige fra Fredri-

ka Bremers beskrivelse af Minnesota 

som et strålende nyt Skandinavien i 

det tidlige 19. århundrede til Hillary 

Clintons erklæring om, at ”We are 

not Denmark” i 2015. Generation 

efter generation har skabt nye bille-

der af Skandinavien som eksempler 

på, hvad USA er – og ikke er. Denne 

identificering har til gengæld affødt 

en udveksling af skandinaviske idéer, 

traditioner og personer over Atlan-

ten, som har været med til at gøre 

USA til det land, det er i dag. Hør om, 

hvordan de forskellige forestillinger 

om Skandinavien i USA har udviklet 

sig over de sidste 150 år og påvirket 

amerikansk kultur og politik. Hvad 

betyder denne fortid for opfattelsen 

af Skandinavien i USA og interna-

tionalt i fremtiden? Byron Zachary 

Rom-Jensen holder sin del af forelæs-

ningsdagen på let forståeligt engelsk.

På jagt efter historien i kilderne

Holdnummer: 2112-258
Tid: 10/3, 3 onsdage. Forelæsninger 10/3 og 17/3 kl. 17.15-
20.00. Byvandring 24/3 kl. 17.00-18.45
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.
Sted: Se steder på holdet på fuau.dk
Underviser: Per Nielsen, cand.mag. i historie og forfatter 

Hvad stiller man op med de gamle familiebilleder og bre-

ve, 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, aflæsning og kritisk brug af fo-

tografier, breve, erindringer og skriftlige kilder. Derud-

over dykker vi ned i skriftens historie og arkivverdenen. 

Vi slutter af med en byvandring, hvor vi følger værts-

husholderske Sofie Kielbergs historie og livet i Nyhavn – 

og ikke mindst følger arbejdet med, hvordan man graver 

denne historie frem af kilderne.

En kulturhistorisk rejse gennem Spanien

Holdnummer: 2112-387
Tid: 13-14/3, 1 weekend, kl. 10.00-15.00
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Underviser: Kasper Christiansen, cand.mag. i litteraturvi-
denskab og kulturformidling, har boet mange år i Spanien

Weekenden er en rejse gennem Spaniens fascineren-

de kulturhistorie – fra det romerske Hispania over det 

visigotiske Toledo, det mauriske al-Andalus, habsbur-

gernes storrige og kriserne og krigene i det 19. og 20. 

århundrede til nutidens Spanien. Undervejs laver vi ned-

slag i en række af de vigtigste hændelser og kunstneri-

ske højdepunkter i spansk kulturhistorie: erobringen af 

Mexico og den efterfølgende guldalder i det 16. og 17. 

århundrede, mesterværker af kunstnere som Velázquez, 

El Greco og Goya og historie og arkitektur i bl.a. Sevilla, 

Barcelona og Madrid. Og så kigger vi ind i fremtidens 

Spanien på nogle af landets politiske udfordringer. 

 

PåpPåTag med på byvandring, og få 
et nyt blik på byen. Tag fx med 
en tur tilbage til middelalderens 
København. Se side 61.
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Wien omkring år 1900

Holdnummer: 2112-393
Tid: 21/3, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Claus Christoffersen, BA i 
filosofi og oldtidskundskab

Wien er modsætningernes by, hvor 

det traditionelle og konservative 

mødes med moderniteten inden for 

videnskab, musik og filosofi og ikke 

mindst kunst med secessionsbevæ-

gelsen, Klimt og Schiele. Men Wien er 

også stedet for modernitetens første 

nederlag. Det er her, fremskridtsopti-

mismen går under, og moderniteten 

og oplysningen for første gang må 

erkende sine svagheder og skyggesi-

der. Dette sammenbrud fører til byens 

rige kunstneriske skaberkraft og til et 

voldsomt politisk liv. Wien er byen for 

den første politiske bevægelse, der 

bygger på antisemitisme, og Wien er 

samtidig byen, hvor Theodor Herzl 

skaber grundlaget for den moderne 

zionisme. Wien er fuld af spændinger 

– og derfor fundamentalt spændende.

Det sorte USA

Holdnummer: 2112-392
Tid: 21/3, 1 søndag, kl. 11.00-15.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Bog: Mulighed for særpris hos forlaget 
via holdsiden på fuau.dk 
Underviser: Jørn Brøndal, professor 
og leder af Center for Amerikanske 
Studier, Syddansk Universitet

Denne dag går tæt på den ameri-

kanske identitetsopfattelse, hvor det 

gør ondt – på spændingsforholdet 

mellem friheds- og lighedsidealerne 

og det sorte Amerikas rå virkelighed. 

Undervejs oprulles den afroameri-

kanske befolknings historie: slaveriet 

og dets ophævelse, raceadskillel-

sen, borgerrettighedsbevægelsen i 

1950’erne og 1960’erne, Obamas vej 

til præsidentembedet og raceurolig-

hederne, som igen og igen bryder ud 

– herunder den nyeste udvikling un-

der Trump med 'Black Lives Matter' 

og politivold. Vi gør også stop ved 

aktivister som Rosa Parks, Martin Lu-

ther King og Malcolm X og politiske 

ledere som Thomas Jefferson, Abra-

ham Lincoln, Franklin D. Roosevelt og 

Barack Obama. Forelæsningen byg-

ger på Jørn Brøndals anmelderroste 

bog 'Det sorte USA' (Gads Forlag).

Historien om Christian 2.

Holdnummer: 2112-223
Tid: 23/3, 1 tirsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Bog: Mulighed for særpris hos forlaget 
via holdsiden på fuau.dk
Underviser: Lars Bisgaard, lektor i 
historie, Syddansk Universitet

Han var en magtfuld international 

skikkelse, konge af Danmark og Nor-

ge og arving til den svenske trone. 

Mange kender ham fra Det Stock-

holmske Blodbad i 1520, fra kærlig-

hedsforholdet til Dyveke – hvis mor, 

Sigbrit, blev kongens rådgiver – el-

ler som omdrejningspunktet i 'Kon-

gens fald’. Denne aften genopliver 

vi historien om Christian 2., når Lars 

Bisgaard fortæller om kongens dra-

matiske liv og en samtid på kanten 

til Reformationen. Undervejs rydder 

vi op i de mange historier og myter, 

der knytter sig til hans person. Fore-

læsningen tager afsæt i den anmel-

derroste bog ’Christian 2. En biografi’ 

(Gads Forlag), der bygger på omfat-

tende kildestudier af bl.a. et rigt brev-

materiale. 

Fra Somme til Mosul. 
Danske frivillige og 
fremmedkrigere i 100 år 

Holdnummer: 2112-391
Tid: 25/3, 1  torsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Underviser: Niels Bo Poulsen, militær-
historiker, Forsvarsakademiet

”Foretrækker du Balsalen fremfor 

Østfronten?” Sådan lød det på en 

dansk nazistisk hverveplakat i 1942, 

og for de fleste ville svaret nok være 

åbenlyst. Ikke desto mindre har unge 

danske mænd og kvinder i tusindtal 

ladet sig indrullere under fremmede 

faner gennem tiderne. Militærhisto-

riker Niels Bo Poulsen dykker ned i, 

hvad der motiverer mennersker, som 

drager frivilligt i krig på tværs af tid 

og sted. Er der i virkeligheden flere 

fællesnævnere end forskelle på så uli-

ge grupper som frivillige i Ententens 

styrker i 1. Verdenskrig, i Dansk-Bal-

tisk Auxiliær Corps i Estland i 1919, 

'røde' i Den spanske borgerkrig, øst-

frontfrivillige under 2. Verdenskrig og 

fremmedkrigere i Islamisk Stat? 

Cæsar – manden og myten  
i samtiden og eftertiden 

Holdnummer: 2112-427 
Tid: 13/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Bog: Mulighed for særpris hos forlaget via holdsiden på 
fuau.dk 

Gaius Julius Cæsar, manden, som de romerske kejsere 

tog deres navn fra, blev aldrig kejser selv, men ændrede 

Romerriget for bestandigt, da han tog magten. Han er 

en af de mest kendte personligheder fra antikken, og 

han har på samme måde været en omstridt figur siden 

sin egen tid. Vi skal vi se på de allernyeste fund, høre 

om high definition-arkæologien, Cæsars byggeprogram 

i Rom og om, hvorfor og hvordan Cæsar siden antikken 

har spillet en rolle i vestlig kultur, inklusive den danske. 

Dagen tager afsæt i den nye bog 'Cæsar: Manden og 

myten' (Aarhus Universitetsforlag).  

 

10.00:  Cæsars Forum-projektet – de nye udgrav-
ninger på Cæsars Forum. Sine Grove Saxkjær, 

postdoc, Det Danske Institut i Rom og Aarhus 

Universitet 

12.15:  Cæsar – manden og byen. Rubina Raja, profes-

sor i klassisk arkæologi, Aarhus Universitet 

14.15:  Cæsar efter antikken – Vestens og vores. Tri-

ne Arlund Hass, postdoc i klassisk filologi, Det 

Danske Institut i Rom og Aarhus Universitet 

Byvandringer: Da København  
blev moderne

Holdnummer: 2112-410
Tid: 17/3, 2 onsdage, kl. 10.15-12.00
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Sted: Se mødesteder på holdet på fuau.dk

På to byvandringer skal vi tilbage  til tiden, hvor Kø-

benhavn blev moderne. I anden halvdel af 1800-tallet 

blev grunden til det moderne København lagt. Byen 

bredte sig ud over det tidligere opland, i takt med at 

befolkningstallet blev tredoblet – fra ca. 140.000 til ca. 

420.000 – og byens grænser i form af voldanlægget 

faldt. Samtidig ændrede den gamle bykerne karakter 

for at følge med udviklingen i de store, internationale 

metropoler. Nye institutioner, nye forretninger, nye for-

lystelser, nye mennesker med fremmedartet udseende 

og nye netværk – transport, telefon, elektricitet, vand-

forsyning og kloakker – og asfalten bredte sig i byens 

gader. Byens udseende, lyde og lugte forandredes. Lige-

som dagligdagens rytme og tempo. På byvandringerne 

skal vi se konkrete eksempler og høre levende historier 

om denne udvikling. 

17/03:  Da indbyggere flyttede ud og forretninger flyt-
tede ind. Hans Henrik Appel, dr.phil. i historie

24/03:  Fremmede ansigter i byen. Afrikanere, ame-
rikanere og vestindere på Vesterbrogade. Per 

Nielsen, cand.mag. i historie og forfatter
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Begivenheder der 
forandrede Rusland

Holdnummer: 2112-301
Tid: 6/4, 6 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Få indblik i en række skelsættende 

begivenheder, der har tegnet Rus-

land i det 20. århundrede. Hvad skete 

der? Hvilke faktorer udløste begiven-

hederne? Og ikke mindst: Hvad blev 

konsekvenserne – også i det lange 

perspektiv? Sammen med en ræk-

ke ruslandseksperter skuer vi mod 

Europas store nabo mod øst. Vi ser på 

Oktoberrevolution for 100 år siden og 

de resultater, den skabte, fra Stalins 

reformer til Gorbatjovs mislykkede 

forsøg på at redde systemet. Vi gen-

nemgår slaget ved Stalingrad, de 900 

dages belejring ved Leningrad, den 

tyvende partikongres, 70'ernes af-

spænding og Putins magtovertagelse 

ved indgangen til det 21. århundrede.

06/04:  1917: Oktoberrevolutionen – 
Ruslands store vendepunkt. 
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 par-
tikongres. Erik Kulavig, 

lektor i historie, Syddansk 

Universitet

04/05:  1968: Brezjnevdoktrinen. 
1970’ernes afspænding 
(detente). 'Den nye kolde 
krig' 1979. Erik Kulavig, 

lektor i historie, Syddansk 

Universitet

11/05:  2000: Putin overtager 
magten – indgangen til 
putinismen i det 21. århund-
rede. Karin Hilmer Pedersen, 

lektor i statskundskab, 

Aarhus Universitet

Humanisme – vores 
umistelige kulturarv

Holdnummer: 2112-304
Tid: 6/4, 4 tirsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.
Underviser: Jakob Danneskiold-Sam-
søe, cand.phil. i hhv. historie og viden-
skabshistorie og med i Historiequizzen 
på DRK

Humanismen er en central del af 

vores kulturelle DNA. En af de tra-

ditioner, 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 an-

sigter og kan være svær at definere 

historisk. I forelæsningerne følger 

vi humanismen fra det gamle Athen 

og Rom over renæssancen og oplys-

ningstiden til moderne humanisme. 

06/04:  Ciceros dannelsesbegreb
13/04:  Renæssancehumanismen
20/04:  Oplysningstidens huma-
nisme
27/04:  Moderne humanisme

Byvandringer: København  
på kryds og tværs

Holdnummer: 2112-430
Tid: 6/4, 3 tirsdage, kl. 17.00-18.30
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: Se mødesteder på fuau.dk
Underviser: Hanne Fabricius, cand.phil. i arkæologi, forfat-

ter og med i Historiequizzen på DRK

På tre byvandringer går vi på tværs gennem middel-

alderens og renæssancens København og får en for-

nemmelse af, hvordan København så ud inden for sine 

snævre volde. Vi begynder på Gammeltorv, en af byens 

ældste torvepladser, og hvor der har stået tre rådhu-

se. Herfra fortsætter turen rundt om bispegården og 

Gråbrødre Torv til Amagertorv, der i 1400-tallet fik sit 

navn efter amagerbønderne, der solgte grøntsager her. 

Næste tur løber fra middelalderens Nørreport og videre 

langs Østervold. Vi skal bl.a. høre om gjethuse og Sankt 

Gertruds hospital og kirkegård. Sidste tur går uden for 

middelalderens Østervold, hvor byens borgere havde 

deres kålhaver, og hvor Christian 4. opførte Rosenborg.

06/04:  Byvandring fra Gammeltorv til Amagerbøn-
dernes Torv

13/04:  Byvandring fra Skt. Gertrud til Christian 4.s 
silkeboder

20/04:  Byvandring fra kongens lysthave til Skiden-
stræde

 

PåpPHistoriske Dage vækker 
endnu engang historien 
til live i Øksnehallen 10.-
11. april 2021. Se mere på 
historiskedage.dk
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Byvandringer:  
Fra Slotsholmen  
til Christianshavn

Holdnummer: 2112-431
Tid: 7/4, 3 onsdage, kl. 17.00-18.30
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: Se mødesteder på fuau.dk
Underviser: Hanne Fabricius, cand.
phil. i arkæologi, forfatter og med i 
Historiequizzen på DRK

Vi begynder med en vandretur på 

Slotsholmen, hvor vi skal høre om 

de to første Christiansborg slotte 

og se resterne af Christian 4.s impo-

nerende krigshavn, Tøjhushavnen, 

hvor orlogsskibene blev ekviperet 

i 1600-tallet. Herefter fortsætter vi 

med to byvandringer på Christians-

havn, der blev grundlagt som en 

fæstningsby af Christian 4. i 1618. Op-

rindeligt var den nye by tænkt som 

en bådsmandsby for Holmens faste 

stok, herefter blev den hjemsted for 

hollandske immigranter, og siden hen 

en bydel med købmandsgårde med 

private havnepladser i Strandgade 

og små boder i sidegaderne. Gennem 

tiden forvandlede Christianshavn sig 

til ét af Københavns fattigkvarterer. 

07/04:  Byvandring på Slotsholmen: 
Forsvundne slotte, skjulte 
gange og Christian den 4.s 
krigshavn

14/04:  Byvandring på Christians-
havn: Brobisser, købmænd 
og skibsbyggere

21/04:  Byvandring på Christians-
havn: Tugthusslaver og 
møller

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.
Underviser: Steffen Heiberg, historiker og fhv. forsknings-
chef, Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot

Oplev kunsten som portal til et forsvundet Europa. 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 eksem-

pler på, hvad billedkunsten fortæller om vores materielle 

vilkår og dagliglivet. Kunstnerne tager os med rundt i 

hele samfundet – til det rå soldaterliv, tortur i fængs-

let, ind i de stille stuer, på værtshus, på torvet og med 

i køkkenet til pigen mellem potter og pander. Vær med, 

når kunsten fortæller Europas kulturhistorie 1400-1800.

Amerikas præsidenter – fra begyndelsen

Holdnummer: 2112-213
Tid: 7/4, 8 onsdage, kl. 19.15-21.00
Pris: 1075 kr., studerende 565 kr.
Underviser: Niels Bjerre-Poulsen, lektor i historie, Syd-
dansk Universitet

USA har sin egen store mytologi, hvor præsidentembe-

det spiller en væsentlig rolle. Niels Bjerre-Poulsen tager 

fat fra en ende af, tegner portrætter af de første præsi-

denter og sætter dem ind i den rette historiske sammen-

hæng. 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, uafhængighedskri-
gen, forfatningen og skabelsen af USA

14/04:  Præsident nr. 1 og 2: George Washington og 
John Adams

21/04:  Præsident nr. 3 og 4: Thomas Jefferson og 
James Madison

28/04:  Præsident nr. 5 og 6: James Monroe og John 
Quincy Adams

05/05:  Præsident nr. 7 og 8: Andrew Jackson og 
Martin Van Buren

12/05:  Præsident nr. 9, 10 og 11: William Henry Harri-
son, John Tyler og James Polk

19/05:  Præsident nr. 12, 13, 14 og 15: Taylor, Fillmore, 
Pierce og Buchanan

26/05:  Præsident nr. 16: Abraham Lincoln

Byvandringer:  
Gader og mennesker i 
middelalderens København

Holdnummer: 2112-432
Tid: 8/4, 3 torsdage, kl. 17.00-18.30
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Sted: Se mødesteder på fuau.dk
Underviser: Hanne Fabricius, cand.
phil. i arkæologi, forfatter og med i 
Historiequizzen på DRK

Tag med på tre byvandringer tilba-

ge til middelalderens København. 

Byen skilter ikke med sin fortid før 

de store brande i 1700-tallet, men 

gadenavne, torve og bygninger gem-

mer på mange historier. Vi begynder 

på Vandkunsten og fortsætter langs 

den gamle havnekaj i Magstræde og 

Snaregade for at slutte i universite-

tets smukke gård med det middel-

alderlige konsistoriehus. Undervejs 

skal vi bl.a. høre om vandmøller, lo-

kummer og fine bindingsværkshuse. 

Anden gang skal vi følge i 'de døde 

dyrs' fodspor fra middelalderens Ty-

skemannegade (Strøget) til byens 

torv, som først i 1400-tallet fik nav-

net Gammeltorv. Vi slutter med en 

vandring omkring Nikolajkvarteret, 

hvor vi skal høre om middelalderens 

Østervold og kvindeklosteret Sankt 

Clare. Byvandringerne går i fodspo-

rene på Hanne Fabricius' bog 'Gader 

og mennesker i middelalderens og 

renæssancens København. Inden for 

middelaldervolden',

08/04:  Byvandring fra Vandmøllen 
til Roskildebispens gård i 
Nørregade

15/04:  Byvandring: Liv, handel og 
håndværk omkring Tyske-
mannegade (Strøget)

22/04:  Byvandring fra Sankt 
Nikolaj til middelalderens 
Østervold (Gothersgade)

Tilmeld dig 
Folkeuniversitetets 
nyhedsbrev på 
fuau.dk, og få 
information om 
særarrangementer 
og særlige tilbud
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2. Verdenskrig og  
det blodige sidste år

Holdnummer: 2112-262
Tid: 12/4, 6 mandage, kl. 19.30-21.15
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

I 2020 er det 75 år siden 2. Verdens-

krig sluttede. Forelæsningerne går i 

dybden med nogle af de dramatiske 

begivenheder, der ledte til krigens 

afslutning, herunder flere store slag. 

Undervejs skal vi bl.a. forbi den dri-

stige operation ved broen i Arnhem, 

D-dag og invasionen af Normandiet, 

en af historiens største og mest kom-

plicerede militære operationer, hvor 

31 danskbemandede skibe deltog. Og 

så selvfølgelig kampene om Berlin i 

krigens sidste dage, som pressede ti-

tusindvis af civile på flugt ud af byen. 

12/04:  Mussolini og den glemte 
front – Italien under 2. Ver-
denskrig. Martin Cleemann 

Rasmussen, ekstern lektor i 

russisk og historie, Hærens 

Officersskole

19/04:  D-dag 6. juni 1944 og kam-
pene i Normandiet og om 
Kanaløerne. Torsten Granov, 

cand.mag. i historie, forfatter 

og direktør, Cultours

26/04:  D-dag med danske øjne 
– krigssejlere og andre 
danskere i allieret tjeneste 
før, under og efter D-dag 
og invasionen i Normandiet 
1944. Jakob Tøtrup Kjærs-

gaard, cand.mag. i historie 

og forfatter

03/05:  Broen ved Arnhem – Ope-
ration 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 kom-

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

Historien om Latinamerika handler om rig-

dom og magt og begyndte med europæernes 

ankomst omkring år 1500 og den tidlige ko-

lonisering. Det blev til store spanske og por-

tugisiske 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 histo-

rien frem til i dag. Der vil være særligt fokus på 

løsrivelsen fra kolonimagterne og dannelsen af 

nye nationale identiteter og på den efterføl-

gende kamp for selvbestemmelse, som stadig 

foregår. Som eksempler er valgt Haiti, Venezu-

ela og Cuba.

28/04:  Latinamerika fra kolonier til moder-
ne stater – introduktion og overblik

05/05:  Den haitianske revolution
12/05:  Frihedshelten Simón Bolívars rolle 

og ideer – Venezuela som eksempel
19/05:  Cuba fra Columbus til Castro

Evighedernes by Rom

Holdnummer: 2112-356
Tid: 11/5, 3 tirsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Bog: Mulighed for særpris hos forlaget via holdsi-
den på fuau.dk

2500 år var Rom Europas kulturelle, religiøse 

og politiske centrum. Allerede før Kristi fødsel 

begyndte man da også at betegne Rom som 

evighedernes by, og lige siden har magthavere 

fra Augustus til Mussolini iscenesat Roms evig-

hedskarakter gennem bygningsprojekter, mo-

numenter 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).  

11/05:  Kejsernes Rom i oldtiden. Jesper 

Majbom Madsen, lektor i antikkens 

historie, Syddansk Universitet

18/05:  Pavernes Rom i middelalderen 
og renæssancen. Louise Nyholm 

Kallestrup, lektor i historie, Syddansk 

Universitet

25/05:  Det italienske Rom fra landets sam-
ling til efter Mussolinis fald under 2. 
Verdenskrig. Nils Arne Sørensen, pro-

fessor i historie, Syddansk Universitet

Byvandringer: På sporet af 
kolonihistorien i København

Holdnummer: 2112-259
Tid: 25/5, 4 tirsdage. Forelæsning 25/5 kl. 17.15-
19.00. Alle byvandringer kl. 17.00-18.45
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.
Sted: Se mødesteder på holdet på fuau.dk
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 fremme-

de varer er blevet bragt i land. Hertil kommer 

indbyggere fra de oversøiske besiddelser som 

sømænd, tjenestefolk og politikere, der har 

opholdt sig i hovedstaden og været med til at 

forme danskernes billede af verden. Efter et 

overblik over dansk-norsk kolonihistorie går 

vi på opdagelse i indre by, på Slotsholmen, på 

Christianshavn og i Frederiksstaden. Under-

vejs møder vi Christian 4., plantageejere og 

slaver og kommer vidt omkring fra Grønland til 

Tranquebar.

25/05:  Forelæsning: Kolonierne og Køben-
havn

 01/06:  Byvandring fra Bibliotekshaven til 
Rådhuspladsen: Christian 4.'s han-
dels- og ekspansionspolitik

08/06:  Byvandring på Christianshavn: Kolo-
nihandel, skibsfart og sukkerindustri

15/06:  Byvandring fra Nyhavn gennem 
Frederiksstaden til Fødselsstiftelsen: 
Plantageejere, storkøbmænd og 
tjenestefolk

Få viden hjem  
i stuen. Vi byder 
på livestreamede 
forelæsninger, der  
kun er et klik væk
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Byvandringer:   
Kongernes København

Holdnummer: 2112-263
Tid: 26/5, 3 onsdage. Forelæsning 26/5 kl. 17.15-
19.00. Byvandringer 2/6 og 9/6 kl. 10.00-12.30
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.
Sted: Se mødesteder på holdet på fuau.dk
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.mag. 
i historie og oberstløjtnant

I 1500-tallet tegner sig en slags blivende cen-

tralforvaltning på stedet, hvor Absalon lod en 

borg bygge: Københavns Slot og Slotsholmen. 

I 1660 får Danmark ny styreform – enevælden. 

Det fører på sigt til udbygning af statsappara-

tet og yderligere centralisering af magten i Kø-

benhavn. En væsentlig måde at sikre sig legi-

timitet på var samtidig at forherlige monarken 

gennem en bevidst iscenesættelse af magten. 

Det kom især til udtryk i en storladen arkitek-

tur i kongens residensby. Tag med i spore 

ne af kongernes prægtige København. Vi star-

ter med en forelæsning om Københavns ud-

vikling som residensby og fortsætter med to 

byvandringer. Første byvandring med fokus på 

de danske konger på Slotsholmen, hvor vi ser 

nærmere på Københavns Slot, Christiansborg, 

Marmorbroen, Ridebanen, Hofteatret og Rigs-

arkivet. På anden tur besigtiger vi udvalgte 

lokaliteter, som knytter sig til den danske ene-

vælde, bl.a. Prinsens Palæ, Frederiksstaden, 

Amalienborgkomplekset og Kastellet. 

Gadens parlament:  
Tre vilde år med trykkefrihed

Holdnummer: 2112-394
Tid: 26/5, 1 onsdag, kl. 17.30-19.15
Pris: 195 kr., studerende 145 kr.
Underviser: Ulrik Langen, professor i historie, 
Københavns Universitet

I årene 1770-1773 kunne man i Danmark for før-

ste gang i verdenshistorien skrive og udgive, 

lige hvad man ville. Der begyndte at udkomme 

et væld af pamfletter, hvori alverdens aktuel-

le emner blev taget op – politik, lavsforhold, 

sædelighed og forholdene ved hoffet. Det gav 

på meget kort tid anledning til en helt ny og 

ukendt offentlighed. Og der blev ikke lagt fing-

re imellem. Der blev skrevet med store bogsta-

ver, der blev hånet og injurieret. Skældsord og 

fornærmelser fløj gennem luften på en måde, 

der ikke giver internettet noget efter. Som et 

prisme bruger historiker Ulrik Langen pamflet-

terne til at gå helt tæt på det liv, der blev le-

vet, og den tid og verden, der omgav det. Ulrik 

Langen er medforfatter til storværket 'GROV 

KONFÆKT – Tre vilde år med trykkefrihed 

1770-73' (Gyldendal), der handler om den nye 

københavnske offentlighed, som så dagens lys, 

da Struensee gav trykkefriheden fri. 

Velgørenhed: Forløberen  
for offentlig velfærd

Holdnummer: 2112-390
Tid: 26/5, 1 onsdag, kl. 19.45-21.30
Pris: 195 kr., studerende 145 kr.
Bog: Mulighed for særpris hos forlaget via holdsi-
den på fuau.dk 
Underviser: Karin Cohr Lützen, lektor i historie, 
Roskilde Universitet

”Lad ikke ’de faldne’ blive liggende!” Sådan lød 

et opråb fra en kirkelig forening i København 

i 1876. Livet i den relativt nye metropol var 

farligt. Pyntesyge piger og ensomme sømænd 

risikerede at blive ledt i fordærv. Nogen måtte 

spænde et sikkerhedsnet ud under de værdigt 

trængende fattige – altså kun de værdige af 

dem – så de kunne opfanges, før de dumpede 

ned i dyb armod. Den frivillige velgørenhed, 

der blomstrede frem i 1860’erne og 70’erne, 

kom som regel fra kristne filantroper og var 

måske forsatsen til den statslige velfærd, vi 

kender i dag. Og som stadig er suppleret af 

frivilligt socialt arbejde. Få den fantastiske 

historie om, hvordan den frivillige velgøren-

hed startede, allerede et halvt århundrede før 

Socialdemokratiet i 1930'erne fremlagde sine 

store socialreformer. Forelæsningen tager af-

sæt i Karin Lützens bog 'Velgørenhed' i Aarhus 

Universitetsforlags bogserie '100 danmarkshi-

storier'. 

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

Fra 1100- til 1500-tallet gennemgik en række 

norditalienske bystater en intens politisk, soci-

al og økonomisk udvikling, der satte et bliven-

de fingeraftryk på verdenshistorien. Firenze, 

Venedig, Milano, Siena, Genova, Pisa og Lucca 

indgik på godt og ondt i en tilstand af stadig 

rivalisering, samarbejde og krig med hinan-

den og omverdenen på en måde, der frigjorde 

nye dimensioner og lidenskaber i menneskets 

forståelse af sig selv, staten og samfundet, og 

bystaterne blev Europas centrum for kunst, 

politisk teori, innovation og økonomisk fore-

tagsomhed. Deres indbyrdes storpolitiske 

konkurrence og deres forhold til periodens 

stormagter er med til at forklare historien om 

deres storhed og fald.

En civilisation pibler frem. 
Europas middelalder og 
renæssance

Holdnummer: 2122-199
Tid: 6/9, 5 mandage, kl. 17.15-19.00
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Bog: Mulighed for særpris hos forlaget 
via holdsiden på fuau.dk
Underviser: Steffen Heiberg, historiker 
og fhv. forskningschef, Det Nationalhi-
storiske Museum, Frederiksborg Slot

Hør historien om tolv dramatiske år-

hundreder, der formede Europa, når 

Steffen Heiberg indkredser de kul-

turelle, mentale, sociale og politiske 

forudsætninger for Europas særlige 

udvikling i middelalderen og renæs-

sancen med nye idéer og opfindelser, 

militær og økonomisk konkurrence og 

pest. Vi slutter ved udgangspunktet: 

det romerske sammenbrud. Er det en 

gentagelse, vi ser i dag med folkevan-

dringer, religiøs fanatisme, fake news 

og mistillid til viden? Er det kulturelle 

og mentale fundament stærkt nok til 

at overvinde krise, eller skal vi ud i 

'en ny begyndelse'? Steffen Heiberg 

er forfatter til de anmelderroste bø-

ger ’En ny begyndelse. Europas kul-

turhistorie i middelalderen’ og ’Nye 

horisonter. Europas kulturhistorie i 

renæssancen’ (Gads Forlag).

06/09:  Det store sammenbrud 
400-700

13/09:  Europa under angreb 700-
1000

20/09:  Et nyt Europa. Højmiddelal-
deren 1000-1300

27/09:  Pest og gryende renæssan-
ce 1300-1500

04/10:  Ringen sluttet. Europa og os
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Byvandringer: På sporet 
af kolonihistorien i 
København

Holdnummer: 2122-233
Tid: 7/9, 4 tirsdage. Forelæsning 7/9 
kl. 19.45-21.30. Alle byvandringer kl. 
10.30-12.15
Pris: 595 kr., studerende 325 kr.
Sted: Se mødesteder på holdet på  
fuau.dk
Underviser: Per Nielsen, cand.mag. i 
historie og forfatter

Danmarks kolonihistorie knytter sig 

til en lang række kvarterer og byg-

ninger i København – steder, hvor 

skibe har lagt til kaj, og fremmede va-

rer er blevet bragt i land. Hertil kom-

mer indbyggere fra de oversøiske be-

siddelser som sømænd, tjenestefolk 

og politikere, der har opholdt sig i ho-

vedstaden og været med til at forme 

danskernes billede af verden. Efter et 

overblik over dansk-norsk kolonihi-

storie i en forelæsning, går vi på op-

dagelse i indre by, på Slotsholmen, på  

Christianshavn og i Frederiksstaden. 

Undervejs møder vi Christian 4., plan-

tageejere og slaver og kommer vidt 

omkring fra Grønland til Tranquebar.

07/09:  Forelæsning: Kolonierne og 
København

14/09:  Byvandring fra Biblioteks-
haven til Rådhuspladsen: 
Christian 4.s handels- og 
ekspansionspolitik

21/09:  Byvandring på Christi-
anshavn: Kolonihandel, 
skibsfart og sukkerindustri

28/09:  Byvandring fra Nyhavn 
gennem Frederiksstaden til 
Fødselsstiftelsen: Planta-
geejere, storkøbmænd og 
tjenestefolk

Historiens vigtigste vendepunkter 
– 1945 til i dag

Holdnummer: 2122-193
Tid: 8/9, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Historien er fuld af begivenheder, som har fået 

enorme samfundsmæssige konsekvenser og 

afgørende betydning for de generationer, der 

følger efter. Få indblik i en række af de mest 

skelsættende forandringer, der har formet 

verden siden 2. Verdenskrig. Hvorfor blev de 

til vendepunkter, hvis betydning vi stadig kan 

mærke i dag? Forelæsningerne bringer os også 

rundt i verden. Hvad har Nelson Mandelas løs-

ladelse betydet for Sydafrika og for resten af 

verden? Hvorfor ændrede Vesten sig med ét 

efter angrebet på World Trade Center? Og 

hvordan fik Maos død en afgørende betydning 

for udviklingen hen imod nutidens Kina? 

08/09:  Atombomben over Hiroshima 6. 
august 1945. Martin Ammitsbøll 

Husted, lektor, cand.mag. i historie, 

filosofi og samfundsfag

15/09:  Staten Israel proklameres 14. maj 
1948. Peter Lodberg, professor MSO i 

teologi, Aarhus Universitet

22/09:  Maos død og en ny retning for Kina 
9. september 1976. Stig Thøgersen, 

professor emeritus i kinastudier, 

Aarhus Universitet

29/09:  Berlinmurens fald 9. november 1989. 
Åse Lerche, cand.mag. i tysk og jour-

nalist

06/10:  Nelson Mandela bliver løsladt 11. 
februar 1990. Søren Hein Rasmussen, 

ph.d. i historie og forfatter, MegaNørd

13/10:  Angrebet på World Trade Center 11. 
september 2001. Niels Bjerre-Poul-

sen, lektor i historie, Syddansk Univer-

sitet

Amerikas præsidenter  
– fra Andrew Johnson  
til Donald Trump

Holdnummer: 2122-207
Tid: 8/9, 6 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.
Underviser: Niels Bjerre-Poulsen, lektor i histo-
rie, Syddansk Universitet

USA's historie er kort, men begivenhedsrig. 

Den er fyldt med nytænkning, krig og kon-

flikt og politiske, økonomiske og kulturelle 

begivenheder og udviklinger, som ikke kun 

har spillet en rolle i USA, men i hele verden. 

Centralt i denne historie står de amerikanske 

præsidenter, der har bestredet det, der kaldes 

verdens mest magtfulde embede. USA-eks-

pert Niels Bjerre-Poulsen tegner USA's historie 

med præsidenterne som omdrejningspunkt – 

fra Andrew Johnson i midten af 1800-tallet til 

Donald Trump. 

08/09:  Præsident nr. 17-23: Andrew John-
son, Ulysses S. Grant, Rutherford B. 
Hayes, James A. Garfield, Chester 
Arthur, Grover Cleveland og Benja-
min Harrison

15/09:  Præsident nr. 24-27: William McKin-
ley, Theodore Roosevelt, William 
Howard Taft og Woodrow Wilson

22/09:  Præsident 28-31: Warren G. Harding, 
Calvin Coolidge, Herbert Hoover og 
Franklin D. Roosevelt

29/09:  Præsident nr. 32-35: Harry S. Tru-
man, Dwight D. Eisenhower, John F. 
Kennedy og Lyndon B. Johnson

06/10:  Præsident nr. 36-40: Richard M. 
Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, 
Ronald Reagan og George H.W. Bush

13/10:  Præsident nr. 41-44: Bill Clinton, 
George W. Bush, Barack Obama og 
Donald J. Trump

Vi følger myndighedernes 
retningslinjer om afstand, hygiejne 
og rengøring. Vær opmærksom på, 
at hold bliver hurtigere udsolgt pga. 
nedsat deltagertantal i lokalerne
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Danmark besat og befriet 1940-1945

Holdnummer: 2122-204
Tid: 8/9, 6 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

De fem besættelsesår har trukket dybe spor ind i ef-

terkrigstiden. Bl.a. har de haft stor betydning for dansk 

identitetsdannelse og selvopfattelse, og der er knyttet 

stærke følelser og værdier til historien om besættelses-

tiden. Lige efter krigen blev besættelsen hovedsageligt 

fremstillet som en national modstandskamp mod den 

tyske besættelsesmagt. Med ny forskning er fortæl-

lingen blevet mere broget og nuanceret med fokus på 

konflikterne i det danske samfund i forhold til modsæt-

ningen mellem samarbejde og modstand og med fokus 

på 'tabernes historie'. Hvor er besættelsestidens historie 

på vej hen? Vi dykker ned i forskellige perspektiver af 

besættelsen og tiden, der fulgte.

08/09:  Besættelsen 9. april og samarbejdspolitik-
ken. Steen Andersen, seniorforsker og arkivar, 

Rigsarkivet

15/09:  På den forkerte side – danskere i tysk uni-
form, stikkere og værnemagere. Claus Bund-

gård Christensen, lektor i historie, Roskilde 

Universitet

22/09:  Modstandsbevægelsen. Peter Birkelund, arki-

var, seniorforsker, ph.d., Rigsarkivet

29/09:  De danske jøder. Sofie Lene Bak, lektor i histo-

rie, Københavns Universitet

06/10:  For Danmarks ære – danskere i allieret tjene-
ste. Jakob Sørensen, lektor i historie, KVUC

13/10:  Når krigens skygger går i arv. Steen Klitgård 

Povlsen, lektor emeritus i litteraturhistorie, 

Aarhus Universitet

Europas historie fra oldtiden til i dag

Holdnummer: 2122-205
Tid: 2/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Lars Hovbakke Sørensen, lektor, ph.d., Profes-
sionshøjskolen Absalon

Tag med på en rejse gennem Europas dramatiske histo-

rie fra afslutningen på Den Peloponnesiske Krig i 404 

f.v.t. til i dag. Vi begynder med oldtidens store imperier: 

Alexander den Stores Makedonien og Romerriget med 

fokus på årsagerne til både deres storhed og fald, og 

hvordan arven fra Romerriget kom til at påvirke udviklin-

gen af middelalderens europæiske stater og styrkelsen 

af kongernes magt i løbet af 1500-, 1600- og 1700-tallet. 

Samtidig vil der være fokus på, hvordan de politiske be-

givenheder påvirkede europæernes identitet og kultur, 

herunder den nationale identitet. Fortællingen føres helt 

op til i dag og de seneste års store forandringer med 

flygtningestrømme, klimakrise og coronapandemi. Fore-

læsningsdagen bygger på Lars Hovbakke Sørensens 

bog 'Europas historie. Fra oldtiden til i dag' (Gyldendal).

Frankrig 1940-1968

Holdnummer: 2122-217
Tid: 3/10, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, 
cand.mag. i historie og oberstløjtnant

Dagen sætter fokus på årene 1940-

1968 i fransk historie. Vi starter med 

2. Verdenskrig og den tyske invasion 

i 1940. Den efterfølgende tid blev 

kendetegnet af både samarbejdet 

med tyskerne, men også af opposi-

tionen til besættelsesmagten, her-

under De Frie Franske styrker under 

ledelse af de Gaulle. Årene 1944-45 

blev præget af de kaotiske tilstande 

omkring befrielsen og interne stri-

digheder i modstandsbevægelsen. 

Vi følger Frankrig ind 1950’erne og 

60’erne med bl.a. kolonikrige i Fransk 

Indokina og Fransk Algeriet. Samti-

dig søgte Frankrig at genetablere sin 

stormagtsstatus gennem opbygning 

af en atomstyrke samt at frigøre sig 

fra USA’s dominans og spille en afgø-

rende rolle i det spirende europæiske 

samarbejde. Perioden rundes af med 

studenteroprøret i 1968 og de nye so-

ciale og kulturelle strømninger.

Undergang 1944-1945 – 
historien om Tysklands 
endelige nederlag

Holdnummer: 2122-206
Tid: 9/10, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Martin Ammitsbøll Hu-
sted, lektor, cand.mag. i historie, filosofi 
og samfundsfag

Krigsårene 1944-45 var for Tyskland 

domineret af katastrofale nederlag 

på slagmarken i øst og vest, og kri-

gens endelige udfald stod i somme-

ren 1944 klart for parterne. Det til 

trods kæmpede Tyskland videre, og 

perioden blev derfor den mest vol-

delige og intense af krigsårene. Fo-

relæsningen gennemgår forløbet af 

de afgørende slag, de bagvedliggen-

de politisk-militære beslutninger, og 

hvordan de krigsførende parter mo-

biliserede deres samfund i kampen. 

Hør bl.a. om mindre kendte slag som 

Slaget om Budapest og Operation 

Plunder – de allieredes overgang over 

Rhinen – samt nye vinkler på de mest 

berømte slag som Slaget om Norman-

diet, der alle er dele af historien om 

Tysklands endelige nederlag i 1945.

 

PåpPMød de engagerede formidlere i øjen-
højde. Historiker Søren Hein Rasmus-
sen gør dig klogere på et af historiens 
vigtigste vendepunkter, s. 64.
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2. Verdenskrig og Hitlers Berlin

Holdnummer: 2122-203
Tid: 10/10, 1 søndag, kl. 10.00-16.00
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, lektor, 
cand.mag. i historie, filosofi og samfundsfag

Berlin var scenen, hvor centrale kapitler om 

Det Tredje Riges storhed og fald udspillede sig 

i 1933-45. På den ene side var byen rammen 

for regimets selviscenesættelse og massepro-

paganda efter magtovertagelsen i 1933 og var 

centrum for Speers og Hitlers planer om at 

skabe en 'Welthauptstadt'. På den anden side 

var Berlin undertrykkelsens og forfølgelsens 

by, hvor jøder og systemkritikere nådesløst 

blev jaget og deporteret af regimet. Det var 

frygtens, afmagtens og dødens by, da Berlin 

som Nazitysklands nervecenter blev et hoved-

mål for de allieredes bombefly. Det var en ruin-

by, som Den Røde Hær brutalt indtog i Slaget 

om Berlin i 1945, der symbolsk markerede 2. 

Verdenskrigs afslutning i Europa. Hør om Ber-

lins historie fra 1933 til 1945.

Hansestæderne

Holdnummer: 2122-202
Tid: 25/10, 3 mandage, kl. 19.30-21.15
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
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-tal-

let? Og hvordan kan det forklares, at Køben-

havn blev indskrevet som hanseby på datidens 

lister? Disse spørgsmål er stadig aktuelle den 

dag i dag. Forelæsningerne vil give en intro-

duktion til hanseforbundets opståen, og hvil-

ke økonomiske og politiske forhold der lå bag 

dets udvikling. Desuden vil vi kigge på, hvor-

dan ’die Hanse’ har udviklet sig i løbet af den 

sene middelalder, og hvordan hansestæderne 

har spillet en rolle her.

Antikkens Grækenland

Holdnummer: 2122-198
Tid: 26/10, 5 tirsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.

Den græske oldtid regnes for helt afgørende 

for den europæiske civilisations udvikling, og 

vi ser den afspejlet i mange dele af vores sam-

fund i dag: sprog, politik, uddannelse, littera-

tur, filosofi, religion, historie, videnskab, kunst 

og arkitektur. I forelæsningsrækken går fem 

eksperter på opdagelse i det antikke Græken-

lands historie og enestående kultur og kunst, 

som vi står på skuldrene af. Vær med, når vi 

dykker ned i alt fra de græske bystater og Den 

Peloponnesiske Krig over Sokrates og Platon, 

Iliaden og Odysseen, doriske templer til Olym-

pens guder. 

26/10:  Historie. Christian Ammitzbøll Thom-

sen, lektor i historie, Københavns 

Universitet

02/11:  Filosofi. Jakob Leth Fink, postdoc i 

idéhistorie, Göteborg Universitet

09/11:  Kunst og arkitektur . Kristine Bülow 

Clausen, studielektor i klassisk arkæo-

logi, Københavns Universitet

16/11:  Litteratur. George Hinge, lektor i 

klassisk filologi, Aarhus Universitet

23/11:  Religion. Anders Holm Rasmussen, 

lektor i antikkens historie, Køben-

havns Universitet

Statsministerens magt

Holdnummer: 2122-201
Tid: 27/10, 6 onsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.
Underviser: Tim Knudsen, professor emeritus i 
statskundskab, Københavns Universitet 

Statsministre som Mette Frederiksen, Lars 

Løkke Rasmussen og Anders Fogh Rasmussen 

har indtaget en langt mere magtfuld post, end 

tilfældet var for den første statsminister. Stats-

ministerens magt har været støt voksende 

siden den første statsminister blev udnævnt 

ved enevældens fald i 1848. I mange år i re-

lation til kongen, i nyere tid i relation til rege-

ring og folketing. Med seks historiske nedslag 

viser Tim Knudsen, hvordan embedet og dets 

magtstilling har udviklet sig frem mod i dag –

en historisk magtanalyse, der samtidig giver et 

nyt perspektiv på danmarkshistorien. Forelæs-

ningerne bygger på Tim Knudsens fembinds-

værk 'Statsministeren' (Samfundslitteratur).

Ekstreme årtier

Holdnummer: 2122-200
Tid: 28/10, 6 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.

Chokbølgerne efter 1. Verdenskrigs 

ramte også Danmark. Den gamle ver-

dens idealisme og tro på evigt frem-

skridt var på mange måder gået til 

grunde i skyttegravene. Dog ikke på 

de politiske og kulturelle yderfløje, 

hvor mellemkrigstidens massive ur-

banisering, økonomiske vækst – og 

nedtur – og forcerede teknologiske 

og mediemæssige udvikling vendte 

ældre generationers kulturpessimis-

me til troen på en radikalt anderledes 

og strålende fremtid. I denne forelæs-

ningsrække om ekstremisme i mel-

lemkrigstidens udfordrer en række 

historikere konsensusfortællingen 

om Danmarks vej mod demokrati, vel-

færdsstat og nationalt fællesskab og 

fokuserer på nogle af de bevægelser 

og personer, som ønskede at bryde 

den nationale konsensus, og som an-

viste andre og – synes vi i dag  – mere 

ekstreme veje, Danmark skulle gå.

28/10:  Det danske konfliktsam-
fund ved indgangen til 
mellemkrigstiden. René 

Karpantschof, cand.mag. i 

historie og forfatter

04/11:  Signalement af den danske 
fascist. Claus Bundgård 

Christensen, lektor i historie, 

Roskilde Universitet

11/11:  Venstrefløjens antifasci-
stiske aktivistmiljø. Charlie 

Emil Krautwald, Universitetet 

i Agder

18/11:  Danmark har ikke noget 
jødeproblem. Dansk 
antisemitisme i mellem-
krigstiden. Sofie Lene Bak, 

lektor i historie, Københavns 

Universitet

25/11:  Kommunistiske under-
grundsaktiviteter. Jesper 

Jørgensen, historiker og 

arkivar, Arbejdermuseet

02/12:  Wilhelm Reichs seksuelle re-
volution i Ryparken. Morten 

Thing, historiker, dr.phil., tidl. 

forskningsbibliotekar, Roskil-

de Universitetsbibliotek
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Forstå Tyskland

Holdnummer: 2122-212
Tid: 30-31/10, 1 weekend, kl. 10.00-16.00
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.
Underviser: Andreas Bonde Hansen, ph.d., lektor, Professi-
onshøjskolen Absalon

Tyskland er meget mere end kold krig, 2. Verdenskrig 

og en veludviklet bilindustri. En rejse gennem Tyskland 

er en rejse gennem kulturer, strukturer og samfundsfor-

hold, som går mere end 1200 år tilbage, og som er nød-

vendige for at forstå det moderne Europa. Kom på en 

rejse gennem alle de tyske lande – fra jernriget Preussen 

til tyske lande uden for Tyskland – og gennem 1200 års 

Europahistorie. Undervejs skal vi bl.a. høre om de man-

ge syn på tyskere, og hvordan krig og fred i Europa har 

stået og faldet med Tyskland. 

Fra Athen til Berlin – Europas historie  
set gennem storbyerne

Holdnummer: 2122-197
Tid: 1/11, 7 mandage, kl. 17.30-19.15
Pris: 950 kr., studerende 505 kr.

Tag med på en rejse gennem europæisk histories ’ho-

vedstæder’ – fra antikkens Athen til nutidens Berlin, 

og få et indblik i centrale perioder i Europas historie. Vi 

dykker ned i et udvalg af Europas metropoler, der har 

spillet en særlig rolle på historiens store scene og været 

omdrejningspunkt for verdenshistoriske begivenheder 

og kraftcentre for en kulturel opblomstring, der har væ-

ret stilskabende langt ud over byens volde – og langt ud 

over sin tid. Hvilken udvikling var det, der fandt sted i 

disse byer, hvorfor skete udviklingen netop her, og hvil-

ken betydning har den fået for vores historie?

01/11:  Athen i antikken. Christian Ammitzbøll Thom-

sen, lektor i historie, Københavns Universitet

08/11:  Rom i Romerriget. Niels Bargfeldt, ph.d., under-

viser i klassiske studier, Syddansk Universitet

15/11:  Konstantinopel i Det Byzantinske Rige. Hans 

Jørgen Frederiksen, lektor emeritus i kunsthi-

storie, Aarhus Universitet

22/11:  Firenze i renæssancen. Steffen Heiberg, histo-

riker og fhv. forskningschef, Det Nationalhisto-

riske Museum Frederiksborg Slot

29/11:  Paris i 1800-tallet – den urbane individualis-
me. Jørn Boisen, lektor i fransk, Københavns 

Universitet

06/12:  Wien omkring år 1900. Claus Christoffersen, 

BA i filosofi og oldtidskundskab

13/12:  London og Berlin i det 20. og 21. århundrede 
– storbyer i krig og fred. Martin Ammitsbøll 

Husted, lektor, cand.mag. i historie, filosofi og 

samfundsfag

I majsgudens land: 
De præcolumbianske 
civilisationer i det gamle 
Mexico

Holdnummer: 2122-196
Tid: 20/11, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Underviser: Jesper Nielsen, lektor 
i indianske sprog og kulturer, ToRS, 
Københavns Universitet

I tusinder af år før den spanske ero-

bring af Mexico for 500 år siden, 

blomstrede her en lang række stor-

slåede kulturer som del af det, vi i dag 

omtaler som Mesoamerika. Blandt de 

mest berømte kulturer var olmeker-

ne, zapotekerne, inkaerne og mayaer-

ne, og alle delte de en række fælles-

træk, bl.a. storbyer, tempelpyramider, 

skrift- og kalendersystemer, religiøse 

forestillinger og et avanceret land-

brug. På denne temadag vil vi tage 

på en rejse til ruinerne af en række af 

de mest kendte af disse gamle kultu-

rers vigtigste bycentre – og vi slutter 

i Mexico City, som blev opført på rui-

nerne af aztekernes mægtige hoved-

stad Tenochtitlan.

Danske amerikanere

Holdnummer: 2122-195
Tid: 14/12, 1 tirsdag, kl. 17.15-21.15
Pris: 355 kr., studerende 205 kr. 
Bog: Mulighed for særpris hos forlaget 
via holdsiden på fuau.dk
Underviser: Jørn Brøndal, professor 
og leder af Center for Amerikanske 
Studier, Syddansk Universitet

Tunge kufferter med ejendele og især 

drømme fyldte på den barske rejse 

over Atlanterhavet. Udlængslen og 

en amerikansk drøm skulle føre til et 

bedre liv. Men mange udvandrere ville 

også bevare danske skikke og religion 

midt mellem yankeer, irere, kinesere, 

tyskere, afroamerikanere, italienere, 

svenskere, indianere og polakker. De 

knap 336.000 danske udvandrere 

var et lille skvulp i en flodbølge af 

indvandring – hele 32 millioner euro-

pæere i årene 1820-1930. I dag er der 

danske efterkommere i Midtvesten, 

Utah og ikke mindst Californien. Rejs 

med over Atlanten med Jørn Brøndal, 

og hør om danskere og danskhed i 

det forjættede land. Forelæsningen 

tager afsæt i 'Danske amerikanere' i 

Aarhus Universitetsforlags bogserie 

'100 danmarkshistorier'.

 

PåpPåDannet konversation og carbaretdans. 
Storbystemningen blev udrullet i en  
parisersalon. Tag til Europas storbyer  
i 'Fra Athen til Berlin' side 67.
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I 2020 har over 30.000 deltagere fra hele landet fulgt Folkeuniversitetets live-
streams. Vi fortsætter succesen i 2021, hvor du med et enkelt klik kan åbne en ny 
verden af viden. Du får et link direkte i din indbakke ved tilmelding.

The Shortest History of 
England – livestream with 
James Hawes

Number: 2112-357
Date: 3/3, 1 Wednesday, 16.30-17.45
Price: 65 kr., students 30 kr.
Lecturer: James Hawes, author, dr., 
Oxford Brookes University
Moderator: Noa Kjærsgaard Hansen

There has never been a better time to 

understand why England is the way 

it is. Taking his departure in his criti-

cally acclaimed and bestselling book 

‘The Shortest History of England’ Dr. 

James Hawes tells us the history of 

England in roughly 60 minutes. He 

journeys from Caesar to Brexit via 

Conquest, Empire and World War, to 

discover an England very different to 

the standard vision. Its fate has for 

ages been bound up with that of its 

neighbours; and – for the past 1,000 

years – it has harboured a class sy-

stem like nowhere else on Earth. 

Syv liv i Rødstrømpe-
bevægelsen – livestream 
med Pernille Ipsen

Holdnummer: 2111-358
Tid: 18/3, 1 torsdag, kl. 19.00-20.15
Pris: 65 kr., studerende 30 kr.
Underviser: Pernille Ipsen, lektor i 
historie og køns- og kvindeforskning, 
University of Wisconsin-Madison
Moderator: Noa Kjærsgaard Hansen

I årene 1970-1975 spredtes kvinde-

bevægelsen med gevaldig hast. Det 

blev en af de vigtigste sociale bevæ-

gelser i danmarkshistorien. Med ud-

gangspunkt i sin egen familiehisto-

rie fortæller Pernille Ipsen om livet i 

Rødstrømpebevægelsen. Hendes syv 

mødre etablerede et kvindekollektiv 

og kastede sig ind i kvindekampen 

med det mål at frigøre sig fra patri-

arkatet, skabe plads til nye måder at 

være kvinder på og skabe en mere 

lige og retfærdig verden. Baseret på 

Ipsens bog 'Et åbent øjeblik. Da mine 

mødre gjorde noget nyt' (Gyldendal). 

Tysklands første kvindelige 
kansler – livestream med 
Birgit Stöber

Holdnummer: 2111-399
Tid: 10/3, 1 onsdag, kl. 16.30-17.45
Pris: 65 kr., studerende 30 kr.
Underviser: Birgit Stöber, professor i 
kommunikation, BSP Business School 
Berlin
Moderator: Noa Kjærsgaard Hansen

Hun er født i Hamborg, opvokset i 

DDR og har en ph.d. i fysik. Og så har 

hun ledet et land med over 80 mio. 

indbyggere igennem 16 år. Der er 

selvfølgelig tale om Tysklands første 

kvindelige kansler Angela Merkel. I 

2021 er en æra imidlertid slut. Ange-

la Merkel har meldt ud, at hun ikke 

genopstiller til det kommende valg. 

Hvordan har Merkel forandret tysk 

politik? Og hvordan har den politiske 

retorik og kommunikation udviklet 

sig, siden hun blev kansler første 

gang i 2005?

Livestreams 
Forelæsninger hjemmefra

Læs mere og 
tilmeld dig på fuau.dk
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Romanen: Værker der sprængte rammen  
– livestream med Simona Zetterberg-Nielsen

Holdnummer: 2111-441
Tid: 19/1, 3 tirsdage, kl. 17.00-18.15
Pris: 195 kr., studerende 90 kr.
Underviser: Simona Zetterberg-Nielsen, lektor i nordisk sprog 
og litteratur, Aarhus Universitet

Værker, der har sprængt romangenren og endda udfordret 

selve litteraturens ramme – det er omdrejningspunktet for 

tre onlineforelæsninger. Vi rejser tilbage til 1700-tallets Lau-

rence Sternes, som med 'Tristram Shandys Levned og Me-

ninger' udfordrede romanen og selvbiografien før nogen af 

genrerne var etablerede. Vi zoomer ind på B. S. Ingemanns 

'Valdemar Seir', der gjorde romanen til en populær genre. Og 

endelig dykker vi ned i bl.a. Karl Ove Knausgårds 'Min Kamp', 

der viser, hvordan romanen bliver sprængt ved at sammen-

blande elementer fra forskellige genrer.

Universet, livet og alting  
– livestream med Troels C. Petersen

Holdnummer: 2111-442
Tid: 25/1, 3 mandage, kl. 17.15-18.30
Pris: 195 kr., studerende 90 kr.
Underviser: Troels C. Petersen, lektor i eksperimentel subato-
mar fysik, Niels Bohr Instituttet

I denne online forelæsningsrække er intet spørgsmål for 

stort. Hvordan er vores univers blevet til, hvad er der i det, 

hvad er dets historie og skæbne – og hvordan ved vi alt det? 

Hvordan er betingelserne for liv kommet, hvordan er livet på 

Jorden opstået, og hvordan leder vi efter liv andre steder? 

Hvad består vores verden og univers egentlig af? Vær med 

til at stille de allerstørste spørgsmål, når Troels C. Petersen  

i tre online forelæsninger gennemgår selve fundamentet – 

ikke kun for vores liv på Jorden, ikke kun for universet på stor 

skala, men for alting!

Statsdannelser gennem tiden  
– livestream med Martin A. Husted

Holdnummer: 2111-440
Tid: 27/1, 3 onsdage, kl. 17.00-18.15
Pris: 195 kr., studerende 90 kr.
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, lektor, cand.mag. i 
historie, filosofi og samfundsfag

Vi skal tilbage til Frankrig under enevælden, hvor Ludvig 14. 

lykkedes med at koncentrere magten omkring sig selv. Vi 

skal se på Bismarcks samling af Tyskland og den måde at 

legitimere en statsmagt på, der opstod gennem en ny idé: 

Forestillingen om nationen. Endelig tager vi til 1970’ernes 

Kina, hvor Deng Xiaoping skabte en ny type stat i krydsfeltet 

mellem kommunisme og kapitalisme. Stater har historisk set 

vidt forskellige ud. Men er der nogle træk, der går igen på 

tværs af tid og sted? Få svaret gennem tre online forelæs-

ninger.

Find og dyrk motivationen  
– livestream med Lotte Bøgh Andersen

Holdnummer: 2111-438
Tid: 28/1, 3 torsdage, kl. 17.15-18.30
Pris: 195 kr., studerende 90 kr.
Underviser: Lotte Bøgh Andersen, professor og centerleder 
for Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus 
Universitet

Motivation er den energi, vi er villige til at lægge i at nå en 

målsætning. Vi kan fx være motiverede, fordi vi gerne vil 

have en belønning, eller fordi vi føler, vi gør en positiv forskel. 

Andre gange handler det om, at de opgaver, vi skal løse, er 

spændende. Hvorfor er nogle mere motiverede end andre? 

Hvilke vigtige effekter har motivation på vores resultater? 

Hør i tre online forelæsninger om, hvordan vi dyrker både 

vores egen og andres motivation. Vi kan nemlig gøre en mas-

se for at finde motivationen – og for at forblive motiverede.

 

Følg livestreams om 
banebrydende litte-
ratur med Simona 
Zetterberg-Nielsen, 
lektor i nordisk sprog 
og litteratur, Aarhus 
Universitet.



Kunst, arkitektur
og design

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

Holdnummer: 2112-058 
Tid: 18/1, 5 mandage, kl. 19.30-21.15 
Pris: 695 kr., studerende 385 kr. 
Underviser: Amalie Grubb Martinus-
sen, cand.mag. i kunsthistorie 

I fin de siècle-kunsten gribes der til-

bage til mytologiens bedrageriske og 

forføreriske femme  fatale-skikkelser. I 

tiden efter 1. Verdenskrigs rædsler ser 

man en tilbagevenden til antikkens 

idealer: De Olympiske Lege genop- 

lives, og førende moderne digtere 

hylder det antikke formsprog. I bil-

ledkunsten ser man også denne inte-

resse for det klassiske udfolde sig hos 

den franske avantgarde, og også i det 

21. århundrede finder samtidskunst-

nerne måder at aktualisere de gamle 

fortællinger på.

 
18/01:  Introduktion til mytebegre-

bet 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 metamor-
foser i dansk kunst: Palle 
Nielsen, Salto, Kai Nielsen 
m.fl.

15/02:  Græsk mytologi i samtids-
kunsten

Kunsthistorien på ét semester 

Holdnummer: 2112-043 
Tid: 19/1, 8 tirsdage, kl. 17.30-19.15 
Pris: 1075 kr., studerende 565 kr. 

Hvis du trænger til at få et godt overblik, få 

opfrisket din hukommelse eller for første gang 

stifte bekendtskab med kunsthistoriens forun-

derlige forandringer, så kom og vær med, når vi 

byder på en sprudlende gennemgang af kunst-

historien fra renæssance til samtid. Forelæs-

ningerne omhandler først og fremmest maleri, 

skulptur og arkitektur. Men vi kommer også 

omkring stilretninger fra især det 20. og 21. år-

hundrede, der udfolder sig i andre materialer. 

 
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 kunst- 

historie 

09/02:  Realisme og impressionisme. Gitte 

Tandrup, mag.art. i kunsthistorie 

16/02:  Symbolisme og ekspressionisme. 
Gitte Tandrup, mag.art. i kunst- 

historie 

23/02:  Kubisme og futurisme. Maja Bak Her-

rie, ph.d. i æstetik og kultur, Aarhus 

Universitet 

02/03:  Surrealisme. Amalie Grubb Martinus-

sen, cand.mag. i kunsthistorie 

09/03:  Kunst og arkitektur i dag. Martin 

Søberg, adjunkt på Kunstakade- 

miets Arkitektskole  

 

Store danske designere 

Holdnummer: 2112-023 
Tid: 19/1, 7 tirsdage, kl. 19.30-21.15 
Pris: 950 kr., studerende 505 kr. 

Hans J. Wegners Påfuglestol, PH’s karakteri-

stiske lamper, Børge Mogensens Tremmesofa, 

Nanna Ditzels Trinidadstol og Kay Bojesens 

teaktræs-abe. Vi kender genstandene. Men 

hvem var menneskene bag de kendte design, 

der høstede så stor international anerken-

delse? Hvad kendetegner dem hver især? Og 

hvorfor er deres design blevet så kendte?

 
19/01:  Hans J. Wegner. Thomas Dickson, for-

fatter, arkitekt og industriel designer 

26/01:  Poul Henningsen. Thomas Dickson, 

forfatter, arkitekt og industriel desig-

ner 

02/02:  Arne Jacobsen. Thomas Dickson, for-

fatter, 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 

Holdnummer: 2112-293 
Tid: 20/1, 6 onsdage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 

De har sat deres præg på historien med fantastiske byg-

ningsværker og opnået international berømmelse. I den-

ne 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 funktionalisti-

ske boligkompleks i Klampenborg, Jørn Utzons berømte 

Operahus i Sydney og Bjarke Ingels’ mange byggerier i 

New York.

 

20/01:  Gottlieb Bindesbøll (1800-1856). Peter Thule 

Kristensen, professor i arkitektur, Kunstakade-

miets 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 Ahnfeldt-Mol-

lerup, ph.d. i arkitekturhistorie 

24/02:  Bjarke Ingels/BIG (f.1974). Kasper Lægring, 

ph.d. i arkitektur, mag.art. i kunsthistorie 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. 
Underviser: Peter S. Meyer, ekstern lektor i kunsthistorie, 
Københavns Universitet, og fhv. museumsdirektør, Trapholt 

Med udgangspunkt i en grundig gennemgang af et en-

kelt hovedværk af fem moderne, internationale kunstne-

re som Munch, Schiele, Boccioni, Picasso og Giacometti 

diskuteres værker af deres danske arvtagere som Kir-

keby, Groth, Giersing, Jais Nielsen og Sonja Ferlov Man-

coba. Efter indgående analyser af enkeltværker åbnes 

der op for diskussion. 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 
 

 

Havekunst 

Holdnummer: 2112-147 
Tid: 23/1, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Ole Fournais, cand.mag. i 
historie og nordisk sprog og litteratur 

Få overblik over de betydningsful-

de perioder i havekunstens historie, 

og forstå samspillet mellem kultur-

historien og havernes forandringer. 

Forelæsningerne fører os gennem 

havestilarter som den mauriske have 

i Spanien, den italienske renæssan-

cehave, barokhaven i Frankrig og de 

forskellige former for engelsk land-

skabelig og romantisk havestil. Hertil 

kommer enkelte ideer fra de klassiske 

kinesiske og japanske haveformer.  

 

 

Kunstens historie på SMK  
– 1940 til i dag 

Holdnummer: 2112-266 
Tid: 6/2, 4 lørdage, kl. 10.30-12.00 
Pris: 595 kr., studerende 325 kr. 
Entré er ikke inkluderet i prisen   
Sted: Statens Museum for Kunst, 
Sølvgade 48 
Underviser: Merete Mørup, cand.mag. 
i kunsthistorie og tilknyttet Øregaard 
Museum 

Første gang ser vi på hovedtenden-

ser i dansk kunst op til og efter 2. Ver-

denskrig: det spontant abstrakte ma-

leri med kunstnergruppen Cobra og 

den geometriske abstraktion. Anden 

gang gælder det kunst præget af Den 

Kolde Krig samt nye oprørsbevægel-

ser: Kunstnerne bruger industrielle 

materialer og banale hverdagsgen-

stande. Tredje gang handler om det 

postmoderne, der opgav kristendom, 

marxisme og nationalisme. Fjerde 

gang tager internettet over med de-

ling 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 

 

 

Billedkunsten i Wien 
– 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. 
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 århund-

redeskiftet.  

 

 

Kærs Kunstkaféer:  
4 aftener i kunstens 
tjeneste (tirsdage) 

Holdnummer: 2112-282 
Tid: 9/2, 4 tirsdage, kl. 17.30-20.45 
Pris: 1460 kr. inkl. let og lækker 
aftensmad 
Sted: Gastronomisk Innovation,  
Frederiksborggade 1B, 4 
Underviser: Peter Kær, cand.mag. i 
kunsthistorie og kulturformidling 

Over en række kaféaftener går kunst-

historiker og tv-vært Peter Kær på 

opdagelse i kunstens forunderlige 

verden i selskab med kunsthistori-

kere, musikere og en dygtig kok. Det 

bliver en tour de force gennem ud-

valgte perioder og kunstnere i kunst-

historien, der tages under kyndig, 

kærlig og kunstnerisk behandling. 

Samtalerne krydres med et musikalsk 

lydspor udført af særdeles kompe-

tente musikere. Kokken Rasmus Leck 

Fischer tryller i køkkenet, så der også 

er noget til smagssansen.  

 

09/02:  Giovanni Battista Piranesi 
(1720-1778) – det eventyrli-
ge og fantasifulde 

23/02:  William Turner (1775-1851) – 
en tåget klarhed 

09/03:  Wilhelm Marstrand (1810-
1873) – Guldalderens glimt i 
øjet 

23/03:  Louise Bourgeois (1911-
2010) – historiefortælleren
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Kærs Kunstkaféer: 4 aftener i 
kunstens tjeneste (onsdage)

Holdnummer: 2112-283 
Tid: 10/2, 4 onsdage, kl. 17.30-20.45 
Pris: 1460 kr. inkl. let og lækker aftensmad 
Sted: Gastronomisk Innovation, Frederiks-
borggade 1B, 4 
Underviser: Peter Kær, cand.mag. i kunsthi-
storie og kulturformidling 

Over en række kaféaftener går kunsthi-

storiker og tv-vært Peter Kær på opda-

gelse i kunstens forunderlige verden i sel-

skab 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. Sam-

talerne krydres med et musikalsk lydspor 

udført af særdeles kompetente musikere. 

Kokken Rasmus Leck Fischer tryller i køk-

kenet, så der også er noget til smagssan-

sen.  

 
10/02:  Giovanni Battista Piranesi 

(1720-1778) – det eventyrlige og 
fantasifulde 

24/02:  William Turner (1775-1851) – en 
tåget klarhed 

10/03:  Wilhelm Marstrand (1810-1873) 
– guldalderens glimt i øjet 

24/03:  Louise Bourgeois (1911-2010) – 
historiefortælleren 

 

Kunst på stedet! Besøg fire 
kunstudstillinger på fire museer 

Holdnummer: 2112-255 
Tid: 13/2, 4 lørdage, kl. 11.30-13.00 
OBS: 27/02 kl. 10.30-12.00 
Pris: 635 kr., studerende 365 kr. 
(entré er ikke inkluderet i prisen)  
Sted: Se mødesteder på fuau.dk 
Underviser: Merete Mørup, cand.mag. i kunsthistorie 
og tilknyttet Øregaard Museum

Vi starter på Gl. Strand med den rumænske avant-

gardekunstner Geta Bratescus tegninger, collager, 

skulpturer og fotografier, og schweiziske Thomas 

Hirschhorns labyrintiske ruin. Anden gang besø-

ger vi SMK og udstillingen 'Kirchner & Nolde'. Den 

stiller skarpt på årene 1910-18, Tysklands sidste år 

som kolonimagt. Smuk og udtryksfuld kunst? Eller 

racetænkning og undertrykkelse? Tredje udstilling 

gælder Nivaagaard og maleren Wilhelm Marstrand, 

der især er kendt for sine folkelivsskildringer fra 

Danmark og Italien. Udstillingsrækken slutter på 

Øregaard, der præsenterer Vilhelm Bjerke Peter-

sen, hvis surrealistiske abstraktioner var inspireret 

af hans tid på Bauhausskolen i 1930-31.

 

13/02:  Geta Bratescu: 'Freedom of Forms'. 
Thomas Hirschhorn: 'Community of Frag-
ments'

27/02:  'Kirchner & Nolde'
13/03:  Wilhelm Marstrand: 'Den store fortæller' 
27/03:  Vilhelm Bjerke Petersen 

Store danske arkitekter  
– i udlandet

Holdnummer: 2112-436
Tid: 11/2, 6 torsdage, kl. 17.15-19.00
Pris: 795 kr., studerende 445 kr.
Underviser: Kasper Lægring, ph.d. i 
arkitektur, mag.art. i kunsthistorie og 
ekstern lektor, Københavns Universitet

Dansk arkitektur er populær i udlan-

det som aldrig før. Denne forelæs-

ningsrække søger at give dig nogle 

bud på grundene til dette gennem-

brud og samtidig trække historiske 

tråde tilbage i tiden. Senest har Bjar-

ke Ingels modtaget en række store 

opgaver i USA, mens COBE har stået 

for bl.a. et museum i Norge. Vi tager 

afsæt i de tidlige 1800-talspionerer 

som brødrene Theophilus og Christi-

an Hansen. Forløbet fortsætter med 

Hans-Georg Tersling og Knud Lön-

berg-Holm. Næste kapitel er dansk 

arkitekturs moderne guldalder med 

navne som Jørn Utzon, Arne Jacob-

sen og Henning Larsen. Punktum for 

rækken sættes med en gennemgang 

af dansk arkitektureksport i nutiden.

 

PåpPåForelæsninger med 
afstand – men stadig så 
man kan mærke fælles-
skabet og samværet.
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Japanske træsnit 

Holdnummer: 2112-128 
Tid: 2/3, 3 tirsdage, kl. 17.15-19.00 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Gunhild Borggreen, lektor 
i kunsthistorie og visuel kultur, Køben-
havns Universitet 

Træsnitmediet opstod i 1600-tallet 

i de japanske storbyer Edo, Kyoto 

og Osaka. Det var et massemedium, 

hvor den grafiske reproduktionstek-

nik gjorde det muligt at producere 

mange hundrede eksemplarer af det 

samme billede til billige penge. Mo-

tivkredsene for træsnit afspejler da-

tidens kulturliv i storbyerne. Senere 

kom også landskabstræsnittet, der 

gengav berømte steder eller rejseru-

ter 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. 

 

02/03:  Det japanske træsnit som 
storbyfænomen: kurtisaner 
og kabukiskuespillere 

09/03:  Landskabstræsnit og serier 
16/03:  Træsnit i europæisk japo-

nisme og i moderne tid
 

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

Holdnummer: 2112-065 
Tid: 13/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Jørgen Printz Steinicke, 
kunstner og cand.mag. i historie og 
kunsthistorie 

I kølvandet på den voldsomme mexi-

canske revolution (1910-20) følger en 

række kunstneres kæmpeværker på 

og i offentlige bygninger. En ny nati-

on 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 Da-

vid Alfaro Siqueiros. 

 

 

Siciliens kultur  
og kunstskatte II

Holdnummer: 2112-021 
Tid: 22/2, 4 mandage, kl. 19.30-21.15 
Pris: 595 kr., studerende 325 kr. 
Underviser: Tine Kragh, cand.mag. i kunsthi-
storie 

Sjældent finder man en så stor koncentration 

af kunst og kultur som på Sicilien. Øen har væ-

ret 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 arkæologi-

ske områder – inddelt efter udvalgte områder 

på øen. Alle kan være med, også selvom man 

ikke har deltaget i 'Siciliens kultur og kunst-

skatte'. 

 

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 
 

 

Rundt om guldalderen 

Holdnummer: 2112-084 
Tid: 22/2, 5 mandage, kl. 19.30-21.15 
Pris: 695 kr., studerende 385 kr. 
Underviser: Birgitte Zacho, mag.art. i kunsthi-
storie 

Efter Den Franske Revolution bliver borger-

skabet toneangivende i samfundet, og i hele 

perioden ses en refleksion over en række bor-

gerlige værdier og normer i billedkunsten. Det 

er også en periode, hvor borgerens nationale 

tilhørsforhold bliver aktuelt. Samtidig reflekte-

rer malerne over kunstnerens rolle og kunstens 

potentiale.  

 

22/02:  Hvad er guldalder? 
01/03:  Portrætkunsten 
08/03:  Historiemaleriet 
15/03:  Genremaleriet 
22/03:  Landskabsmaleriet 

 

Portrætter i kunsten 

Holdnummer: 2112-133 
Tid: 28/2, 1 søndag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Kamma Overgaard Hansen, ph.d. i 
kunsthistorie 

Denne dag skal det handle om forskellige ka-

tegorier af portrætter – fra mange forskellige 

lande og perioder. Vi vil zappe rundt i kunst-

historien 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. Vi dykker ned i 

overskrifterne: Selvprotrættet, Køn i portræt-

ter, Kunstnerbørn og  Magtens portrætter. 

Tysk kunst fra Dürer til Neue 
Sachlichkeit (ca. 1500-1933) 

Holdnummer: 2112-064 
Tid: 6/3, 1 lørdag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Jørgen Printz Steinicke, kunstner og 
cand.mag. i historie og kunsthistorie 

Renæssancen introduceres for alvor med Al-

brecht Dürer. De efterfølgende årtier præges 

af voldsomme religionsstridigheder, hvor der 

på tysk grund skabes foruroligende værker 

som Grünewalds ’Isenheimer-alter’, mens Cra-

nach i talrige portrætter viser os reformatoren 

Luther. Først i 1800-tallet dukker romantikken 

op med masser af Weltschmerz som hos Ca-

spar David Friedrich. Et lille århundrede senere 

føjer ekspressionister i malergrupperne ”Die 

Brücke” og ”Der blaue Reiter” væsentlige nye 

kapitler til. Paula Modersohn-Becker kred-

ser om kvindekroppen, mens Käthe Kollwitz 

skildrer proletarernes elendige liv i Berlin. I 

1920’erne bliver Berlin en kulturel verdensme-

tropol med bl.a. den samfundskritiske Neue 

Sachlichkeit-bevægelse, indtil alt får en brat 

ende med Hitlers magtovertagelse. 

 

Gratis Vildspor-podcast 
med forskerne: radio4.dk/
program/vildspor 
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Kærs KunstKafé: Frida Kahlo 
(tirsdag) 

Holdnummer: 2112-284 
Tid: 16/3, 1 tirsdag, kl. 17.30-20.45 
Pris: 395 kr. inkl. let og lækker aftensmad 
Sted: Gastronomisk Innovation, Frederiksborg-
gade 1B, 4 
Underviser: Peter Kær, cand.mag. i kunsthistorie 
og kulturformidling 

Frida Kahlo var allerede i levende live en legen-

de. Inspireret af mexicansk folkekunst, og hvad 

nogen vil kalde magisk realisme, skabte hun 

ekstraordinært personlige og hudløse billeder. 

Igennem dem får vi indsigt i hendes farverige, 

dramatiske og smertelige liv, som ikke mindst 

var præget af en invaliderende trafikulykke og 

det stormfulde forhold til maleren Diego Rive-

ra. Kom til Kærs KunstKafé med mad og musik 

på Gastronomisk Innovation. 

Kærs KunstKafé:  
Frida Kahlo (onsdag) 

Holdnummer: 2112-286 
Tid: 17/3, 1 onsdag, kl. 17.30-20.45 
Pris: 395 kr. inkl. let og lækker aftensmad 
Sted: Gastronomisk Innovation, Frederiksborg-
gade 1B, 4 
Underviser: Peter Kær, cand.mag. i kunsthistorie 
og kulturformidling 

Frida Kahlo var allerede i levende live en legen-

de. Inspireret af mexicansk folkekunst og hvad 

nogen vil kalde magisk realisme, skabte hun 

ekstraordinært personlige og hudløse billeder. 

Igennem dem får vi indsigt i hendes farverige, 

dramatiske og smertelige liv, som ikke mindst 

var præget af en invaliderende trafikulykke og 

det stormfulde forhold til maleren Diego Rive-

ra. Kom til Kærs KunstKafé med mad og musik 

på Gastronomisk Innovation.

 

 

40 ikoniske fotografier 

Holdnummer: 2112-039 
Tid: 23/3, 1 tirsdag, kl. 17.30-21.30 
Pris: 355 kr., studerende 205 kr. 
Underviser: Gunner Byskov, cand.mag. i dansk 
og kunsthistorie samt leder af fotografuddannel-
sen, Medieskolerne 

Gennem årene har vi set millioner af billeder 

– og så er der alligevel nogle af dem, der bli-

ver hængende og bliver en del af vores ek- 

sistentielle 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 fotografi-

ske kvaliteter og den historie, der netop gør 

dem til noget særligt.

Bertel Thorvaldsen 250 år 

Holdnummer: 2112-144 
Tid: 24/3, 1 onsdag, kl. 17.15-21.15 
Pris: 355 kr., studerende 205 kr. 
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 iko- 

niske Kristusstatue i Vor Frue Kirke i 

København? Helaftensforelæsningen 

fortæller i ord og billeder om Thor-

valdsens liv og værker. 

 

 

Dansk arkitekturhistorie  
– kort fortalt 

Holdnummer: 2112-119 
Tid: 7/4, 6 onsdage, kl. 19.30-21.15 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 
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 ud-

vikling skiller sig ud fra omverdenens: 

fra romanske landsbykirker og Chri-

stian 4.s slotsbyggeri til Jørn Utzons 

organiske modernisme og Bjarke In-

gels’ 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 Bygge- 

skik, nyklassicisme og 
funktionalisme 

12/05:  Modernisme og nutidens 
stilretninger 

Fotografiet – den store introduktion 

Holdnummer: 2112-125 
Tid: 12/4, 6 mandage, kl. 17.15-19.00 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 

Fotografiets historie går ikke mere end knap 200 år til-

bage 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 film- 

videnskab 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 By-

skov, 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

 

 

Kunst – teori og analyse 

Holdnummer: 2112-018 
Tid: 12/4, 6 mandage, kl. 17.30-19.15 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 
Underviser: Birgitte Zacho, mag.art. i kunsthistorie 

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 kompositi-

onsanalyse og semiotik – forelæsningsrækken præsen-

terer dig for en række kunsthistoriske grundbegreber, 

der gør dig klar til dit næste museumsbesøg. 

 
12/04:  Kunstforståelse – at se på kunst 
19/04:  Form og farve 
26/04:  Stilhistorie 
03/05:  Kompositionsanalyse 
10/05:  Ikonologisk og semiotisk analyse 
17/05:  Værkets ydre rammer – museet, udstillingen 

og det offentlige rum 
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Sommerlæsninger:  
Tre onsdage – seks værker 

Holdnummer: 2112-114 
Tid: 14/4, 3 onsdage, kl. 19.30-21.15 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Merete Mørup, cand.mag. i kunst- 
historie og tilknyttet Øregaard Museum 

Du kan udfordre dig selv på disse tre aftener, 

hvor du bliver involveret i at læse billeder, der 

alle har et sommertema til fælles. På små hold 

går vi til værkerne. Du bliver præsenteret for 

kendte og måske mindre kendte malerier af 

danske og udenlandske kunstnere. Og sam-

men 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:  Édouard Manet: Frokost i det grøn-
ne, 1862/63. P.S. Krøyer: Hip, Hip, 
Hurra! Kunstnerfrokost på Skagen, 
1888 

 

Byvandringer:  
Det klassiske København 

Holdnummer: 2112-120 
Tid: 26/4, 4 mandage, kl. 14.00-16.00 
Pris: 595 kr., studerende 325 kr. 
Sted: Se mødesteder på fuau.dk 
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: middelalder-

byen, hvor vi kan opleve slyngede gadeforløb 

med både bindingsværkshuse fra 1700-tallet 

og klassicistiske huse fra omkring år 1800. Fre-

deriksstaden, hvor 1700-tallets forfinede byg-

ningskunst kan opleves. Vesterbro, der havde til 

formål at huse de mange tilvandrere under in- 

dustrialiseringen – og som allerede fra begyn-

delsen var et forlystelseskvarter med værts-

huse, prostitution og andre fristelser. Endelig 

Frederiksberg, hvor det bedre borgerskab flyt-

tede ud i 1800-tallet i nogle af Danmarks første 

villakvarterer. 

 
26/04:  Middelalderbyen 
03/05:  Frederiksstaden 
10/05:  Vesterbro 
17/05:  Frederiksberg 

Byvandringer:  
Det nyeste København 

Holdnummer: 2112-121 
Tid: 27/4, 4 tirsdage, kl. 14.00-16.00 
Pris: 595 kr., studerende 325 kr. 
Sted: Se mødesteder på fuau.dk 
Underviser: Kasper Lægring, ph.d. i 
arkitektur, mag.art. i kunsthistorie og 
ekstern lektor, Københavns Universitet 

Byfornyelse og helt nyanlagte byde-

le 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 hoved-

stadens 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 kar-

reen. 

 
27/04:  Ørestad 
04/05:  Sluseholmen 
11/05:  Nordhavn 
18/05:  Carlsberg 
 

Kunst og erkendelse 

Holdnummer: 2112-162 
Tid: 22/6, 1 tirsdag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Hans Jørgen Frederiksen, 
lektor emeritus i kunsthistorie, Aarhus 
Universitet 

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 for-

skellige perioder af historien forbun-

det 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 kunsthisto-

riske nedslag i værker og holdninger 

fra oldtid til nutid og med særlig in-

teresse for de store paradigmatiske 

ændringer, der har fundet sted.

 

PåpPåKunsthistoriker Peter S. Meyer i sam-
tale med Michael Kvium om kunstens 
mening. I foråret stiller Meyer skarpt på 
fem mesterkunstnere. Se side 71.
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Byvandringer:  
Det klassiske København 

Holdnummer: 2122-110 
Tid: 6/9, 4 mandage, kl. 14.00-16.00 
Pris: 595 kr., studerende 325 kr. 
Sted: Se mødesteder på fuau.dk 
Underviser: Kasper Lægring, ph.d. i arkitektur, 
mag.art. i kunsthistorie og ekstern lektor, Køben-
havns Universitet 

Tag med på fire byvandringer, som fo-

kuserer på de ældre bydele i hoved-

staden: middelalderbyen, hvor vi kan 

opleve slyngede gadeforløb med både bin-

dingsværkshuse fra 1700-tallet og klassi- 

cistiske huse fra omkring år 1800. Frederikssta-

den, hvor 1700-tallets forfinede bygningskunst 

kan opleves. Vesterbro, der havde til formål at 

huse de mange tilvandrere under industrialise-

ringen – og som allerede fra begyndelsen var 

et forlystelseskvarter med værtshuse, prosti-

tution og andre fristelser. Endelig Frederiks-

berg, hvor det bedre borgerskab flyttede ud 

i 1800-tallet i nogle af Danmarks første villa-

kvarterer. 

 
06/09:  Middelalderbyen 
13/09:  Frederiksstaden 
20/09:  Vesterbro 
27/09:  Frederiksberg 

Fransk impressionisme 

Holdnummer: 2122-109 
Tid: 7/9, 3 tirsdage, kl. 19.30-21.15 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Birthe Svenstrup, cand.mag. i kunst-
historie og pædagogik 

Der er mange tilgange til 1800-tallets billed-

kunst og til fransk impressionisme: de franske 

maleres begejstring for byen og det moderne 

liv, men også malernes møde med naturen. 

Kunstnernes fremstilling af kvinden og de kvin-

delige kunstneres valg af motiver. Malernes in-

teresse for lyset og deres brug af videnskaben. 

Deres interesse for det nye billedmedium, fo-

tografiet, men også deres inspirerende møde 

med det fremmedartede japanske træsnit. Og 

der er mange spændende kunstnere, der for-

bindes med impressionisme: de franske malere 

Manet, Monet, Renoir og Degas, den kvindelige 

maler Berthe Morisot, en neoimpressionist som 

Seurat eller en postimpressionist som holland-

ske van Gogh. 

 

 

Kvindelige malere  
– et strejftog 

Holdnummer: 2122-108 
Tid: 3/10, 1 søndag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Jørgen Printz Steinicke, 
kunstner og cand.mag. i historie og 
kunsthistorie 

Synet på kvindelige kunstnere var 

tidligere domineret af et fuldstændig 

patriarkalsk tankesæt. Heldigvis har 

tiden her forandret sig, og i dag er 

der fx stadig øget fokus på at finde 

frem til en lang række udmærkede, 

til tider fremragende, kvindelige ma-

lere, der måske har været gemt og 

glemt. Denne forelæsning vil forsøge 

at trække nogle af dem frem i lyset 

uden at gøre krav på at nå omkring 

mere end en brøkdel. 

Byvandringer:  
Det nyeste København 

Holdnummer: 2122-107 
Tid: 4/10, 4 mandage, kl. 14.00-16.00 
Pris: 595 kr., studerende 325 kr. 
Sted: Se mødesteder på fuau.dk 
Underviser: Kasper Lægring, ph.d. i 
arkitektur, mag.art. i kunsthistorie og 
ekstern lektor, Københavns Universitet 

Byfornyelse og helt nyanlagte byde-

le har forvandlet hovedstaden fra en 

nedslidt industriby til en pulserende 

storby, der tiltrækker investeringer 

og turister. Ørestad var dynamo-

en, der via et samarbejde mellem 

stat og kommune skulle kickstarte 

hovedstadens vækst. Og på grund 

af den lange tilblivelsesproces kan 

vi her opleve arkitekturens udvik-

lingsfaser i de seneste tre årtier. 

Vi kan i de nye kvarterer opleve 

spændvidden i nutidens byplanlæg-

ning – fra den zoneopdelte moder- 

nistiske satellitby til genopdagelsen 

af den traditionelle europæiske by-

struktur i form af karreen. 

 
04/10:  Ørestad 
11/10:  Sluseholmen 
18/10:  Nordhavn 
25/10:  Carlsberg 

 

Kunst og arkitektur  
i Venedig, Ravenna og Urbino 

Holdnummer: 2122-106 
Tid: 10/10, 1 søndag, kl. 10.00-14.00 
Pris: 355 kr., studerende 205 kr. 
Underviser: Hans Jørgen Frederiksen, lektor 
emeritus i kunsthistorie, Aarhus Universitet 

Efter det vestromerske kejserriges undergang 

i 476 blev de østlige og sydlige dele af Italien 

snart tæt knyttet til Det Byzantinske Rige. Ikke 

mindst kunsthistorisk manifesterer dette sig 

den dag i dag i en mængde bemærkelsesvær-

dige byzantinske kirker, mosaikker og anden 

billedkunst i regionerne Veneto og Emilia-Ro-

magna. Hertil kommer en mindst lige så rig 

renæssancekultur især i Venedig og i den lille 

hertugelige bjergby Urbino i regionen Marche. 

Her holdt den berømte hertug Federico da 

Montefeltro hof i sidste del af 1400-tallet, og 

forfattere som Castiglione og billedkunstnere 

som Piero della Francesca bidrog til Urbinos ry 

som et af renæssancens vigtigste centre. 

 

 

Under huden på malerkunsten 
– om teknik, materialitet og 
bevaring 

Holdnummer: 2122-105 
Tid: 25/10, 5 mandage, kl. 17.15-19.00 
Pris: 695 kr., studerende 385 kr. 
Underviser: Jørgen Wadum, professor, dr. og 
tidl. bevaringschef, Statens Museum for Kunst, 
centerleder for CATS, Centre for Art Technologi-
cal Studies and Conservation 

Med fokus på kunstnernes metoder og mate-

rialevalg analyserer vi en række ikoniske vær-

ker inden for europæisk billedkunst. Fra Rem-

brandt van Rijn og Johannes Vermeers værker 

fra 1600-tallet – til Christen Købke og L.A. 

Rings værker fra 1800-tallet. Analyserne ind-

går i den såkaldte tekniske kunsthistorie, der 

kombinerer historie med en forståelse af de 

materialer, kunstnerne har brugt. Der benyttes 

et bredt spektrum af naturvidenskabelige un-

dersøgelser, som giver svar på værkernes op-

bygning, materialitet og indflydelsen af tidens 

tand. Analyserne har stor betydning for at for-

stå et værks autenticitet, og så er resultaterne 

væsentlige for valg af den behandlingsstrate-

gi, der kan bevare værkerne for eftertiden, når 

de konserveres. 
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Kunsthistorien  
på ét semester 

Holdnummer: 2122-104 
Tid: 26/10, 8 tirsdage, kl. 17.30-19.15 
Pris: 1075 kr., studerende 565 kr. 

Hvis du trænger til at få et godt over-

blik, få opfrisket din hukommelse el-

ler for første gang stifte bekendtskab 

med kunsthistoriens forunderlige for-

andringer, så kom og vær med, når vi 

byder på en sprudlende gennemgang 

af kunsthistorien fra renæssance til 

samtid. Forelæsningerne omhandler 

først og fremmest maleri, skulptur 

og arkitektur. Men vi kommer også 

omkring stilretninger fra især det 20. 

og 21. århundrede, der udfolder sig i 

andre materialer. 

 

26/10:  Renæssance og manieris-
me. Gitte Tandrup,  

mag.art. i kunsthistorie 

02/11:  Barok og rokoko. Merete 

Mørup, cand.mag. i kunsthi-

storie og tilknyttet Øregaard 

Museum 

09/11:  Klassicisme og romantik. 
Jørgen Printz Steinicke, 

kunstner og cand.mag. i 

historie og kunsthistorie 

16/11:  Realisme og impressionis-
me. Gitte Tandrup,  

mag.art. i kunsthistorie 

23/11:  Symbolisme og ekspressio-
nisme. Gitte Tandrup, mag.

art. i kunsthistorie 

30/11:  Kubisme og futurisme. Maja 

Bak Herrie, ph.d. i æstetik og 

kultur, Aarhus Universitet 

07/12:  Surrealisme. Amalie Grubb 

Martinussen, cand.mag. i 

kunsthistorie 

14/12:  Kunst og arkitektur i dag. 
Martin Søberg, lektor i 

arkitekturhistorie, Kunstaka-

demiets Arkitektskole 

Kunst – teori og analyse 

Holdnummer: 2122-103 
Tid: 26/10, 6 tirsdage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 
Underviser: Birgitte Zacho, mag.art. i kunst- 
historie 

I denne forelæsningsrække bliver du introdu-

ceret 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 analy-

se? Fra stilhistorie og farvelære til kompositi-

onsanalyse og semiotik – forelæsningsrækken 

præsenterer dig for en række kunsthistoriske 

grundbegreber, der gør dig klar til dit næste 

museumsbesøg. 

 
26/10:  Kunstforståelse – at se på kunst 
02/11:  Form og farve 
09/11:  Stilhistorie 
16/11:  Kompositionsanalyse 
23/11:  Ikonologisk og semiotisk analyse 
30/11:  Værkets ydre rammer – museet, 

udstillingen og det offentlige rum
 

 

Siciliens kultur og kunstskatte 

Holdnummer: 2122-101 
Tid: 28/10, 4 torsdage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 595 kr., studerende 325 kr. 
Underviser: Tine Kragh, cand.mag. i kunsthi-
storie 

Sjældent finder man en så stor koncentration 

af kunst og kultur som på Sicilien. Øen har væ-

ret 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 gennemgår vi et udpluk af 

Siciliens kunstværker, arkitektur og arkæologi-

ske områder – inddelt efter udvalgte områder 

på øen. Til foråret 2022 vil der blive udbudt et 

modul II med yderligere fire forelæsninger om 

Sicilien. 

 
28/10:  Palermo & Monreale – storbyen, 

religiøs kunst og byzantinske mosa-
ikker 

04/11:   Siracusa & Villa Romana del Casala – 
den historiske by, græsk teater og en 
romersk villa med mosaikker 

11/11:   Selinunte & Agrigento – to arkæolo-
giske områder på Sicilien 

18/11:   Mazara del Vallo – oplev en lokal 
fiskerby 

 
 

Den danske boligs historie 

Holdnummer: 2122-102 
Tid: 28/10, 7 torsdage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 950 kr., studerende 505 kr. 
Underviser: Malene Lytken, ph.d. i kunst- og 
designhistorie 

Omkring det forrige århundredeskifte var bo-

ligstilen i Danmark overvejende klunketidens 

overlæssede hjem, men en ny og langt mere 

minimalistisk stil var på vej: funktionalismen. 

Med afsæt i tiden omkring slutningen af 

1800-tallet vil designhistoriker og ph.d. Malene 

Lytken over syv aftener tage dig med på side-

linjen, når hun undersøger vejen fra klunkestu-

erne og frem til det, vi i dag forbinder med en 

moderne dansk stil. 

 

28/10:  Søgen efter en ny form: Vejen til og 
væk fra klunkestuerne  

04/11:  Søgen efter en ny form II: Fra klun-
ker til funkis 

11/11:  Boligens indretning – det private 
hjem og det professionelle blik: En 
fortælling om indretningsfagets op-
ståen og om dem, der professionelt 
har indrettet hjem 

18/11:  En fortælling om Finn Juhl og hans 
assistent med særligt fokus på Juhls 
tiår på boligindretningens skole og 
opgaverne på tegnestuen  

25/11:  Lys og lamper i de danske hjem 
02/12:  De danske designeres egne fortæl-

linger om det rette lampelys – fra 
olielamper til LED-dioder 

09/12:  Rod og orden 
 

 

Invitér en god ven 
til oplevelser i 
kunsthistorien på 
Folkeuniversitetet
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Færøsk kunst – mellem den lille  
og store verden: Tre klassikere

Holdnummer: 2122-100 
Tid: 31/10, 1 søndag, kl. 10.00-15.00 
Pris: 355 kr., studerende 205 kr. 
Underviser: Nils Ohrt, mag.art. i kunsthistorie og 
fhv. museumsdirektør, Færøernes Kunstmuseum 

Færøerne kom sent til billedkunsten, men da 

det endelig skete omkring 1930, var det med en 

styrke og egenart, der har gjort "færøsk kunst" 

til et kvalitetsstempel. Det er især i maleriet, de 

tidlige færøske kunstnere udmærkede sig, og 

på denne temadag sætter vi fokus på Samuel 

Joensen-Mikines, Ruth Smith og Ingálvur av 

Reyni. Hos de tre kunstnere står landets natur 

og folkeliv i centrum, tolket i såvel ekspressio-

nistisk som kubistisk retning. En såvel redelig 

som intens tolkning af den synlige omverden 

og menneskeskæbner kendetegner de tre ma-

lere, der på moderne vis også dyrkede billedets 

eget sprog.

Storbyerne og det moderne liv 

Holdnummer: 2122-099 
Tid: 8/11, 6 mandage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 
Underviser: Emilie Høegh Engbirk, cand.mag. i 
moderne kultur og kulturformidling med profil i 
urbanitet og æstetik 

Der er tusindvis af elementer og strømninger, 

der siden industrialiseringen har været med 

til at skabe både nogle af fællestrækkene 

ved verdens storbyer, men også det, der gør 

dem særligt karakteristiske hver især. Med 

udgangspunkt i seks forskellige internationa-

le metropoler vil vi for hver forelæsning gå i 

dybden med den enkelte bys historiske udvik-

ling og med inddragelse af betydningsfulde 

begivenheder, bevægelser og personligheder, 

der har gjort sig gældende for udviklingen af 

kulturen, prøve at forstå kernen i storbyen og 

storbyånden. 

 

08/11:  København: Middelalderby med 
Tivoli og store drømme 

15/11:  Berlin: Den splittede by – fra kej-
serhovedstad over krig og mur til 
identitetssøgende verdensmetropol 

22/11:   London: Big Ben, London Eye og 
uendeligt mange mennesker 

29/11:  Paris: Brede boulevarder, smalle 
passager og bohemeliv 

06/12:  Deliriske New York: Byen, der aldrig 
sover, en manifestation af den ame-
rikanske drøm?  

13/12:  Tokyo: Karaoke, sumo, sakura og 
sushi 

Færøsk kunst – mellem den lille og 
store verden: Nye veje

Holdnummer: 2122-238
Tid: 14/11, 1 søndag, kl. 10.00-15.00
Pris: 355 kr., studerende 205 kr.
Underviser: Nils Ohrt, mag.art. i kunsthistorie og 
fhv. museumsdirektør, Færøernes Kunstmuseum

Det var Samuel Joensen-Mikines og hans sam-

tidige, der fra 1930 og frem sparkede døren 

op til kunsthistorien for færøsk kunst. Første 

generations indsats er på flotteste vis blevet 

taget op af efterfølgende færøske kunstnere. 

Her har vi på den ene side et abstrakt land-

skabsmaleri af naturromantisk, ja mystisk 

karakter hos kunstnere som Thomas Arge, 

Tróndur Patursson og Anker Mortensen. På 

den anden side står en kunstner som Edward 

Fuglø, der på baggrund af popkunsten – og 

med lun ironi – behandler færøsk kultur i en 

globaliseret verden. Hør om centrale værker af 

de nævnte kunstnere med udblik til Zacharias 

Heinesen og Hansina Iversen.

 

Verdenskunstens højborge 

Holdnummer: 2122-061 
Tid: 17/11, 4 onsdage, kl. 19.30-21.15 
Pris: 595 kr., studerende 325 kr. 
Underviser: René Juul, cand.mag. i kunsthistorie 

I denne forelæsningsrække sættes der fokus 

på to af Europas mest banebrydende kraftcen-

tre inden for kunst og kultur: Firenze og Wien. 

Hvor Firenze mere end nogen anden blev ma-

lerkunstens og skulpturens by, så blev Wien 

stedet med den fineste musik og arkitektur. 

Renæssancens store gennembrud i Firenze 

førte til en akademisk kunst bl.a. præget af 

matematisk korrekthed, proportioner, ny teori-

dannelse, gyldne snit mv., mens barokkunsten 

i Wien i højere grad blev en iscenesættelsens 

kunst skabt til at imponere betragteren. Fore-

læsningsrækken fører os igennem mere end 

fire århundreder med kunst i verdensklasse i to 

af Europas største skatkamre. 

Kunst og arkitektur i 
Midtspanien. Madrid, 
Toledo, Segovia, Avila 

Holdnummer: 2122-098 
Tid: 20/11, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00 
Pris: 355 kr., studerende 205 kr. 
Underviser: Hans Jørgen Frederiksen, 
lektor emeritus i kunsthistorie, Aarhus 
Universitet 

Det centrale Spanien er umådeligt 

rigt på minder fra landets lange og 

omtumlede historie. I denne forelæs-

ning skal det primært dreje sig om ar-

kitektur og billedkunst fra middelal-

der, renæssance og barok. Romanske 

og gotiske kirker samt ikke mindst 

formidabel billedkunst i verdensbe-

rømte samlinger som Prado og Thys-

sen-Bornemisza-museet i Madrid 

med kunstnere som Tizian, El Greco, 

Ribera, Velázquez og Goya. 

 

 

40 ikoniske fotografier 

Holdnummer: 2122-063 
Tid: 15/12, 1 onsdag, kl. 17.30-21.30 
Pris: 355 kr., studerende 205 kr. 
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 hængen-

de og bliver en del af vores ek- 

sistentielle beredskab. Dem kalder vi 

ikoner, og en meget stor del af dem 

er fotografier. I løbet af kun én aften 

vil Gunner Byskov, leder af fotograf-

uddannelsen, præsentere dig for 40 

af disse ikoniske fotografier, lige fra 

år 1840 og frem til vores årtusind, i 

en gennemgang, der både fokuserer 

på fotograferne, på de fotografiske 

kvaliteter og på den historie, der 

netop gør dem til noget særligt. Mød 

Newman, Capa, Erik Refner – og alle 

de andre! 

Tilmeld dig Folkeuniversitetets 
nyhedsbrev på fuau.dk, og få 
information om særarrangementer 
og særlige tilbud
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DIGITALISERING OG DEMOKRATI: 
POLITIK OG KULTUR I INTERNETTETS TIDSALDER

MATCHPOINTS KONFERENCEN
AARHUS UNIVERSITET
27. – 29. MAJ 2021

PARTNERE OG SPONSORER:

Læs mere om MatchPoints konferencen 2021: 
matchpoints.au.dk

Har sociale medier ødelagt demokratiet? Kan digitale teknologier bremse 
klimaforandringerne og genstarte økonomien? Vil kunstig intelligens gøre 
mennesket overflødigt? Og hvad skete der, da verdens hospitaler, skoler 
og museer rykkede online? MatchPoints konferencen 2021 undersøger, hvad 
digitaliseringen gør ved vores samfund, kultur og hverdag – på godt og ondt.

I dag er internettet overalt, men også mere tvetydigt end nogensinde før. MatchPoints 2021 udforsker 

internettets indflydelse på tidens største emner: COVID-19 og klimaforandringer, demokratiets tilstand, 

fake news og meningsbobler, privatliv og overvågning, innovation og lederskab. Førende forskere fra 

Danmark og udlandet fremlægger den seneste forskning inden for nye teknologier såsom kunstig 

intelligens og virtual reality.

Konferencen foregår på dansk og engelsk og henvender sig til forskere, it-udviklere, journalister, 

politikere, embedsmænd, læger, lærere, studerende – og til alle, der gerne vil forstå, hvordan 

digitaliseringen har omformet vores samfund. Blandt talerne er politolog Francis Fukuyama, 

prisvindende journalist Anne Applebaum, Microsoft-topchef Marianne Dahl, tidligere minister 

Tommy Ahlers og tech-ambassadør Anne Marie Engtoft Larsen.

Hvis COVID-19-pandemien umuliggør en udelukkende fysisk afvikling af MatchPoints 2021, 

vil der være mulighed for at deltage virtuelt i dele af konferencen.

Tilmeldingen til MatchPoints 2021 åbner i januar 2021.

mp2021_folkeuniversitetet_202x293_print_201120.indd   1mp2021_folkeuniversitetet_202x293_print_201120.indd   1 20.11.2020   15.5320.11.2020   15.53



Litteratur,  
film og musik

Tre store danske 
modernister: Tom 
Kristensen, Peer Hultberg 
og Kirsten Thorup 

Holdnummer: 2112-067 
Tid: 18/1, 3 mandage, kl. 17.15-19.00 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Steen Klitgård Povlsen, 
lektor emeritus i litteraturhistorie, 
Aarhus Universitet 

Navne som Kafka, Joyce, Eliot og 

Proust reagerede på det nye ver-

densbillede, som nye videnskabelige 

opdagelser og ikke mindst 1. Ver-

denskrig 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 virk-

ningen 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 I:  
1870-1960 

Holdnummer: 2112-068 
Tid: 18/1, 6 mandage, kl. 19.45-21.30  
Ingen undervisning 15/2 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 
Underviser: Anders Østergaard, ekstern lektor i 
litteratur, Københavns Universitet 

Vi skal nærlæse nogle af de bedste tekster 

– og forstå dem i sammenhæng med de skif-

tende tider. For at få både overblik og dybde 

deles forløbet op i to: Første del afholdes i for-

året 2021. Her fokuserer vi over seks aftener 

på tiden fra det moderne gennembrud o. 1870 

og videre op gennem det 20. århundrede med 

to verdenskrige og reaktionerne på dem – ind-

til 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, hjemstavnslit-
teratur mv. – og ny modernitet 

08/02:  Mellemkrigstidens avantgarde. Eks-
pressionisme, futurisme, surrealisme 

22/02:  Mellemkrigstidens realisme, psyko-
analyse, kulturradikalisme 

01/03:  Efter krigen – eksistentialisme mv. 
 

Epidemier i litteraturen 

Holdnummer: 2112-267 
Tid: 19/1, 7 tirsdage, kl. 19.30-21.15 
Pris: 950 kr., studerende 505 kr. 
Underviser: Morten Dyssel, formand for Det 
Danske Thomas Mann Selskab og ekstern lektor i 
tysk, Københavns Universitet 

Epidemien har alle dage været ”godt stof” for 

forfatterne i kraft af dens funktion som fortæl-

lemæssig fremkaldervæske for filosofiske og 

sociologiske belysninger af grundlæggende 

spørgsmål om den menneskelige eksistens. Vi 

gennemgår litteraturhistoriske klassikere og 

nyere værker, der hver på sin måde beskæfti-

ger sig med de samfundsmæssige og menne-

skelige følger af epidemiske sygdomsudbrud 

fra middelalderen til i dag.
 

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: 'Rynkekneppesy-
gen' (2017). Harald Voetmann: 'H.C. 
Andersens Quarantaine-Dagbog' 
(2020)
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Knæk litteraturens koder 

Holdnummer: 2112-279 
Tid: 20/1, 6 onsdage, kl. 17.15-19.00 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 

De unikke læseoplevelser findes 

overalt, og hver litterær genre har 

sine særlige kendetegn. Hvordan 

læses en novelle? Et digt? Dra-

maet? Eller en roman? Littera- 

turen bruger kodesprog i form af 

symboler, metaforer og andre fortæl-

letekniske greb. Så for at forstå litte-

raturens skjulte lag må man fortolke 

og afdække dens strukturer. Lær 

centrale skønlitterære genrer at ken-

de, og bliv klogere på deres udtryks-

former, ligheder og forskelle. Forløbet 

tager afsæt i konkrete tekster inden 

for de forskellige genrer. 
 

20/01:  Lyrikken. Jan Rosiek,  

professor i dansk, Køben-

havns Universitet 

27/01:  Novellen. Erik Skyum- 

Nielsen, 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 Zetter-

berg Gjerlevsen, adjunkt i 

nordisk sprog og litteratur, 

Aarhus Universitet 

17/02:  Dramaet. Johan Holm 

Mortensen, dramaturg, Det 

Kongelige Teater 

24/02:  Autofiktion. Stefan Kjer-

kegaard, lektor i nordisk 

sprog og litteratur, Aarhus 

Universitet 
 
 

Dylan, Cohen og Bowie 
– Klaus Lynggaard 
fortæller 

Holdnummer: 2112-107 
Tid: 20/1, 3 onsdage, kl. 19.30-21.15 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Klaus Lynggaard, forfatter 
og journalist 

Bob Dylans værk fremstilles liden-

skabeligt og kalejdoskopisk, i kryds-

feltet mellem kunstnerisk nerve og 

eksistentiel erkendelse. Efter Dylan 

er Leonard Cohen på program-

met, en af de væsentligste sang- 

skrivere og digtere i nyere tid. Lyng-

gaard har fulgt kunstneren tilbage fra 

de tidlige 70’ere. Han har set Cohen 

optræde utallige gange samt inter-

viewet ham ved flere lejligheder og 

kender værket, bøger som plader, ud 

og ind. Tredje gang skal det handle 

om David Bowie: performeren, mode-

ikonet, rockgiganten. 
 

20/01:  Bob Dylan 
27/01:  Leonard Cohen 
03/02:  David Bowie 

Køn, klasse, krop og etnicitet.  
Magtkritisk teori og analyse 

Holdnummer: 2112-295 
Tid: 24/1, 1 søndag, kl. 10.00-16.00 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Kasper Dam Nielsen, kritiker og sendelektor 
på Universitetet i Beograd 

Køn er performativt. Østen et vestligt påfund. Stigmata 

interpellerer børn af underklassen. ’Sandheder’ om bor-

gere af anden etnisk herkomst kolporteres af masseme-

dier, og sundhedsindustriens mange biopolitiske opdrag 

spolerer 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 muligheds-

rummet for os mennesker. Det er på tide at få sandhe-

den om usandhederne på bordet. 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. 
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 at skrive om den, for-

fattere 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. 

Folkeuniversitetets 
undervisning foregår på 
Aarhus Universitet i Emdrup 
– med mindre andet er 
angivet. Se lokale på fuau.dk
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Litteratur i brug 

Holdnummer: 2112-153 
Tid: 8/2, 6 mandage, kl. 17.15-19.00 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 

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 sam-

fundsforskere 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 samfunds-
mæssige status og en 
status over litteraturens 
brugere. Lars Handesten, 

lektor i dansk litteratur, 

Syddansk Universitet, og 

litteraturanmelder, Kristeligt 

Dagblad 

15/02:  Brug af litteratur i uddan-
nelsen af læger og rehabili-
tering af patienter. Anders 

Juhl Rasmussen, lektor i 

narrativ medicin, Syddansk 

Universitet 

22/02:  Om rettens brug af  
historier.  
Karen-Margrethe Lindskov  

Simonsen, lektor i litteratur-

historie, Aarhus Universitet 

01/03:  Brug af litteratur i folke-
kirken. Mogens Lindhardt, 

rektor for Folkekirkens 

Institut for Præsteud- 

dannelse 

08/03:  Ord, der kan bruges –  
i svære tider. Anne-Marie 

Mai, professor i litteratur, 

Syddansk Universitet 

15/03:  Samfundsforskeres brug af 
litteratur (på let forståe-
ligt engelsk). Bryan Yazell, 

postdoc i samfunds- 

videnskab, Syddansk Uni-

versitet 

 
 

Kærlighedens ansigter i 
litteraturen – fra J.P. Jacobsen  
til Lone Hørslev

Holdnummer: 2112-437
Tid: 18/2, 5 torsdage, kl. 17.30-19.15
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Underviser: Ole Thaisen, ekstern lektor i nordisk 
sprog og litteratur, Aarhus Universitet

Fra det moderne gennembrud i slutningen 

af det 19. århundrede begynder forfattere at  

tematisere kærlighed på nye måder. Hvor 

driftslivet i litteraturen tidligere var ensbe-

tydende med ægteskab, åbnes der nu op for 

beskrivelser af anderledes måder at forholde 

sig til følelseslivet på. Forfattere som J.P. Ja-

cobsen, Herman Bang, Amalie Skram, Henrik  

Ibsen og August Strindberg sprænger ram-

merne for romaner og skuespils skildring af 

seksuelle relationer mellem mennesker. Nora 

forlader dukkehjemmet, og litteraturen til-

egner sig nye måder at skildre seksualitet og 

samliv på. 

18/02:  J.P. Jacobsen: ’Fru Marie Grubbe’ 
(1876)

25/02:  Herman Bang: ’Tine’ (1889)
04/03:  Karen Blixen: ’Syv fantastiske  

fortællinger’ (1934)
11/03:  Suzanne Brøgger: ’Jadekatten’ (1997)
18/03:  Lone Hørslev: ’Dyrets år’ (2014)

Når musikken fortæller 
– berømte programmusik-værker 

Holdnummer: 2112-109 
Tid: 27-28/2, 1 weekend, kl. 10.00-16.00  
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 
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 så-

danne værker, hvor man skal have et program, 

dvs. en spiseseddel, for at følge med i kompo-

nistens 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. 
Underviser: Anne Valbjørn Odgaard, cand.mag. i 
litteraturhistorie og religionsvidenskab 

Gennem 1800-tallet var der mange kvinde-ste-

reotyper på spil, og kvinder fyldte meget som 

motiv i litteratur og kunst, men ikke meget 

som udøvende kunstnere. Det ændrer 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 vin-

der frem i 1900-tallet, er den mexicanske maler 

Frida Kahlo og de to stærke dronninger i dansk 

litteratur: Karen Blixen og Tove Ditlevsen. 

 

Grønland 300 år efter Hans Egede

Holdnummer: 2112-426
Tid: 4/3, 3 torsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.

I 2021 er det 300 år siden, at Hans Egede an-

kom til Grønlands vestkyst. I tre forelæsning-

er ser vi nærmere på, hvordan grønlandske 

kunstnere opfatter den danske kolonitid og 

dens eftervirkninger i nutidens Grønland. I 

den første forelæsning taler Lis Norup om 

unge grønlænderes opgør med den kolonia-

le kulturarv. Anden gang taler Lisa Nørnberg 

Andersen om den første grønlandske science  

fiction-roman, skrevet af læreren og politike-

ren Augo Lynge. Og tredje gang taler Jette 

Lydom Kristensen om Niviaq Korneliussens 

seneste roman ’Blomsterdalen’ (2020).

04/03:  Lis Norup, adjunkt i nordisk sprog og 
litteratur, Aarhus Universitet

11/03:  Lisa Nørnberg Andersen, adjunkt i 
dansk og musik, VUC Aarhus

18/03:  Jette Lydom Kristensen, tidligere 
grønlandsguide og cand.mag. i tysk, 
religion og dansk
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Modernismen mellem  
de to verdenskrige 

Holdnummer: 2112-157 
Tid: 6/3, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00 
Pris: 355 kr., studerende 205 kr. 
Underviser: Peer E. Sørensen, 
professor emeritus i nordisk sprog og 
litteratur, Aarhus Universitet 

Før og efter 1. Verdenskrig undergik 

alle kunstneriske udtryk store foran-

dringer. Den russiske maler Vassilij 

Kandinskij opløste enhver genken-

delighed til punkter og linjer. Hans 

landsmand, komponisten Igor Stra-

vinskij, skrev balletmusikken ’Le sa-

cre du printemps’, og hans koreograf 

Nijinskij forkastede den klassiske bal-

lets 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 bare 

én dag. 

Lær at se ballet  
– med Vibeke Wern og 
Gudrun Bojesen 

Holdnummer: 2112-225 
Tid: 24/3, 1 onsdag, kl. 17.30-21.15 
Pris: 355 kr., studerende 205 kr. 
Undervisere: Vibeke Wern, ballet-
anmelder for Berlingske, og Gudrun 
Bojesen, fhv. solodanser ved Den 
Kongelige Ballet 

Smukt, let og poetisk. Følelses- 

ladet, uadreagerende og dramatisk. 

Når ballet virkelig får betydning, 

rækker den ofte ud over ordet. Men 

dans er også et sprog, der følger 

visse regler, som kan læres. Bal-

letten har en lang historie og byg-

ger på en forfinet teknik, der både 

handler om rene fysiske færdig- 

heder og om evnen til at fortælle 

gennem bevægelser, billeder og mu-

sik. Kom med, når Vibeke Wern, bal-

letanmelder for Berlingske, tager dig 

med ind i ballettens verden i selskab 

med Gudrun Bojesen, fhv. solodanser 

ved Den Kongelige Ballet. 

 

 

Store filminstruktører 

Holdnummer: 2112-220 
Tid: 6/4, 6 tirsdage, kl. 17.30-19.15 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 

Filmen og dens skabere overrasker konstant, og de se-

neste 30 år har en ny gruppe instruktører fundet vej til 

filmelskernes hitliste. Vi går på opdagelse i nyere film-

historie: Fra Joel og Ethan Coen til Michael Haneke, 

David Lynch, Quentin Tarantino og Wes Anderson, hvis 

filmperler nydes verden over. Sidste gang søger vi uden 

for Vesten og stifter bekendtskab med sydkoreanske 

Bong Joon-ho, instruktøren bag bl.a. ’Parasite’ (2019). 

Velkommen til aftener i selskab med nyere filmiske me-

sterværker. 

 
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 
 

 

PåpPVær med, når Anne Valbjørn 
Odgaard, cand.mag. i litteratur-
historie, går tæt på litteraturens 
og kunstens stærke kvinder.  
Se side 82.
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Lær at elske opera 
– om operaens historie 
og genrer 

Holdnummer: 2112-132 
Tid: 6/4, 6 tirsdage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 

Vi åbner dørene til en række landes operat-

raditioner og bevæger os op gennem opera- 

historien i både Frankrig, England, Ita-

lien, Rusland og Tyskland, så del- 

tagerne får et samlet overblik over højde-

punkter af komponister som G.F. Händel, 

W.A. Mozart, Giuseppe Verdi, Georges Bi-

zet, 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 journa-

list med speciale i opera og jazz 

13/04:  Fra solkongens hof til 1800-tallets 
femme fatale – Jean-Philippe Rame-
au, Charles Gounod, Georges Bizet. 
Lilo Sørensen, cand.mag. i musik- og 

teatervidenskab 

20/04:  Guldalderens verdensstjerner – 
Gioachino Rossini, Gaetano Doni-
zetti. 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 Søren-

sen, cand.mag. i musik- og teatervi-

denskab 

11/05:  Musikteatrets italienske mestre – 
Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini. 
Thomas Milholt, cand.mag. og journa-

list med speciale i opera og jazz 

 

 

Irak- og Afghanistankrigen  
i litteraturen 

Holdnummer: 2112-150 
Tid: 7/4, 3 onsdage, kl. 17.15-19.00 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Christine Strandmose 
Toft, ph.d. i litteraturvidenskab, Syd-
dansk Universitet

Krigene i Irak og Afghanistan ad-

skilte 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 vær-

ker skal vi undersøge, hvordan for-

andringerne påvirker krigserfaringen 

og soldaternes opfattelse af krigen 

som krig. 

 
07/04:  Den nye krigserfaring i 

litteraturen 
14/04:  Skandinaviske og ameri-

kanske 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. 
Underviser: Tine Roesen, lektor i russisk, Køben-
havns Universitet 

2021 er 200-året for Fjodor Mikhajlovitj Dosto-

jevskijs fødsel, og det markerer vi med dette 

helaftensarrangement om den russiske forfat-

ters fortsat fascinerende litterære værker. Tine 

Roesen har beskæftiget sig med Dostojevskij 

gennem mange år som forsker, foredragshol-

der og oversætter 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 Dosto-

jevskijs eksil i Sibirien (1859-65) og de store 

kendte romaner fra hans modne år (1866-81). 

Undervejs vil excentriske personer, mindevær-

dige episoder og prægnante passager fra en 

lang række værker blive fremhævet. 

 

PåpPStemmen er et kraft-
fuldt instrument. Her 
skønne toner fra bar-
bershopkvartetten 
’Clemontones’. Til 
foråret kan du blive 
klogere på opera.  
Se side 84.
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Michel Houellebecq 
– fransk litteraturs enfant terrible 

Holdnummer: 2122-153 
Tid: 6/9, 3 mandage, kl. 19.30-21.15 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
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 provoka-

tør par excellence. Forelæsningsrækken giver 

en værkorienteret indføring i centrale problem-

stillinger i et forfatterskab, som regnes blandt 

de mest markante og kontroversielle i sam- 

tidens europæiske litteratur. Disse aftener fo-

kuseres der først og fremmest på fremstillin-

gen af den vestlige verdens værdimæssige va-

kuum og kulturelle selvmord som konsekvens 

af den seksuelle frigørelse og økonomiske 

liberalisme. 

 
06/09:  'Udvidelse af kampzonen' (1994) og 

'Elementarpartikler' (1998)
13/09:  'Underkastelse' (2015)
20/09:  'Serotonin' (2019)

Islands litterære mirakel. 
En introduktion til islandsk 
litteratur 

Holdnummer: 2122-154 
Tid: 6/9, 3 mandage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr.
Bog: Mulighed for særpris hos forlaget via holdsi-
den på fuau.dk 
Underviser: Erik Skyum-Nielsen, lektor i dansk 
litteratur, Københavns Universitet 

Islandske romaner oversættes til talrige sprog. 

Siden landet blev bebygget fra øst, har indbyg-

gerne delt deres historier med hinanden, en 

tradition, som kulminerede i 1200- og 1300-tal-

let, og som afsætter tydelige sagaspor i prosa-

en af i dag. Ligeledes går der inden for lyrikken 

en ubrudt arvelinje fra kvadene i ’Den poetiske 

edda’ til flere af de nyeste poeter.  
 

06/09:  Magisk realisme og pragmatisk 
politik – Einar Kárason, Einar Már 
Guðmundsson og Andri Snær Mag-
nason 

13/09:  Fra den ene verden til den anden – 
Kristín Ómarsdóttir, Gyrðir Elíasson 
og Sjón 

20/09:  Køn og magt til konstant forhand-
ling – Vigdís Grímsdóttir, Kristín 
Marja Baldursdóttir, Gerður Kristný 
m.fl.

 
 

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. 
Underviser: Anders Østergaard, 
ekstern lektor i litteratur, Københavns 
Universitet 

Meningen med denne dag er at 

skærpe vores udbytte, når vi læser. Vi 

sætter fokus på litteraturens forskel-

lige måder at rive os med på, at lege 

med os, drille os, at udvide vores hori-

sont. Det er et emne, der har optaget 

sindene fra Aristoteles til vore dage. 

Vi vil både se på, hvad litteratur har 

til fælles med anden kunst, med psy-

kologi og filosofi m.m. – og på, hvad 

der er dens helt særlige udtryksmå-

de. I centrum står litteratur som fikti-

on, som fortælling, som sprogbilleder, 

som drama – fra den sproglige leg til 

den dybe livstolkning. 
 
 

Lær at elske opera 
– om operaens historie og genrer 

Holdnummer: 2122-155 
Tid: 7/9, 6 tirsdage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 

Vi åbner dørene til en række landes operatradi-

tioner og bevæger os op gennem operahistori-

en i både Frankrig, England, Italien, Rusland og 

Tyskland, så deltagerne får et samlet overblik 

over højdepunkter af de bedste komponister.

 
07/09:  Opera fra barok til klassik – G.F. 

Händel, C.W. Gluck, W.A. Mozart. 
Thomas Milholt, cand.mag. og journa-

list med speciale i opera og jazz

14/09:  Fra solkongens hof til 1800-tallets 
femme fatale – Jean-Philippe Ra 
meau, Charles Gounod, Georges Bi-
zet. Lilo Sørensen, cand.mag. i musik- 

og teatervidenskab 

21/09:  Guldalderens verdensstjerner – 
Gioachino Rossini, Gaetano Doni-
zetti. Thomas Milholt, cand.mag. og 

journalist med speciale i opera og jazz 

28/09:  Stjernerne i øst og vest – Modest 
Musorgskij, Benjamin Britten. Lilo 

Sørensen, cand.mag. i musik- og 

teatervidenskab 

05/10:  Fra opera til musikdrama – Richard 
Wagner, Richard Strauss. Lilo Søren-

sen, cand.mag. i musik- og teatervi-

denskab 

12/10:  Musikteatrets italienske mestre – 
Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini. 
Thomas Milholt, cand.mag. og journa-

list med speciale i opera og jazz 

Vi byder på 
dagsforelæsninger  
i ParkBio på Østerbro.  
Se side 27, 45 og 52  
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Skrivedrømme 
– om at skrive 

Holdnummer: 2122-156 
Tid: 8/9, 5 onsdage, kl. 17.30-19.15 
Pris: 695 kr., studerende 385 kr. 

Efter at have grædt og grinet, tabt og 

vundet, levet og oplevet med hund-

redevis af litterære skæbner drøm-

mer mange om at blive afsender på 

deres egen fortælling. Men hvordan 

kommer man i gang? Dette er ikke 

et skrivekursus, men en indføring i, 

hvad der allerede er tænkt og trykt 

om skriveprocessen, herunder reflek-

sioner, tips og tricks til selv at give sig 

i kast med at skrive. Tilmeld dig fore-

læsningsrækken, og få mod, lyst og 

inspiration til at prøve kræfter med 

dét at skrive. 

 
08/09:   Tilblivelser: Bagom skrive-

processen. Dan Ringgaard, 

professor i nordisk sprog og 

litteratur, Aarhus Universitet 

15/09:  Skrivning for begyndere. 
Pablo Llambías, forfatter og 

studielektor ved Rytmisk 

Musikkonservatorium i 

København 

22/09:  Skrivelyst: Eksempler og 
eksperimenter – om at læse 
og skrive. Martin Glaz Serup, 

forfatter, ph.d. og ekstern 

lektor i litteraturvidenskab, 

Københavns Universitet 

29/09:  Om kreativitet – hvorfor 
mister vi den med alderen, 
og kan den indlæres igen? 
Sat i perspektiv med egen 
romanproces. Trisse Gejl, 

forfatter og ekstern lektor 

i skrivekunst, Syddansk 

Universitet 

06/10:  Fløjlshandske eller jernnæ-
ve? Kritikeren som tidlig, 
men fremfor alt offentlig 
læser. Erik Skyum-Nielsen, 

lektor i dansk litteratur, 

Københavns Universitet 

Beatles, Velvet Underground og 
Beach Boys – Klaus Lynggaard 
fortæller 

Holdnummer: 2122-157 
Tid: 8/9, 3 onsdage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Klaus Lynggaard, forfatter og 
journalist 

Kom med, når Klaus Lynggaard på passione-

ret vis fortæller om Beatles og deres fæno-

menale og unikke karriere ud fra en skæv og 

personlig indfaldsvinkel. New York-kvartetten 

The Velvet Underground er på programmet 

efter Beatles: En gruppe, der, trods sin mi-

skendelse i samtiden, har fået skelsætten-

de betydning for moderne musik, og hvis 

medlemmer Klaus Lynggaard alle har inter- 

viewet. Afslutningsvis skal det handle om The 

Beach Boys, der særligt huskes for deres be-

syngelser af ungdommens sorgløse livsstil i 

1960’ernes solfyldte Californien. 

 

08/09:  The Beatles 
15/09:  The Velvet Underground 
22/09:  The Beach Boys 
 

 

Filmens nordiske mestre 

Holdnummer: 2122-158 
Tid: 27/9, 3 mandage, kl. 19.30-21.15 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Peter Schepelern, lektor emeritus i 
filmvidenskab, Københavns Universitet 

Hør om tre hovedskikkelser i nordisk film-

kunst. Ingmar Bergman, der i film som 

'Persona' og 'Fanny og Alexander' analy-

serer fremmedgørelse og angst, parlivets 

genvordigheder og kunstnerens kamp. 

Aki Kaurismäki, der kaster sit både sati-

riske og nostalgiske blik på samfundets  

marginaliserede eksistenser i film som 'Manden 

uden fortid' og 'Miraklet i Le Havre'. Og Lars 

von Trier, der i film som 'Breaking the Waves' 

og 'Antichrist' tager os med på grænseover-

skridende ekskursioner ind i den mørke skov. 

 
27/09:  Ingmar Bergman 
04/10:  Aki Kaurismäki 
11/10:  Lars von Trier 

 

PåpPSpids blyanten. Få inspiration 
til at prøve kræfter med at skri-
ve selv til forelæsningsrækken 
’Skrivedrømme’ side 86.
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Forfatteren og forskeren  
– Morten Pape og Jon Helt 
Haarder om ghettolitteratur 

Holdnummer: 2122-160 
Tid: 25/10, 1 mandag, kl. 17.30-19.15 
Pris: 195 kr., studerende 145 kr. 
Undervisere: Morten Pape, forfatter, og Jon Helt 
Haarder, lektor i litteratur, Syddansk Universitet 

Oplev forfatter Morten Pape og lektor i littera-

tur ved Syddansk Universitet Jon Helt Haarder 

i en samtale om ghettolitteratur. Morten Pape 

fik BogForums debutantpris for den selvbio-

grafiske 'Planen' (2015). Pape skildrer her de 

hårde vilkår for opvækst i ’ghettoen’. Hans 

anden roman 'Guds bedste børn' (2018) har 

flere hovedpersoner, der alle er forbundet med 

et drab, der fandt sted i virkeligheden, nemlig 

mordet på en indvandrerdreng på Amager i 

2008. Pape forbinder voldelig racisme med 

elendige opvækstvilkår, men mere end anty-

der, at man højere oppe i samfundet havde en 

klar dagsorden om at fjerne fokus fra drabets 

sammenhæng med racisme. 

Følelser og litteratur 

Holdnummer: 2122-161 
Tid: 26/10, 3 tirsdage, kl. 19.30-21.15 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 
Underviser: Anders Østergaard, ekstern lektor i 
litteratur, Københavns Universitet 

Hør om tre centrale værker i nyere dansk litte-

ratur: Naja Marie Aidts fortælling om hendes 

søns pludselige død, 'Har døden taget noget 

fra dig så giv det tilbage', Kirsten Thorups 

roman 'Bonsai' om en kvinde, hvis identitet 

formes udefra, beskæres som et bonsaitræ, 

og Bjørn Rasmussens roman 'Huden er det 

elastiske hylster der omgiver hele legemet' om 

en ung mands homoseksuelle begær og iden-

titetskrise. Fælles for fortællingerne er dels, at 

de bygger på forfatternes egne livserfaringer 

og handler om voldsomme følelser og kriser, 

dels at de eksperimenterer løs og leder efter 

en form på fortællingen, der kan udtrykke det 

indre følelseskaos.  
 
 

Dansk litteratur i 150 år II:  
1960 til i dag 

Holdnummer: 2122-159 
Tid: 25/10, 6 mandage, kl. 17.30-19.15 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 
Underviser: Anders Østergaard, 
ekstern lektor i litteratur, Københavns 
Universitet 

Tiden fra 1960 til i dag er en spæn-

dende brydningstid i dansk litteratur, 

fuld af interessante tekster og fa-

scinerende fortællinger. Mange for-

fattere – fra Rifbjerg og Panduro til  

Helle Helle – skaber fortællinger om 

livet i velfærdssamfundet. Temaer 

som familien, køn og identitet er gen-

nemgående. Nogle er optaget af nye 

værdier, visioner og livsformer. Og de 

fleste giver deres bud på, hvordan 

litteraturen kan blive moderne og 

bevidst om sin egen måde at være 

litteratur på. 

 
25/10:  1960-65: Velfærdssamfun-

det og modernismen. Klaus 
Rifbjerg, Villy Sørensen, 
Benny Andersen m.fl. 

01/11:  1965-80: Oprør og krise 
– realismeformer og spro-
geksperimenter. Suzanne 
Brøgger, Kirsten Thorup, 
Vita Andersen, Svend Åge 
Madsen, Henrik Nord-
brandt, Inger Christensen 
m.fl. 

08/11:  1980’erne: Ny modernisme 
og magisk realisme. Michael 
Strunge, Søren Ulrik Thom-
sen, Pia Tafdrup, Peter 
Høeg m.fl. 

15/11:  1990-i dag: Senmoderne 
livsbilleder i minimalisme 
og ny realisme. Helle Helle, 
Christina Hesselholdt, Naja 
Marie Aidt, Ida Jessen, Ca-
roline Albertine Minor m.fl. 

22/11:  2000-i dag: Identitet, køn 
og krop i det senmoder-
ne. Erling Jepsen, Lone 
Hørslev, Leonora Christina 
Skov, Claus Beck-Nielsen, 
Kim Leine, Bjørn Rasmus-
sen m.fl. 

29/11:  2000-i dag: Økokritik, 
samfundskritik og litterære 
eksperimenter. Theis Ørn-
toft, Yahya Hassan, Katrine 
Marie Guldager, Caspar Eric 
m.fl. 

Filmens ABC 

Holdnummer: 2122-162 
Tid: 27/10, 5 onsdage, kl. 17.30-19.15 
Pris: 695 kr., studerende 385 kr. 

Hvilke film vi ser, og hvordan vi ser dem, er me-

get forskelligt. Nogle filmentusiaster kan citere 

Hollywoodklassikernes oneliners. Andre ven-

der altid tilbage til fransk nybølge. Film giver 

oplevelser. De kan give indblik og fremmane 

indlevelse i gribende personskildringer. De kan 

give indsigt i fiktive eller faktiske forløb. De kan 

være en fryd for øjet – og for øret. Og de kan 

give os et nyt syn på verden. Men hvordan kan 

filmen give os disse oplevelser, og hvilke virke-

midler benytter filmene sig af?  

 
27/10:  Filmmediets historiske forandrin-

ger. Bodil Marie Stavning Thomsen, 

professor MSO i nordisk sprog og 

litteratur, Aarhus Universitet 

03/11:  Film og genre. Ole Thaisen, ekstern 

lektor i nordisk sprog og litteratur, 

Aarhus Universitet 

10/11:  Film og musik. Steen Kaargaard Niel-

sen, lektor i musikvidenskab, Aarhus 

Universitet 

17/11:  Film: Visuel stil og fortælling. Ole 

Thaisen, ekstern lektor i nordisk sprog 

og litteratur, Aarhus Universitet 

24/11:  Sociologien om film og samfund. 
Carsten Bagge Laustsen, lektor i 

statskundskab, Aarhus Universitet 

 

Forfatterne bag facaden 
– dagbogen som genre 

Holdnummer: 2122-163 
Tid: 27/10, 3 onsdage, kl. 19.30-21.15 
Pris: 475 kr., studerende 265 kr. 

Dagbogen er både et unikt blik ind i det ska-

bende værksted og en måde at iscenesætte 

sin egen livsfortælling på. Få et litteratur-

historisk perspektiv på, hvordan udvalgte 

forfattere brugte dagbogsgenren til at for-

stå den verden, de var en del af. Forelæs-

ningerne går tematisk til værks og giver  

inspiration til egen dagbogsskrivning. 

 
27/10:  Sylvia Plath og Franz Kafka. Dagbo-

gen som terapi. Jacob Ulrich, cand.

mag. i litteraturhistorie 

03/11:  Anaïs Nin. Dagbogen som redigeret 
livshistorie. Jacob Ulrich, cand.mag. i 

litteraturhistorie 

10/11:  Virginia Woolf. Dagbogen som 
skriveøvelse. Steen Klitgård Povlsen, 

lektor emeritus i litteraturhistorie, 

Aarhus Universitet 

Følg med 
på Facebook 
www.facebook.
com/fuemdrup



88 LITTERATUR, FILM OG MUSIK

Veje ind i russisk litteratur: 
Forelæsninger med unge 
eksperter 

Holdnummer: 2122-167 
Tid: 27/10, 6 onsdage, kl. 19.45-21.30 
Pris: 795 kr., studerende 445 kr. 

Hvad rummer russisk litteratur af spændende 

forfattere og værker, hvis vi spørger de yngre 

generationer? Det giver denne forelæsnings-

række et ambitiøst bud på, når seks unge kan-

didater fra Københavns Universitet deler ud 

af deres ekspertise. Forelæsningerne kommer 

langt omkring i både tid og emner: Fra Tolstojs 

etisk-æstetiske projekt og de klassiske forfat-

teres værker om Kaukasus, over modernistiske 

hovedværker og science fiction i begyndelsen 

af 1900-tallet, til eksilerfaringen hos en række 

1900-talsdigtere og den nulevende hviderus-

siske forfatter Svetlana Aleksijevitjs særlige 

poetik. 

 
27/10:  Lev Tolstoj: Kunsten og meningen 

med livet. Niels Peter Bock Nielsen,  

cand.mag. i russisk litteratur 

03/11:  Med Pusjkin, Lermontov og Tolstoj i 
Kaukasus. Emilie Marie Nielsen,  

cand.mag. i russisk sprog og kultur

10/11:  Hovedstæder i forvandling: Andrej 
Belyjs Petersborg og Mikhail 
Bulgakovs Moskva. Jesper Nyeng, 

ph.d.-stipendiat i russisk litteratur, 

Københavns Universitet 

17/11:  Jevgenij Zamjatins ’Vi’ og tidlig 
russisk science fiction. Kristoffer 

Møllegaard, cand.mag. i russisk sprog 

og kultur

24/11:  Russiske digtere i eksil: Mandel- 
stjam, Tsvetajeva, Brodskij, Gorba-
nevskaja. Ida Sparre-Ulrich, cand.mag. 

i litteraturvidenskab

01/12:  Svetlana Aleksijevitj og stemmernes 
værd. Nana Kofoed Nielsen, cand. 

mag. i moderne kultur med speciale i 

russisk litteratur

Litteratur mellem medier

Holdnummer: 2122-239
Tid: 28/10, 5 torsdage, kl. 19.30-21.15
Pris: 695 kr., studerende 385 kr.
Bog: Mulighed for særpris hos forlaget 
via holdsiden på fuau.dk

Vi læser ikke kun litteratur med en 

bog i hånden. I dag er bogstaverne 

vandret ud af de trykte bøger og over 

i andre medier. Det ændrer litteratu-

rens muligheder og gør den bevidst 

om sig selv som mediebåret. Det stil-

ler også krav til læserne, der skal fin-

de vej mellem skærme, computerspil, 

lydbøger, apps, oplæsninger og mu-

sik. I denne forelæsningsrække, der 

tager afsæt i bogen 'Litteratur mel-

lem medier' (2018), tager seks forske-

re det alvorligt, at litteratur placerer 

sig mellem medier – mellem skrift, lyd 

og billede.

28/10:  Nyere bogeksperimenter. 
Sara Tanderup Linkis, post-

doc i litteraturhistorie, Lunds 

Universitet

04/11:  Forfatterbilleder. Anne 

Green Munk, ph.d.-studeren-

de i litteraturhistorie, Aarhus 

Universitet

11/11:  Paratekster. Stefan Kjer-

kegaard, lektor i nordisk 

sprog og litteratur, Aarhus 

Universitet

18/11:  Digtoplæsningen. Martin 

Glaz Serup, forfatter, ph.d. og 

ekstern lektor i litteratur-

videnskab, Københavns 

Universitet

25/11:  Oversættelse og litteratur-
forståelse. Steen Bille Jør-

gensen, professor i fransk, 

Aarhus Universitet

Elvis i Danmark 

Holdnummer: 2122-164 
Tid: 30/10, 1 lørdag, kl. 12.00-16.00 
Pris: 355 kr., studerende 205 kr. 
Bog: Mulighed for særpris hos forlaget via hold- 
siden på fuau.dk
Undervisere: Bertel Nygaard, lektor i historie,  
Aarhus Universitet, og Jacob Venndt, musiker 

I sommeren 1956 hørte danskerne første gang 

om Elvis som noget af det fæleste og farlig-

ste. Han var for ung, vild, amerikansk, ’sort’ og  

seksuel til de bornerte 1950’ere. Senere blev 

han poleret og glamourøs, og hans berømmel-

se har holdt sig helt til i dag, små 45 år efter 

hans død. På grundlag af sin nye bog 'Elvis 

i Danmark. 65 års populærkultur' fortæller 

Bertel Nygaard, lektor i historie ved Aarhus  

Universitet, om det enestående sejlivede idol 

og hans mange skiftende udtryk og betyd-

ninger, alt sammen i et dansk kulturhistorisk 

perspektiv. Forelæsningen krydres med musi-

kalske indslag i samarbejde med multiinstru-

mentalist Jacob Venndt. 

 

 

Kvindelige krigserfaringer 

Holdnummer: 2122-166 
Tid: 18/11, 4 torsdage, kl. 17.15-19.00 
Pris: 595 kr., studerende 325 kr. 

”Den ’kvindelige’ krig har sine egne farver, sine 

egne lugte, sin egen belysning og sit eget følel-

sesrum. Sine egne ord. Her er der ikke helte og 

fantastiske heltegerninger…” Sådan lyder det i 

den hviderussiske forfatter Svetlana Aleksije-

vitjs bog ’Krigen har ikke et kvindeligt ansigt’: 

en barsk beretning om de kvindelige, sovjeti-

ske soldater, der deltog i 2. Verdenskrig. Hør 

om fire bøger, der på hver deres måder skildrer, 

hvordan det er at være kvinde i og under krig. 

 
18/11:  'Den stjålne vej', Anne-Cathrine 

Riebnitzsky. Kasper Green Munk, 

ph.d. i litteraturhistorie, Aarhus  

Universitet 

25/11:  'Krigen har ikke et kvindeligt ansigt', 
Svetlana Aleksijevitj. Karen Marg-

herita Syberg, forfatter 

02/12:  'Indtil vanvid, indtil døden', Kirsten 
Thorup. Lars Handesten, lektor i 

dansk litteratur, Syddansk Universi-

tet og litteraturanmelder, Kristeligt 

Dagblad 

09/12:  'Det, du ikke vil vide', Birgithe  
Kosovic. Lotte Kirkeby Hansen, 

forfatter 

Tilmeld dig Folkeuniversitetets 
nyhedsbrev på fuau.dk, og få 
information om særarrangementer 
og særlige tilbud
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 Johannes V. Jensens 
'Kongens fald' 

Holdnummer: 2122-165 
Tid: 20/11, 1 lørdag, kl. 10.00-14.00 
Pris: 355 kr., studerende 205 kr. 
Underviser: Anders Østergaard, 
ekstern lektor i litteratur, Københavns 
Universitet 

Johannes V. Jensens 'Kongens fald' 

er en fascinerende roman, der tåler 

mange genlæsninger. Ikke kæmpe-

lang, 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 kanonli-

ster. Fagfolk bliver ved at skrive om 

den, forfattere refererer til den, læ-

serne 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.

 

 

Forfatteren og forskeren: Kaspar 
Colling Nielsen og Rigmor Kappel 
Schmidt 

Holdnummer: 2122-064 
Tid: 13/12, 1 mandag, kl. 17.30-19.15 
Pris: 195 kr., studerende 145 kr. 
Undervisere: Kaspar Colling Nielsen, forfatter og 
taleskriver, og Rigmor Kappel Schmidt, forfatter, 
oversætter og cand.mag. i spansk 

Jeg kender kun Kaspar Colling fra hans fort-

ællinger. Fortællinger fra litteraturens afkroge 

kommer til mig midt i den danske virkelighed, 

hvor især fantastikkens umulige nulpunkt og 

paradokset fra det mystiske møde med Gud 

lyser op. Men kan man møde Gud i en flad 

dansk virkelighed, eller er det derfor, Kaspar 

Colling rejser sit Mount København, der vokser 

ind i himlen? Hør Kaspar Colling Nielsen i sam-

tale med forfatter, oversætter og cand.mag. i 

spansk Rigmor Kappel Schmidt om forfatter-

skabet, fortællingernes fantastik, paradiset og 

de omskabte kroppe. 

 

Latter og lettere beruset. Om at 
læse Karen Blixen 

Holdnummer: 2122-062 
Tid: 16/12, 1 torsdag, kl. 17.30-21.30 
Pris: 355 kr., studerende 205 kr. 
Underviser: Charlotte Engberg, lektor i dansk, 
Roskilde Universitet 

Karen Blixens fortællinger er fulde af latter og 

alvor. Mod, humor, munterhed, det eventyrlige –  

kombineret med en sans for det gakkede og 

det komiske. Men der er samtidig en alvor bag 

latteren, en særlig form for ironi, der vender 

op og ned på konventionelle måder at opfat-

te tilværelsen på, inklusive relationen mellem 

mand og kvinde. Som forfatter er Karen Blixen 

en samler. Hun blander højt og lavt i sin li-

denskabelige dialog med både litteratur- og 

kunsthistorien. Denne aften i selskab med 

Karen Blixens forfatterskab vil vi lægge øret 

til den berusende latter, der udgår fra fortæl- 

lingerne. 

4. november 2020 
– 31. januar 2021

Årets store kunstoplevelse 
er åben igen! 

★★ ★★★★

★★ ★★★★

★★ ★★★★

★★ ★★★

Aftenåbent 
tirsdag, onsdag 

og torsdag!
Køb billet og reservér 

timeslot på smk.dk
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Fotos og illustrationer

Fotos s. 1, 17, 25 og 37: Jakob Mark Photography; s. 5, 12, 47 og 

58: Søren Kjeldgaard; s. 21: Ole Jørgensen; s. 60: Michèle D. 

Rylander Christensen; 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.

Programmets miljøaftryk og håndtering

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 biolo-

giske mangfoldighed, produktivitet og økologiske processer 

(FSC-mærket). Programmet er fremstillet under skrappe mil-

jøkrav, 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.

Tilmelding 

Tilmeld dig på fuau.dk, og betal med Dankort, Visa/Dankort, 

Mastercard, Visa Electron eller MobilePay. Firmabetaling på 

EAN eller faktura. 

Afmelding

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 ekskursi-

oner er bindende, og depositum refunderes ikke. 

Studierabat

På udvalgte hold gives der rabat til studerende, som er be-

rettiget til SU. Oplys uddannelsessted og årskortnummer ved 

tilmelding. Husk studiekort første undervisningsgang.

Forbehold

Folkeuniversitetet forbeholder sig ret til ændring af under-

viser, 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.
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Find vej til undervisningslokalet

Bygning A: 
A401, A403, A405, A412 og A414 er på 4. sal.
A220 / Festsalen er på 2. sal. 

Bygning D:  
D169 
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