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Ekstraprogram

Se alle forelæsninger, som starter lige efter påske, 
og se også de mange helt nye efterårsforelæsninger, 
som netop er lanceret på hjemmesiden fuau.dk.

Du kan allerede nu gå på opdagelse i den første del af Folkeuniversitetets efterårsprogram. Folkeu-

niversitetet har nemlig offentliggjort helt nye forelæsningsrækker på hjemmesiden www.fuau.dk. Du 

kan se alle de nye forelæsningsrækker, som begynder i efteråret 2017, og du kan se eller gense alle  de 

mange forelæsningsrækker, som begynder lige efter påske. 

Det program, du her læser i, udkommer ikke i en trykt version, men udgives udelukkende som et 

digitalt ekstraprogram, der udsendes til Folkeuniversitetets gode venner, nemlig til jer der enten er 

tilmeldt Folkeuniversitetets nyhedsbrev eller følger Folkeuniversitetet på Facebook. På Folkeuniver-

sitetet vil vi gerne give netop jer chancen for at være de allerførste til at se mange nye forelæsnings-

rækker. Du kan læse programmet på din computer, tablet eller få overblikket på din mobiltelefon, og 

du kan klikke direkte på det enkelte holds titel og komme videre til tilmeldingen på Folkeuniversitetets 

hjemmeside. Du kan også printe udvalgte sider eller hele programmet. Desuden kan du selvfølgelig 

også se alle forelæsningerne direkte på hjemmesiden. 

Folkeuniversitetet udsender traditionen tro et stort trykt program til sommer. Det program udkommer 

i juni, og det indeholder det samlede efterårsprogram. Du kan godt glæde dig til at få det ind ad brev-

sprækken. Men mens du venter på, at det udkommer, håber vi, at du kan finde inspiration og ny viden 

i dette digitale program, hvor du kan se den første andel af, hvad du kan opleve på Folkeuniversitetet 

det kommende år. 
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http://fuau.us3.list-manage.com/subscribe?u=8f249b0901599fb4d2daa4b08&id=129663d9d1
https://fuau.dk/emdrup/


INDHOLD

Indhold

Samfund og verden 

Organisation, ledelse og kommunikation  

s. 04-10

s. 11-16

Psykologi, sundhed og pædagogik s. 17-24

Naturvidenskab og teknologi s. 25-28

Religion og filosofi   s. 29-33

Arkæologi og historie  s. 34-40

Kunst, arkitektur og design s. 41-45

Litteratur, film og musik  s. 46-49

Reformation 1517-2017 s. 50-52

Praktiske oplysninger s. 53-54

” Da paven for første gang så nogle 
af mine teser, skal han have sagt: 
Det må være en fuld tysker, som 
har skrevet dette.” 
Martin Luther 
Munk og professor
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Hør om verdens lande og regioner,  
økonomiens udvikling og de politiske slagsmål  
om samfundets indretning. Landets dygtigste  
samfundsforskere kaster lys på de tendenser,  

udfordringer og teorier, der optager dem lige nu.  
Forstå verden af i dag.

Samfund og
verden

Hør om verdens lande og regioner,  
økonomiens udvikling og de politiske slagsmål  
om samfundets indretning. Landets dygtigste  
samfundsforskere kaster lys på de tendenser,  

udfordringer og teorier, der optager dem lige nu.  
Forstå verden af i dag.

https://fuau.dk/emdrup/program/samfund-og-verden.aspx?so=0


Indien

Dato og tid: 18/4, 6 tirsdage  
kl. 19.45-21.30
Pris: 630 kr., studerende 410 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Indien er i dag helt uomgængelig på 

verdenskortet både politisk, økono-

misk, religiøst og kulturelt. Landet var 

i 200 år det britiske imperiums juvel, 

og først for 70 år siden, i 1947, fik in-

derne selvstændighed. I dag er Indiens 

økonomi verdens fjerdestørste, landet 

realiserer verdens største demokrati og  

de 1,2 mia. indere udgør en femtedel af 

verdens befolkning.

18/04: Indiens historie – fra vedisk 
kultur til i dag. Niels Brimnes, 

lektor i historie, Aarhus  

Universitet

25/04: Indiens politik og økonomi  
i dag – nationalt og interna-
tionalt. Jørgen Dige Pedersen, 

lektor i statskundskab,  

Aarhus Universitet

02/05: Indernes hverdagsliv –  
kastesystemer, køn og livs-
stadier. Mikael Aktor, lektor i 

religionsvidenskab,  

Syddansk Universitet

09/05: Indian popular culture: 
Bollywood (på letforståeligt 
engelsk). Uwe Skoda, lektor 

i sydasienstudier, Aarhus 

Universitet

16/05: Indien og hinduisme –  
ritualer og tilbedelsesformer. 
Marianne Qvortrup Fibiger, 

lektor i religionsvidenskab,  

Aarhus Universitet

23/05: Indien i Danmark – hvem, 
hvor og hvad? Marianne 

Qvortrup Fibiger, lektor i 

religionsvidenskab, Aarhus 

Universitet

Den postfaktuelle virkelighed

Dato og tid: 18/4, 1 tirsdag kl. 19.45-21.30
Pris: 75 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, Tuborgvej 164
Underviser: David Lundorff Budtz Pedersen, lektor, Institut 
for Kommunikation, Aalborg Universitet København

Det postfaktuelle samfund deler vandene mellem dem, 

der ser sandheden drukne i spin, konspirationsteorier, in-

fo-storme og falske nyheder og dem, der hilser tendensen 

velkommen som et nyt digitalt demokrati. Selv om forskere 

og myndigheder hele tiden stiller information og viden til 

rådighed, resulterer det ikke nødvendigvis i mere oplyste 

beslutningsprocesser.

Hvad enhver bør vide om  
international politik

Dato og tid: 19/4, 5 onsdage kl. 17.30-19.15
Pris: 530 kr., studerende 360 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

USA og Vesten har domineret den internationale politik 

i årtier – nogen vil sige århundreder. Men i dag gør stor-

magter som Kina, Rusland, Indien og Brasilien sig i stigen-

de grad gældende økonomisk og politisk. Hvad nu? Får vi 

en verden uden vestlig dominans? Forelæsningsrækken er 

baseret på udgivelsen ‘International politik NU’, (Systime).

19/04: FN i en ny verdensorden. Tonny Brems Knudsen, 

lektor i statskundskab, Aarhus Universitet

26/04: Kina som stormagt. Clemens Stubbe Østergaard, 

lektor emeritus i statskundskab,  

Aarhus Universitet

03/05: Civilisationer og religion. Tina Magaard, lektor i 

kulturforståelse, Aarhus Universitet 

10/05: Dansk udenrigspolitik i en ny verdensorden. 
Jon Rahbek-Clemmensen, adjunkt, Center for War 

Studies, Syddansk Universitet

17/05: BRICS. Peter Marcus Kristensen, postdoc i stats-

kundskab, Københavns Universitet

Store samfundstænkere

Dato og tid: 19/4, 7 onsdage  
kl. 19.45-21.30
Pris: 730 kr., studerende 510 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164

En idé kan ændre verden markant.  

Vores samfund i dag bygger på idéerne 

fra de største samfundstænkere gen-

nem historien. De teoretiserede over 

samfundets opbygning og analyserede 

rammerne for tilværelsen. Deres per-

spektiver og analyser har haft afgø-

rende betydning for fremtidens sam-

fundsudvikling og samfundssyn, og de 

har præget politikere og embedsmænd 

op gennem 1900-tallet og frem til i dag. 

Få indblik i de store samfundstænke-

res personlighed, deres banebrydende 

idéer, og hvorfor netop deres tanker har 

sat et tydeligt præg på deres eftertid.

19/04: Platon og Aristoteles. Jakob 

Leth Fink, postdoc i idéhisto-

rie, Göteborg Universitet

26/04: Niccolò Machiavelli. Gert 

Sørensen, lektor i italiensk 

historie og kultur,  

Københavns Universitet

03/05: Thomas Hobbes. Carsten 

Bagge Laustsen, lektor i stats-

kundskab, Aarhus Universitet

10/05: John Locke. Morten Brænder, 

lektor i Statskundskab,  

Aarhus Universitet

17/05: Karl Marx. Jørn Loftager,  

lektor i statskundskab,  

Aarhus Universitet

24/05: Max Weber. Gorm Harste, 

lektor i statskundskab,  

Aarhus Universitet

31/05: Carl Schmitt. Søren Hviid  

Pedersen, lektor i statskund-

skab, Syddansk Universitet
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Island

Dato og tid: 24/4, 5 mandage  
kl. 17.30-19.15
Pris: 530 kr., studerende 360 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Island fascinerer med sine vulkaner, 

sine blodige sagaer og sin storslåede 

natur. Landet er den helt rette blanding 

af tradition og forandring. Hvordan er 

Island opstået, og hvorfor er Island et 

helt specielt sted på jorden? Hvordan 

afspejler landets udvikling sig i moder-

ne forfattere som Hallgrímur Helgason, 

Sjón og Jón Kalman Stefánsson? Og 

hvordan har islændingene taklet krak-

ket i 2008? Kom ind under huden på 

øen i det høje nord.

24/04: Island dengang og i dag: 
Fra vikinger til pengespeku-
lanter. Torben Rasmussen, 

litteraturhistoriker, forfatter og 

direktør, Team Island

01/05: Nyere islandsk litteratur.  
Kim Lembek, cand.mag. i 

dansk og islandsk

08/05: Pladetektonik, geologi, 
vulkaner og jordskælv. 
Trine Dahl-Jensen, senior- 

forsker, GEUS – De Nationale 

Geologiske Undersøgelser for 

Danmark og Grønland

15/05: Det særegne islandske 
kunst- og kulturliv. Torben 

Rasmussen, litteraturhisto- 

riker, forfatter og direktør, 

Team Island

22/05: Kreppa – krakket i 2008. 
Hvordan opstod krisen, og 
hvordan blev den tacklet? 

Ulf Nielsson, lektor i finans, 

Copenhagen Business School

Kina – en kommende 
supermagt?

Dato og tid: 24/4, 4 mandage  
kl. 19.45-21.30
Pris: 450 kr., studerende 310 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164

Er Kina på vej til at blive en ny super-

magt? I hvert fald er landet i en rivende 

udvikling, hvor væksten er til at få øje 

på. Men væksten har også en bagside. 

Kina er længe blevet kritiseret for sit 

lemfældige forhold til klimaet, og væk-

sten er sket under det, der efter danske 

standarder er et autoritært politisk sty-

re. Har Kina skabt en radikalt ny udvik-

lingsmodel? 

24/04: Vækst vs. miljø og klima. 
Jørgen Delman, professor 

i kinastudier, Københavns 

Universitet

01/05: Kinas rolle i verden. Mette 

Thunø, lektor i kinastudier, 

Aarhus Universitet

08/05: Den politiske scene. Kjeld 

Erik Brødsgaard, professor 

i kinastudier, Copenhagen 

Business School

15/05: De nye kinesere. Stig Thøger-

sen, professor i kinastudier, 

Aarhus Universitet

Japan i bevægelse

Dato og tid: 25/4, 6 tirsdage kl. 19.30-21.15
Pris: 630 kr., studerende 410 kr.
Pris inkl. bog: 820 kr., studerende 600 kr. (bog værdi 199 kr.)
Sted: København, AU Campus Emdrup, Tuborgvej 164

Hør om Japan i dag, og om hvordan samfundet, kulturen, 

religionen, kunsten, litteraturen, medierne og arkitekturen 

forandrer sig i Japan. Forelæsningsrækken er en generel 

indføring i landet, som det tager sig ud lige nu. Forløbet 

bygger på bogen ‘Japan i bevægelse’ (Forlaget Univers), 

som kan købes med forelæsningsrækken.

25/04:  Samfund og familie. Anemone Platz, lektor i 

japanstudier, Aarhus Universitet

02/05:  Religion. Jørn Borup, lektor i religionsvidenskab, 

Aarhus Universitet

09/05:  Kunst. Gunhild Borggreen, lektor i kunsthistorie 

og visuel kultur, Københavns Universitet

16/05:  Medier. Jens Sejrup, postdoc på Institut for  

Antropologi, Københavns Universitet

23/05:  Litteratur. Mette Holm, oversætter og  

cand.mag. i japansk

30/05:  Historien. Annette Skovsted Hansen, lektor i 

japanstudier og historie, Aarhus Universitet

USA – hvad nu?

Dato og tid: 31/5, 1 onsdag kl. 17.30-19.15
Pris: 75 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, Tuborgvej 164
Underviser: Niels Bjerre-Poulsen, lektor i historie,  
Syddansk Universitet

Eksperter vurderede, at Donald Trump umuligt kunne sejre 

ved det amerikanske præsidentvalg i november. Alligevel 

trådte han ind i Det Hvide Hus d. 20. januar 2017, hvilket 

har rystet den ene halvdel af USA’s befolkning. Men hvor-

dan tog valgkampen denne drejning? Hvilke konsekvenser 

har det for det amerikanske samfund, at en realitystjerne 

sidder i det ovale værelse – og hvordan kan det mærkes i 

resten af verden? 

” Er Kina bare et stort marked og et billigt 
produktionsland? Nej, i dag er Kina 
også en stor global investerings- og 
eksportmagt.” 

Mette Thunø
Lektor i kinastudier, Aarhus Universitet
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Penge

Dato og tid: 4/9, 4 mandage kl. 19.45-21.30
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

De private banker spiller en nøglerolle som ska-

bere af samfundets penge. Nationalbanken laver 

fx kun ca. 6 % af vores penge, nemlig sedlerne 

og mønterne, mens resten af pengene er cifre på 

vores bankkonti. Sådan får vi vores løn, betaler 

vores skat og terminer, betaler med Dankort og 

MobilePay samt shopper på nettet. Disse konto-

penge styres af bankerne, men næsten ingen for-

står hvordan, heller ikke økonomer og bankfolk. 

Så hvad er det egentlig for noget med penge? Og 

hvad foregår der i en bank? 

04/09:  Når banker skaber penge som tryl-
lestøv. Ib Ravn, faciliteringstræner og 

lektor i organisatoriske videnprocesser, 

Aarhus Universitet

11/09:  Realkreditten og bankerne: Fusionen 
fra helvede. Rasmus Hougaard Nielsen, 

videnskabelig medarbejder, CBS

18/09:  Betalingsmiddel eller magtinstrument. 
Penge i et idéhistorisk perspektiv. 
Tune Revsgaard Nielsen, postgraduate i 

økonomisk historie, Lunds Universitet

25/09:  Pengereform. Er et demokratisk og 
transparent pengesystem muligt? 
Jonas Jensen, cand.scient.pol.

Verdens diktaturer

Dato og tid: 5/9, 5 tirsdage kl. 17.30-19.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Vi hører mange tossede historier om 

verdens diktatorer. Om Kim Jong-un og 

Robert Mugabe. Men hvordan ser virke-

ligheden egentlig ud i diktaturstaterne? 

De autoritære stater er kendetegnet 

ved, at en lille eksklusiv elite udnytter 

det store flertal i befolkningen. Helt 

fundamentale demokratiske spilleregler 

såsom frie valg, pluralisme og ytrings- 

og pressefrihed er sat ud af spillet. Tag 

med på en indsigtsfuld rejse til nogle af 

verdens diktaturer, deres baggrund og 

status lige nu.

05/09:  Sovjetunionen. Hvor står 
Rusland i dag? Mette Skak, 

lektor i statskundskab,  

Aarhus Universitet

12/09:  Kongeriget Saudi Arabien. 
Martin Thomas Riexinger, lek-

tor i arabisk- og islamstudier, 

Aarhus Universitet

19/09:  Castros Cuba. Jan Gustafsson, 

lektor i latinamerikanske stu- 

dier, Københavns Universitet

26/09:  Mugabes Zimbabwe. Stig 

Jensen, lektor i afrikastudier, 

Københavns Universitet

03/10:  Kim-dynastiets Nordkorea. 
Kåre Bluitgen, forfatter

Pierre Bourdieu

Dato og tid: 5/9, 5 tirsdage kl. 19.30-21.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Bliv introduceret til Bourdieus vigtigste begre-

ber, når forelæsningsrækken undersøger, hvad 

det vil sige at tænke – og forske – med Bourdieu. 

Pierre Bourdieu er en af de mest betydningsful-

de franske sociologer i anden halvdel af det 20. 

århundrede. Med afsæt i Bourdieus begreber om 

habitus, felt, kapital, symbolsk vold og socialt 

rum sætter vi især fokus på spørgsmål om magt, 

klasse, smag og uddannelse.

05/09:  Introduktion til Bourdieu. Lisanne 

Wilken, lektor i europastudier, Aarhus 

Universitet

12/09:  Uddannelse. Lisanne Wilken, lektor i 

europa- studier, Aarhus Universitet

19/09:  Magt. Gitte Sommer Harrits, lektor i 

statskundskab, Aarhus Universitet

26/09:  Klassebegrebet. Gitte Sommer Harrits, 

lektor i statskundskab, Aarhus  

Universitet

03/10:  Afslutning og opsamling. Lisanne 

Wilken, lektor i europastudier, Aarhus 

Universitet

Christiansborg bag facaden

Dato og tid: 6/9, 5 onsdage kl. 17.30-19.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Vi er vidner til politikernes mudderkastning. Og 

vi hører om blokpolitik og nødløgne. Men hvor-

dan fungerer tingene på Christiansborg egentlig 

bag facaden? Ja, hvem bestemmer i Danmark? 

Kom bag kulisserne på Borgen, når landets skar-

peste forskere ruller tæppet op og stiller skarpt 

på dansk politik.

06/09:  Partierne på Borgen: Politik bag 
lukkede døre. Henrik Jensen, professor i 

økonomi, Københavns Universitet

13/09:  Magt, ministre og embedsmænd. 
Jørgen Grønnegård Christensen, pro-

fessor emeritus i statskundskab, Aarhus 

Universitet

20/09:  Lobbyernes indflydelse i dansk politik. 
Anne Skorkjær Binderkrantz, professor 

MSO i statskundskab, Aarhus Universitet

27/09:  Psykologi? Politikernes sprogbrug og 
vores holdninger. Lene Aarøe, lektor i 

statskundskab, Aarhus Universitet 

04/10:  Medierne og politikerne. Christoffer 

Green-Pedersen, professor i statskund-

skab, Aarhus Universitet

Zimbabwes præsident, Robert Mugabe, 
beskyldes for at være skyld i, at  
Zimbabwe i dag er på fallittens rand.
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Marokko

Dato og tid: 1/10, 1 søndag kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Underviser: Saer El-Jaichi, ekstern lektor i tvær- 
kulturelle studier, Københavns Universitet

Marokko er et land i stærke farver med en dra-

matisk og ofte blodig historie. Området er ble-

vet erobret mange gange, men har til tider selv 

erobret og domineret sine naboer. Bliv klogere 

på det historiske Marokko, kom tættere på ma-

rokkansk og nordafrikansk tænkning, og hør, 

hvordan Det Arabiske Forår har udspillet sig i 

Marokko, og hvilke konsekvenser det har fået for 

landets fremtid. 

Forstå din verden

Dato og tid: 23/10, 7 mandage kl. 19.45-21.30
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Verden er i konstant bevægelse: Konflikter bli-

ver til krige, traktater underskrives og politiske 

håndtryk udveksles hen over bonede gulve. Men 

hvad er historien bag det, der sker? Få stillet 

skarpt på de konflikter, bevægelser og politiske 

problemstillinger, forskerne mener er vigtigst for 

at forstå verden i dag.

23/10:  USA. Jørn Brøndal, lektor i amerikanske  

studier, Syddansk Universitet

30/10:  Asien. Carsten Boyer Thøgersen, tidl. 

kontorchef i Udenrigsministeriet

06/11:  Østeuropa og Rusland. Karsten Jakob 

Møller, senioranalytiker, Dansk Institut 

for Internationale Studier

13/11:  Afrika. Holger Bernt Hansen, professor i 

afrikastudier, Københavns Universitet

20/11:  Mellemøsten og Nordafrika. Peter 

Seeberg, lektor i mellemøststudier, 

Syddansk Universitet

27/11:  Latinamerika. Steen Fryba Christensen,  

lektor i Latinamerika og globalisering, 

Aalborg Universitet

04/12:  Europa og EU. Morten Rasmussen, 

lektor i historie, Københavns Universitet

Vi går i krig

Dato og tid: 30/9, 1 lørdag  
kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Danske styrker har været i Helmand, 

ved Afrikas Horn og i Libyen – og kamp 

er blevet dagligdag for forsvaret. På 

trods af store omkostninger er væbnet 

magt blevet en regulær del af dansk 

udenrigspolitik i en sådan grad, at 

udenrigspolitikken kan beskrives som 

militær aktivisme. Men hvor meget har 

Danmark forandret sig? 

10.00:  Danmark og den militære 
aktivisme. Anders Wivel,  

professor MSO i statskund-

skab, Københavns Universitet

12.30: Hvorfor er danskerne så 
krigsglade? Peter Viggo 

Jakobsen, lektor i forsvars-  

og sikkerhedspolitik,  

Forsvarsakademiet

14.15: Operation Bøllebank –  
militær aktivisme ved fronten. 
Lars Møller, oberst og forfatter

Sprog og kultur

Dato og tid: 1/10, 1 søndag  
kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Underviser: Peter Bakker, lektor i lingvi-
stik, Aarhus Universitet

Verdens sprog er vidt forskellige, og  

alligevel kan vi i store træk oversætte  

dem til hinanden. Så hvordan hænger 

sprog og kultur sammen? Påvirker 

det sprog, man taler, ens tænkning,  

tids- og rumoplevelse – eller er det  

omvendt? Og hvorfor kreerer folk i 

hele verden nye sprog? 

Det høje nord

Dato og tid: 23/10, 5 mandage kl. 19.45-21.30
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Det høje nord er spækket med kontraster. Utrolig 

natur og særegne befolkningsgrupper. Globale 

klimaspørgsmål og international politik. Området 

rummer det hele. Men hvad er der på spil i dag? 

Hør om de aktuelle samfundsmæssige udfordrin-

ger og kulturerne højt mod nord. Hør om krakket 

på Island i 2008, om hverdagens udfordringer i 

Thule på Grønland, om samerne og om de stor-

politiske konsekvenser af klimaændringerne i 

Arktis. Få også en introduktion til færøsk littera-

tur samt et indblik i færøsk historie. 

23/10:  Geopolitik i Arktis: Kampen om det 
høje nord. Kate Pepke Pedersen, cand.

scient.pol. og ekstern lektor

30/10:  Island dengang og i dag: fra vikinger til 
pengespekulanter. Torben Rasmussen, 

litteraturhistoriker, forfatter og direktør, 

Team Island

06/11:  Færøernes litteratur og historie. 
Jógvan Isaksen, lektor i færøsk litteratur, 

Københavns universitet

13/11:  Samerne i det 21. århundrede.  
Sally Anderson, lektor i antropologi, 

Aarhus Universitet

20/11:  Grønland og Thule på tidens rand. 
Kirsten Hastrup, professor i antropologi, 

Københavns Universitet

Tilmeld dig  
på hjemmesiden  
www.fuau.dk
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Magteliten – hvordan 423 danskere 
styrer landet

Dato og tid: 29/10, 1 søndag kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Undervisere: Christoph Houman Ellersgaard, ph.d. 
i sociologi, Københavns Universitet og Anton Grau 
Larsen, ph.d. i sociologi, Københavns Universitet

Danmark er mere hierarkisk opbygget end de fle-

ste af os går og tror. Det viser sig, når man kort-

lægger mere end tusind bestyrelser, fonde, ud-

valg, vl-grupper og andre steder, hvor magtfulde 

mennesker mødes. I bogen ’Magteliten – hvordan 

423 danskere styrer landet’ (Politikens Forlag) 

fortæller to forskere, hvem det er, der trækker i 

trådene, hvordan de gør det, og hvem der står 

udenfor magtens lille klub. 

Sproget får det glatte lagen! Faste 
vendinger i forandring

Dato og tid: 4/11, 1 lørdag kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Underviser: Michael Ejstrup, forskningschef i 
sprog, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Amalie fra Paradise Hotel gør det meget. Jour-

nalister og politikere gør det en del, og selv den 

ikke helt unge generation gør det indimellem. Vi 

ændrer konstant en lille smule på de faste ven-

dinger. 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. 

Alle kan finde eksempler, der enten styrker smi-

lenes størrelse eller får mavesyren til at skumme. 

”Verden er af lava”. Eller hvad siger du?

Går EU mod sin opløsning?

Dato og tid: 22/1 2018, 6 mandage kl. 19.45-21.30
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Tilrettelæggelse: Jesper Jespersen, professor i øko-
nomi, Roskilde Universitet og Lars Josephsen, cand.
scient., master of public policy

Storbritannien er på vej ud af EU. Det kom som 

en stor overraskelse for Bruxelles og de fleste 

beslutningstagere i EU, at et flertal af de britiske 

vælgere ønskede at forlade EU. Men den negati-

ve holdning til EU er ikke et isoleret britisk fæ-

nomen. Forelæsningsrækken vil belyse en række 

væsentlige årsager til, at det europæiske samar-

bejde i dag står over for disse udfordringer og vil 

søge at give nogle løsningsanvisninger.

22/01:  EUropa i den globale verdensorden 
– gør Brexit  og Trump en forskel? 
Uffe Østergaard, professor emeritus i 

historie, Copenhagen Business School

29/01:  Hvad EU ikke har lært af historien om 
europæisk integration og disintegrati-
on. Mikkel Vedby Rasmussen, professor 

i statskundskab, institutleder,  

Københavns Universitet

05/02:  Det fælles arbejdsmarked og den 
nationale socialpolitik: Hvordan 
hænger det sammen? Dorte Sindbjerg 

Martinsen, professor i statskundskab, 

Københavns Universitet

12/02:  Strømmen af flygtninge og indvandre-
re: Hvad skal EU stille op?  
Niels Kærgård, professor i økonomi, 

Københavns Universitet

19/02:  Den fælles EU-valuta og den økono-
miske stagnation. Jesper Jespersen, 

professor i økonomi, Roskilde  

Universitet

26/02:  Globale og regionale miljø- og ressour-
ceudfordringer i et EU-perspektiv.  
Lars Josephsen, cand.scient., master  

of public policy

Nye vinkler på Mellemøsten

Dato og tid: 25/10, 8 onsdage  
kl. 17.30-19.15
Pris: 860 kr., studerende 460 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Mellemøsten er et af verdens brænd-

punkter. Det er en kompleks region, 

hvor forskellige kulturer, politiske dags-

ordener og økonomiske betingelser 

både mødes og støder sammen. Men 

hvor er Mellemøsten på vej hen?

25/10:  Iran. Claus Valling Pedersen, 

lektor i iransk, Københavns 

Universitet

01/11:  Libanon. Peter Seeberg, lektor 

i mellemøststudier, Syddansk 

Universitet

08/11:  Israel/Palæstina. Peter  

Lodberg, professor MSO i 

teologi, Aarhus Universitet

15/11:  Egypten (på letforståeligt 
engelsk). Mark Sedgwick, 

professor MSO i islamstudier, 

Aarhus Universitet

22/11:  Pakistan. Mona Kanwal 

Sheikh, postdoc i international 

sikkerhed, DIIS

29/11:  Irak. Helle Lykke Nielsen, 

lektor i Mellemøststudier, 

Syddansk Universitet

06/12:  Syrien. Naser Khader,  

folketingsmedlem, mellemøst-

ekspert og samfundsdebattør

13/12:  Tyrkiet. Deniz Serinci, cand.

public. B, freelance journalist

” Mens vi debatterer, hvilke politikker om 
islam Vesten bør gennemføre, er islam 
allerede blevet institutionaliseret på 
måder, der vil afgøre Vestens fremtid.” 

Mark Sedgwick
Professor MSO i islamstudier, Aarhus Universitet
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På vej til Japan

Dato og tid: 23/1 2018, 5 tirsdage kl. 19.45-21.30
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, 
Tuborgvej 164

Japan er rykket tættere på, og det er blevet let-

tere at tage dertil. Men en rejse kan ændre ka-

rakter, hvis man ved noget på forhånd. Hvad er 

japanerne for et folk, og hvilken historie bærer de 

med sig? Hvordan oplever man bedst deres byer, 

haver og huse, og hvad er egentlig baggrunden 

for deres særegne arkitektur? Hvilke bøger kan 

man læse før rejsen for at få inspiration til alter-

native oplevelser? Og hvad er det for et sprog, vi 

møder? Kunst er en væsentlig del af japansk kul-

tur, så hør om både private og offentlige kunst-

museer og deres samlinger og historie. Uden 

mad og drikke dur helten ikke, så hør også om 

de mange forskellige typer af mad, spisesteder, 

om kokkeskoler og ikke mindst om de små barer, 

hvor man kan smage på forskellige slags sake.

23/01:  Litteraturen og sproget. Mette Holm, 

oversætter og cand.mag. i japansk

30/01:  Japansk arkitektur og rumopfattelse. 
Anders Brix, professor i arkitektur, Det 

Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 

for Arkitektur, Design og Konservering

06/02:  Historien i Japans nutid. Asger Røjle 

Christensen, journalist og forfatter

13/02:  Japans kunstmuseer - koncepter og 
samlinger. Gunhild Borggreen, lektor i 

kunsthistorie og visuel kultur, Køben-

havns Universitet

20/02:  Maden på turen. Katrine Klinken, kok, 

mad- og rejseskribent

Israel og Palæstina

Dato og tid: 27/1 2018, 1 lørdag kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oply-
ses i cafeområdet, Tuborgvej 164

En stribe land på størrelse med Jylland. Det er 

svært at finde andre områder i verden, der rum-

mer så store konflikter og kontraster på så lidt 

plads, som det er tilfældet i Israel og Palæstina. 

Ofte bliver konflikten dog kogt ned til en kamp 

mellem to stridende grupper, men virkeligheden 

er langt mere nuanceret. I Israel lever ortodokse 

jøder med tildækkede kvinder side om side med 

israelske mænd og kvinder i jakkesæt. Befolk-

ningen er sammensat af tilflyttere med meget 

varierede oprindelseslande og fortolkninger af 

jødedommen. Og det samme gør sig gældende 

for palæstinenserne, hvor fx kønsrollerne også 

er blevet påvirket af den lange konflikt. Få en 

grundlæggende introduktion til konflikten mel-

lem Israel og Palæstina – og bliv klogere på køns-

roller og forskellige grupperinger i de to lande. 

Efter foredragene kan du høre mere om rejser til 

Israel med Viktors Farmor.

10.00:  Israel og Palæstina i dag. Leila Stock-

marr, ph.d. i globale- og mellemøststudi-

er, Roskilde Universitet

12.30:  En mosaik - det jødiske folk. Bjarke 

Vestesen, journalist, Fyens Stiftstidende

14.30:  Kvinder i krydsild. Jesper Petersen, 

ph.d.-studerende, Lunds Universitet

Keynes og Piketty:  
Vækst og fordeling i det  
21. århundrede

Dato og tid: 24/2 2018, 1 lørdag  
kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Underviser: Jesper Jespersen, professor i 
økonomi, Roskilde Universitet

John Maynard Keynes revolutionerede 

den samfundsøkonomiske forståelse 

og betydningen af økonomisk politik. 

Han blev arkitekten bag det 20. år-

hundredes mest fremgangsrige perio-

de fra 1945 til 1970, der var præget af 

økonomisk vækst og hidtil uset lav ar-

bejdsløshed. Vi ser på, hvordan Keynes 

kunne bryde med den klassiske, stærkt 

markedsorienterede, økonomiske teori. 

Hans teorier blev senere suppleret med 

den franske økonom Thomas Piketty’s 

hovedværk ’Kapitalen i det 21. århund-

rede’, hvori der gives en historisk analy-

se af årsagerne bag og konsekvenser-

ne af den stærkt stigende ulighed i de 

vestlige lande.

Det israelske flag symboliserer 
en davidstjerne på et jødisk 
bedesjal (tallit) – designet af 
Zionist bevægelsen i 1891.
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Organisation,
ledelse og

kommunikation

Du bruger en fjerdedel af dit voksne liv på dit arbejde. 
Få styrket dine kompetencer inden for  

kommunikation og ledelse samt gode råd til, 
hvordan du lærer fra dig, coacher eller  

skriver professionelt.

https://fuau.dk/emdrup/program/organisation-ledelse-og-kommunikation.aspx?so=0
https://fuau.dk/emdrup/program/organisation-ledelse-og-kommunikation.aspx?so=0
https://fuau.dk/emdrup/program/organisation-ledelse-og-kommunikation.aspx?so=0


Trivsel i travlhed  
– på forkant med stress

Dato og tid: 19/4, 4 onsdage  
kl. 17.30-19.15
Pris: 530 kr., studerende 360 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Det skønnes, at 250.000-300.000 

danskere i dag lider af alvorlig stress. 

Men hvad vil det sige at være stres-

set? Find ud af, hvad forskellen er på 

vores indbyggede evne til at skifte 

mellem præstation og restitution, og 

det vi absolut ikke er bygget til: Den 

konstante overbelastning og tvivl om, 

at vi gør det godt nok. Bliv klogere på 

betydningen af rammer i arbejdslivet, 

og lær om de arbejdsbetingelser, der 

rummer alvorlige stressfaktorer, så du 

kan komme på forkant med stress. For-

løbet henvender sig til både ledere og 

medarbejdere.  

19/04:  Hvad er stress? Pernille  

Rasmussen, cand.psych.aut.  

og forfatter

26/04:  Ledertrivsel i travlhed.  
Lis Lyngbjerg, specialist i  

ledelse og trivsel/stress, pro-

ces-konsulent

03/05:  Medarbejdertrivsel i travlhed. 
Nadja U. Prætorius, mag.art.  

i psykologi

10/05:  Tidsoptimist, tidsrealist eller 
tidspessimist? Få styr på 
planlægningen. Trine Kolding, 

proceskonsulent og forfatter

Ledelse i den offentlige sektor

Dato og tid: 24/4, 5 mandage kl. 17.15-19.00
Pris: 630 kr., studerende 410 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, Tuborgvej 164

Offentlige ledere befinder sig i en dyb spænding mellem 

velfærdsstatens og konkurrencestatens præmisser, hvilket 

skaber historiske udfordringer i ledelsespraksis. Mange le-

delseskompetencer er funderet i et gammeldags ideal, og 

det er et problem, fordi virkeligheden, der skal ledes, ser 

helt anderledes ud i dag. Men der er en ny form, der virker: 

substantiel ledelse. Den offentlige leder skal ikke længere 

lede på afstand, men med substans gå ind og forstå proble-

merne med afsæt i kerneydelserne. Det giver i al sin enkel-

hed høj trivsel og effektivitet. 

24/04:  Den offentlige sektors udvikling i det 20.  
århundrede – hierarkiske ledelsesformer.  
Lars Bo Kaspersen, professor i statskundskab,  

Københavns Universitet

01/05:  Konkurrencestaten og nye ledelsesformer i den 
offentlige sektor. Lars Bo Kaspersen, professor i 

statskundskab, Københavns Universitet

08/05:  Det uklare ledelsesrum i den offentlige sektor. 
Jan Nørgaard Knudsen, direktør, Cairos Consult

15/05:  Substantiel ledelse i den offentlige sektor.  
Jan Nørgaard Knudsen, direktør, Cairos Consult

22/05:  Den største ledelseskrise siden 1864.  
Jan Nørgaard Knudsen, direktør, Cairos Consult 

og Lars Bo Kaspersen, professor i statskundskab, 

Københavns Universitet

Nudging – et redskab til adfærdsændring

Dato og tid: 30/4, 1 søndag kl. 10.00-16.00
Pris: 450 kr., studerende 310 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, Tuborgvej 164
Underviser: Pelle Guldborg Hansen, adfærdsforsker, Director 
of ISSP og formand for Dansk Nudging Netværk, Syddansk 
Universitet og Roskilde Universitet

Hvordan får man folk til at spise sundere, agere mere mil-

jørigtigt og køre sikkert i trafikken? Forbud, fedtafgifter og 

fartbøder er klassiske værktøjer. Nudging derimod er et 

nyt værktøj til adfærdsforandring. Et ’nudge’ er et velment 

puf i den rigtige retning. I praksis kan det fx være farve-

de fodspor på gaden, der fører til en skraldespand. Nud-

ge-tilgangen bygger på indsigter fra adfærdsøkonomien 

og kognitiv psykologi. Bliv klogere på nudge-tilgangen til 

adfærdsforandring i teori og praksis, og få de etiske aspek-

ter sat i perspektiv.

Mentorskab og mesterlære

Dato og tid: 30/4, 1 søndag  
kl. 10.00-16.00
Pris: 450 kr., studerende 310 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Underviser: Tue Juelsbo, forsknings- 
assistent i kreativitet og ledelsespsykolo-
gi, Aalborg Universitet

I dagens samfund er det en forudsæt-

ning, at mennesker og organisationer 

er i stand til at lære. Men hvad skal der 

til for at etablere gode forudsætninger 

for læring på en arbejdsplads? Forløbet 

tager afsæt i udgivelsen ’Lær!’ (Gylden-

dal Business), der giver indsigt i arbej-

det med talentudvikling, oplæring og 

videreuddannelse. Forløbet henvender 

sig til ledere, konsulenter og HR-med-

arbejdere med ansvar for talenter, læ-

ring og udvikling. 

Fra ledelseskultur til  
ledelse af kultur

Dato og tid: 30/4, 1 søndag kl.11.00-15.00
Pris: 350 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Underviser: Pia Lauritzen, ph.d. i filosofi

Præsidentvalget i USA 2016 er det se-

neste blandt mange beviser på, at der 

ikke er noget så magtfuldt som mobili-

sering af masser. Jo bedre man kender 

sine lus på gangen, jo større er sand-

synligheden for, at man kan påvirke 

dem til at opføre sig på den måde, man 

ønsker. Alligevel bruger ledere verden 

over betydelig mere tid på at formule-

re deres egne tanker og ideer end på 

at lære deres ”lus” at kende. Hvorfor? 

Forløbet beskæftiger sig med ledelse 

som et fænomen. Opfordringen til le-

dere er, at de skal beskæftige sig mere 

med den organisations- og samfunds-

kultur, de er ledere i. 

Tilmeld dig 
nyhedsbrevet  
på www.fuau.dk
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Konsulentens 
grønspættebog

Dato og tid: 6/6, 1 tirsdag kl. 17.30-21.30
Pris: 350 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Underviser: Vibe Strøier, cand.psyk., 
Willer, Bryld og Strøier Organisations- 
psykologer

Konsulentydelser er i dag præget af 

en høj grad af kompleksitet, og kon-

sulenten skal kunne indtage en række 

forskellige roller. Forelæsningen stiller 

skarpt på de psykologiske udfordrin-

ger, dilemmaer, glæder og vanske-

ligheder, som enhver form for pro-

ceskonsulent kan møde i hverdagen. 

Forelæsningen henvender sig til den 

interne eller eksterne konsulent i både 

den offentlige og private sektor samt til 

alle andre med interesse for organisa-

tionspsykologiske teorier og metoder. 

Forelæsningen er baseret på bogen 

’Konsulentens grønspættebog’ (Dansk 

Psykologisk Forlag).

Kroppens sprog i 
professionel praksis

Dato og tid: 4/9, 1 mandag kl. 17.30-21.00
Pris: 400 kr., studerende 250 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Underviser: Helle Winther, lektor i 
bevægelsespsykologi, Københavns 
Universitet

Kroppens sprog har stor betydning 

for autenticitet, nærvær, empati, le-

derskab, relationskompetence og kri-

sehåndtering i professionel praksis. 

Bevægelse og kropssprog er vores 

primære sprog. Ordenes strøm kan 

stoppes, men kroppen er altid kommu-

nikerende. Alligevel er kroppen, og ikke 

mindst bevægelsen, overset i psykolo-

gien. Gennem forskningsbaseret teori 

og praksisnære fortællinger dykker vi 

denne aften ned i kropslighedens, san-

selighedens og personlighedens be-

tydning for professionel kommunikati-

on. Hør, hvordan kroppens sprog kan 

bruges i undervisning, supervision og 

personlig udvikling i mangfoldige kon-

tekster. Aftenen tager udgangspunkt i 

bogen ’Kroppens sprog i professionel 

praksis’ (Billesø & Baltzer).

Designtænkning for ledere og 
medarbejdere

Dato og tid: 11/9, 4 mandage kl. 19.30-21.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Underviser: Kirsten Bonde Sørensen, designer, 
MA, ph.d. og lektor i strategisk design, Parsons New 
School of Design, Paris

Undersøgelser viser, at designdrevne virk-

somheder i USA overhaler ikke designdrevne 

virksomheder med intet mindre end 219 %! De-

signtænkning handler grundlæggende om at 

kunne ’se’ og skabe flere muligheder, være mere 

eksperimenterende og blive bedre til at agere i 

kompleksitet og forandring. Forløbet kombinerer 

viden og praksis i et anvendelsesorienteret for-

mat og præsenterer dig for en anderledes kreativ 

og skabende tilgang til verden, dit arbejde, din 

virksomhed og dit liv. 

11/09:  Designtænkning – en anderledes 
tilgang også til forretningsudvikling

18/09:  Servicedesign – empati og forståelse 
for mennesker i systemet

25/09:  Designtænkning på individplan – rede-
sign dit liv, dit lederskab, dine værdier

02/10:  Fremtidens lederskab – designledelse 
og co-creation

Sociale medier

Dato og tid: 27/9, 3 onsdage kl. 19.45-21.30
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Danskerne er vilde med sociale medier. Face-

book, Instagram, Snapchat, LinkedIn og Twitter 

har på få år invaderet vores liv, og ændret vores 

måde at kommunikere med hinanden samt vores 

opfattelse af, hvad en ven er. Men hvad skal vi 

med de sociale medier? Hvad kendetegner spro-

get? Hvordan arbejder man strategisk med dem? 

Og hvordan ser fremtiden ud? I løbet af denne 

forelæsningsrække guider tre eksperter dig igen-

nem en verden af sociale medier.

27/09:  Sociale medier før og nu. Jakob Linaa 

Jensen, forskningschef i sociale medier, 

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

04/10:  Sprog og interaktion på sociale medier. 
Tina Thode Hougaard, lektor i nordisk 

sprog og litteratur, Aarhus Universitet

11/10:  Sådan arbejder du strategisk med 
sociale medier. Signe Gren, digital 

rådgiver og cand.comm i sociale medier

Konsulentydelser udgør en blanding af under-
visning, rådgivning og ledelse af processer, ofte 
simultant, og resulterer derfor ofte i en ydelse, 
der er præget af høj kompleksitet.
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Tredje generations coaching

Dato og tid: 1/10, 1 søndag  
kl 10.00-16.00
Pris: 500 kr., studerende 300 kr.
Pris inkl. bog: 798 kr., studerende 598 kr. 
(bog værdi 398 kr.)
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Underviser: Reinhard Stelter, professor i 
coaching- og sportspsykologi, Køben-
havns Universitet

Coaching er blevet et betydningsfuldt 

redskab i hverdagen, fordi samfundet 

hele tiden stiller nye krav til kompeten-

ceudvikling, læring, ledelse samt team- 

og organisationsudvikling. Coaching 

kan hjælpe til at skabe ny viden og 

mestring af sociale forhandlinger. Fo-

relæsningen dykker ned i coaching 

og coachingpsykologiens verden og 

beskæftiger sig med aktuel samfunds-

forskning, nye læringsteorier og dis-

kurser om det personlige lederskab. 

Forelæsningen er baseret på bogen 

’Tredje generations coaching®’ (Dansk 

Psykologisk Forlag). 

Skriv med glæde

Dato og tid: 1/10, 1 søndag  
kl. 10.00-16.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Pris inkl. bog: 617 kr., studerende 417 kr. 
(bog værdi 180 kr.)
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Underviser: Charlotte Wegener, lektor i 
kommunikation, Aalborg Universitet

Cursoren blinker, og hjernen arbejder 

på højtryk. Men du har svært ved at 

få ideerne ned på papiret. For motiva-

tionen mangler, og skrivelysten halter. 

Dette forløb handler om glæden ved 

at skrive og henvender sig til alle, der 

gerne vil have mere lystbetonede og 

fleksible skriveprocesser. Alt for ofte 

præsenteres skriveprocessen som en 

møjsommelig opgave, der forudsætter 

lange, uforstyrrede tidsrum. Men sådan 

behøver det ikke være. Dagen byder på 

teori og metoder om flow og kreativi-

tet i skriveprocessen og ser nærmere 

på strategier til ideudvikling, fokus og 

revision af tekster. Find glæden ved at 

skrive og lær at skabe vaner, der gav-

ner din skriveproces.

Kickass companies

Dato og tid: 9/10, 1 mandag kl. 17.15-21.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Underviser: Kristian Brøndum Kristian-
sen, cand.merc. i innovation og entrepre-
neurship og specialkonsulent, Aalborg 
Universitet

Succes er ikke altid bundet op på en 

stærk forretningsmodel. Undersøgel-

ser viser, at lederskabet rundt om for-

retningsmodellen er lige så afgørende 

for virksomhedens succes. De små og 

mellemstore virksomheder, som klarer 

sig bedst, har flere afgørende kende-

tegn: Vilje, fleksibilitet og et indgående 

kendskab til kundens behov er blandt 

de parametre, der baner vejen for frem-

gang. Få indblik i den nyeste forskning 

i forretningsmodeller, og lær, hvad der 

skal til for at blive kickass companies. 

Bliv bl.a. klogere på, hvorfor det ikke 

nødvendigvis handler om at basere 

sine forretninger på udvalgte strate-

giske modeller. Forløbet tager afsæt i 

forskning fra Business Model Design 

Center på Aalborg Universitet og i bo-

gen af samme navn. 

Millionærklubben

Dato og tid: 9/10, 1 mandag  
kl. 17.30-21.30
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Undervisere: Lau Svenssen, aktieeks-
pert, Aktieinfo og Pernille Enggaard, 
erhvervs- og finansjournalist, Radio 24/7

Mange drømmer om overskuelige råd 

og store afkast, når samtalen falder på 

aktieinvestering. Men ofte er det van-

skeligt at skelne mellem skidt og kanel 

i strømmen af købs- og salgsråd. Kunne 

du tænke dig at lære mere om investe-

ringer og det aktuelle aktiemarked? Få 

et teoretisk fundament for investerin-

ger, der er lette at omsætte i praksis, 

når Folkeuniversitetet blænder op for 

en aften i selskab med aktieeksperter-

ne fra Radio 24/7s ’Millionærklubben’. 

Helhedsorienteret ledelse

Dato og tid: 9/10, 1 mandag kl. 19.45-21.30
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, Tuborgvej 164
Underviser: Steen Hildebrandt, professor i ledelse,  
Aarhus Universitet

Som ledelse får man det, man måler. Og i mange virksom-

heder fremmer belønningsstrukturerne silotænkning, og 

de kortsigtede resultater bliver på bekostning af de over-

ordnede mål. I misforstået loyalitet kæmper man for netop 

sin position, sit budget, sit antal medarbejdere og sin afde-

ling. Og ofte spænder denne tænkning ben for virksomhe-

den og skaber ufleksibilitet frem for at gavne. Men hvad 

med at se på, hvad der er godt for helheden og skabe et 

bedre alternativ, der mindsker interessekonflikter? 

Positiv psykologi i ledelse  
– robuste arbejdskulturer

Dato og tid: 24/10, 6 tirsdage kl. 17.30-19.15
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, Tuborgvej 164

Forandring, kompleksitet og stigende krav udfordrer hver 

eneste dag vores evne som individer og vores muligheder 

som grupper. Men hvem har egentlig ansvaret for at skabe 

robuste medarbejdere – medarbejderne selv eller ledel-

sen? Forskningen viser, at robustheden i en organisation 

kan øges igennem en kultur, der fremmer en række robust-

hedsfaktorer. Det handler i høj grad om det samspil, der er 

medarbejderne imellem og mellem ledelse og medarbejder. 

Igennem forskning, eksempler og dilemmaer stiller forløbet 

skarpt på, hvordan du kan nuancere dit blik på det at skabe 

en stærk kultur i din virksomhed.

24/10:  Positiv psykologi og mental robusthed. Nina 

Tange, cand.scient.soc., leder af master i positiv 

psykologi, Aarhus Universitet

31/10:  Udvikling af en robust kultur på arbejdspladsen. 
Vibeke Mehlsen, cand.psych. og udviklingskonsu-

lent, Let It Grow

07/11:  Samskabelse og medskabelse i robuste organi-
sationer. Karen Marie Fiirgaard, cand.psych.aut og 

organisationskonsulent, Vejle Kommunes  

koncern HR

14/11:  Styrkebaseret og robusthedsskabende ledelse. 
Mads Bab, ekstern lektor, master i positiv  

psykologi, Aarhus Universitet

21/11:  Vaner og adfærdsændring – hvordan udvikler 
og forankrer man robusthed i en organisation? 
Nikolaj Juul Jakobsen, master i positiv psykologi 

og virksomhedsrådgiver, Newmind

28/11:  Mindfulness og stresshåndtering.  
Jesper Dahlgaard, seniorforsker i psykologi,  

Aarhus Universitet
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Paradoksledelse

Dato og tid: 28/10, 1 lørdag kl. 10.00-16.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, Tuborgvej 164
Underviser: Mette Thingstrup, cand.psych.aut, erhvervspsy-
kolog, Clavis Erhvervspsykologi

Paradokser er… paradoksale: Umulige at komme ud af og 

umulige at være i. At håndtere kompleksitet står som en 

central ledelsesopgave. I paradoksledelse ses kompleksitet 

som et grundvilkår. For selvom kompleksiteten og forvir-

ringen kan reduceres midlertidigt gennem regler, proce-

durer og stabile arbejdsgange, så skabes der samtidig et 

behov for fleksibilitet, nytænkning, kreativitet og udfor-

skende adfærd i organisationen. Dette er de paradoksale 

og grundlæggende vilkår, som ledelse i dag må rumme. 

Bliv klogere på, hvordan du kan bevare handlekraften i en 

hverdag fyldt med paradokser. Undervisningen henvender 

sig til ledere, som søger en dybere forståelse af, hvad det 

er for en disciplin, de udøver, samt alle andre med interesse 

for ledelsesområdet. Undervisningen tager afsæt i bogen 

’Ledelse gennem paradokset’ (Dansk Psykologisk Forlag). 

Fra arbejdsliv til en karriere i  
den tredje alder

Dato og tid: 29/10, 1 søndag kl. 10.00-16.00
Pris: 500 kr., studerende 300 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, Tuborgvej 164
Underviser: Poul-Erik Tindbæk,  chefkonsulent og ph.d., 
en3karriere

Har du holdt afskedsreception, eller er du på vej mod den 

store omstillingsproces fra arbejdslivet til de gode år der-

efter? Og er du usikker på, hvordan du fortsat kan fylde dit 

liv med aktiviteter, du brænder for, og som du er god til? 

Vi står midt i en brydningstid, hvor mange har behov for 

at udfordre gamle myter og forestillinger om aldring, ar-

bejdslivet, senkarrieren og ’det store frikvarter’ efter sidste 

dag på jobbet. Få inspiration til, hvordan du kan finde din 

helt egen løbebane i den nye fase i livet – som fuldvoksen 

mellem voksen og gammel. 

Hjernen i arbejdslivet

Dato og tid: 31/10, 4 tirsdage  
kl. 19.45-21.30
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Når man ser på den, ligner den havre-

grød. Hjernen – det mest komplekse 

organ i menneskekroppen. Hjernen 

hjælper os med at skabe mening og 

lagre viden. Den er konstant i gang, 

både når vi daser og dovner, og når 

vi skal være kreative, fokuserede eller 

løse problemer. Hjernen er dermed 

afgørende for vores præstationer i ar-

bejdslivet. Forstå din hjerne bedre, lær 

hvordan du øger din koncentrationsev-

ne, og hør, hvad der sker, når hjernen 

kommer på overarbejde. 

31/10:  Hjernen og dens arbejde.  
Ole Lauridsen, lektor i  

undervisning og læring,  

Aarhus Universitet

07/11:  Hjernen i et læringsperspek-
tiv: den unge og den aldrende 
hjerne. Ole Lauridsen, lektor 

i undervisning og læring, 

Aarhus Universitet

14/11:  Hjernen på overarbejde. 
Claus Fischer, ledende over- 

læge, Regionspsykiatrien Vest

21/11:  Koncentration og hukom-
melse i arbejdslivet. Troels 

Wesenberg Kjær, forfatter, 

hjerneforsker, professor ved 

Københavns Universitet, 

specialeansvarlige overlæge 

Sjællands Universitetshospital

Fremtidens leder

Dato og tid: 4/11, 1 lørdag kl. 10.00-16.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Undervisere: Susanne Rønskov Her-
mann, master i organisationspsykologi 
og Head of Learning & Development, ISS 
og Gitte Svanholm, master i organisa-
tionspsykologi, journalist og forfatter, 
Copenhagen Leadership

Evnen til at relatere sig til andre er 

fremtidens kernekompetence inden for 

ledelse. For ledelse sker mellem men-

nesker. På dette forløb får du indsigt i, 

hvordan dine tidlige tilknytningsmøn-

stre har betydning for din evne til at 

danne, udvikle og være i relationer. Hør 

bl.a., hvordan det præger dig som med-

arbejder eller leder. Med en vekselvirk-

ning af teoretiske oplæg, øvelser og 

personlig refleksion lærer du, hvordan 

du kan skabe bedre relationer og der-

med færre konflikter. Få redskaber til, 

hvordan du højner dit nærvær og din 

personlige gennemslagskraft. Forløbet 

er skabt på baggrund af bogen ’Frem-

tidens leder – en psykologisk værktøjs-

kasse’ (Hans Reitzels Forlag).

” Hjernen udvikler sig livet 
igennem, og derfor kan vi lære langt 
ind i alderdommen – det er noget, 
som tit overrasker folk.”

Ole Lauridsen
Lektor i undervisning og læring, Aarhus Universitet
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Fokusgrupper

Dato og tid: 12/12, 1 tirsdag kl. 17.15-21.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Underviser: Bente Halkier, professor i 
sociologi, Københavns Universitet

Nogle gange er det godt med flere per-

spektiver på tingene og ved brugen af 

fokusgrupper får man en konkret meto-

disk tilgang til at organisere den viden, 

der opstår, når meninger ytres i flok. I 

dag benyttes fokusgruppeinterviews 

inden for forskning såvel som i forbru-

gerundersøgelser og til markedsføring 

af politikere. Men hvilke tanker ligger til 

grund for, at man til slut kan have brug-

bare data? Hvordan finder man de ret-

te personer, stiller de rette spørgsmål, 

og hvilke forhindringer er der på vejen? 

Forløbet introducerer til arbejdet med 

den udbredte metode og gør dig kloge-

re på forskningen bag. Forelæsningen 

tager afsæt i bogen ’Fokusgrupper’ 

(Samfundslitteratur).

Økonomisk psykologi og  
(ir)rationelle beslutninger

Dato og tid: 12/12, 1 tirsdag kl. 17.15-21.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Underviser: Henrich Dahlgren, ekstern 
lektor i adfærdsøkonomi og kognitiv 
forskning, Copenhagen Business School

Hvorfor er vi fristede til at starte med 

en alt for høj udbudspris, når vi sæt-

ter vores bolig til salg? Sparer du til-

strækkeligt op til din pension, eller 

foretrækker du at spendere dine penge 

nu? Hvordan giver økonomisk tab den 

samme effekt som fysisk smerte? Og 

er iværksættere mere risikosøgende 

end os andre? Hvor det i traditionelle 

økonomiske modeller antages, at be-

slutningstagere handler fuldstændig 

logisk, så antager økonomiske psyko-

loger – ’behavioral economists’ – at 

beslutningstagere er begrænset ratio-

nelle og derfor ofte træffer fejlagtige 

beslutninger. 

Bag om medierne

Dato og tid: 24/1 2018, 6 onsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, Tuborgvej 164

Manipulation, spin og politikere, som hverken svarer på 

spørgsmål eller lytter. En urskov af skrevne medier, af ra-

dio og tv og senest nettet og mobilen. Det giver uendelige 

muligheder og frihed, men gør også det hele mere og mere 

uoverskueligt. Midt i alt det står medierne og journalistik-

ken, som også er under pres og forandring. Medierne er 

en integreret del af vores hverdag og et redskab i manges 

arbejdsliv. Men hvad sker der derude lige nu? Og hvordan 

gennemskuer du medierne? 

24/01:  Hvor er journalistikken og medierne på vej hen? 
Flemming Tait Svith, forskningslektor i journali-

stik, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

31/01:  Medier, spindoktorer og politikere – hvem har 
magten? Roger Buch, forskningschef i samfunds- 

videnskab, Danmarks Medie- og Journalisthøj-

skole

07/02:  Det talte sprog i medierne og sprogets konstan-
te forandring. Michael Ejstrup, forskningschef i 

sprog, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

14/02:  Kugleregn møder kuglepen. Ytringsfriheden i 
tidens klemme. Ejvind Hansen, forskningschef i 

journalistisk filosofi, Danmarks Medie-  

og Journalisthøjskole

21/02:  En ny undersøgelse viser – eller gør den?  
Kresten Roland Johansen, projektleder og under-

viser i kvantitativ metode, Danmarks Medie- og 

Journalisthøjskole

28/02:  Har medierne styr på kilderne? Falske kilder, 
plagiatsager og kreditkortoplysninger. Vibeke 

Borberg, forskningschef i medieret, Danmarks 

Medie- og Journalisthøjskole

Mødefacilitering

Dato og tid: 25/2 2018, 1 søndag  
kl. 10.00-16.00
Pris: 500 kr., studerende 300 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Underviser: Ib Ravn, faciliteringstræner 
og lektor i organisatoriske videnprocesser, 
Aarhus Universitet

Hvordan får man møder, der er vær-

diskabende, effektive, involverende, 

muntre, korte og fåtallige? Det gør man 

ved at facilitere dem. Det vil sige styre 

deres form stramt og venligt, så indhol-

det og formålet fremmes bedst muligt. 

Facilitering er en form for myndig og 

inkluderende mødeledelse, der næsten 

umærkeligt bringer det bedste frem i 

mødedeltagerne, så gruppen sammen 

når det hele på den aftalte tid, og alle 

har været på og er glade. Weekendfor-

løbet introducerer en række redskaber 

til mødefacilitering, og deltagerne af-

prøver dem i mindre, faciliterede grup-

per. Forløbet henvender sig til alle med 

mødeansvar.
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Psykologi, sundhed 
og pædagogik

Et godt liv er mange ting. Mange knytter det til 
et godt helbred fysisk såvel som psykisk. Men 
hvordan tager man bedst vare på sig selv og 

andre? Få viden om kropslig udfoldelse, læring 
og kost.

Psykologi,
sundhed og 
pædagogik

Et godt liv er mange ting.  
Mange knytter det til et godt helbred fysisk  
såvel som psykisk. Men hvordan tager man  

bedst vare på sig selv og andre?  
Få viden om kropslig udfoldelse, læring og kost.

https://fuau.dk/emdrup/program/psykologi-sundhed-og-paedagogik.aspx?so=0
https://fuau.dk/emdrup/program/psykologi-sundhed-og-paedagogik.aspx?so=0
https://fuau.dk/emdrup/program/psykologi-sundhed-og-paedagogik.aspx?so=0


Barnets bedste – efter skilsmissen

Dato og tid: 18/4, 3 tirsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 350 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Underviser: Ruth Juul, master i konfliktmægling 
og forfatter

En tredjedel af alle danske børn oplever, at far og 

mor går hver til sit. Skilsmisse er en hverdagsbe-

givenhed, men også en stor livsforandring, som 

kan gennemleves på forskellig vis. Det kræver 

fælles vilje og fælles forståelse af, hvordan kon-

flikter kan forebygges og håndteres. Skilsmis-

sens parter har brug for bedsteforældre, fag-

personer og netværk, som forstår at være base 

for (børne)børnene og understøtte forældrenes 

samarbejde.

Mindfulness

Dato og tid: 18/4, 7 tirsdage kl. 17.30-19.15
Pris: 730 kr., studerende 510 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Interessen for mindfulness er i de seneste år 

blomstret op, men konceptet og teknikkerne har 

været kendt i buddhismen gennem mere end to 

et halvt tusinde år. Så hvad kan mindfulness til-

byde nutidens mennesker? Hvad er mindfulness 

egentlig? Hvor og hvornår kan det bruges? Og 

hvad ved man reelt om mindfulness i teori og 

praksis? 

18/04:  Introduktion til mindfulness. Karsten 

Bidstrup Skipper, cand.mag. i idéhistorie

25/04:  Mindfulness i mødet med moderniteten. 
Martijn van Beek, lektor i antropologi, 

Aarhus Universitet

02/05:  Mindfulness i hjernen. Karen Johanne 

Pallesen, hjerneforsker og ph.d. i sund-

hedsvidenskab

09/05:  Mindfulness, stress og arbejde. Esther 

Sorgenfrei Blom, psykolog, yogalærer 

og MBSR-lærer, Forskningsenheden ved 

Psykiatrisk Center København,  

Gentofte Hospital

16/05:  Mindfulness-baseret terapi til angst og 
depression. Anne Maj van der Velden, 

ph.d.-studerende i psykologi,  

Aarhus Universitet

23/05:  Mindfulness og det stressede genom. 
Jesper Dahlgaard, seniorforsker  

i psykologi, Aarhus Universitet

30/05:  Perspektiver på praktisk anvendelse. 
Karsten Bidstrup Skipper,  

cand.mag. i idéhistorie

Personlighedspsykologi

Dato og tid: 19/4, 7 onsdage  
kl.  19.45-21.30
Pris: 730 kr., studerende 510 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164

Mennesker er på mange måder både 

meget ens og meget forskellige. Nogle 

mennesker er grundlæggende udad-

vendte og spontane, mens andre i hø-

jere grad er tilbageholdne og generte. 

Hvilke egenskaber og væremåder gør 

os til dem, vi er, og hvor stammer dis-

se personlige karakteristika fra? Med 

afsæt i den nyeste forskning og teo-

riudvikling giver forelæsningsrækken 

en introduktion til en af psykologiens 

hoveddiscipliner, personlighedspsyko-

logi. Forelæsningsrækken tager afsæt 

i udgivelsen ‘Personlighedspsykologi’ 

(Hans Reitzels Forlag).

19/04: Introduktion til personlig-
hedspsykologi og trækpsyko-
logi. Jesper Dammeyer, lektor i 

personlighedspsykologi,  

Københavns Universitet

26/04: Kognitiv psykologi. Lasse 

Meinert Jensen, postdoc 

i personlighedspsykologi, 

Københavns Universitet

03/05: Humanistisk psykologi. 
Rasmus Lund-Nielsen, ekstern 

lektor i psykologi og undervis-

ningsassistent, Københavns 

Universitet

10/05: Fænomenologi. Rasmus Lund- 

Nielsen, ekstern lektor i psyko-

logi og undervisningsassistent, 

Københavns Universitet

17/05: Psykoanalyse. René Rasmus-

sen, psykoanalytiker og lektor 

i dansk litteratur, Københavns 

Universitet

24/05: Sociokulturelle teorier.  
Mads Bank, postdoc i narrativ 

psykologi, Københavns  

Universitet

31/05: Narrativ personlighedspsy-
kologi. Mads Bank, postdoc 

i narrativ psykologi, Køben-

havns Universitet

Adfærdsdesign – hack dine 
omgivelser og flyt adfærd

Dato og tid: 24/4, 6 mandage kl. 17.30-19.15
Pris: 630 kr., studerende 410 kr.
Pris inkl. bog: 880 kr., studerende 650 kr.  
(bog værdi 300 kr.)
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Grønne fodspor til offentlige skraldespande, 

fluer i urinaler, små tallerkener ved buffeten og 

sms-påmindelser om tandlægebesøget. Vi gui-

des og puffes i stigende grad af veltilrettelagte 

nudges, interfaces og servicedesigns i vores 

hverdag. Mantraet bag denne tilgang er, at det 

oftere er lettere at ændre menneskers adfærd 

ved at ændre på deres omgivelser. Forelæsnings-

rækken henvender sig til alle med interesse for 

områder som psykologi, antropologi, kommu-

nikation, marketing, arkitektur, UX og design. 

Undervisningen tager afsæt i bogen ‘Adfærdsde-

sign’ (Plurafutura Publishing), som kan inklude-

res i prisen. 

24/04: Psykens biologiske design.  
Niels Holm Jensen, adjunkt i psykologi, 

Aarhus Universitet

01/05: Manipuleret af markedsføring? Jacob 

Lund Orquin, lektor i virksomhedsledel-

se, Aarhus Universitet

08/05: Nudging og det sunde fødevarevalg. 
Bent Egberg Mikkelsen, professor i  

ernæring og offentlig mad, Københavns 

og Aalborg Universitet

15/05: Gamification og spilpsykologi som  
adfærdsdesign. Andreas Lieberoth, 

adjunkt i spil og pædagogisk psykologi, 

Aarhus Universitet

22/05: User Experience Design som adfærds- 
design. Lone Koefoed Hansen, lektor 

i kommunikation og kultur, Aarhus 

Universitet og Helle Jensen, senior UX 

consultant, Creuna

29/05: Spildesign til organisations- og medar-
bejderudvikling. Ask Agger, cand.scient.

pol., adm. direktør, Workz

Tilmeld dig  
på hjemmesiden 
www.fuau.dk
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https://fuau.dk/emdrup/program/psykologi-sundhed-og-paedagogik/mindfulness-1712-163.aspx
https://fuau.dk/emdrup/program/psykologi-sundhed-og-paedagogik/personlighedspsykologi-1712-385.aspx
https://fuau.dk/emdrup/program/psykologi-sundhed-og-paedagogik/adfaerdsdesign-hack-dine-omgivelser-og-flyt-adfaerd-1712-165.aspx
https://fuau.dk/emdrup/program/psykologi-sundhed-og-paedagogik/adfaerdsdesign-hack-dine-omgivelser-og-flyt-adfaerd-1712-165.aspx
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Positiv psykologi

Dato og tid: 24/4, 6 mandage kl. 17.30-19.15
Pris: 630 kr., studerende 410 kr.
Pris inkl. bog: 980 kr., studerende 760 kr.  
(bog værdi 350 kr.)
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Positiv psykologi er en videnskabelig retning, der 

forsker i, hvornår og hvorfor vi trives og blom-

strer. Den baserer sig på antagelsen om, at vi alle 

går op i at leve meningsfulde og tilfredsstillen-

de liv. Ligeledes antages det, at vi som individer, 

grupper og samfund, vil blive styrket af at dyrke 

det, der fungerer bedst i vores liv. Forelæsnings-

rækken tager afsæt i bogen ‘Positiv psykologi – 

en introduktion til videnskaben om velvære og 

optimale processer’ (Hans Reitzels Forlag).

24/04: Væsentlige strømninger i positiv 
psykologi. Hans Henrik Knoop, lektor i 

pædagogisk psykologi,  

Aarhus Universitet

01/05: Lykke og subjektivt velvære. Jonas 

Fisker, cand.psych.aut., Psykiatrisk Center 

Frederiksberg

08/05: Positive emotioner: Karakteristika  
og effekter. Simon Nørby, lektor i kogni- 

tionspsykologi, Aarhus Universitet

15/05: Flow i hverdagen. Frans Ørsted  

Andersen, lektor i uddannelsesforsk-

ning, Aarhus Universitet

22/05: Mental robusthed og positiv psyko-
logi. Anders Myszak, cand.psych. og 

erhvervspsykolog, Center for Mental 

Robusthed

29/05: Kritikken af den positive psykologi.  
Lasse Meinert Jensen, postdoc i 

personlighedspsykologi, Københavns 

Universitet

60+ kulminationen på livet

Dato og tid: 24/4, 5 mandage kl. 19.45-21.30
Pris: 530 kr., studerende 360 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Stadig flere 60+’ere oplever, at de både mentalt 

og fysisk kan meget mere end forventet, og at 

det ikke er dem, men måske snarere den ensidige 

fortælling om forfald og tab, der skal pensione-

res. Hvad skal den så bruges til den nye livsfase? 

Hør forskernes bud på, hvad et godt, sundt og 

meningsfuldt liv som 60+’er kan være i det 21. 

århundrede med en livslang balance mellem at 

yde og nyde. 

24/04: Den nye livsfase – når det er ‘alder’ 
bedst. Poul-Erik Tindbæk, chefkonsulent 

og ph.d., en3karriere

01/05: Sund og aktiv aldring – hvad kan man 
selv gøre? (på letforståeligt engelsk). 
Suresh I. S. Rattan, lektor i molekylær 

ernæring, Aarhus Universitet

08/05: Den tredje akt i livet (på letforståeligt 
engelsk). Rudi Westendorp, professor i 

social medicin, Center for Sund Aldring, 

Københavns Universitet

15/05: Hvordan kan vi bidrage i længere 
tid, når vi lever i flere år? Bent Greve, 

professor i samfundsvidenskab,  

Roskilde Universitet

22/05: Fuldvoksne frontløbere – i frivillighe-
dens velfærdssamfund. Knud Aarup, 

cand.scient.pol. og tidligere direktør i 

Socialstyrelsen

Flow, krop og bevægelse 50+

Dato og tid: 29/4, 1 lørdag  
kl. 10.00-16.00
Pris: 390 kr., studerende 250 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Undervisere: Signe Højbjerre Larsen, 
ph.d. i parkour, Syddansk Universitet og 
Ilir Hasani, professionel parkourudøver, 
direktør i Team JiYo

I dag forbinder de fleste nok parkour 

med unge mennesker, der springer 

gennem byen, men filosofien bag par-

kour, de fysiske og mentale teknikker 

med fokus på nærvær, flow og bevæ-

gelse, er for alle og kan udføres på alle 

niveauer. Denne dag kan alle 50+ være 

med, når vi stiller skarpt på bevægel-

sesfrihed, kreativitet og flow i parkour 

for ældre. Få forskningens svar på, 

hvad parkour er og kan, og mærk gen-

nem praktiske øvelser, hvordan man på 

legende og kreativ vis benytter byens 

rum til at udforske kroppens fysiske 

potentiale og udfordre egne mentale 

grænser.

Forbi med fobien

Dato og tid: 6/6, 1 tirsdag kl. 17.30-21.30
Pris: 250 kr., studerende 150 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Underviser: Raben Rosenberg, klinik-
chef, professor, dr.med., Psykiatrisk 
Center Amager

Nogle mennesker er bange for edder-

kopper andre for aflukkede rum. Fobi 

er en hyppigt forekommende lidelse 

hos mange danskere, og kan karakte-

riseres som en overdreven frygt over 

for ufarlige situationer. Men hvornår er 

det normalt at være bange, og hvornår 

bliver det et problem? Forelæsningen 

introducerer deltagerne til forskellige 

former for fobiske angstlidelser samt 

behandlingsmulighederne.

Vi lever sundere og 
længere end nogensinde 
før. Det sætter gang i 
debatten om, hvad de 
ekstra år skal bruges til. 
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Stoisk ro i hverdagen

Dato og tid: 9/8, 1 onsdag kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Underviser: Anders Dræby Sørensen, 
cand.mag. i idéhistorie, master i huma-
nistisk sundhedsvidenskab og ph.d. i 
psykologi

Det moderne samfund stiller store krav 

til det enkelt menneskes udvikling, og 

for mange af os bliver hverdagen et 

kapløb med tiden. Ingen ønsker at gå i 

stå eller gå glip af noget. Men tempoet 

kan blive så højt, at vi helt mister fokus 

og overblik – og til tider også os selv. 

Udtrykket ’at have en stoisk ro’ bruges 

om personer, der har et fuldstændigt 

overblik og en uændret væremåde, 

uanset hvad der sker. Det er ikke uden 

grund, at stoicismen de seneste årtier 

har vundet fornyet fokus inden for så-

vel filosofi, psykologi og psykoterapi. 

Mindfulness og empati  
i teori og praksis

Dato og tid: 9/8 og 10/8 kl. 10.00-16.00
Pris: 700 kr., studerende 400 kr.
Maks. 45 deltagere
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Underviser: Jacob Piet Jakobsen, ph.d. i 
mindfulness, Aarhus Universitet

Mindfulness handler om evnen til be-

vidst nærvær og empati. At arbejde 

med mindfulness betyder, at man ob-

serverer og oplever tanker, følelser og 

kropslige fornemmelser uden at vurde-

re dem. I en tid præget af stress, for-

andring og effektivitet kan det være en 

stor udfordring at være nærværende. 

Få indblik i relevant teori og praktisk 

træning af mindfulness. 

Flow, mindfulness og robusthed

Dato og tid: 10/8, 1 torsdag kl. 10.00-14.00
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, Tuborgvej 164
Underviser: Frans Ørsted Andersen, lektor i uddannelses-
forskning, Aarhus Universitet

Inden for positiv psykologi anses flow, mindfulness og 

mental robusthed for tre af de mest effektive værktøjer 

til at skabe varige positive tilstande. Forskning dokumen-

terer i stigende grad disse effekter. Præcist hvordan, kan 

du høre mere om på dette forløb, hvor vi dykker ned i den 

nyeste forskning i flow, mindfulness og mental robusthed. 

Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem teori og 

øvelser med fokus på praktisk anvendelse.

Robusthed i praksis  
– i hverdags- og arbejdslivet

Dato og tid: 4/9, 4 mandage kl. 17.30-21.30
Pris: 860 kr., studerende 460
Sted: København, AU Campus Emdrup, Tuborgvej 164
Tilrettelæggere: Frans Ørsted Andersen, lektor i uddannelses-
forskning, Aarhus Universitet og Malene Mygind, cand.mag. i 
psykologi og sundhed, ledelseskonsulent og positiv coach

Robusthed og personlig styrke er egenskaber og person-

lige træk, som flere og flere efterspørger i en verden med 

store krav, konstante forandringer, fyldte familiekalendere, 

højt tempo og stress. Jobannoncer peger i stigende grad 

på ”robusthed” som det altoverskyggende krav. Men er det 

rimeligt? Hvad er robusthed egentlig for noget, og hvordan 

udvikler og skaber man robusthed både privat og på arbej-

det? En vigtig indsigt er, at arbejdsliv og fritids-/familieliv 

hænger sammen. Vi kan ikke længere adskille det, så det 

kræver ny viden og nye redskaber at fremme den men-

tale robusthed. Vi vil på denne forelæsningsrække netop 

se på forskellige praksisser og metoder, der kan fremme 

robusthed i hverdagen. Undervisningen vil være en vek-

selvirkning mellem teori og øvelser med fokus på praktisk 

anvendelse. Forelæsningsrækken bygger på en ny bog 

’Robusthed i praksis’ (Forlaget Mindspace), der indeholder 

bidrag fra forelæserne, og som kan tilkøbes forelæsnings-

rækken. 

04/09:  Flow, teamflow og robusthed. Frans Ørsted 

Andersen, lektor i uddannelsesforskning, Aarhus 

Universitet

11/09:  Personlige styrker. Mette Marie Ledertoug, MA 

i positiv psykologi, ph.d., ekstern lektor i generel 

pædagogik, Aarhus Universitet

18/09:  Indre motivation. Ann-Kathrine Fey-Hansen, 

cand.pæd.

25/09:  Optimisme. Tanja Staal Wegner, cand.pæd.psyk., 

positiv psykologisk coach

Optimer din hjerne

Dato og tid: 5/9, 6 tirsdage kl. 19.45-21.30
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164

Hver eneste dag har vi brug for at hu-

ske, lære og navigere i en verden fyldt 

med informationer. Det er kroppens 

suveræne kommandocenter, hjernen, 

der løser disse opgaver. Men hvordan 

fungerer hjernen egentlig? Den gode 

nyhed er, at din hjerne kan komme 

i topform, og at det aldrig er for sent 

at gå i gang. Med den rigtige træning, 

søvn, kost og motion kan du forbedre 

din hukommelse og koncentrationsev-

ne og blive endnu bedre til at prioritere 

og tage beslutninger i hverdagen. 

05/09:  Introduktion til hjernen og 
hukommelsen. Albert Gjedde, 

professor i neurobiologi og 

farmakologi, Københavns 

Universitet

12/09:  Hjernen og stress. Karen 

Johanne Pallesen, ph.d. i 

sundhedsvidenskab og lektor, 

Aarhus Universitet

19/09:  Hvad den raske hjerne kan 
lære af den syge.  
Jens Bo Nielsen, professor i 

neurovidenskab, Københavns  

Universitet

26/09:  Hjernen og søvn. Poul Jørgen 

Jennum, klinisk professor i 

neurofysiologi og overlæge, 

Glostrup Hospital og  

Københavns Universitet

03/10:  Hjernen og motion.  
Jesper Lundbye-Jensen, 

lektor i neurofysiologi og 

motorisk kontrol, Københavns 

Universitet

10/10:  Hjernen og aldring – få mest 
muligt ud af hjernen uanset 
alder. Ellen Garde, læge og 

hjerneforsker, MR-forsknings-

sektionen, Hvidovre Hospital 

og Center for Sund Aldring, 

Københavns Universitet
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Doping – hvor går grænsen 
for fysisk formåen?

Dato og tid: 6/9, 1 onsdag kl. 17.30-19.15
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Underviser: Niels Vidiendal Olsen, 
overlæge, lektor, dr.med., Rigshospitalet 
og Københavns Universitet

Vi kender det godt. Vi vil gerne præ-

stere lidt bedre på vores arbejde, kun-

ne cykle lidt hurtigere hjem eller løse 

den store kryds og tværs uden fejl. Så 

det er måske ikke så underligt, at nogle 

anvender præstationsfremmende mid-

ler til at klare sig endnu bedre – for ek-

sempel i sport. Vi troede nok, at brugen 

af midler som EPO toppede i 1990’erne, 

da cykelrytter efter cykelrytter måtte 

gå til bekendelse. Men siden er vi ble-

vet opmærksomme på flere tilfælde, og 

på en udvikling fra et individuelt mis-

brug til et institutionaliseret. Men hvor-

dan virker doping egentlig? 

Gode vaner

Dato og tid: 11/9, 3 mandage  
kl. 17.30-19.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164

Vi ved det jo godt. Det er godt for os at 

motionere, få vores nattesøvn og spise 

varieret. Men ofte havner vi alligevel i 

sofaen i stedet for at snøre løbeskoe-

ne, eller vi kommer alt for sent i seng. 

Hvorfor er det så nemt at få dårlige va-

ner, og hvorfor kan det være så svært 

at skabe gode? Og hvad er en vane 

egentlig? Hvordan opstår den, hvilket 

formål tjener den, og hvorfor kan den 

have så stor magt over os? Bliv kloge-

re på, hvad der skal til for at skabe nye 

gode vaner. 

11/09:  Psykologien i gode vaner – 
hvordan gør man i praksis? 
Malene Mygind, cand.mag. i 

psykologi og sundhed, ledel-

seskonsulent og positiv coach

18/09:  Vaner i hjernen. Albert Gjed-

de, professor i neurobiologi 

og farmakologi, Københavns 

Universitet

25/09:  Nudging og adfærdsæn-
dringer i praksis. Mia Simone 

Malthesen, cand.polit. og 

daglig leder af iNudgeyou

Positiv psykologi i hverdagen

Dato og tid: 13/9, 5 onsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Stress, sygdom og kriser. 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 overblik-

ket. Men det er ikke noget, vi ønsker, og 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 ny gren 

af psykologien, som fokuserer særligt på det vel-

fungerende og det forebyggende. Det er viden-

skab, som fokuserer på, hvordan man kan trives 

og fungere godt i hverdagen, uanset om man er 

på arbejde eller har fri. Bliv introduceret til den 

positive psykologis teorier og metoder, og få ind-

blik i, hvordan positiv psykologi både kan bruges 

til at forebygge en masse problemer og til at gøre 

hverdagen mere interessant.

13/09:  Introduktion til den positive psykologi. 
Hans Henrik Knoop, lektor i pædagogisk 

psykologi, Aarhus Universitet

20/09:  Mental robusthed i hverdagen. Ida 

Thrane Hertz, cand.mag. i psykologi 

og kommunikation, specialkonsulent, 

Center for Mental Robusthed

27/09:  Foretagsomhed i hverdagen. Anne 

Kirketerp Linstad, ph.d. i foretagsomhed 

og ekstern lektor, Aarhus Universitet

04/10:  Flow i hverdagen. Frans Ørsted An-

dersen, lektor i uddannelsesforskning, 

Aarhus Universitet

11/10:  Lykke i hverdagen. Jonas Fisker, cand.

psych.aut., Psykiatrisk Center  

Frederiksberg

Compassion-træning: Bliv 
opmærksom på dig selv og andre

Dato og tid: 1/10, 1 søndag kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Underviser: Nanja Holland Hansen, cand.psych.
aut. og certificeret CCT-underviser

Compassion defineres som en ’følelse af omsorg, 

som opstår, når vi er konfronteret med en andens 

lidelse og føler os motiveret til at lindre denne 

lidelse’. Videnskabelig forskning i compassion vi-

ser, at når vi træner compassion, kan vi mindske 

stress og depressive symptomer samt øge vores 

psykiske trivsel. Virkningen kan også være en 

større følelse af fælles medmenneskelighed og 

en venligere tilgang til fremmede mennesker. Få 

kendskab til, hvad compassion er. 

Alt hvad du bør vide om  
anti-inflammatorisk levevis

Dato og tid: 2/10, 1 mandag kl. 17.30-21.30
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Underviser: Jerk W. Langer, læge og forfatter

Anti-inflammatorisk levevis er et af de nye buzz-

words inden for sundhed. Inflammation er en 

betændelsestilstand i kroppen, som på længere 

sigt kan påvirke fx din hud, forværre småskader 

og øge træthed og hovedpine. Ved at omlægge 

til anti-inflammatorisk levevis kan du modvirke 

disse symptomer på et svækket helbred. Den nye 

livsstil har især fokus på kost, motion og søvn. 

Men hvordan opstår inflammationen? Hvilken 

mad skal vi spise? Og hvordan sikrer vi tilstræk-

keligt med nattesøvn? 

” Vaner former vores liv. Hvis vi ønsker at 
ændre noget i vores liv, skal vi derfor 
ændre de små ting, vi gør dagligt – vi skal 
ændre vores vaner.”

Malene Mygind, 
cand.mag. i psykologi og sundhed, ledelseskonsulent og positiv coach
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Forbrydelsens psykologi

Dato og tid: 9/10, 1 mandag  
kl. 17.30-21.30
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Underviser: Charlotte Mathiassen, lektor 
i psykologi, Aarhus Universitet

Gennem Danmarks historie har vi set 

flere eksempler på både fascineren-

de og grusomme forbrydelser. Alene i 

2015 var der ifølge Danmarks Statistik 

388.543 anmeldte større eller mindre 

overtrædelser af straffeloven. Men 

selvom forbryderne bliver straffet, be-

går flere alligevel ny kriminalitet, når 

de bliver løsladt. Hvorfor kan nogle 

mennesker begå meget alvorlige og 

voldsomme handlinger? Kan man tale 

om, at den kriminelles psyke adskiller 

sig fra den ikke-kriminelles? Hør om 

forskningen i det psykologiske arbejde 

med fanger, der afsoner lange straffe i 

de danske fængsler, og hvordan fæng-

selsopholdet egentlig er for hhv. mænd 

og kvinder.

Fra offentlig mad til  
offentlig ernæring

Dato og tid: 11/10, 1 onsdag kl. 17.30-19.15
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Underviser: Michael Ejstrup,  
forskningschef i sprog, Danmarks Medie- 
og Journalisthøjskole

Hvornår skete der et skift i sprogbru-

gen, så ’mad’ blev til ’ernæring’? Vi gik 

fra måltidet som socialt fællesskab 

med retter af egnens og årstidens rå-

varer til affodring med fokus på næ-

ringsstoffers biokemiske egenskaber. 

Fra social værdi til videnskabelig værdi. 

Fra menneske til maskine. Fra sociologi 

til økonomi. Maden som oplevelse blev 

aflyst. Ernæring blev altoverskyggen-

de. Hør om fortidens madkultur og nu-

tidens fokus på ernæring i de offentlige 

folkekøkkener.

Venner på recept?

Dato og tid: 23/10, 5 mandage  
kl. 17.30-19.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164

Nære menneskelige relationer og so-

cialt samvær spiller en afgørende rolle 

i et langt og lykkeligt liv. Det kan være 

hyggeligt at være sammen med gode 

venner eller familie, men det holder dig 

rent faktisk også i live. Mennesker med 

gode sociale relationer har 50 % lavere 

dødelighed, end de der har få eller dår-

lige sociale netværk. Forelæsningsræk-

ken giver viden om, hvordan relationer 

skabes, udvikles og vedligeholdes. 

23/10:  Sociale relationer forlænger 
livet. Rikke Lund, lektor i 

socialmedicin, Københavns 

Universitet

30/10:  Sådan lærer vi at skabe 
relationer. Peter Krøjgaard, 

professor i udviklingspsykolo-

gi, Aarhus Universitet

06/11:  Relationer på de sociale 
medier. Malene Charlotte Lar-

sen, lektor i kommunikation, 

Aalborg Universitet

13/11:  Det gode kærlighedsforhold 
– hvordan fungerer det? As-

ger Neumann, ekstern lektor i 

psykologi, Aarhus Universitet

20/11:  Menneskets sociale krop og 
hjerne. Kristian Tylén, lektor i 

kognitionsvidenskab, Aarhus 

Universitet

Socialpsykologi

Dato og tid: 24/10, 7 tirsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, Tuborgvej 164
Underviser: Carl Kähler, mag.art. i psykologi

Socialpsykologien beskæftiger sig primært med interakti-

onen mellem individet og de grupper, det forholder sig til: 

Familien, skolen, uddannelse, arbejde og kultur – herunder 

medierne. Socialpsykologien beskæftiger sig i dag med alle 

sider af socialiseringsprocessen, hvorigennem nye genera-

tioner integreres i de samfund, de skal være en del af. Når 

den går godt, kommer der som hovedregel velfungerende 

og socialt integrerede mennesker ud af det. 

Angst hos børn

Dato og tid: 25/10, 3 onsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, Tuborgvej 164
Undervisere: Bianca Munkebo Christiansen, videnskabelig 
assistent, Center for Angst, Københavns Universite og Nicoline 
Normann, ph.d.-studerende, Center for Angst, Københavns 
Universitet

Angstlidelser er den hyppigst forekommende psykiske li-

delse i barndommen. Det anslås, at ca. én ud af syv børn 

og unge på et tidspunkt opfylder kriterierne for en psyki-

atrisk angstdiagnose. Ubehandlet angst har massive ne-

gative kort- og langsigtede konsekvenser. På længere sigt 

øger ubehandlet angst risikoen for depression og misbrug 

i voksenlivet. Men hvad er angst, og hvornår er det normalt 

at være bange, og bekymre sig, og hvornår bliver det et 

problem? 

25/10:  Hvad er angst, og hvad skyldes det?
01/11:  Behandling af angst: kognitiv adfærdsterapi  

til børn. 
08/11:  Behandling af angst: metakognitiv terapi  

til børn.
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Autisme hos børn

Dato og tid: 28/10, 1 lørdag kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, Tuborgvej 164
Underviser: Cecilia Brynskov, ekstern lektor i psykologi, Aar-
hus Universitet og ekstern lektor i audiologopædi, Københavns 
Universitet

Næsten 1 % af alle børn har autisme. At have autisme be-

tyder, at man har vanskeligt ved kommunikation og ved at 

indgå i sociale sammenhænge. Man har også en begrænset 

og ensformig adfærd. Men autisme kan se ud på mange 

forskellige måder, og det er også meget forskelligt, hvordan 

autismen påvirker den enkelte og familien. Forelæsningen 

giver en introduktion til, hvad autisme er, og hvad autisme 

skyldes. 

Kunsten at dvæle i dialogen

Dato og tid: 4/11, 1 lørdag kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Pris inkl. bog: 595 kr., studerende 445 kr. (bog værdi 279 kr.)
Sted: København, AU Campus Emdrup, Tuborgvej 164
Underviser: Reinhard Stelter, professor i coaching- og 
sportspsykologi, Københavns Universitet

Ikke alle samtaler og dialogtyper er hjælpsomme og nytti-

ge for den enkelte person. Det er vigtigt at forstå såvel den 

sociale som den organisatoriske ramme for samtalen for at 

kunne give den værdi og mening. Få input til at lytte til dig 

selv og den anden i dialogen, så du opnår en bæredygtig 

og meningsfuld samtale, som i sidste ende kan hjælpe dig 

til at finde dit etiske ståsted og egne personlige værdier. 

Forelæsningerne bygger på bogen ‘Kunsten at dvæle i dia-

logen’ (Dansk Psykologisk Forlag), som kan tilkøbes fore-

læsningerne.

Sex – kun for kvinder

Dato og tid: 18/11, 1 lørdag  
kl. 10.00-16.00
Pris inkl. bog: 400 kr., studerende 250 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Undervisere: Lillan Kempf, overlæge og 
sexolog, Fertilitetsklinikken Horsens og 
Ditte Trolle, speciallæge i gynækologi 
og adjungeret lektor i sexologi, Aarhus 
Universitet 

Sex betyder noget for de fleste af os. 

Det kan være en kilde til glæde, velvæ-

re, afslapning, nærvær og samhørig-

hed, men også til smerte, sorg og be-

kymring. Denne dag sætter vi fokus på 

kvinder og sex og dykker ned i en ræk-

ke relevante spørgsmål: Er kvinders 

sexlyst anderledes end mænds? Hvad 

bliver kvinder tiltrukket af, og har de 

lov til at følge deres lyst? Hvad betyder 

hormonerne, findes g-punktet og hvor 

lang tid tager det at få orgasme? Og er 

sex bedst, hvis man er forelsket? Du 

kan også få indblik i, hvad en sexolo-

gisk behandling går ud på. Kom og hør 

Ditte Trolle og Lillan Kempf, der begge 

er gynækologer og sexologer, fortælle 

om kvinders seksuelle længsler, lyster 

og problemer i alle aldre. Der vil des-

uden være mulighed for diskussioner 

i mindre grupper og for at få svar på 

alle dine spørgsmål om kvinder og sex. 

Undervisningen tager bl.a. afsæt i ’Sex 

efter 50’ samt tænkepausebogen ’Sex’ 

(Aarhus Universitetsforlag), som er in-

kluderet i prisen.

Flow – forskning og 
anvendelse

Dato og tid: 25/10, 7 onsdage  
kl. 17.30-19.15
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164

Flow er en positiv, koncentreret til-

stand, hvor al opmærksomhed er sam-

let om en bestemt aktivitet, som er så 

krævende og engagerende, at man må 

anvende mange mentale ressourcer for 

at klare den. Men kan vi overhovedet 

bruge det til noget på arbejdet og pri-

vat? Få inspiration til, hvordan du kan 

bruge flow i hverdagen.

25/10:  Introduktion til flow: forsk-
ning, teori og anvendelse. 
Frans Ørsted Andersen, lektor 

i uddannelsesforskning,  

Aarhus Universitet

01/11:  Flow og det gode, menings-
fulde liv. Hans Henrik Knoop, 

lektor i pædagogisk psykologi, 

Aarhus Universitet

08/11:  Relationer og flow. Anne Lin-

der, psykolog og centerleder, 

Dansk Center for ICDP

15/11:  Flow og meditation. Malene 

Mygind, cand.mag. i psykologi 

og sundhed, ledelseskonsulent 

og positiv coach

22/11:  Flow, uddannelse og læring. 
Kirsten Gibson, cand.mag., 

direktør, Waves Education

29/11:  Flow, innovation og entre-
prenørskab. Anne Kirketerp 

Linstad, ph.d. i foretagsomhed

06/12:  Flow i arbejdslivet. Hans 

Schmidt Borgholm,  

cand.scient., master i positiv 

psykologi, manager at  

TDC Hosting

” Når jeg forelæser om autisme på 
Folkeuniversitetet, oplever jeg, hvordan folks 
kærlighed til deres børn eller børnebørn 
kan skabe en meget stor længsel efter 
viden. Det gør mig rørt hver gang.”

Cecilia Brynskov
Autismeforsker og ekstren lektor, Aarhus Universitet
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Flere gode vaner

Dato og tid: 19/11, 1 søndag  
kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Underviser: Malene Mygind, cand.mag. i 
psykologi og sundhed, ledelseskonsulent 
og positiv coach

Vaner former vores liv. Hvis vi ønsker 

at ændre noget i vores liv, skal vi derfor 

ændre de små ting, vi gør dagligt – vi 

skal ændre vores vaner. De fleste men-

nesker har svært ved at ændre deres 

vaner, fordi de ganske enkelt ikke ved, 

hvad der skal til. Få forskningens råd 

til, hvad du helt konkret skal gøre, hvis 

du vil øge sandsynligheden for at lyk-

kedes med at skabe varige, nye gode 

vaner. Dagen byder på forelæsning og 

forskellige praktiske øvelser. 

Lær at forstå dit barn

Dato og tid: 21/11, 3 tirsdage  
kl. 17.30-19.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164

Et barn gennemgår en helt fantastisk 

udvikling i de første år af sit liv. Men 

hvordan ruster man bedst muligt bar-

net til at møde de udfordringer, som 

livet giver? Hvordan kan forældre og 

nære voksne opdrage barnet til at blive 

et selvstændigt og livsmodigt individ? 

Bliv klogere på dit barn, når tre eksper-

ter præsenterer ny viden fra forsknin-

gens verden inden for opdragelse og 

børnepsykologi. Hør bl.a., hvordan man 

forstår særligt sensitive børn, og få 

indblik i, hvordan barnet lærer at forstå 

andre mennesker og deres forskellige 

holdninger og antagelser om verden. 

21/11:  Styrk dit barns karakter.  
Per Schultz Jørgensen, profes-

sor i socialpsykologi, Aarhus  

Universitet

28/11:  Hvordan lærer børn at forstå 
andre mennesker?  
Peter Krøjgaard, professor i 

udviklingspsykologi,  

Aarhus Universitet

05/12:  Særligt sensitive børn. 
Anne-Mette Sohn, cand.pæd. i 

pædagogisk psykologi

Bæredygtig dannelse  
– skitser til en empatisk verden

Dato og tid: 22/11, 4 onsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Kloden kalder på mennesker med dannelse og 

etisk kompas, så vi sammen kan løse tidens nøg-

leudfordringer – globalt og lokalt. Der er brug for 

en opdateret forståelse af almendannelse – bæ-

redygtig dannelse. Med indledende afsæt i en 

beskrivelse af nutidens mange datakrav giver 

forelæsningsrækken et bud på et fremtidsorien-

teret dannelsesbegreb, som begriber og griber 

nutidens udfordringer, hvor naturvidenskabelig 

dannelse, eksistentiel selvdannelse og en hjertes 

dannelse komplementerer almendannelse. De fire 

dannelsesdomæner bidrager til en samlet model 

for bæredygtig dannelse, som gennemgås med 

bud på understøttende handlinger. Teori og in-

spirerende praksisfortællinger udfolder opmærk-

somhed, empati og resiliens som nødvendige ka-

paciteter for bæredygtig dannelse. Forløbet tager 

bl.a. udgangspunkt i bogen BÆREDYGTIG DAN-

NELSE (Dafolo) af Lone Belling og Leif Frandsen.

22/11:  Introduktion til ‘bæredygtig dannelse’ 
som begreb, greb og ramme. Lone 

Belling, cand.phil og organisations- og 

ledelseskonsulent, Liv og Lederskab

29/11:  Hjertets dannelse. Martijn van Beek, 

lektor i antropologi, Aarhus Universitet

06/12:  Naturvidenskabelig dannelse. Jeppe C. 

Dyre, professor i fysik, Roskilde  

Universitet

13/12:  Opmærksomhed, empati og resiliens. 
Lone Belling, cand.phil og organisations- 

og ledelseskonsulent, Liv og Lederskab

At forstå sorg og tab

Dato og tid: 27/1 2018, 1 lørdag kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Underviser: Mai-Britt Guldin, postdoc på institut 
for folkesundhed, Aarhus Universitet

Alle mennesker vil i løbet af livet opleve sorg og be-

kymring. En stor sorg ved dødsfald er altid forbun-

det med store forandringer i livet, som kræver be-  

arbejdning. Nogle bliver bange og lukker sig 

inde, mens andre med bearbejdningen kommer 

styrkede igennem sorgen. Lær at forstå sorgen 

endnu bedre både som et teoretisk fænomen og 

som et eksistentielt menneskeligt vilkår.  Få nye 

perspektiver på den måde, vi i teori og praksis 

tænker om sorg, hvordan det ser ud at være i 

sorg, og hvad vi i dag ved om at leve med sorg.

Børns udvikling

Dato og tid: 3-4/3 2018, lørdag og søndag  
kl. 10.00-16.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Underviser: Peter Krøjgaard, professor i udviklings-
psykologi, Aarhus Universitet

Hvornår begynder børn at kunne huske? Hvor-

dan forstår de den fysiske verden? Og hvornår 

får de en forståelse for andre mennesker? Forsk-

ning i børns udvikling har gennemgået en riven-

de udvikling igennem de seneste 30 år. Tidligere 

var udviklingspsykologien primært præget af 

enkelte altomfavnende teorier som eksempelvis 

Freuds og Piagets. I dag tegnes faget snarere af 

en lang række ’mini-teorier’, der ikke hævder at 

kunne give en samlet beskrivelse af børns ud-

vikling, men som til gengæld hver især giver et 

mere dækkende billede af dele af børns udvik-

ling. Få indblik i børns perceptuelle og intellek-

tuelle udvikling, deres følelser og temperament, 

sprogudvikling, forståelse af andre mennesker 

samt hvordan de husker konkrete begivenheder. 

Undervisningen har især fokus på spæd-, små- 

og førskolebørn. 

Tilmeld dig  
på hjemmesiden  
www.fuau.dk
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Naturvidenskab  
og teknologi

Naturvidenskaben søger svar i verdens byggesten.  
Den rejser ud til fjerne galakser og ned i de  

mindste partikler. Det er en fascinerende verden,  
der kan gøre os klogere på både  
universets oprindelse og fremtid. 

https://fuau.dk/emdrup/program/naturvidenskab-og-teknologi.aspx?so=0


Er jeg syg? Om diagnostiske 
metoder

Dato og tid: 18/4, 4 tirsdage kl. 19.30-21.15
Pris: 450 kr., studerende 310 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Få et indblik i de nyeste diagnostiske meto-

der – og et kig ind i vores fascinerende krop –  

når en række eksperter fra Aarhus Universitets-

hospital stiller skarpt på diagnostik via bl.a. ana-

lyse af blodet, genanalyser og forskellige former 

for skanning. Og ikke mindst hvad kroppen for-

tæller efter døden.

18/04: Medicinsk billeddiagnostik med fokus 
på forskellige skanningsmetoder. 
Jørgen Frøkiær, professor og overlæge, 

Nuklearmedicinsk Afdeling & PET-Cen-

tret, Aarhus Universitetshospital

25/04: Hvad fortæller en blodprøve? Ebba 

Nexø, professor, Klinisk Biokemisk  

Afdeling, Aarhus Universitetshospital

02/05: En diagnose efter døden. Ole Ingemann 

Hansen, vicestatsobducent, ph.d.

09/05: Molekylær diagnostik med Next 
Generation Sekventering. Torben Falck 

Ørntoft, professor, overlæge, molekylær 

Medicinsk Afdeling, Aarhus Universi-

tetshospital

Familien – menneskets  
store historie

Dato og tid: 24/4, 1 mandag kl. 17.30-20.30
Pris: 200 kr., studerende 150 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Underviser: Peter C. Kjærgaard, direktør, Statens 
Naturhistoriske Museum

Du er en abe. Din pels er ikke så synlig, men den 

er der. Den er god nok – du er et dyr. Evolutio-

nært set er du faktisk ikke noget særligt, og du 

og dine artsfæller, Homo sapiens, har en lang 

fælles historie med de nærmeste slægtninge. 

Alle os moderne mennesker er efterkommere af 

få tusinde fjerne slægtninge, der engang forlod 

Afrika og erobrede verden. Få udrullet hele den 

store historie om menneskets udvikling, og få 

sat den nærmeste familie i perspektiv. Forelæs-

ningen tager afsæt i Tænkepause-udgivelsen 

’Familien – menneskets store historie’ (Aarhus 

Universitetsforlag).

Kunstig intelligens

Dato og tid: 29/5, 1 mandag, kl. 17.30-21.30
Pris: 250 kr., studerende 150 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Den teknologiske udvikling er i fuld gang, og 

grænserne rykker sig hele tiden for, hvad vi tror 

er muligt. Biler der kan køre selv og højt speciali-

serede robotter er ikke længere noget, vi kun ser 

i science fiction film. Og en ting er sikkert – vores 

hverdag vil med garanti ændre sig i fremtiden på 

grund af kunstig intelligens. Bliv klogere på hvor-

dan, og hvilke etiske spørgsmål det stiller.

17.30:  Kunstig intelligens: Historie og frem-
tidsperspektiver. Thomas Bolander, 

professor i anvendt matematik og  

computervidenskab, Danmarks  

Tekniske Universitet

19.45:  Etiske aspekter af anvendelsen af 
kunstig intelligens. Thomas Plough, 

professor i etik og videnskabsfilosofi, 

Aalborg Universitet

Verdens ender

Dato og tid: 10/8, 1 torsdag kl. 10.00-15.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Underviser: Ole Eggers Bjælde, astrofysiker og 
undervisningsudvikler, Aarhus Universitet og Linda 
Greve, ph.d. i virksomhedskommunikation og 
undervisningsudvikler, Aarhus Universitet

En astrofysiker og en teolog tager verdens ender 

under kærlig videnskabelig behandling. Menne-

sker har til alle tider forsøgt at forklare verdens 

skabelse og undergang. Vi ser på myterne i reli-

gionerne og fysikken. Vi ser på sprogets betyd-

ning for forståelsen af tid. Og vi ser på, hvordan 

enderne ser ud fra to helt forskellige standpunk-

ter. Kom med på en rejse ud i universet og ind i 

forestillingerne.

Planter med en særlig 
historie i Botanisk Have

Dato og tid: torsdag d. 10/8: forelæsning 
kl. 10.00-14.00, fredag d. 11/8: ekskursi-
on i Botanisk Have kl. 10.00-11.45 
Pris: 400 kr., studerende 250 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Underviser: Hans Arne Jensen, dr.agro. i 
arkæologisk botanik

Botanisk Have er fascinerende og 

smuk. Blandt blomsterne støder vi på 

havens store samling af planter med 

en spændende historie. Nogle af disse 

var værdifulde lægeplanter, andre spil-

lede en rolle som nydelsesmiddel eller 

i industrien. Adskillige af disse blev 

bragt til Europa under farefulde rejser. 

For konger og fyrster knyttede der sig 

både prestige og store økonomiske 

interesser i at råde over de sjældne 

planter. Vi vil nyde havens skønhed og 

se på nogle af disse planters vandring 

op gennem Europa og ankomst til Dan-

mark, hvor mange har spillet en vigtig 

rolle. Der vil også blive givet eksempler 

på planternes navne, der ofte afspejler 

deres udseende eller hjemsted. 

” Universet er og har altid været en god 
legeplads, hvor der kan tænkes store 
tanker om liv og død og lys og mørke.”

Ole Eggers Bjælde
Astrofysiker og undervisningsudvikler, Aarhus Universitet
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https://fuau.dk/emdrup/program/naturvidenskab-og-teknologi/er-jeg-syg-om-diagnostiske-metoder-1712-227.aspx
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Livets største spørgsmål

Dato og tid: 5/9, 6 tirsdage kl. 17.30-19.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Hvad er liv? Hvad er et menneske? Hvor sidder 

bevidstheden? Hvor ender Universet? Og er der 

liv derude? Forelæsningsrækken er en spænden-

de opdagelsesrejse ind i nogle af de mest grund-

læggende og universelle temaer i menneskelivet 

og i verden – temaer med svimlende og ufatte-

lige perspektiver. Forskningen drives af nysger-

righed, begejstring og en verden, der hele tiden 

overrasker, byder på nye udfordringer og udvider 

vores horisont. Videnskaben lever af ubesvarede 

spørgsmål – og der er heldigvis stadig mange af 

dem, men samtidig kommer vi også hele tiden 

nærmere nogle svar. 

05/09:  Hvordan opstod universet – og hvor-
når går det under? Ole J. Knudsen, BSc 

i fysik og astronomi

12/09:  Er der liv andre steder i universet? Kai 

Finster, professor i astrobiologi,  

Aarhus Universitet

19/09:  Hvad ved vi om tiden? Mogens Dam, 

lektor i eksperimentel fysik,  

Københavns Universitet

26/09:  Hvordan er mennesket blevet menne-
ske? Mikkel Heide Schierup, professor i 

bioinformatik, Aarhus Universitet

03/10:  Hvad består vores bevidsthed af? 
Albert Gjedde, professor i neurobiologi 

og farmakologi, Københavns Universitet

10/10:  Hvad er liv? Jens Fedder, professor i 

human reproduktion, Odense Universi-

tetshospital

Jordens klima og klimaforandringer

Dato og tid: 6/9, 6 onsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Hvorfor ændrer klimaet sig, og hvad vi ved om 

klimaændringer over de sidste tusinder af år? 

Hvad sker der egentlig, når temperaturen stiger, 

og hvad betyder det for os i Danmark og i resten 

af verden – for landbrug, fødevarer, fiskeri, energi 

eller for den regionale og internationale sikker-

hedssituation. Jordens klima er i forandring og 

temperaturen på kloden er stigende. Bliv klogere 

på, hvorfor klimaændringer opstår, og hvad det 

rent faktisk har af konsekvenser. 

06/09:  Klimaforandringer – fra fortiden til i 
dag. Mads Faurschou Knudsen, lektor i 

geoscience, Aarhus Universitet

13/09:  Hvad er klima – om jordens klima-
systemer og de store kredsløb. Jens 

Olaf Pepke Pedersen, seniorforsker i 

klimaændringer, DTU Space

20/09: Klimaforandringernes  
konsekvenser – globalt og lokalt. Jes-

per Theilgaard, meteorolog, DR

27/09:  Fremtidens fødevarer og energi. 
Jørgen Eivind Olesen, sektionsleder ved 

agroøkologi, Aarhus Universitet

04/10:  Har vi behov for et ændret natursyn? 
Ole Jensen, forfatter og tidl. professor  

i teologi

11/10:  Parisaftalen og dens betydning for 
globale og lokale klimaløsninger. Ellen 

Margrethe Basse, dr.jur., professor, 

Aarhus Universitet

Forbløffende 
naturfænomener

Dato og tid: 11/9, 5 mandage  
kl. 17.30-19.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Kan bakterier lede strøm? Hvordan kla-

rer fugle et træk på adskillige tusinder 

af kilimeter på få dage? Og kan vi men-

nesker lære noget af de små flittige my-

rer, hvis samlede vægt er langt større 

end alle menneskers vægt tilsammen? 

Der er mange fantastiske naturfæno-

mener, der giver anledning til forbløf-

felse, forundring og fascination. Der er 

også meget ny viden at hente i naturen 

fx ved at studere dyrenes adfærd og 

fysiologi, som har nogle helt særlige 

særpræg, sammenlignet med menne-

sket. Naturen afspejler også mange 

former for matematik, fx snefnuggenes 

krystaller, biernes sekskantede celler 

eller mindre synlige ting som geome-

triske figurer, kurver, talrækker og det 

gyldne snit. Lad fem forskere give dig 

store øjne og måbende mund, når de 

belyser nogle af naturens genialiteter! 

11/09:  Dyrenes fantastiske fysiologi. 
Tobias Wang Nielsen, pro-

fessor i zoofysiologi, Aarhus 

Universitet

18/09:  Trækfuglenes gåder. Preben 

Clausen, seniorforsker i vildt-

biologi, Aarhus Universitet

25/09:  Kabelbakterier – levende 
ledninger. Casper Thorup, 

ph.d. studerende i mikrobiolo-

gi, Aarhus Universitet

02/10:  Myrens forunderlige verden. 
Hans Joachim Offenberg, se-

niorforsker i plante- og insekt-

økologi, Aarhus Universitet

09/10:  Symmetri og matematik i 
naturen. Johan Peder Hansen, 

lektor i matematik, Aarhus 

Universitet

Fibonacci-tallene 
kan findes i det 
gyldne snit, men 
også i naturlige 
elementer som 
solsikkeblomster, 
blomkålshoveder 
og kogler.

Tilmeld dig  
på hjemmesiden  
www.fuau.dk
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Højdepunkter i teknologien

Dato og tid: 25/10, 8 onsdage kl. 19.30-21.15
Pris: 860 kr., studerende 460 kr.
Pris inkl. bog: 1075 kr., studerende 675 kr.  
(bogværdi 215 kr.)
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Teknologiens største og vigtigste opfindelser 

er på én gang både ekstraordinære, dagligdags 

og uovertrufne. Og det er ikke tilfældigt, for de 

største opfindelser har alle haft gennemgriben-

de betydning for os og vores samfund: civilisa-

tionen begyndte med ploven og ølbrygningen, 

opfindelsen af krudtet ændrede verdens gang 

for altid, mens telegrafens, fjernsynets, radio-

ens og computerens langt nyere historier viser, 

hvordan verden er blevet både større og mindre. 

Forelæsningsrækken er baseret på bogen ’50 

opfindelser. Højdepunkter i teknologien’ (Aarhus 

Universitetsforlag). 

25/10:  Fra pyramider til moderne teknologi. 
Kristian Hvidtfelt Nielsen, lektor i viden-

skabsstudier, Aarhus Universitet

01/11:  Telekommunikation: fra telegraf til tv. 
Hans Buhl, museumsinspektør,  

Steno Museet

08/11:  Fra ploven til den grønne revoluti-
on. Kristian Hvidtfelt Nielsen, lektor i 

videnskabsstudier, Aarhus Universitet 

og Gunver Lystbæk Vestergård, ph.d. i 

videnskabsstudier og videnskabsjourna-

list på Weekendavisen

15/11:  Toget og automobilen: To konkurre-
rende og fascinerende teknologier. 
Henry Nielsen, lektor emeritus i viden-

skabsstudier, Aarhus Universitet

22/11:  Tre store teknologiske systemer: 
akvædukter, højspænding og film.  
Keld Nielsen, lektor i videnskabsstudier, 

Aarhus Universitet

29/11:  Tænk at leve uden! Tandbørsten, 
toilettet og p-pillen. Morten Arnika  

Skydsgaard, museumsinspektør i  

medicinhistorie, Steno Museet

06/12:  Fra laboratorium til innovation – kemi 
og materialer. Helge Stjernholm Kragh, 

professor emeritus i videnskabshistorie, 

Niels Bohr Instituttet, Københavns  

Universitet

13/12:  Fremtidens teknologier. Kristian Hvidt-

felt Nielsen, lektor i videnskabsstudier, 

Aarhus Universitet

60 år med rumfart

Dato og tid: 28-29/10, lørdag-søndag  
kl. 10.00-14.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Undervisere: Helle Stub, cand.scient. i astronomi, 
fysik og matematik og Henrik Stub, cand.scient. i 
astronomi, fysik og matematik

Den 4. oktober 2017 er det 60 år siden den før-

ste rumsonde blev opsendt, da Sovjetunionen i 

1957 sendte satelitten ’Sputnik 1’ ud i rummet, og 

dermed indledte rumalderen. Det der begyndte 

med et kapløb mellem USA og Sovjetunionen, 

førte til det første menneske på Månen allerede 

i 1969. Siden da har rumsonder besøgt alle pla-

neter i solsystemet. Men lige så vigtigt er det, at 

rumfarten har ændret samfundet så meget, at 

vi nu er helt afhængige af de mange satellitter, 

der kredser om Jorden. Bliv klogere på, hvordan 

rumfarten har udforsket universet siden 1957, om 

rumfartens påvirkning af vort samfund, og om 

hvad fremtiden byder på. 

Hvad enhver bør vide om universet

Dato og tid: 31/10, 7 tirsdage kl. 17.30-19.15
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Vidste du, at universet rummer mere end 100 

milliarder galakser som Mælkevejen? At ca. 5.000 

stjerner er synlige med det blotte øje? Eller at 

sorte huller allerede beskrives af Einsteins relati-

vitetsteori fra 1915, men at Einstein ikke selv tro-

ede på eksistensen af dem? Få genopfrisket din 

viden om universet, eller start her. Tag med på 

opdagelse i en fantastisk og forunderlig verden, 

der opstod for 13,7 milliarder år siden, og som i 

dette sekund udvider sig i rasende fart. 

31/10:  Undersøgelsen af universet. Torben 

Arentoft, lektor i astronomi, Aarhus 

Universitet

07/11:  Kosmologi og verdensbilleder historisk 
set. Helge Stjernholm Kragh, professor 

emeritus i videnskabshistorie, Niels Bohr 

Instituttet, Københavns Universitet

14/11:  Universets opbygning og udvikling. 
Michael J.D. Linden-Vørnle, astrofysiker 

og chefkonsulent, DTU Space

21/11:  Universet set fra Jorden. Ole J. Knud-

sen, BSc i fysik og astronomi,  

Aarhus Universitet

28/11:  Universets mysterier. Ole Eggers Bjæl-

de, astrofysiker og undervisningsudvik-

ler, Aarhus Universitet

05/12:  Er der liv derude? Morten Bo Madsen, 

lektor, Niels Bohr Instituttet

12/12:  Går verden under? Ole J. Knudsen, BSc i 

fysik og astronomi, Aarhus Universitet

Tal

Dato og tid: 11/12, 1 mandag  
kl. 17.15-21.30
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Underviser: Henrik Kragh Sørensen, 
professor MSO i naturfagsdidaktik, 
Københavns Universitet

Tal er alle vegne. Vi ser dem måske ikke 

så tydeligt, men de er der. Vi måler og 

vejer som aldrig før, og tal styrer både 

vores individuelle hverdag og vores 

samfund og videnskab. Tal kan være 

tørre, men de kan også være fascine-

rende, næsten mystiske. De kan være 

synlige som klokkeslæt og busruter, 

hårdtslående som eksamenskarakterer, 

eller mere skjulte som dem, der indgår 

i videnskab og politiske beslutninger. 

Nogle kan endda være bange for nogle 

tal eller have tal som personlige venner. 

Men hvad er de faktisk, disse tal? Hvor 

kommer de fra? Hvad kan de bruges 

til? Og kan de misbruges? Tag med på 

en rundtur i tallenes ide- og kulturhi-

storiske perspektiver. 

Fossiler ved de danske 
kyster

Dato og tid: 11/12, 1 mandag  
kl. 17.30-21.30
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Underviser: Line Henriette Broen, geo-
log, Aarhus Kommune

Hvem har ikke samlet et forstenet sø-

pindsvin op på stranden og undret sig 

over, hvor det er kommet fra og hvor-

dan det er blevet til? Undergrunden 

under Danmark er fuld af spor efter 

et urhav, som eksisterede for millioner 

af år siden, og sporene kan man fin-

de overalt ved kysterne, i grusgrave 

og i kalkbrud. Denne aften fortælles 

om sporene efter urhavets eksotiske 

dyreliv fra trilobitter, hajtænder og 

krabbeboller til de mange forskellige  

søpindsvin. Hør hvordan de er blevet til 

fossiler og hvordan du selv kan aflæse 

deres historie. Få tips til, hvor man kan 

finde dem, hvad man især skal kigge 

efter og hvor de gode lokaliteter er 

rundt omkring i Danmark.
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https://fuau.dk/emdrup/program/naturvidenskab-og-teknologi/hoejdepunkter-i-teknologien-1722-111.aspx
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Religion og 
filosofi

Hvad vil det sige at være til?  
Og hvad er meningen med det hele?  

Verdens religioners svar er utallige og filosofiens teorier mangfoldige.  
Dyk ned under overfladen, og bliv klogere på nogle helt  

fundamentale forhold ved tilværelsen.

https://fuau.dk/emdrup/program/religion-og-filosofi.aspx?so=0


Store eksistentielle 
psykologer

Dato og tid: 18/4, 5 tirsdage kl. 19.30-21.15
Pris: 530 kr., studerende 360 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Underviser: Anders Dræby Sørensen, 
cand.mag. i idéhistorie, master i huma-
nistisk sundhedsvidenskab og ph.d. i 
psykologi

Den eksistentielle psykologi bliver sta-

dig mere populær i disse år. Vi lever 

nemlig i en tid, som er præget af eksi-

stentiel rodløshed og uoverskuelighed. 

Flere og flere mennesker har svært ved 

at finde mening, mål og værdi i livet. 

Følg historiens største eksistenspsy-

kologer, som giver deres svar på, hvad 

lidelse er, hvordan man finder mening 

med livet, hvad kærligheden er, og 

hvordan man finder sig selv.

18/04:  Ludwig Binswanger
25/04:  Viktor E. Frankl
02/05:  Ronald D. Laing
09/05:  Rollo May og Irvin D. Yalom
16/05:  Emmy van Deurzen og nyere 

eksistenspsykologi

Findes der objektiv moral?

Dato og tid: 19/4, 6 onsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 630 kr., studerende 410 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, Tuborgvej 164
Underviser: Rasmus Thybo Jensen, ph.d. i filosofi

Nogle gange står vi i en situation, hvor vi ikke ved, hvad der 

er det moralsk rigtige at gøre. I en sådan situation synes vi 

at tage for givet, at hvad der er rigtigt og forkert, ikke blot 

er et spørgsmål om, hvad vi selv synes, eller hvad andre 

synes. Vi søger det rigtige svar. Vi vil kigge nærmere på 

særligt to traditioner inden for den vestlige filosofis mo-

ralfilosofi, nemlig den Aristoteliske dydsetik og den Kan-

tianske pligtetik.

Pædagogikkens idéhistorie og  
dens store tænkere

Dato og tid: 19/4, 6 onsdage kl. 19.30-21.15
Pris: 630 kr., studerende 410 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, Tuborgvej 164
Underviser: Anders Dræby Sørensen, cand.mag. i idéhistorie, 
master i humanistisk sundhedsvidenskab og ph.d. i psykologi

Pædagogikken er et af de vigtigste fag i vores samfund. 

Meget af det, som foregår i den pædagogiske verden i dag, 

bygger på tanker, som er tænkt igennem de sidste 2.500 år. 

Forløbet giver et indblik i pædagogikkens store tænkere, 

der har inspireret danske pædagoger og lærere. Hør, hvor-

dan filosofferne har formet vores idéer om børneopdragel-

se, dannelse og meget andet.

19/04:  Sokrates, Platon og Aristoteles
26/04:  Augustin, Thomas Aquinas og Luther
03/05:  John Locke, Jean-Jacques Rousseau og  

Immanuel Kant
10/05:  Johann Herbart, Wilhelm von Humboldt og 

Friedrich Nietzsche
17/05:  N. F. S. Grundtvig, Christian Kold og  

K. E. Løgstrup
24/05:  John Dewey, Hannah Arendt og  

Martha Nussbaum

Filosofiske forsøg

Dato og tid: 1/5, 4 mandage  
kl. 17.15-19.00
Pris: 450 kr., studerende 310 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Underviser: Søren Gosvig Olesen, lektor 
i filosofi, Københavns Universitet

Hvad er filosofi? Det er grundspørgs-

målet for al filosoferen, men det kunne 

også være filosofiens motto, for den er 

det fristed, hvor man har lov at spørge 

om alt uden at skulle nå et svar. Som 

baggrund kan man læse Søren Gosvig 

Olesens bog ’Forsøg med filosofien’ 

(Wunderbuch). Ligesom bogen er fore-

læsningerne personlige. Den gennem-

gående idé er, at filosofien kræver at 

blive gennemtænkt af én selv. 

01/05:  Begivenheden
08/05:  Tro og viden
15/05:  Gået viralt? 
22/05:  Verdens undergang
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Eksistentiel filosofi

Dato og tid: 6/9, 6 onsdage kl. 19.30-21.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Underviser: Anders Dræby Sørensen, cand.mag. i 
idéhistorie, master i humanistisk sundhedsviden-
skab og ph.d. i psykologi

Den eksistentielle filosofi og fænomenologi har 

været en af de dominerende filosofiske retninger 

inden for de sidste 150 år. Dette skyldes bl.a., at 

det moderne menneske bliver nødt til at forhol-

de sig til sig selv og til det uvisse i tilværelsen. 

Derfor har en del af filosofien også sat sig for at 

spørge til menneskets konkrete eksistens og op-

levelse af virkeligheden. Hvad er meningen med 

livet, og hvilken betydning har uvisheden, døden, 

valget og friheden? Dagen tager deltagerne med 

på en rejse gennem den eksistentielle filosofis og 

fænomenologis landskab i selskab med Søren Ki-

erkegaard, Friedrich Nietzsche, Karl Jaspers, Al-

bert Camus, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, 

Maurice Merleau-Ponty, Martin Buber og Emma-

nuel Levinas. 

Etikken og  
det emotionelle liv

Dato og tid: 6/9, 5 onsdage kl. 19.45-21.30
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Underviser: Søren Engelsen, ekstern lektor i filoso-
fi, Syddansk Universitet

Vi får ofte fortalt, at vi skal tænke os godt om, 

inden vi træffer en vigtig beslutning frem for at 

lade os rive med af lidenskaber. Men har vores 

følelser slet ikke en plads i etikken og det gode 

liv? Ofte er det svært at adskille vores holdninger 

til etiske problemstillinger fra vores følelser for 

samme emner. For der er intet som moral og etik, 

der kan få vores følelser i kog. Men følelserne har 

ofte at være dybt problematiske i etikken, da de 

let kan stå i vejen for fornuften. Så hvordan for-

holder vi os til dette dilemma mellem følelser og 

fornuftens påvirkning? Gennem 5 forelæsninger 

vil du blive introduceret til basale filosofiske dis-

kussioner om forholdet mellem etik, det gode liv 

og følelseslivet.

06/09:  De problematiske følelser i moralen. 
13/09:  Sentimentalisme – følelserne i etikkens 

tjeneste?
20/09:  Empati, medfølelse og etik
27/09:  Emotioner og det gode liv
04/10:  Følelsesmæssig intelligens i etik og 

moral

Mennesket  
– det fornuftige dyr

Dato og tid: 1/5, 5 mandage kl. 19.45-21.30
Pris: 530 kr., studerende 360 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Tilrettelægger: Rasmus Thybo Jensen, 
ph.d. i filosofi

Der er en lang tradition for at betrag-

te mennesket som det særlige dyr, der 

besidder fornuft. Men hvad er fornuft? 

Og kan vi overhovedet fastholde ideen 

om, at vi er særligt fornuftige i lyset 

af alt, hvad vi ved om de kræfter, der 

styrer vores tænkning og handlinger? 

I denne forelæsningsrække vil fire 

filosoffer undersøge en række fæno-

mener, som udfordrer det traditionelle 

fornuftsbegreb. 

01/05:  Introduktion. Rasmus Thybo 

Jensen, ph.d. i filosofi

08/05:  Historie og fornuft – døm-
mekraften hos Aristoteles og 
Gadamer. Morten Sørensen 

Thaning, lektor i filosofi, 

Institut for ledelse, politik og 

filosofi, Copenhagen Business 

School

15/05:  Krop og fornuft – er kroppen 
klogere end forstanden? 
Rasmus Thybo Jensen, ph.d. i 

filosofi

22/05:  Logik og fornuft – tænker vi 
logisk? Johan Gersel, ph.d. i 

filosofi

29/05:  Økonomi og fornuft – hvad 
er økonomisk rationalitet? 
Thomas Presskorn-Thygesen, 

Ph.d. og forskningsassistent, 

Institut for ledelse, politik og 

filosofi, Copenhagen Business 

School

Ansigt til ansigt - mennesket i 
mødet

Dato og tid: 5/9, 6 tirsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Underviser: Rasmus Thybo Jensen, ph.d. i filosofi

Almindeligvis tager vi for givet, at vi kommuni-

kerer med andre, forstår dem og nogle gange 

ved, hvad de tænker og føler. Hvorfor har den 

moderne filosofi så haft så svært ved at gøre 

rede for muligheden for at erkende andres be-

vidsthedsliv? Og hvorfor havde den moderne 

udviklingspsykologi så længe svært ved at aner-

kende at allerede spædbørn kan indgå i sociale 

relationer? Kom med tilbage i historien, når vi 

kigger på oprindelsen til den moderne opdeling 

af mennesket i noget rent sjæleligt og noget rent 

kropsligt hos René Descartes. Med inspiration fra 

filosoffer som Merleau-Ponty og Wittgenstein, 

vil vi udfordre denne tvedeling af mennesket. Til 

slut kigger vi nærmere på igangværende diskus-

sioner af empatibegrebet og betydningen af en 

etisk relation til den anden. Som baggrund kan 

læses uddrag af ’Bevidsthedens Fænomenologi’ 

af Gallagher og Dan Zahavi (Gyldendal, oversat 

af Rasmus Thybo Jensen).

05/09:  Descartes dualisme
12/09:  Det fremmedpsykiske problem i filoso-

fien
19/09:  Det fremmedpsykiske problem i psy-

kologien
26/09:  Alternativer til dualismen
03/10:  Definitionen på empati – moderne 

diskussioner
10/10:  Empati og etik
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Etiske teorier

Dato og tid: 19/11, 1 søndag kl. 10.30-15.30
Pris: 310 kr., studerende 180 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Underviser: Jørgen Husted, lektor i filosofi,  
Aarhus Universitet

Hvad er et godt liv? Hvad gør et liv godt og hvor-

for? Lige siden Platon har store filosoffer givet 

deres svar herpå. Svarene hænger sammen med 

menneskesyn, syn på det gode menneske og det 

gode samfund. I forløbet præsenteres de to do-

minerende traditioner. Den ene lader det gode 

liv afhænge af, hvordan det leves, og hvad der 

udrettes i det. Den anden lader det afhænge af, 

hvordan det føles, og den slags oplevelser, der 

fylder det. Aristoteles og Immanuel Kant er de 

store navne i den første tradition, i den anden er 

det bl.a. John Stuart Mill samt forskellige nutidi-

ge tænkere. Som repræsenanter for feltet mellem 

hovedretningerne inddrages Søren Kierkegaard 

og Jean P. Sartre. Teorien uddybes med hen-

visning til aktuelle spørgsmål om etik og moral, 

livsværdier, multikulturalisme, opragelse og dan-

nelse. Der udleveres skriftligt materiale forfattet 

af underviseren. Som baggrundslæsning kan 

anvendes Jørgen Husteds bog: ’Etiske teorier’ 

(Hans Reitzels Forlag). 

Filosofihistorie – fra 
antikken til det moderne 
gennembrud

Dato og tid: 6/9, 9 onsdage kl. 19.45-21.30
Pris: 960 kr., studerende 510 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Forelæsningerne præsenterer nogle af 

de største og mest betydelige filosof-

fer, der har eksisteret. Den historiske 

periode, som strækker sig fra antikken 

til det moderne gennembrud, byder 

på mange afgørende filosofiske idéer 

og tanker. Lær at forstå de filosofiske 

teorier og deres oprindelse, når vi gen-

nemgår en perlerække af historiens 

filosofiske tænkere lige fra Platon, Ari-

stoteles og Augustin til Locke, Hume 

og Kierkegaard. Bliv nysgerrig på alt 

fra den politiske til den eksistentielle 

filosofi og begrib filosofiens væsen. 

06/09:  Platon og Aristoteles: Sand-
hedssøgen og det gode liv. 
Morten Sørensen Thaning, 

lektor i filosofi, Institut for 

ledelse, politik og filosofi, 

Copenhagen Business School

13/09:  Augustin: Åndelighed og 
forening med Gud. An-

ders-Christian Lund Jacobsen, 

professor MSO i teologi, 

Aarhus universitet

20/09:  Descartes: Tvivl, erkendelse 
og videnskab. Rasmus Thybo 

Jensen, ph.d. i filosofi

27/09:  John Locke og David Hume: 
Sansning og fornuft. Hans 

Fink, docent emeritus i filosofi, 

Aarhus Universitet

04/10:  Rousseau:  Retfærdighed, 
lighed og lov. Esther Oluffa 

Pedersen, lektor i filosofihisto-

rie, Roskilde Universitet

11/10:  Immanuel Kant: Kritik af 
dømmekraften. René Rosfort, 

lektor i etik og religionsfilosofi, 

Københavns Universitet

25/10:  Hegel: Om friheden og dens 
virkeliggørelse. Peter Wolsing, 

lektor i filosofi, Syddansk 

Universitet

01/11:  Kierkegaard: Tro, fornuft og 
fantasi. Iben Damgaard, pro-

fessor mso i etik og religionsfi-

losofi, Det Teologiske Fakultet, 

Københavns Universitet.

08/11:  Nietzsche: Moralkritik og 
etik. Mette Blok, postdoc i 

filosofi, Roskilde Universitet

Hvad er tænkning?

Dato og tid: 11/9, 4 mandage kl. 19.45-21.30
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Kasper Lysemose, postdoc i filosofi, Aarhus Uni-
versitet

”Hvad vil tænkning sige?” Sådan spurgte filosof-

fen Martin Heidegger i en række forelæsninger, 

der udkom i år 1954. Med denne forelæsnings-

række kigger vi på Heideggers stadigvæk pro-

vokerende udsagn om, at ”det betænkeligste 

er, at vi endnu ikke tænker”, og at ”videnskaben 

tænker ikke”. Forelæsningerne vil være et forsøg 

på at finde ud af, hvad tænkning overhovedet er: 

Hvad er det, vi gør, når vi tænker? Hvad er tænk-

ningens genstand? Kan tænkning læres? Hvilken 

forbindelse er der mellem tænkning og handling? 

Hvilken forbindelse er der mellem tænkning og 

viden? Og hvad nytter tænkningen overhovedet? 

Forelæsningerne vil også komme omkring bl.a. 

Sokrates, Platon, Aristoteles, Kant og Arendt. 

Løgstrup - tanker af betydning for 
nutidens mennesker

Dato og tid: 23/10, 4 mandage kl. 17.15-19.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Underviser: Bjørn Rabjerg, postdoc i systematisk 
teologi, Aarhus Universitet

K.E. Løgstrup ses af mange som én af de mest 

betydningsfulde danske tænkere siden Kierke-

gaard, mens andre er stærkt kritiske. Søren 

Krarup har fx udtalt, at Løgstrup bærer en stor 

del af skylden for den forvanskning af kristen-

dommen, som han mener finder sted i Danmark. 

Løgstrup beskæftigede sig imidlertid langt fra 

kun med kristendommen. Som filosof tilhørte 

han den fænomenologiske tradition, der tager 

udgangspunkt i de erfaringer, som vi alle gør os. 

Løgstrups tænkning er således let at gå til (men 

svær at blive færdig med), idet han be skæftiger 

sig med menneskers egen, levede til værelse og 

giver sig i kast med forsøget på at forstå og tyde 

denne. Det er det fællesmenne skelige, som opta-

ger Løgstrup, og derfor kon fronteres man med 

sit eget liv, når man læser ham.
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Tab, sorg – og ensomhed

Dato og tid: 22/11, 3 onsdage  
kl. 19.45-21.30
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Underviser: Jørn Henrik Olsen, forfatter, 
billedkunstner og ph.d. i teologi

Sorg er blevet kaldt kærlighedens og 

tilknytningens dyreste pris. Det er ikke 

til at slippe af med den sorg, som kær-

ligheden udgør, for sorg og livshisto-

rie kan ikke adskilles. Mennesket kan 

komme i en situation, hvor man mister 

én, man ikke kan tåle at miste. I denne 

situation bliver man påtvunget en sorg 

og et livslangt sorgforløb. Forelæsning-

erne præsenterer tværfaglige perspek-

tiver på sorgen ved adskillelse og død, 

sorgteori og sorgprocesser. Desuden 

en række temaer under eksistentiel 

omsorg, sorgintervention og medvan-

dring i sorgens landskab. Tværfaglig-

hed består primært i indsigter fra kul-

tur- og kunstanalyse, eksistensfilosofi, 

psykologi og teologi. Endelig er der fo-

kus på, hvordan ny livsglæde eller nyt 

livsmod kan finde vej i et menneskes 

liv. Der knyttes blandt andet til ved 

forelæserens forventede bogudgivelse 

Ensomhedens sorg (efteråret 2017). 

22/11:  Sorg som kærlighedens dyre-
ste pris

29/11:  Medvandring i dødens og 
sorgens landskab

06/12:  Ensomhedens sorg og vejen 
til nyt livsmod

Store eksistentielle psykologer

Dato og tid: 28/1, 1 søndag kl. 10.30-16.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oply-
ses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Anders Dræby Sørensen, cand.mag. i 
idéhistorie, master i humanistisk sundhedsviden-
skab og ph.d. i psykologi

Den eksistentielle psykologi bliver stadig mere 

populær i disse år. Vi lever nemlig i en tid, som 

er præget af eksistentiel rodløshed og uover-

skuelighed. Flere og flere mennesker har svært 

ved at finde mening, mål og værdi i livet. Den 

eksistentielle psykologi er en sammensmeltning 

af psykologi og filosofi, der stiller skarpt på at 

forstå menneskets eksistens uden at gøre brug 

af tekniske kategorier og diagnoser. Følg histori-

ens største eksistenspsykologer, som giver deres 

svar på, hvad lidelse er, hvordan man finder me-

ning med livet, hvad kærligheden er, og hvordan 

man finder sig selv og andre menneske. 
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Arkæologi og
historie

I vikingetiden tog vikingerne på togt,  
i middelalderen opfandt man trykkepressen,  

og inden for de seneste 100 års historie har verden  
oplevet to ødelæggende verdenskrige.  

Brug historien til at sætte dit liv i perspektiv.

https://fuau.dk/emdrup/program/arkaeologi-og-historie.aspx?so=0


Forsvundne byer

Dato og tid: 18/4, 7 tirsdage kl. 17.30-19.15
Pris: 730 kr., studerende 510 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, Tuborgvej 164

Oldtiden og middelalderens byer er de steder, hvor spore-

ne efter fortidens samfund kommer til live: fra storslåede 

templer og monumenter til sporene af dagligdagens liv – 

fra tiggerne på gaden til kunsthåndværkernes værksteder 

og markeder med varer fra hele verden. Mød forskerne, 

som står i spidsen for udgravninger i Afrika, middelhav-

slandene og i Europa, og hør deres beretninger om byer-

nes dramatiske historier, overraskende kultur og vidstrak-

te netværk.

18/04:  Forsvundne byer – arkæologiens. Rubina Raja, 

professor i klassisk arkæologi, Aarhus Universitet 

og Søren Michael Sindbæk, professor i middel-  

alderarkæologi, Aarhus Universitet

25/04:  Cæsars Rom. Jan Kindberg Jacobsen,  

museumsinspektør, Glyptoteket

02/05:  Doliche in Turkey – the city of Jupiter (på let 
forståeligt engelsk). Michael Blömer, adjunkt i 

arkæologi, Aarhus Universitet

09/05:  Karavanebyen Palmyra. Rubina Raja, professor  

i klassisk arkæologi, Aarhus Universitet

16/05:  Vikingernes Ribe. Søren Michael Sindbæk, pro-

fessor i middelalderarkæologi, Aarhus Universitet

23/05:  The Obelisks of Axum and the queen of Sheba 
(på let forståeligt engelsk). Federica Sulas, 

adjunkt i arkæologi, Aarhus Universitet

30/05:  Den genfundne karré i Knuds by – middelalde-
rens Odense. Kirstine Haase, ph.d.-studerende i 

arkæologi, Aarhus Universitet

Habsburg – en fyrsteslægt

Dato og tid: 19/4, 3 onsdage kl. 19.30-21.15
Pris: 390 kr., studerende 250 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, Tuborgvej 164
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.mag.,  
oberstløjtnant

Slægten Habsburg – eller Habsburg-Lothringen – satte  

afgørende politiske, økonomiske og kulturelle dagsord-

ner i Europa fra 1200-tallet frem til 1918. Forløbet dykker  

ned i centrale skikkelser i fyrsteslægtens historie og dermed  

også i afgørende begivenheder i verdenshistorien.

Det sorte USA

Dato og tid: 29/4, 1 lørdag  
kl. 10.00-16.00
Pris: 350 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Underviser: Jørn Brøndal, lektor i  
amerikanske studier, Syddansk Univer-
sitet

Dagens danske debatter om ghettoer, 

etnisk opdelte skoler og positiv sær-

behandling lyder som ekkoer af de 

racemæssige problemstillinger, som 

engang blev betragtet som rene ame-

rikanske fænomener. Med afsæt i sin 

nye anmelderroste bog ’Det sorte USA’ 

(Gads Forlag) går Jørn Brøndal tæt på 

den amerikanske identitetsopfattelse, 

hvor det gør ondt – om spændings-

forholdet mellem friheds- og ligheds-

idealerne og det sorte Amerikas rå 

virkelighed.

Waterloo – slaget som 
ændrede verdenshistorien

Dato og tid: 29/4, 1 lørdag  
kl. 10.00-16.00
Pris: 350 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Underviser: Martin Cleemann  
Rasmussen, ekstern lektor i russisk og 
historie, Hærens Officersskole

I 2015 var det 200 år siden, at Napole-

on blev besejret i det blodige slag ved 

Waterloo af Hertugen af Wellington og 

Feltmarskal Blücher. Denne lørdag ser 

vi nærmere på dette afgørende slag 

og på dets samtid. Vi går i dybden 

med Napoleon og hans modstandere, 

med selve slaget og det barske liv på 

slagmarken, med myterne og de store 

sociale og kulturelle forandringer, som 

fandt sted i denne periode. 

1916 – Første Verdenskrig i  
fortid og nutid

Dato og tid: 10/5, 5 onsdage kl. 19.30-21.15
Pris: 530 kr., studerende 360 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, 
lektor, cand.mag. i historie, filosofi og 
samfundsfag

Første Verdenskrig chokerede den 

europæiske offentlighed. Det er særligt 

krigsåret 1916, der har brændt sig fast 

som definerende for konfliktens status 

som den europæiske urkatastrofe. Få 

indblik i den militære baggrund for og 

selve forløbet under de mest centrale 

slag i 1916.

10/05: 1916 – den store krig i fortid 
og nutid

17/05: Slaget ved Jylland
24/05: Slaget ved Verdun
31/05: Slaget ved Somme
07/06: Brusilov-offensiven

Rejsedestination: New York

Dato og tid: 17/5, 3 onsdage kl. 17.30-19.15
Pris: 350 kr., studerende 210 kr.
Pris inkl. bog: 540 kr., studerende 400 kr.  
(bog værdi 250 kr.)
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164

I 1614 grundlagde hollænderne Nieuw 

Amsterdam på Manhattan, som de køb-

te af indianerne for 24 dollars. Meget 

vand er løbet gennem Hudsonfloden 

siden da. Både kunstnere og spekulan-

ter, milliardærer og gangsterbosser er 

gennem tiden blevet draget af storhe-

den og mulighederne i The Big Apple, 

og de har alle sat deres præg på byen. 

Bogen ’Vide Verden: New York’ (Aar-

hus Universitetsforlag) kan inkluderes 

i prisen.

17/05: Arkitektur og byplanlægning 
i New York. Anders Troelsen, 

lektor i kunsthistorie,  

Aarhus Universitet

24/05: Kunst i New York. Hans  

Jørgen Frederiksen, lektor i 

kunsthistorie,  

Aarhus Universitet

31/05: Historie, samfund og politik 
i New York. Regin Schmidt, 

lektor i historie,  

Københavns Universitet

” Den kontekstualiserede arkæologi kan 
give en dyb viden om verden, som den en 
gang så ud og dermed få os til at reflektere over 
verden, som den ser ud i dag.”

Rubina Raja
Professor i klassiske arkæologi, Aarhus Universitet
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Kongerne på Slotsholmen

Dato og tid: 6/6, 7/6 kl. 17.15-19.00 (forelæsninger) 
og 8/6 kl. 13-15.30 (byvandring)
Pris: 440 kr., studerende 300 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.mag.,  
oberstløjtnant

I middelalderen havde Danmark ikke en egent-

lig hovedstad med centraladministration – der 

var jo ikke så meget at administrere. Dér hvor 

kongen befandt sig, dér var centralmagten. Men 

i 1500-tallet tegner sig en slags blivende central-

forvaltning – nemlig på stedet, hvor Absalon lod 

en borg bygge: Københavns Slot og Slotsholmen. 

Over tre dage med forelæsninger og byvandring 

sætter vi fokus på slottets udvikling og de dan-

ske konger på Slotsholmen.

Enevældens København

Dato og tid: 9/8 kl. 10-16 (forelæsninger) og 10/8 kl. 
13-15.30 (byvandring)
Pris: 600 kr., studerende 350 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, Tuborgvej 164
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.mag.,  
oberstløjtnant

I 1660 fik Danmark en ny styreform – enevælden. 

Det vil sige, at kongen blev hersker med uind-

skrænket magt over alt og alle og gjorde sam-

me enevælde arvelig i sin efterslægt. Frederik 3. 

indførte således en regering, som skulle vare til 

1849. I alt ni konger var enevældige – nogle med 

talent og vilje, andre uden. Med forelæsninger 

og en byvandring kommer vi rundt i enevældens 

København og en helt essentiel del af byens og 

Danmarks historie.

Pomp, pragt og magt  
– konge og adel 1450-1900

Dato og tid: 9/8 kl. 10-16 (forelæsninger) og 10/8 kl. 
10-11.30 (byvandring)
Pris: 500 kr., studerende 300 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, Tuborgvej 164
Underviser: Steffen Heiberg, forfatter og fhv. 
forskningschef, Det Nationalhistoriske Museum 
Frederiksborg Slot

Europas monarker og adelige fremstår i dag som 

pynt uden egentlig magt. Men i flere århundre-

der er det konger og aristokrater, der svinger 

taktstokken og afgør kontinentets skæbne. Mod 

samfundets mægtigste rejser sig imidlertid folke-

lige krav om demokrati og frihed, og den gamle 

elite taber efterhånden sin privilegerede status. 

Tag med på en rejse fra renæssancefyrstehuse 

over enevoldskonger til guillotinen i Paris. 

København – fra 
markedsplads til hovedstad

Dato og tid: 4/9, 3 mandage  
kl. 17.15-19.00
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Underviser: Hanne Fabricius, cand.phil. i 
arkæologi, forfatter og med i Historiequiz-
zen på DRK

Omkring 1160 fik Absalon København 

af Valdemar den Store. København var 

på det tidspunkt mindst 150 år gam-

mel, og Absalon grundlagde derfor ikke 

København, selv om myten er svær at 

aflive. København havde vokseværk 

i middelalderen og renæssancen og 

udviklede sig hurtigt til en blomstren-

de købstad og havneby med kirker, 

klostre, fornemme bygningsværker og 

travle gader og torve med handel og 

håndværk. Forelæsningerne fortæller 

om København indtil 1660, hvor Kø-

benhavn endelig blev Danmarks ho-

vedstad.

04/09:  Fra markedsplads til købstad
11/09:  Middelalderens blomstrende 

købstad
18/09:  Fra Erik af Pommerns By til  

Danmarks hovedstad

Dansk kolonihistorie

Dato og tid: 5/9, 6 tirsdage kl. 19.30-21.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Der er mange sorte kapitler i danmarkshistorien, 

og dansk kolonihistorie er utvivlsomt at finde 

imellem dem. Dansk økonomi og særligt Køben-

havn blomstrede i kolonitiden, hvor slavehandel 

og sukkerplantager styrkede Danmarks position i 

den lukrative internationale handel. I denne fore-

læsningsrække går landets førende forskere helt 

tæt på historien om dengang, hvor Danmark og 

danskerne var spredt over 4 kontinenter. Skridt 

for skridt tager de os på en rejse til de forskelli-

ge kolonier, der hver havde sit formål i den store 

koloniale magtstrategi. Vi ender i nutiden, hvor 

det kan synes, at vi er kommet på afstand af det 

hele, men fortiden har det med ikke at ville slippe 

sit tag så let.

05/09:  Drømmen om et ’Dansk Guinea’ – Visi-
onen om en koloni i Afrika, der forblev 
et luftkastel (på let forståeligt norsk). 
Per Oluf Hernæs, professor i historie, 

Norges tekniske-naturvidenskabelige 

universitet

12/09:  Kolonierne i Indien. Niels Brimnes, 

lektor i historie, Aarhus Universitet

19/09:  Grønland. Hans Christian Gulløv

26/09:  Norge - tvillingerige eller forpagtet 
koloni? Rasmus Glenthøj, adjunkt ph.d. i 

historie, Syddansk Universitet

03/10:  De Dansk Vestindiske Øer. Louise 

Steensgaard Sebro, dr.phil. i historie

10/10:  Danmarks koloniarv i dag - undskyld-
ninger og erstatninger. Astrid Nonbo 

Andersen, post.doc. i erindringspolitik 

og mindekultur, Dansk Institut for Inter-

nationale Studier
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Byvandringer: Absalons København

Dato og tid: 6/9, 3 onsdage kl. 15.00-16.30
Pris: 360 kr., studerende 210 kr. Entré på 40 kr. til 
ruinerne skal påregnes
Sted: Se mødesteder nedenfor
Underviser: Hanne Fabricius, cand.phil. i arkæolo-
gi, forfatter og med i Historiequizzen på DRK

Byvandringsrækken går i sporene på det Køben-

havn, som biskop Absalon fik af Kong Valdemar 

den Store omkring 1160. De seneste arkæologi-

ske udgravninger fortæller, at det var en langt 

større by, end hvad man tidligere har ment, og 

at København ligeledes er langt ældre end tidli-

gere påvist. Vi slutter af med en spændende tur 

i Ruinerne under Christiansborg, hvor der er ca. 

3000 m2 ruiner efter Absalons Borg og Køben-

havns Slot.

06/09:  På sporet af Absalons handelsplads 
og by. Mødested: Rådhuspladsen foran 

Københavns Rådhus

13/09:  Langs Københavns middelalderhavn. 
Mødested: Kongens Nytorv på hjørnet 

af Vingårdsstræde

20/09:  Ruinerne på Slotsholmen: Fra biskop 
Absalons Borg til Københavns Slot. 
Mødested: Indgangen til ruinerne under 

Christiansborg, Christiansborg Slots-

plads

Danmarks historie  
– set gennem kongerne

Dato og tid: 13/9, 5 onsdage kl. 17.30-19.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Tag med på en tour de force gennem Danmarks 

historie, og få indblik i, hvordan og hvorfor Dan-

mark ser ud, som det gør, i selskab med Gorm, 

Valdemar, Christian og Frederik – og ikke mindst 

fem fortællelystne forskere.

13/09:  Vikingetid: Gorm den Gamle, Harald 
Blåtand og Sven Tveskæg. Lasse 

Christian Arboe Sonne, lektor i historie, 

Københavns Universitet

20/09:  Middelalderen: Valdemar den Store, 
Knud 6. og Valdemar Sejr. Kasper 

Holdgaard Andersen, videnskabelig as-

sistent, danmarkshistorien.dk og Dansk 

Center for Byhistorie

27/09:  Renæssancen: Christian 3., Frederik 
2. og Christian 4. Steffen Heiberg, 

forfatter og fhv. forskningschef, Det Na-

tionalhistoriske Museum Frederiksborg 

Slot

04/10:  Enevælden: fra Fredrik 3. til Christian 
8. Michael Bregnsbo, lektor i historie, 

Syddansk Universitet

11/10:  Konger på vej mod folkestyre: fra 
Frederik 7. til den moderne regent. Tim 

Knudsen, professor emeritus i stats-

kundskab, Københavns Universitet

Byvandringer: 
Middelalderbyen på  
kryds og tværs

Dato og tid: 25/9, 3 mandage  
kl. 17.00-18.30
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: Se mødesteder nedenfor
Underviser: Hanne Fabricius, cand.phil. 
i arkæologi, forfatter og med i Historie-
quizzen på DRK

På tre byvandringer går vi på tværs 

gennem middelalderens og renæssan-

cens København. Undervejs fortælles 

om befæstningerne, bispegårde, han-

del, halshugning, kanonstøberier, kir-

ker og klostre og Sankt Gertruds Ho-

spitalskapel - der faktisk aldrig var et 

kloster. Vi kommer forbi Christian den 

4.’s lystslot Rosenborg og går gennem 

Kongens Have, der tidligere var slot-

tets lyst- og kålhave. 

25/09:  Fra Vandkunsten mod 
Amagerbøndernes Torv. 
Mødested: Vandkunsten ved 

springvandet

02/10:  Fra Skt. Gertrud til Sankt 
Nikolaj. Mødested: Fiolstræde 

ud for Nørreport

09/10:  Fra Kongens lysthave til 
Sankt Peders Kirke. Møde-

sted: Indgangen til Kongens 

Have på hjørnet af Sølvgade & 

Øster Voldgade

Christian 4. er en af de mest populære og 
beundrede konger i kongerækken, selv  
om hans regeringstid var præget af militære 
nederlag og økonomisk tilbagegang.

Få styr på 
Danmarks, Europas 
og verdens historie  
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Antikkens syv vidundere

Dato og tid: 1/11, 7 onsdage kl. 17.30-19.15
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Pris inkl. bog: 950 kr., studerende 780 kr. (bog 
værdi 300 kr.)
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Antikkens 7 vidundere har været en kilde til 

fascination gennem årtusinder. De fantastiske 

bygningsværker vidner om de mægtige civilisa-

tioner, der har skabt dem, men deres ødelæggel-

se fortæller også historien om, at selv de mest 

glorværdige af menneskets aftryk på Jorden er 

forgængelige. Forelæsningsrækken tager afsæt 

i den nye bog ’Antikkens 7 Vidundere’ (Aarhus 

Universitetsforlag), som kan inkluderes i prisen. 

01/11:  Antikkens 7 Vidundere og De hængen-
de haver. Sine Grove Saxkjær, postdoc, 

Accademia di Danimarca i Rom

08/11:  Kheopspyramiden. Tine Bagh, ph.d., 

museumsinspektør, Egyptisk samling, 

Ny Carlsberg Glyptotek

15/11:  Fyrtårnet i Alexandria. Niels Bargfeldt, 

postdoc i klassisk arkæologi,  

Aarhus Universitet

22/11:  Kolossen på Rhodos. John Lund,  

Seniorforsker, Antiksamlingen,  

Nationalmuseet

29/11:  Maussollæet i Halikarnassos.  
Poul Pedersen, Professor emeritus. 

Syddansk Universitet

06/12:  Artemistemplet i Ephesos. Eva  

Mortensen, ph.d. i klassisk arkæologi, 

Aarhus Universitet

13/12:  Zeusstatuen i Olympia. Kristine 

Thomsen, ph.d.-studerende i klassisk 

arkæologi, Aarhus Universitet

Hansestæderne

Dato og tid: 30/9, 1 lørdag kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.mag., 
oberstløjtnant

Denne lørdag vender vi blikket sydpå mod en 

særlig økonomisk og kulturel opblomstringstid i 

en række tyske byer. Blandt andet Hamburg, Lü-

beck, Bremen, Wismar og Rostock var medlem af 

’Die Hanse’, der opstod i midten af 1100-tallet, og 

hvor tyske købmænd med udgangspunkt i Visby 

på Gotland udbyggede handlen med Nowgorod.

Asiens imperier

Dato og tid: 23/10, 7 mandage kl. 17.30-19.15
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

De sydøstasiatiske kulturers historie rækker flere 

tusind år tilbage. Stormagterne Indiens og Kinas 

samling kan spores tilbage til før vor tidsregning. 

Men historien om Asiens imperier drejer sig ikke 

kun om den fjerne fortid. De sidste 200 år har 

kontinentet været præget af europæisk koloni-

sering, politiske revolutioner og amerikanske mi-

litære interventioner. 

23/10:  Kina, Riget i midten. Bent Nielsen, lek-

tor i tværkulturelle og regionale studier,  

Københavns Universitet

30/10:  Japan, Solens ophav. Annette Skovsted 

Hansen, lektor i japanstudier og historie, 

Aarhus Universitet

06/11:  Indien, imperiets juvel. Niels Brimnes, 

lektor i historie, Aarhus Universitet

13/11:  Korea, delt i to. Martin Petersen, muse-

umsinspektør, seniorforsker National-

museet

20/11:  Thailand, et land der stod på egne ben. 
Søren Ivarsson, lektor i historie,  

Københavns Universitet

27/11:  Vietnam, et land med op og nedture. 
Thomas Bo Pedersen, historiker og 

direktør, Mascot

04/12:  Burma/Myanmar, fra militær diktatur 
til demokrati. Flemming Ytzen, journa-

list og redaktør, Politiken

Skurke og helte i 
danmarkshistorien

Dato og tid: 23/10, 5 mandage  
kl. 19.30-21.15
Pris: 530 kr., studerende 360 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Underviser: Asser Amdisen,  
cand.mag. i historie og forfatter

Forskellen mellem en skurk og en helt 

er først og fremmest øjnene, der ser. I 

denne forelæsningsrække vil fortællin-

gerne om en række af de mest kendte 

skurke blive fortalt. Vi begynder med 

Ulfeldt, Griffenfeldt og Struensee, som 

blev dømt for majestætsforbrydelse og 

går videre med Danmarks eneste dik-

tator J.B.S. Estrup og slutter med Sca-

venius, som blev syndebuk for en hel 

nations skyld. Forelæsningerne bliver 

både blodige, farverige og underhol-

dende.

En europæisk 
danmarkshistorie  
– fra oldtiden til i dag

Dato og tid: 28/10 og 4/11, 2 lørdage  
kl. 10.00-16.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Underviser: Lars Hovbakke Sørensen, 
ekstern lektor i historie, ph.d.,  
Københavns Universitet

Få en ny og utraditionel tour de force 

gennem Danmarks historie. I stedet 

for at se Danmarks udvikling som et 

resultat af de begivenheder, der har 

fundet sted inden for landets græn-

ser, betragtes udviklingen i Danmark 

som et resultat af en større europæisk 

og international udvikling. Få indblik i 

Danmarks historie fra oldtiden til i dag. 

Forelæsningsdagen tager afsæt i Lars 

Hovbakke Sørensens roste bog ’En 

europæisk danmarkshistorie – fra old-

tiden til i dag’ (Gyldendal).

Få nyhederne  
blandt de første.  
Tilmeld dig 
nyhedsbrevet
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Hvad enhver bør vide om 
Europas historie

Dato og tid: 5/11, 1 søndag  
kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, 
cand.mag. og oberstløjtnant

Kaster man et overordnet blik ud over 

Europas historie, synes der at være be-

stemte træk, hændelser og personer, 

som i særlig grad har været med til at 

tegne kontinentets udvikling. Denne 

dag stiller vi skarpt på en række af de 

vigtigste. Tag med på en tour de force 

gennem Europas historie. 

En ualmindelig og kortfattet 
danmarkshistorie

Dato og tid: 5/11, 1 søndag  
kl. 10.00-14.00
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Underviser: Asser Amdisen, cand.mag. i 
historie og forfatter

Bliv ledt gennem hele Danmarks histo-

rie på bare fire timer – fra den første 

stenaldermand tabte et par pilespidser 

og til i forgårs. Forelæsningen ridser de 

lange linier i vores historie op – krydret 

med små historier om krig og kærlig-

hed, eller i virkeligheden er der nok 

nærmere tale om blod, sex og vold. For 

det går ikke stille for sig i historien. Hi-

storien skal diskuteres, og kun hvis det 

kan give os en bedre nutid eller frem-

tid, er den værdifuld. 

1917 – sammenbrud og 
udholdenhed

Dato og tid: 18/11, 1 lørdag  
kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, 
lektor, cand.mag. i historie, filosofi og 
samfundsfag

Første Verdenskrig gik i 1917 ind i sit 

mest dramatiske år. Den franske hær 

blev efter den blodige fiasko i Nivel-

le-offensiven ramt af et moralsk sam-

menbrud og balancerede på kanten 

af mytteri, der udbrød revolution i 

det krigstrætte Rusland, og USA gik 

modvilligt ind i krigen – foranlediget 

af klodset tysk diplomati og kejser Wil-

helm II’s aggressive ubådskrig. På den 

italienske front ramte katastrofen de 

allierede i Slaget ved Caporetto, imens 

enorme slag udkæmpedes på den stil-

lestående Vestfront. Krigen fik således 

tilføjet en ny intensitet til sin allerede 

dramatiske udvikling i året 1917. Her 

indså parterne, at sammenbruddet 

kom som følge af det militære pres, og 

at udfordringen nu var at holde presset 

ud længere end modparten. 

Den Russiske Revolution 1917

Dato og tid: 19/11, 1 søndag kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, Tuborgvej 164
Undervisere: Kasper Mikael Jacek, Benjamin Ask Popp-Mad-
sen, ph.d.- stipendiat i statskundskab, Københavns Universitet, 
Mikkel Flohr, ph.d.-studerende i samfundsvidenskab, Roskilde 
Universitet og Mathias Hein Jessen, postdoc, Copenhagen 
Business School

Den Russiske Revolution i 1917 er en af de mest altafgøren-

de begivenheder i det 20. århundredes politiske historie. 

Revolutionen ændrede det politiske landskab markant og 

satte dagsordenen for store dele af det 20. århundredes 

politiske udviklinger, særligt selvfølgelig for den kolde krig 

og forholdet mellem Vesten og Sovjetunionen, men også 

gennem mange af de socialistiske og kommunistiske revo-

lutioner, der sprang op verden over, og som formede man-

ge krige og konflikter i sidste halvdel af det 20. århundrede. 

Dagen præsenterer de socio-økonomiske og idémæssige 

udviklinger i det 19. århundredes Rusland, opgøret med 

zaren og det russiske samfund, den mislykkede 1905-re-

volution, Første Verdenskrigs betydning samt naturligvis 

et særligt fokus på Februar- og Oktober-revolutionerne 

i 1917. Afslutningsvis ser vi på revolutionens efterspil og 

borgerkrig.

Anden Verdenskrig og Hitlers Berlin

Dato og tid: 19/11, 1 søndag kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, Tuborgvej 164
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, lektor, cand.mag. i 
historie, filosofi og samfundsfag

Berlin var scenen, hvor centrale kapitler om Det Tredje Ri-

ges storhed og fald udspillede sig i 1933-1945. På den ene 

side var byen rammen for regimets selviscenesættelse og 

massepropaganda efter magtovertagelsen i 1933. Den var 

centrum for Albert Speers og Hitlers planer om at skabe en 

’Welthauptstadt’ og midtpunktet for nazismens fintmaske-

de magtapparat. På den anden side var Berlin undertryk-

kelsens og forfølgelsens by, hvor jøder og systemkritikere 

nådesløst blev jaget og deporteret af regimet. Hør om Ber-

lins historie fra 1933 til 1945, og forstå byens rolle i fortæl-

lingen om Det Tredje Riges storhed og fald. Fra byens sta-

tus som hovedstad i Hitlers nye rige til ruin- og frontlinjeby 

i nazismens dødskamp.
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Østrig bliver Østrig  
1918-1955

Dato og tid: 27/11, 3 mandage  
kl. 19.30-21.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, 
cand.mag., oberstløjtnant

Afslutningen på Første Verdenskrig og 

den efterfølgende fredsaftale i Paris i 

1919 fører til opløsningen af Østrig-Un-

garn. Efterfølgende vokser den nye stat 

Østrig frem. Mellemkrigstiden bliver en 

hård tid for den nye stat, som oplever 

nød, inflation og borgerkrig. Trængs-

lerne kulminerer i 1938, hvor Østrig 

bliver annekteret af Hitlers Tyskland. 

Efter Anden Verdenskrig fortsætter 

prøvelserne for Østrig, der ligesom 

Tyskland bliver opdelt i fire besættel-

seszoner af krigens sejrende nationer. 

Først i sommeren 1955 trækker besæt-

telsesmagterne deres tropper tilbage, 

og Østrig får sin fulde suverænitet og 

dermed muligheden for at udvikle sin 

egen nationale identitet.

Verdenshistoriens største 
begivenheder

Dato og tid: 16/1, 9 tirsdage kl. 17.30-19.15
Pris: 960 kr., studerende 510 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

I den litterære verden taler man om begrebet 

’point of no return’. Det er er en betegnelse for 

det sted i en fortælling, hvor der ikke er nogen 

vej tilbage. Fra dette øjeblik er alting forandret, 

og man kan ikke længere vende tilbage til ver-

den, som den så ud før den skelsættende begi-

venhed. Verdenshistorien er fyldt med sådanne 

’points of no return’. I nogle tilfælde ved man med 

det samme, at alt er forandret, som fx ved terror-

angrebene d. 11. september 2001. Andre gange 

går der århundreder, før man kan se, at en helt 

specifik begivenhed kom til at ændre verdens 

gang. I denne forelæsningsrække dykker forsker-

ne ned i 9 vidt forskellige begivenheder, der alle 

har det til fælles, at i det øjeblik, de er indtruffet, 

er der ingen vej tilbage. Det er de begivenheder, 

der forandrede verden for altid. Rækken tager 

udgangspunkt i ’50 verdenshistoriske begiven-

heder’ fra Aarhus Universitetsforlag.

16/01:  Slaget ved Marathon – Perserkrigene, 
den athenske guldalder og Alexan-
ders verdensrige. Christian Ammitzbøl 

Thomsen, Adjunkt, Saxo-Instituttet

23/01:  Kinas samling – kultur, religion og 
filosofi. Lars-Emil Nybo Nissen,  

Ph.D., Saxo-Instituttet

30/01:  Korsfæstelsen – kristendommens tilbli-
velse og udbredelse til reformationen. 
Morten Fink-Jensen, lektor i historie, 

Københavns Universitet

06/02:  Konstantinopels fald – middelalderens 
storriger. Mogens Pelt, lektor i historie, 

Københavns Universitet

13/02:  Opdagelsen af Amerika – kolonisering 
og krig i den nye verden. Jacob  

Tullberg, Postdoc, Saxo-Instituttet

20/02:  Den franske revolution – enevælde, 
revolution og demokrati i Europa. 
Bertel Nygaard, lektor i historie, Aarhus 

Universitet

27/02:  Første Verdenskrig – da verden gik 
i krig. Nils Arne Sørensen, professor i 

historie, Syddansk Universitet

06/03:  Apartheids ophør – afkolonisering og 
selvstændiggørelse på det afrikanske 
kontinent. Stig Jensen, lektor i  

afrikastudier, Københavns Universitet

13/03:  11. september 2001 – islamismens 
fremvækst i verden. Carsten Bagge 

Laustsen, lektor i statskundskab,  

Aarhus Universitet

Turen går til Rom

Dato og tid: 22/1 2018, 4 mandage kl. 17.30-19.15
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Går den næste ferierejse til Rom? Bliv klædt på 

arkæologisk og historisk til din næste tur syd-

på, og bliv inspireret af og klogere på den evige 

stads rige kunst og kulturarv! Kurset byder på 

fire foredrag, der omfatter antikken, middelalde-

ren, renæssancen og det moderne Rom og tager 

dig således med på en rejse, der afdækker Rom 

gennem tiderne. Vær med, når vi dykker ned i 

romernes monumentale kulturarv, der møder én, 

hver gang man runder et gadehjørne i den store 

europæiske metropol. Byen, der hvert år tiltræk-

ker millioner af besøgende med sine maleriske 

ruiner, smukke kirker, skønne piazzaer og palazzi, 

samt imposante moderne bygningskomplekser. 

Her kan du blive klædt på til både kulturrejsens 

fordybelse og svipturen til storbyen Rom.

22/01:  Antikkens Rom. Jane Hjarl Petersen, 

lektor i klassisk arkæologi,  

Syddansk Universitet

29/01:  Middelalderens Rom. Maria Fabricius 

Hansen, lektor i kunsthistorie,  

Aarhus Universitet

05/02:  Renæssancens og barokkens Rom. 
Hans Jørgen Frederiksen, lektor i kunst-

historie, Aarhus Universitet

12/02:  Det moderne Rom. Nils Arne Sørensen, 

professor i historie,  

Syddansk Universitet

Napoleonskrigene

Dato og tid: 27/1 2018, 1 lørdag kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, lektor, 
cand.mag. i historie, filosofi og samfundsfag

Indtil Første Verdenskrig omtalte man Napole-

onskrigene som ’Den Store Krig’. Forklaringen 

er simpel: Ikke alene fastholdt krigene Europa i 

en jernnæve i perioden 1803-1815, men de for-

andrede også europæernes sociale, økonomiske 

og politiske virkelighed for eftertiden – de gjorde 

Europa moderne. Krigenes varighed, slagenes 

størrelse og intensitet producerede nemlig en 

reformbølge i europæiske stormagter som Stor-

britannien, Preussen, Østrig og Rusland som for-

andrede Europa. Bliv klogere på bl.a. Napoleons 

og Wellingtons feltherrekunst, de økonomiske og 

politiske reformer i Preussen, Østrig og Rusland 

samt magtspillet i Europa i perioden 1803-1815. 

Har du fundet et 
spændende forløb?
Tilmeld dig  
på www.fuau.dk
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https://fuau.dk/emdrup/program/arkaeologi-og-historie/oestrig-bliver-oestrig-1918-1955-1722-171.aspx
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Kunst, arkitektur 
og design

Få overblik over kunst- og arkitekturhistoriens  
stilretninger eller zoom ind på de kreative hjerner bag.  

Oplev mesterværker, som indeholder universelle  
budskaber, der berører beskuere på tværs af tid og sted.

https://fuau.dk/emdrup/program/kunst-arkitektur-og-design.aspx?so=0


Kunstnerne og deres muser

Dato og tid: 19/4, 6 onsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 630 kr., studerende 410 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Hvad er en muse? Hvordan er denne personifika-

tion af inspirationen opstået? Hvorfor er tanken 

om musens kraft accepteret i kunsten langt op 

i det 20. århundrede? Og hvordan hylder kunst-

neren sin muse? Bliv introduceret til fire kendte 

kunstnere og deres muser.

19/04:  Hvad er en muse? George Hinge, lektor 

i klassisk filologi, Aarhus Universitet

26/04:  Vilhelm Hammershøi og Ida. Kasper 

Monrad, overinspektør og seniorforsker, 

Statens Museum for Kunst

03/05:  P.S. Krøyer og Marie. Anne Lie Stokbro, 

mag.art. i kunsthistorie

10/05:  J.F. Willumsen og Edith m.fl.  
Anne Gregersen, postdoc,  

J.F. Willumsens Museum

17/05:  Gerda Wegener og Lili Elbe.  
Amalie Grubb Martinussen,  

cand.mag. i kunsthistorie

24/05:  Europæiske kærlighedsportrætter i 
det sene 1800-tal. Anne Lie Stokbro,  

mag.art. i kunsthistorie

Metropoler  
– på opdagelse i verdens byrum

Dato og tid: 19/4, 5 onsdage kl. 19.45-21.30
Pris: 530 kr., studerende 360 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Underviser: Anders Troelsen, lektor i kunsthistorie, 
Aarhus Universitet

Byer kan virke lammende, og man kan miste   

orienteringen, når man ovevældes af de mange  

synsindtryk. Men faktisk kan man lære at navige-

re i byrum, både så man bliver bedre til at skaffe 

sig et overblik og til at se, hvordan gader, pladser, 

bygninger og kvarterer indgår i et større møn-

ster. Forelæsningsrækken giver redskaber til at 

læse byrum, og du vil komme på en virtuel rejse 

rundt i alverdens storbyer.

19/04: Introduktion: Redskaber til at  
erfare og forstå byrum

26/04: Rom og Athen
03/05: Venedig, Amsterdam og  

Skt. Petersborg
10/05: New York, Chicago, Washington D.C.  

og Los Angeles
17/05: Beijing, Singapore, Shanghai,  

Hong Kong og Dubai

Kunstens klassikere  
– i Danmark omkring år 1900

Dato og tid: 24/4, 6 mandage kl. 19.45-21.30
Pris: 630 kr., studerende 410 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

På kanten af det 20. århundrede er åndslivet i 

Danmark en smeltedigel af nye ideer. Forelæs-

ningsrækkens kunstnere er for længst kanoni-

serede. De er udtryk for deres tid, men samtidig 

individualister, der formåede at sætte deres eget 

præg på tidens tendenser. Sæt seks aftener af, 

og bliv klogere på nogle af kunstens klassikere i 

dansk kontekst.

24/04:  Tidens tanker og strømninger. Peer E. 

Sørensen, professor emeritus i nordisk 

sprog og litteratur, Aarhus Universitet

01/05:  L.A. Ring. Inger Houbak,  

cand.phil. i kunsthistorie

08/05:  Anna Ancher. Inger Houbak,  

cand.phil. i kunsthistorie

15/05:  J.F. Willumsen. Anne Gregersen,  

postdoc, J.F. Willumsens Museum

22/05:  P.S. Krøyer. Anne Lie Stokbro,  

mag.art. i kunsthistorie

29/05:  Wilhelm Hammershøi. Kasper Monrad, 

overinspektør og seniorforsker,  

Statens Museum for Kunst

Kunst og kultur i Paris

Dato og tid: 29-30/4 kl. 10.00-16.00
Pris: 630 kr., studerende 410 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Underviser: Ulla Gjedde, cand.mag. i 
fransk, oversætter og forfatter

Weekenden byder på fem kulturhisto-

riske punktnedslag i byernes by Paris. 

I 2015 blev den franske hovedstad mål 

for en række terrorhandlinger. Byen 

har før været udsat for angreb, ikke 

mindst af vikingerne. Vi sætter spot 

på vores forfædres brutale fremfærd. 

Vi ser nærmere på det lærde Paris på 

venstre Seine-bred, men hopper der-

fra over til den mere partyglade højre 

bred. Videre til byfornyelsen i Paris – 

før og nu. I 1850’erne og tyve år frem 

undergik en veritabel forvandling un-

der byfornyelsen, orkestreret af baron 

Haussmann. Vi går også bag om det 

multikulturelle Paris. Vi slutter af med 

byens museer, hvor vi ser på fire nye 

og/eller nyrenoverede museer.

” Vi skaber arkitekturen, men 
arkitekturen skaber os. Derfor er 
det så vigtigt, at vi tænker over vores 
omgivelser og hvordan, vi ønsker at 
bygge vores verden.” 

Anders Troelsen
Lektor i kunsthistorie, Aarhus Universitet
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https://fuau.dk/emdrup/program/kunst-arkitektur-og-design/kunstnerne-og-deres-muser-1712-221.aspx
https://fuau.dk/emdrup/program/kunst-arkitektur-og-design/metropoler-paa-opdagelse-i-verdens-byrum-1712-405.aspx
https://fuau.dk/emdrup/program/kunst-arkitektur-og-design/metropoler-paa-opdagelse-i-verdens-byrum-1712-405.aspx
https://fuau.dk/emdrup/program/kunst-arkitektur-og-design/kunstens-klassikere-i-danmark-omkring-aar-1900-1712-489.aspx
https://fuau.dk/emdrup/program/kunst-arkitektur-og-design/kunstens-klassikere-i-danmark-omkring-aar-1900-1712-489.aspx
https://fuau.dk/emdrup/program/kunst-arkitektur-og-design/kunst-og-kultur-i-paris-1712-400.aspx


Knæk kunstens kode

Dato og tid: 9/8-10/8, onsdag-torsdag
Pris: 600 kr., studerende 350 kr. ekskl. entré til SMK
Sted: 9/8: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164. 10/8: Statens Museum for Kunst, 
Sølvgade 48
Underviser: Inger Houbak, cand.phil. i  
kunsthistorie

Kunst kan opleves, men hvordan? Hvordan sæt-

ter vi ord på vores indtryk? Er kunsten åben for 

enhver fortolkning? Eller har kunsten en morale, 

funktion eller et budskab? Vi undersøger, hvad 

kunsten vil. Omdrejningspunktet er de forskellige 

kunsthistoriske perioder og kunstneres udtryks-

former og stilarter. Vi blander gamle værker med 

nye og undersøger farve, former, materialer og 

ser nærmere på de tankestrømninger, der har 

været med til at skabe hver periodes opfattel-

se af egen samtid og verden i øvrigt. Kom og få 

værktøjer til at åbne kunstens univers.

09/08: Forelæsninger 
10/08: Museumsbesøg 

Fotografiets mange ansigter

Dato og tid: 5/9, 6 tirsdage kl. 17.15-19.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Hver eneste dag bliver vi bombarderet med fo-

tografier. Men hvordan forholdt man sig til foto-

grafiet, da det blev udviklet tilbage i 1830erne 

– betragtede man det som kunst eller et sølle 

virkelighedsspejl? Hvordan arbejder en kunstner 

med fotografiet i dag? Hvordan har familiepor-

trættet udviklet sig gennem tiden? Hvad ken-

detegner det pornografiske billede? Og hvordan 

bruges fotografier i dag på de sociale medier? 

Tag til forelæsningsrækken, og bliv klogere på fo-

tografiets historie, betydning og mange ansigter.

05/09:  Fotografiet som medie – fotografiets 
fødsel. Lars Kiel Bertelsen, lektor i 

kunsthistorie, Aarhus Universitet

12/09:  Fotografi og pornografi. Jesper Staf-

feldt, cand.mag. i kunsthistorie

19/09:  Fotografi og familie. André Wang 

Hansen, lektor i kunsthistorie, Aarhus 

Universitet

26/09:  Fotografi og krig. Peter Ole Pedersen, 

adjunkt i kunsthistorie, Aarhus  

Universitet

03/10:  Fotografi og selvfremstilling – selfien 
og de sociale medier. Bent Fausing, 

lektor i æstetik og visuel kommunika- 

tion, Københavns Universitet

10/10:  Fotografi som kunst. Kristine Kern, 

mag.art. i kunsthistorie og leder af  

Fotografisk Center

Kunst som fortælling

Dato og tid: 30/9, 1 lørdag kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Underviser: Gitte Tandrup, mag.art. i kunsthistorie 

Dagen giver et indblik i banebrydende kunst-

værker. Hos Fidias mærker man antikkens idé 

om det ædle menneske og dets udfordringer. 

Hos Giotto ses en skæren ind til det essentielle 

i fortællingerne om Jesus, Maria og hendes for-

ældre. Matisse tilbyder klar strålekraft. Picasso er 

lidenskab og energi, men også sorg over tidens 

tilstand. Deres værker går ind i det moderne 

menneskes tilstand og muligheder.

10.00: Mennesket i antikkens lys.  
Fortællinger fra Fidias’ Parthenon  
fra ca. 440-30 f.Kr.

12.30: Mennesket i gotikkens lys.  
Fortællinger fra Giottos Arenakapel 
fra ca. 1305

14.30: Mennesket i modernismens lys.  
Fortællinger hos Matisse og Picasso

Dansk design – fra Kay 
Bojesen til Bjørn Wiinblad

Dato og tid: 30/9, 1 lørdag  
kl. 10.00-14.00
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Underviser: Lars Hedebo Olsen, design-
skribent og forfatter

Dansk design er kendt for sine rene 

linjer og enkle formsprog. Men dansk 

design er meget mere end Myrestole af 

Arne Jacobsen og lamper af Poul Hen-

ningsen. Dansk design er også legetøj 

af Kay Bojesen og keramiske figurer 

af Bjørn Wiinblad. Politikens design-

skribent Lars Hedebo Olsen fortæller 

om de store klassiske mestre inden for 

dansk design og viser, at dansk design 

ikke kun er underspillet og fornuftigt, 

men også fyldt med glæde, energi og 

vildskab.

Pablo Picasso (1881-1973) var 
en af det 20. århundredets 
største malere, og var med til 
at grundlægge den kubistiske 
kunstretning. 
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https://fuau.dk/emdrup/program/kunst-arkitektur-og-design/knaek-kunstens-kode-1722-042.aspx
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Mød kunstneren

Dato og tid: 18/11, 1 lørdag  
kl. 10.00-14.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Underviser: Jesper Christiansen, 
kunstner, kunstekspert i Kunstquizzen på 
DR og forhenværende professor ved Det 
Kongelige Danske Kunstakademi

Brug lørdag formiddag i selskab med 

Jesper Christiansen, kunstner, kunst-

ekspert i Kunstquizzen på DR og tidli-

gere professor ved Det Kongelige Dan-

ske Kunstakademi, når han afdækker 

grundprincipperne i den kunstneriske 

proces. Det kommer til at handle om 

bl.a. gentagelser, maleriets intimsfære, 

beskuerens dans foran maleriet og om 

hvordan tid kan få en fremtrædende 

rolle i et ’stillestående’ medie. I anden 

del forelæser han om sine seneste to 

udstillinger, som handler om den gam-

le italienske forfatter Dante Allighie-

ris ’Paradis’. Kom med ind i kunstens 

værksted. 

Byvandringer:  
Det oversete København

Dato og tid: 2/10, 3 mandage  
kl. 14.00-16.00
Pris: 400 kr., studerende 250 kr.
Sted: Se hjemmesiden
Underviser: Kasper Lægring, arkitekt 
MAA og mag.art. i kunsthistorie

Siden flere gamle landsbyer blev  

indlemmet i Københavns Kommune i 

1901-02, har de henslæbt en lidt over-

set tilværelse i storbyens periferi – som 

noget man passerer igennem i forbi- 

farten på vej til indre bys store  

seværdigheder. I dag er det især disse 

bydele, som udgør et boblende labora-

torium for Københavns nye arkitektur. 

På byvandringerne kigger vi nærmere 

på udviklingen i disse distrikter i de 

sidste hundrede år. 

02/10: Sundbyerne
09/10: Bispebjerg
23/10: Valby

Store danske designere

Dato og tid: 23/10, 7 mandage  
kl. 17.30-19.15
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Undervisere: Thomas Dickson, forfatter, 
arkitekt og industriel designer og Lars He-
debo Olsen, Designskribent og forfatter

Vi kender Hans J. Wegners Påfugle-

stol, PHs karakteristiske lamper, Børge 

Mogensens Tremmesofa, Arne Jacob-

sens Ægget, Finn Juhls Poeten, Nan-

na Ditzels Trinidad-stol, Kay Bojesens 

teaktræsabe og Verner Pantons Flow-

erPot-lamper. Men hvem var menne-

skerne bag disse kendte design? Snyd 

ikke dig selv for denne spændende 

forelæsningsrække, hvor du vil blive 

præsenteret for nogle af de fremmeste 

danske designere og deres design.

Rum til det gode liv

Dato og tid: 28/10, 1 lørdag kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, Tuborgvej 164
Underviser: Thomas Dickson, forfatter, arkitekt og industriel 
designer

Gå ikke bare ud og invester i møbler, der rammer trenden 

fra det nyeste boligmagasin, hvis du vil have ’rum til det 

gode liv’. Spørg i stedet: Hvordan har vi egentlig lyst til at 

bo? Hvordan skaber vi et hjem, der passer til vores liv, og 

som er rart at være i? Forelæsningerne fortæller om, hvor-

dan indretningen af vores bolig har udviklet sig gennem 

historien, og med afsæt i de metoder, arkitekter og desig-

nere bruger til at skabe gode boliger sætter forelæsninger-

ne fokus på, hvordan man kommer i gang med det vigtigste 

i boligindretning: at få klarlagt sine behov og sine drømme 

og finde ud af, hvordan de bedst kan imødekommes inden 

for de rammer, man har i sit hjem. Dagen tager udgangs-

punkt iThomas Dicksons bog ’Rum til det gode liv. Praktisk, 

personligt & æstetisk’ (Nyt Nordisk Forlag).

David Hockney: A Bigger Picture

Dato og tid: 29/10, 1 søndag kl. 11.00-15.00
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, Tuborgvej 164
Underviser: Inger Houbak, cand.phil. i kunsthistorie

David Hockney (f. 1937) er en af kunstens største nuleven-

de stjerner. Han har vadet i succes siden tiden på Royal 

College of Art i London og har beskæftiget sig med det 

meste: akryl- og oliemaleri, fotografi, fotocollage, tegning, 

scenografi og film. Han har søgt sine motiver i egen seksu-

alitet, i vennekredsen, i hjemmet, i hjemegnen , i ørkenen og 

ude i skoven. Picassos kubisme har haft en særlig tiltræk-

ning og indflydelse på Hockney, men hvordan? Kom og 

hør om Hockneys forsøg på at sprænge maleriets rammer, 

genopfinde forholdet mellem værk og betragter og mellem 

position og synsfelt. En stor Hockney-udstilling i 2012 hed 

’A Bigger Picture’. Hvad er det hos Hockney, som er ’bigger’ 

foruden formaterne? Og er det lykkedes ham at skabe ’a 

bigger picture’?

Følg med 
på Facebook  
facebook.com/
fuemdrup
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Vestens arkitekturhistorie  
– kort fortalt

Dato og tid: 22/1 2018, 9 mandage  
kl. 19.45-21.30
Pris: 960 kr., studerende 510 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Underviser: Kasper Lægring, arkitekt 
MAA og mag.art. i kunsthistorie

Vestens bygningskunst har en lang 

og rig historie – fra Antikkens tidligst 

overleverede skrift om arkitektur, 

Vitruvs ’Om arkitektur’ (ca. 25 f.Kr., 

nu i dansk oversættelse), til nutidens 

eksplosion af konkurrerende arkitek-

toniske udtryk, som frembringes med 

digitale programmer. Men hvad har 

skabt den rigdom af æstetiske udtryk 

og byggeteknikker i løbet af mere end 

2.500 år? Det vil vi se nærmere på 

i denne forelæsningsrække, hvor vi 

gennemgår de centrale stilperioder fra 

Antikken til i dag. Tag med på rejsen 

gennem arkitekturhistorien.

22/01:  Antikkens Grækenland  
og Rom

29/01:  Romansk stil og gotik
05/02:  Renæssance og manierisme
12/02:  Barok og rokoko
19/02:  Klassicisme og nyklassicisme
26/02:  Historicisme og ingeniør- 

arkitektur
05/03:  Funktionalisme og  

modernisme
12/03:  Postmodernisme og  

dekonstruktion
19/03:  Lige nu: Parametrisk  

arkitektur, landskabs- 
urbanisme m.m.

Hvad der er værd at vide om kunst

Dato og tid: 24/1 2018, 8 onsdage kl. 17.30-19.15
Pris: 860 kr., studerende 460 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, Tuborgvej 164

”Kunst er ikke et spørgsmål om, hvad man selv kan se, men 

hvad man kan få andre til at se”, skulle den franske kunst-

ner Edgar Degas have sagt. Men hvad er det egentlig, vi 

ser, når vi står foran et kunstværk? Hvad vil kunsten os? 

Med en introduktion til kunstanalyse og en gennemgang 

af kunsthistoriens centrale perioder og strømninger giver 

forelæsningsrækken nyttige redskaber til at tolke kunsten 

og sætte ord på sine indtryk. Det bliver en hæsblæsende 

rejse, der strækker sig fra middelalderen til det 21. århund-

rede og slutter af med at blik ud i fremtiden og et bud på, 

hvilke kunstnere, vi skal holde øje med. Vær med, når otte 

kunsteksperter lukker kunsten op og fortæller om den 

kunst, de synes er vigtigst.

24/01:  Hvad er kunst, og hvad skal vi med den?  
Mads Damsbo, direktør, Brandts

31/01:  Kunstforståelse – rent praktisk. Martin Søberg, 

adjunkt på Kunstakademiets Arkitektskole

07/02:  Kunstens historie – fra middelalder til det tidligt 
moderne (ca. 800-1600). Jens Fleischer, lektor 

emeritus i kunsthistorie, Københavns Universitet

14/02:  Kunstens historie – fra 1600-tallets enevælde 
til 1800-tallets romantik (ca. 1600-1850). Inger 

Houbak, cand.phil. i kunsthistorie

21/02:  Kunstens historie – impressionister, modernister 
og andre revolutionære (ca. 1850-1940).  
Jens Toft, lektor emeritus i kunsthistorie,  

Københavns Universitet

28/02:  Fotografi, populærkunst og nye medier i det 20. 
århundrede (ca. 1836-1975). Kristine Kern, mag.

art. i kunsthistorie og leder af Fotografisk Center

07/03:  Abstraktion, popkunst og ikke-kunst (ca. 1916-
2000). Jens Tang Kristensen, postdoc i kunst- 

historie, Københavns Universitet

14/03:  Hold øje med dem – nye kunstnere på vej  
(ca. 2000-2050). Kristian Handberg,  

postdoc i kunsthistorie, Københavns Universitet

Kunsten og livets store 
spørgsmål

Dato og tid: 24/1-2018, 6 onsdage  
kl.19.45-21.30
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164

Hvilke store emner handler kunsten 

om? Til tider handler billedkunsten om 

at besvare spørgsmål, til tider handler 

den om at formulere dem. Forelæs-

ningsrækken stiller skarpt på en række 

temaer, der brændende har optaget 

mennesker til alle tider – og som er 

blevet behandlet meget forskelligt. Bliv 

klogere på seks århundreders vestlig 

billedkunst gennem seks eviggyldige 

temaer, og lær om store forskelle og 

forbavsende ligheder mellem det, der 

optager mennesket i dag, og det, som 

optog mennesket for århundreder si-

den.

24/01:  Kærlighed. Anne Lie Stokbro, 

mag.art. i kunsthistorie

31/01:  Tab. Inger Houbak,  

cand.phil. i kunsthistorie

07/02:  Erotik. Anne Lie Stokbro,  

mag.art. i kunsthistorie

14/02:  Glæde. Anne Lie Stokbro, 

mag.art. i kunsthistorie

21/02:  Konflikt. Inger Houbak,  

cand.phil. i kunsthistorie

28/02:  Skønhed. Inger Houbak,  

cand.phil. i kunsthistorie

” Kunst er et sprog. At lære dette ”sprog” beriger 
betragteren med et væld af nuancer, referencer og 
indsigter. Kunstformidling handler om at undervise 
i kunstens sprog og give betragteren redskaber til 
at åbne de enkelte kunstværker, hvis betydning blot 
lever og antager nyt liv i mødet med en betragter.”

Inger Houbak
Cand.phil i kunsthistorie
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https://fuau.dk/emdrup/program/kunst-arkitektur-og-design/vestens-arkitekturhistorie-kort-fortalt-1812-016.aspx
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Litteratur, film
og musik

Vi læser bøger, ser film, går i teateret,  ser ope-
raer eller balletforestillinger. Her får vi fortæl-
linger, og netop gennem fortællingerne bliver 
vi klogere på os selv og verden omkring os.

https://fuau.dk/emdrup/program/litteratur-film-og-musik.aspx?so=0


Digtere i verdensklasse

Dato og tid: 18/4, 8 tirsdage  
kl. 17.15-19.00
Pris: 830 kr., studerende 560 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Poesien har til alle tider bidraget med 

tankevækkende erkendelsesprocesser 

og fornyende sprog- arbejde. Den for-

fører os og sætter med spidse formule-

ringer ord på svært begribelige erfarin-

ger. Alligevel er det de færreste af os, 

der læser digte – og de digte, man har 

læst, har måske virket fremmede og 

uforståelige. Bliv præsenteret for nogle 

af de allerstørste digtere gennem tiden.

18/04: William Wordsworth.  
Jan Rosiek, professor i dansk, 

Københavns Universitet

25/04: Friedrich Hölderlin.  
Jørn Erslev Andersen,  

lektor i æstetik og kultur,  

Aarhus Universitet

02/05: Johann Wolfgang von Goethe. 
Per Øhrgaard, professor emer-

itus i tysk sprog og litteratur, 

Copenhagen Business School

09/05: Charles Baudelaire. Steen 

Bille Jørgensen, lektor i fransk, 

Aarhus Universitet

16/05: Emily Dickinson. Bente Clod, 

oversætter

23/05: William Butler Yeats. Claus 

Schatz-Jakobsen, lektor i 

engelsk, Syddansk Universitet

30/05: Rainer Marie Rilke. Søren R. 

Fauth, professor MSO i tysk, 

Aarhus Universitet

06/06: T.S. Eliot. Jan Rosiek,  

professor i dansk, Københavns 

Universitet

Wagners operaunivers

Dato og tid: 29-30/4, 1 weekend  
kl. 10.00-14.00
Pris: 450 kr., studerende 310 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Underviser: Leif V.S. Balthzersen,  
mag.art. i musikvidenskab

Richard Wagner blev en banebrydende 

skikkelse i musikhistorien. Hans 

enestående operaer strækker sig 

over en lang udviklingsperiode, og de 

er en verden for sig. Værkerne er på 

spilleplanerne hele verden over, for 

Wagner er en mester i dramatik, his-

toriefortælling, inderlighed og store 

følelser. På denne temaweekend får du 

en introduktion til centrale elementer 

fra Wagners helt særlige musikalske 

univers.

Tre af Shakespeares bedste

Dato og tid: 10/8, 1 torsdag  
kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Underviser: Niels Brunse, oversætter af 
Shakespeare til dansk

I denne forelæsning vil vi sætte fokus 

på William Shakespeare og hans me-

sterlige værker. Interesserer du dig for 

Shakespeare men mangler en intro-

duktion til hans fantastiske teaterstyk-

ker? Så er denne dag helt sikkert noget 

for dig. Kom til en lærerig dag, og bliv 

klogere på en af den vestlige litteratur-

histories største sprogekvilibrister.

10.00:  Introduktion 
10.20:  ’Kong Lear’
12.30:  ’En skærsommernatsdrøm’ 
14.20:  ’Hamlet’

Johannes V. Jensens ’Kongens fald’

Dato og tid: 4/9, 4 mandage kl. 17.15-19.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, Tuborgvej 164
Underviser: Anders Østergaard, ekstern lektor i litteratur, 
Københavns Universitet

Johannes V. Jensens ’Kongens fald’ er en fascinerende 

roman, der tåler mange genlæsninger. I 1999 valgte både 

Politikens og Berlingskes læsere den som det 20. århund-

redes bedste danske roman. Fagfolk bliver ved at skrive 

om den, forfattere refererer til den og læserne slipper den 

ikke. Hvad står der i bogen? Hvad er det, der fascinerer og 

evt. irriterer? Hen over fire aftener vil vi gå i dybden med 

romanen. 

Aktuelle danske bestsellers – med kant

Dato og tid: 5/9, 6 tirsdage kl. 17.30-19.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, Tuborgvej 164

Grav et spadestik dybere ned i dansk litteraturs aktuelle 

bestsellers med ’kant’. De tager fat på livets store spørgs-

mål på en vedkommende og udfordrende måde. Bøgernes 

dramaer udspiller sig både i de nære og hverdagslige rela-

tioner og på krigens internationale skueplads. Tonelejerne 

spænder vidt fra vemodige skildringer af stille eksistenser, 

gennem skarpe sansninger og refleksioner til voldsomme 

udladninger og grænseoverskridende erfaringer. 

05/09:  ’Erindring om kærligheden’ af Kirsten Thorup. 
Marie Louise Kjølbye, mag.art. og anmelder ved 

Dagbladet Information

12/09:  ’En ny tid’ af Ida Jessen. Henriette Bacher Lind, 

sognepræst og anmelder

19/09:  ’Afgrunden’ af Kim Leine. Klaus Rothstein,  

litteraturkritiker, redaktør og studievært

26/09:  ’En hårnål klemt inde bag panelet’ af Søren Ulrik 
Thomsen. Erik Skyum-Nielsen, lektor i nordisk 

litteratur, Københavns Universitet

03/10:  ’Hvis det er’ af Helle Helle. Mai Misfeldt,  

cand.mag. i litteraturhistorie og anmelder

10/10:  ’Folkets skønhed’ af Merete Pryds Helle. Mai 

Misfeldt, cand.mag. i litteraturhistorie og anmelder

” Småt er godt, mente de toneangivende 
danske forfattere i 1900’erne. Men hvorfor 
egentlig det? Hvorfor gik prosaen 
på skrump, og hvad kunne de nye ofte 
demonstrativt korte former?”

Erik Skyum-Nielsen
Lektor i dansk, Københavns Universitet
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https://fuau.dk/emdrup/program/litteratur-film-og-musik/digtere-i-verdensklasse-1712-180.aspx
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Nye vinkler på Murakamis 
forfatterskab

Dato og tid: 5/9, 5 tirsdage kl. 19.45-21.30
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164
Tilrettelægger: Mette Holm, oversætter af Muraka-
mi til dansk 

Murakami forundrer og tryllebinder læsere ver-

den over. På trods af hans værkers kompleksitet 

formår han igen og igen at skabe fascinerende 

læseoplevelser, der lokker os ind i en magisk 

verden, vi ikke har lyst til at forlade igen. Trods 

den umiddelbare indlevelse kunne mange af os 

nok alligevel bruge en nøgle til at forstå, hvad 

det egentlig er, vi oplever, når vi læser Murakami. 

For hvad betyder det, at de værker, vi læser på 

dansk, er oversat fra en anden sprogtradition? 

Og hvordan oversætter man de magiske ord til 

et helt andet medium – filmen? Kom dybere ind 

i Murakamis verden. Uanset om du er Muraka-

mi-veteran eller først lige har ladet dig betage af 

hans forunderlige verdener, vil forelæsningsræk-

ken være en øjenåbner til og en vej dybere ind i 

et særpræget og fortryllende forfatterskab.

05/09:  Introduktion til forfatterskabet og 
det nye værk ’Killing Commendatore’ 
(2018). Mette Holm, oversætter og cand.

mag. i japansk

12/09:  Musikken i forfatterskabet og over-
sættelsen af det. Mette Holm,  

oversætter og cand.mag. i japansk

19/09:  Ungdomskærlighed og trekantsdra-
maer. Annette Thorsen Vilslev, ph.d. i 

moderne japansk litteratur og litterat

26/09:  ’Norwegian Wood’ – fra roman til film. 
Nitesh Anjaan, filminstruktør og  

romanforfatter

03/10:  Den lille usynlige fugl der hver dag 
trækker verden op. En læsning af 
’Trækopfuglens krønike’. Anne Valbjørn 

Odgaard, cand.mag. i litteraturhistorie 

og religionsvidenskab

Russiske romaner

Dato og tid: 23/10, 6 mandage kl. 19.30-21.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup,  
Tuborgvej 164

Tolstoj, Dostojevskij, Belyj, Bulgakov og Paster-

nak. Alle er de vigtige og berømte navne inden 

for den russiske litteraturhistorie. Men hvem var 

disse forfattere, hvad kendetegnede den tid, de 

levede i, og hvad gør netop deres værker unikke? 

Forløbet giver dig en introduktion til russisk kul-

tur, russisk litteraturhistorie og selve begrebet 

”den klassiske russiske roman”. Derefter overla-

des scenen til en række af de vigtigste værker 

gennem Ruslands litteraturhistorie såsom ’Krig 

og fred’, ’Doktor Zjivago’ mm. Kom og bliv grebet 

af de fascinerende russiske klassikere, når eks-

perterne giver overblik, guider igennem vanske-

lighederne og svarer på de spørgsmål, du altid 

har ønsket at stille. 

23/10:  Introduktion til russisk litteratur.  
Tine Roesen, lektor i russisk,  

Københavns Universitet

30/10:  Lev Tolstoj: ’Krig og fred’ og ’Anna  
Karenina’. Mette Dalsgaard, ph.d. i 

russisk litteratur og oversætter

06/11:  F.M. Dostojevskij: ’Dobbeltgængeren’, 
’Det døde hus’ og ’Forbrydelse og 
straf’. Tine Roesen, lektor i russisk, 

Københavns Universitet

13/11:  Andrej Belyj: ’Petersborg’. Jesper Ny-

eng, cand.mag. i russisk sprog og kultur

20/11:  Mikhail Bulgakov: ’Mesteren og  
Margarita’. Jesper Nyeng, cand.mag. i 

russisk sprog og kultur

27/11:  Boris Pasternak: ’Doktor Zjivago’. 
Mette Dalsgaard, ph.d. i russisk litteratur 

og oversætter

Værker i verdensklasse

Dato og tid: 24/10, 5 tirsdage  
kl. 17.15-19.00
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164

Mens de fleste værker går i glemmebo-

gen, viser andre sig særligt holdbare. 

Hvorfor? Fordi de er i en klasse for sig. 

Den slags litteratur kan du blive kloge-

re på i denne forelæsningsrække, hvor 

vi tager fat på fem forskellige værker 

og forsøger at pege på, hvad det er, der 

gør dem så gode. 

24/10:  Thomas Mann – ’Døden i Ve-
nedig’ (1912). Henrik Stampe 

Lund, ph.d. i litteraturviden-

skab og chefkonsulent på  

Det Juridiske Fakultet,  

Københavns Universitet

31/10:  Franz Kafka – ’Processen’ 
(1914). Moritz Schramm, lektor 

i tysk historie og kultur,  

Syddansk Universitet

07/11:  F. Scott Fitzgerald – ’Den 
store Gatsby’ (1925). Michael 

Bach Henriksen, kulturredak-

tør på Kristeligt Dagblad

14/11:  Virginia Woolf – ’Til Fyret’ 
(1927). Steen Klitgård Povlsen, 

lektor i litteraturhistorie,  

Aarhus Universitet

21/11:  Ernest Hemingway – ’Solen 
går sin gang’ (1926). Bo Tao 

Michaëlis, mag.art. i litteratur-

videnskab og kulturanmelder 

for Politiken
Få inspiration  
til nye 
læseoplevelser
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Franske operaperler i 
1800-tallet

Dato og tid: 24/10, 6 tirsdage  
kl. 19.45-21.30
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Undervisere: Lilo Sørensen, cand.mag. 
i musik- og teatervidenskab og Thomas 
Milholt, cand.mag. og journalist med 
speciale i opera og jazz

I Frankrig har publikum oplevet en gren 

af den europæiske operatradition, som 

især har knyttet sig til landets politiske 

og kulturelle historie. Forløbet bevæ-

ger sig fra Solkongen Ludvig d. 14.s hof 

i Versailles og fortsætter via 1700-tal-

lets oplysningstid til 1800-tallets ro-

mantik. Alle den tids franske operaper-

ler bliver præsenteret på DVD i vores 

tids bedste indspilninger.

Game of Thrones

Dato og tid: 24/10, 1 tirsdag kl. 17.30-21.30
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Pris inkl. bog: 460 kr., studerende 360 kr. (bog værdi 248 kr.)
Sted: København, AU Campus Emdrup, Tuborgvej 164
Underviser: Steen Beck, lektor i uddannelsesvidenskab, 
Syddansk Universitet

Tv-serien ’Game of Thrones’ har taget verden med storm. 

Vi skiftevis elsker og afskyr seriens hovedpersoner. Fortæl-

lingerne går på tværs af Westeros, og det komplekse per-

songalleri giver serien dybde. Men hvorfor er GOT blevet et 

globalt hit? Hvorfor dør så mange mennesker i serien? Og 

hvad er fortællingens politiske budskab? Kom lidt tættere 

på tv-serien ’Game of Thrones’.

Fra swing til frihed – jazzens evolution

Dato og tid: 29/10, 1 søndag kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, Tuborgvej 164
Underviser: Jakob Thorkild Overgaard, cand.mag., musiker 
og forfatter

Jazzens musikhistorie er klangligt meget veldokumenteret. 

Der findes en lang række stilarter og en lang række ho-

vedpersoner, som sammen med deres nøglealbums rager 

op i jazzhistorien, og som har dannet skole for eftertiden. 

Forelæsningen tager udgangspunkt i jazzhistorien som én 

lang udviklingshistorie. Oplev, gennem musik og ord, den 

kronologisk klanglige stilhistorie. 

H.C. Andersens forfatterskab

Dato og tid: 5/11, 1 søndag  
kl. 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: København, AU Campus Emdrup, 
Tuborgvej 164
Underviser: Jacob Bøggild, professor 
MSO med H.C. Andersen som særligt 
område, Syddansk Universitet

Søndagens forelæsning griber fat i tre 

centrale kendetegn i H.C. Andersens 

forfatterskab. 1) Det stilistiske og ara-

besken som en nøgle til sammenhæn-

gen i H.C. Andersens eventyr og histo-

rier.  2) ’Skyggen’ og hvorfor dette er 

H. C. Andersens måske mest fortolkede 

historie,, og 3) H.C. Andersens eget 

genrepåfund, tingseventyrene. 

Den amerikansk jazzmusiker Louis Armstrong 
(1901 –1971) er en af jazzmusikkens største 
navne, og hans spillestil havde stor indflydel-
se på jazzens udvikling fra 1920’erne og frem.   
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REFORMATION

95 teser – 500 år  
I 2017 er det 500 år siden, Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren 
i Wittenberg. Folkeuniversitetet markerer Reformationsjubilæet med lands-
dækkende og regionale projekter, der sætter fokus på Reformationens sam-
fundsmæssige side, og hvad den betyder for os i dag. Jubilæet markeres over 
hele landet i 2017.

REFORMATIONSJUBILÆET
www.luther2017.dk

1517-2017

Logo, Maja Lisa Engelhardt

89342_reformationsjubilæum_plakat_.indd   1 21-01-2012   10:41:10

PRÆSIDIET FOR 
REFORMATIONSJUBILÆET 
I DANMARK

Historisk Talkshow med Luther 

Dato og tid: 20/10 (premiere) og 21/10 kl. 20.00-22.00
Pris: 75 kr.
Sted: Den Sorte Diamant, Det Kongelige Bibliotek, Dronningesalen, 
Søren Kierkegaards Plads 1 

’Her er dit liv, Luther!’ Mød Martin Luther, når han er aftenens 
gæst i et talkshow, der går helt tæt på Reformationens hoved-
person. Deadlinevært Niels Krause-Kjær interviewer Luther, der 
levendegøres af skuespiller Bjarne Henriksen. I første akt sidder 
reformatoren i den varme stol. Han konfronteres med sine egne 
udtalelser, handlinger og holdninger og indvier os i, hvad der var 
med til at præge hans tid, tanker og liv. Vi skal møde hans nærme-
ste venner, mest prominente fjender og ikke mindst hans slagkraf-
tige kone, Katharina. I anden akt lægges Luther tilbage i graven 
og forskere går på scenen og giver os perspektiv på, hvad vi lige 
har oplevet. Vi skal møde lektor i religionsvidenskab, Marie Vejrup 
Nielsen, som analyserer, hvordan Luther bruges i politik og popu-
lærkultur i dag og lektor i historie Louise Kallestrup, der sætter 
os ind i, hvordan Luthers tanker kom til Danmark og forandrede 
vores samfund. Billetsalget åbner i foråret 2017



JUBILÆUMSGUDSTJENESTE I AARHUS DOMKIRKE

Dato og tid: 27/10 2017 kl. 10.00
Pris: Gratis
Sted: Aarhus Domkirke, Skt. Clemens Kirke, Store Torv, 8000 Aarhus C

Reformationsjubilæet markeres med en helt unik gudstjeneste i Aarhus 

Domkirke. Med udgangspunkt i Luthers opgør genfortolkes arven i nuti-

den. Gudstjenesten begynder på latin med senmiddelalderlig formesse. 

Reformationens forandringer bliver dermed tydelige, når ordet og sangen 

gradvist slår over i modersmålet og gudstjenesten bliver tilgængelig for 

alle. Undervejs bliver det historiske bånd mellem Aarhus Katedralskole 

og Aarhus Domkirke markeret med et stort fælleskor. Der vil også være 

premiere på 95 nye teser for fremtiden og en helt ny salme. Prædikant er 

biskop Henrik Wigh-Poulsen.

VIDENSFESTIVAL

Dato og tid: 31/10 2017 kl. 16.00-24.00
Pris: 0-75kr. 
Sted: På og omkring Bispetorv, Aarhus

På selve dagen for 500-året for Luthers teser og Reformationens begyn-

delse markeres jubilæet omkring Bispetorv i Aarhus med en vidensfe-

stival, hvor torvet og de omkringliggende bygninger forvandles til sce-

ner for helt nye fortolkninger af Reformationen. Tag bl.a. til ’Historisk 

Talkshow’ med skuespiller Bjarne Henriksen i rollen som Martin Luther, 

oplev videoinstallation af Hotel Pro Forma på Bispetorvet, gå til koncert 

og fællessang, vær med til forskershowet ’Reformationen Live’, mød den 

anerkendte artist Lucas de Man i ’De Man in Europe’ og bliv inspireret af 

tankevækkende samtaler, foredrag og debatter.

Hvis du kunne ændre én ting i verden, hvad skulle det så være? Folkeuniversitetet, 
Aarhus Universitet og Aarhus Domkirke sætter fokus på Reformationen som 
kulturhistorisk begivenhed gennem Aarhus2017 projektet, Rethink Reformation. 
Bliv inspireret af Luther og gentænk din verden anno 2017. 

VIDENSKABELIG KONFERENCE

Dato og tid: 1/11-3/11 2017, fra 9.30-17.00
Pris: Oplyses ved tilmelding. Tilmelding: conferences.au.dk/rr2017/
Sted: Aulaen, Aarhus Universitet

Efter vidensfestivalen på Bispetorv er Aarhus Universitet vært for en 

international konference om Reformationens indflydelse på europæisk 

historie og nutidens samfund. Denne tredages konference tager Refor-

mationens gentænkning af Gud, staten og individet som anledning til at 

adressere de spørgsmål, som netop nu udfordrer vores syn på samfund 

og tilværelse. Konferencen har deltagelse af et bredt felt af store inter-

nationalt anerkendte forskere og er åben for alle der er optagede af de 

spørgsmål, som præger aktuel forskning i spændingsfeltet mellem histo-

risk viden og aktuelle udfordringer.

RETHINK
REFORMATION
 RR2017
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Torsdag 15/6

LYNTESER OM MORAL OG PRÆSTATIONSSAMFUND

Tid: 16.30-17.30. Sted: Folkekirken.dk’s telt på Cirkuspladsen.

Lektor i teologi, Bo Kristian Holm, gør os klogere på afladshandel, mo-

ral og det 21. århundredes præstationssamfund, mens retoriker Jesper 

Troels Jensen hjælper os med at formulere nye teser om samfundsmoral i 

fremtiden. Samtalen guides af det spritnye samtalespil, LynTeser, som er 

udviklet af KlodsHans for Viderekomne.

Fredag 16/6

LYNPANEL – ALT HVAD DU BØR VIDE OM 
REFORMATIONEN 

Tid: 11.00-12.00. Sted: Væveloftet på Allinge Bibliotek.

95 teser – 500 år. Med Luthers Reformations jubilæum, er der udbrudt 

ilter debat om, hvad vi skylder Luther. Få en lyn-appetitvækker til Re-

formationens vigtigste temaer og bliv helt skarp på, hvorfor den betyder 

noget i dag med 4 reformationseksperter.

SAMTALESALON – LYNTESER OM FAMILIEFORMER 
OG KØNSROLLER

Tid: 16.30-17.30. Sted: Folkekirken.dk’s telt på Cirkuspladsen.

Lektor i historie, Nina Koefoed, gør os klogere på, hvordan Reformationen 

satte familien i centrum, som samfundets vigtigste institution, og hvad 

det har betydet for kønsrollemønstrene i Danmark. Bagefter hjælper re-

toriker Jesper Troels Jensen os med at formulere nye teser om familie, 

køn og samliv i fremtiden. Samtalen guides af det spritnye samtalespil, 

LynTeser, som er udviklet af KlodsHans for Viderekomne.

FOLKEMØDET PÅ 
BORNHOLM 2017
Bliv oplyst på Solskinsøen. Til Folkemødet på Bornholm mødes borgere, politikere og  
organisationer i uformelle rammer til politisk festival. Med afsæt i klippefast viden fra 
forskningens verden er Folkeuniversitetet igen i år med til at kvalificere den politiske debat.

I år tager vi på Folkemødet med Reformationen som 
tema og med aktiviteter spredt ud over hele pladsen. 
Oplev skarpe debatter i øjenhøjde og deltag i samtaler 
om Danmarks fremtid, når forskere fra hele landet sætter 
den nyeste viden om Reformationen og dens samfunds-
mæssige konsekvenser i tale. 

Få perspektiver på alt lige fra familiestrukturer og køns-
roller, individ, fællesskab og individualisme til velfærds-
stat og moral i det 21. århundrede. Få mulighed for at 
deltage i det spritnye samtalespil LynTeser, og vær med 
til at nedfælde dine visioner for fremtiden.

HISTORIENS VENDEPUNKT  
– 4 SKARPE OM REFORMATIONEN

Tid: 19.30-20.30. Sted: Aarhus Universitets forskningsskib Aurora  
i Allinge Havn.

95 teser – 500 år. I 2017 har reformationen jubilæum. Derfor skal vi se 

nærmere på om og hvorfor den stadig betyder noget for os i dag. Få 4 

skarpe bud på, hvad det vigtigste ved Reformationen er, når 4 forskere 

får hver 10 minutter til give deres bud på den vigtigste reformations-

ændring af dem alle. Og vær med til at afgøre, hvilken forsker, der har 

argumenteret bedst for sin sag, når vi stemmer om, hvilken reformations-

vending der for alvor var historiens vendepunkt?

Lørdag 17/6

SAMTALESALON – LYNTESER OM FÆLLESSKAB  
OG VELFÆRDSSTAT

Tid: 16.30-17.30. Sted: Folkekirken.dk’s telt på Cirkuspladsen.

Professor i socialpolitik, Jørn Henrik Petersen, gør os klogere på vel-

færdsstatens rødder, mens retoriker Jesper Troels Jensen hjælper os med 

at formulere nye teser om dens fremtid. Samtalen guides af det sprit nye 

samtalespil, LynTeser, som er udviklet af KlodsHans for Viderekomne.

Læs mere og tilmeld dig på  
reformation.fuau.dk
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Praktiske  
oplysninger

Programrådet

Programrådet består af styrelsens 

medlemmer, forskere og fagpersoner 

primært fra Aarhus Universitet og fra 

Aarhus’ kulturinstitutioner.

Styrelsen

Pressechef Anders Correll / prodekan 

Anne Marie Pahuus / lektor Bertel Ny-

gaard / institutleder Claus Holm / chef-

konsulent Jens Holbech / lektor Kirstine 

Helboe Johansen / institutleder Kristjar 

Skajaa / professor Lars Østergaard / lektor 

Mette Skak / lektor Noe Munck (formand) 

/ professor Ole Bækgaard Nielsen / lektor 

Rikke Louise Meyer / head of national con-

servation WWF Susanne Amsinck / chef 

for DR nyheder Ulrik Haagerup.

Forskere og fagpersoner fra  
Aarhus Universitet

Professor Andreas Roepstorff / lektor Ane 

Hejlskov Larsen / prodekan Anne Marie Pahuus 

/ projektleder Anne Sørensen / lektor Birte Poul-

sen / professor Bjarne Møller-Madsen / professor 

Bo Christensen /  lektor Carsten Bagge Laustsen 

/ professor Carsten Obel / professor Christian 

Bjørnskov / lektor Christian Waldstrøm / infor-

mationsleder Claus Bo Andreasen / professor 

Derek Beach / lektor Egon Noe / professor Finn 

Frandsen / lektor Hans Kjeldsen / lektor Henrik 

Birkedal / lektor Jakob Isak Nielsen / forsknings-

leder Jens Bennedsen / adjunkt Karina Lykke 

Grand / professor Kim Halskov / lektor Kristian 

Hvidtfelt Nielsen / studieleder Lars Kiel Bertel-

sen / adjungeret professor Lene Vase / lektor 

Mads Krogh / professor MSO Mads Rosendahl 

Thomsen / lektor Marie Vejrup Nielsen / lektor 

Martijn van Beek / lektor Michael Böss / adjunkt 

Mikkel Thelle / lektor Mikkel Thorup / docent Ole 

Høiris / lektor Ole Lauridsen / lektor Ole Sonne 

/ lektor Per Stounbjerg / udviklingschef Pernille 

Kallehave / seniorforsker Peter Bondo Christen-

sen/ lektor Peter K.A. Jensen / professor Peter 

Krøjgaard / professor Philipp Schröder / chef for 

kommunikation og presse Svend Aage Mogen-

sen / professor Søren Fauth / institutleder Tho-

mas Toftegaard / lektor Tinna Stevnsner / pro-

fessor Tobias Wang / professor Uffe Juul Jensen 

/ professor Verner Møller.

.

Fagpersoner fra andre uddannelses- 
og kulturinstitutioner

Museumsinspektør Annette Damm, Moesgård 

Museum / museumsdirektør Bo Skaarup, Na-

turhistorisk Museum i Aarhus / forlagsdirektør 

Carsten Fenger-Grøndahl, Aarhus Universitets-

forlag / redaktør Christian Adamsen, Skalk / 

museumsinspektør Connie Jantzen, Den Gamle 

By / presseansvarlig Dan Hansen, Danmarks 

Medie- og Journalisthøjskole / museumsinspek-

tør Hanne Teglhus, Steno Museet / sognepræst 

Henrik Grøndahl Lund, Aarhus Domkirke / for-

midlingschef Iben Østerbye, Herning Biblioteker-

ne / museumsinspektør Jeanette Varberg, Moes-

gaard Museum / institutleder Jørgen Rasmussen, 

Arkitektskolen / museumsleder Merete Ipsen, 

Kvindemuseet / kulturredaktør Michael Bach 

Henriksen, Kristeligt Dagblad / direktør Peter C. 

Kjærgaard, Statens Naturhistoriske Museum / 

videncenterchef Peter Yding Brunbech, Nationalt 

Videncenter for Historie- og Kulturarvsformid-

ling / stadsarkivar Søren Bitsch Christensen, Aar-

hus Stadsarkiv / museumsdirektør Thomas Bloch 

Ravn, Den Gamle By / seniorforsker Thomas 

Secher Jensen, Naturhistorisk Museum i Aarhus. 
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Sekretariatet 

Folkeuniversitetet, lok. 05.182 

Inge Lehmanns Gade 10, 5. sal

8000 Aarhus C

www.fuau.dk 

8843 8000 

Åbningstider

Mandag-fredag  

kl. 10.00-15.00

Undervisningssted

Folkeuniversitetet i Emdrup

Tuborgvej 164

2400 København NV

Tilmelding 

Tilmeld dig på hjemme- 

siden fuau.dk, og betal med 

Dankort, Visa-Dankort, Ma-

stercard, Visa Electron eller 

Danske Bank netbetaling. 

Firmabetaling på EAN eller 

faktura.

S

P

Emdrupvej

Mod Farum

Mod København

Emdrup station
Linje A

Lersø Parkallé

Tuborgvej

Hovedindgang

Indgang

Stisystem

Busser

21

21

21

21

42
43

185

185

42
43

42
43

42
43

P

P

P

P

D

C

B A

X

Folkeuniversitetets 
sekretariat

Rektor Sten Tiedemann / program- 

og kommunikationschef Marie Kruse 

Larsen / redaktør Louise Højbjerg Ja-

cobsen / redaktør Anne Marie Støv-

ring Sørensen (barsel) / redaktør 

Mette Grønborg Poulsen / redaktør 

Joakim Quorp Matthiesen / redak-

tør Lærke Sofie Glerup Hansen / re-

daktør Lotte Vestergård Melsen /  

redaktør Jonas Sloth / programmed-

arbejdere: Kasper Dam Nielsen / Julie 

Harboe / Helena Lange / Jørgen Ve-

stergård Lind / Kathrine Terkildsen / 

festivalchef Hanne Lundgren Nielsen 

/ projektleder Sofie Frøkjær Justesen / 

projektleder Johanne Greibe Andersen 

/ projektleder Anne Engedal / festival-

medarbejdere: Marie Kjølhede / Mette 

Nyman Kvist / Henriette Pagh Mathia-

sen / Sissel Worm Glass / økonomi- og 

administrationschef Randi Dahlin / as-

sistent Martin Kristiansen / receptio-

nist Tinna Louise Hansen.

Linje B

Studierabat

På udvalgte hold gives der rabat til studerende, som er berettiget til 

SU. Oplys uddannelsessted og årskortnummer/CPR-nr. på hjemmesi-

den. Husk studiekort første undervisningsgang.

Forbehold

Folkeuniversitetet forbeholder sig ret til ændring af underviser, loka-

le, dato og tidspunkt. Sådanne ændringer giver ikke ret til refusion af  

betalingen.

Afmelding

Hvis du fortryder, kan du få det indbetalte beløb refunderet fratrukket 

ekspeditionsgebyr på 120 kr. Afmelding skal ske senest 14 dage før  

holdstart. Tilmelding til rejser og ekskursioner er bindende, og depositum  

refunderes ikke. 

Fotos og illustrationer

Med mindre andet er angivet, stammer billedmateriale fra 

billeddata baserne Stock.xchng, iStockphoto.com, Shutterstock og 

WikiMedia samt fra samarbejdspartnere. Fotos af forskere: Mont-

gomery.dk. Layout og grafik: OddFischlein. 

Bøger, noter og slides

Til forløb, hvor bøger er inkluderet, udleveres bogen første undervis-

ningsgang. Slides og undervisningsnoter er ikke inkluderet i prisen, 

og de kan ikke forventes fremskaffet og udleveret.
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