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Programredaktion
Marie Kruse Larsen. Programchef og redaktør for religion og filosofi 

Louise Højbjerg Jacobsen. Redaktør for arkæologi og historie 

samt kunst, arkitektur og design

Mette Grønborg Poulsen. Redaktør for organisation, ledelse og 

kommunikation samt litteratur, film og musik

Lærke Sofie Glerup Hansen. Redaktør for psykologi, sundhed og pædagogik

Lotte Vestergård Melsen. Redaktør for naturvidenskab og teknologi

Joakim Quorp Matthiesen. Redaktør for samfund og verden

Programmedarbejdere: Jonas Sloth, Kasper Dam Nielsen, Julie Harboe, 

Helena Lange, Jørgen Vestergård Lind, Kathrine Therkildsen

FORORD

Gode samtaler beriger dagligdagen. De bidrager til, at vi kan forstå os selv 

som mennesker. For det er en glæde og en gave at tale med andre mennesker 

om noget af betydning. Hvis ikke man opsøger sådanne samtaler, så sker det 

sjældent af sig selv.

 

Kendetegnende for deltagerne i de gode samtaler er, at de er nysgerrige, vi-

debegærlige og vidende. Og når du læser dette forord til Folkeuniversitetets 

program, så er det vores gæt, at denne karakteristik også gælder dig. Du kun-

ne være den begavede borddame, den nysgerrige nabo, den historieinteres-

serede onkel eller den person, vi ellers møder til en stimulerende samtale. Det 

kunne endda være, at vi mødes på Folkeuniversitetet, hvor vi dyrker vores 

fælles interesser.

 

Samtaler, hvor man udveksler viden, og hvor man bliver klogere i selskab med 

et andet menneske, er meget værd. Vi håber, at du vil få sådanne samtaler 

med andre deltagere på Folkeuniversitetet, og vi håber den viden, du får af 

forelæserne, vil danne grundlag for berigende samtaler med mennesker, du 

fremover møder.

 

Vi glæder os til at se dig på Folkeuniversitetet.

Samtalen er vigtig
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INDHOLD

Få nyhederne først
Tilmeld dig Folkeuniversitetets nyhedsbrev på 

fuau.dk og følg med på facebook.com/fuemdrup

Programmet er udgivet af:
Folkeuniversitetet i Emdrup

8843 8000

info@fuau.dk

Tilmeld dig nu
Tilmeld dig forelæsningsrækker
www.fuau.dk 

8843 8000

Find forelæsningsstedet
Aarhus Universitet, Campus Emdrup

Bygning D

Tuborgvej 164

2400 København NV

Vi deler rundhåndet ud af viden på Folkeuniversitetet. Vi serverer det nyeste fra forsknin-

gens verden. Og gør det sjovt at blive klogere.

 

Dyrk dine interesser, få opfrisket din baggrundsviden og oplev nye perspektiver på dig 

selv og verden omkring dig. På Folkeuniversitetet kan du møde forskere og eksperter i 

øjenhøjde, som stiller skarpt på den nyeste udvikling inden for deres forskningsområde 

og fortæller engageret om det, de er opslugt af.

 

Folkeuniversitetet har eksisteret siden 1898, og har altid haft det samme mål, nemlig at 

viden skal deles, debatteres og diskuteres. På Folkeuniversitetet kan du blive klogere på 

vores samfund, på dit helbred og på dit arbejdsliv. Du kan få nye perspektiver på dit eget 

liv fra historie, filosofi, religion, kunst, psykologi, litteratur og meget andet.

Du kan møde Folkeuniversitetet 80 steder i Danmark. Som det så flot står skrevet i fol-

keoplysningsloven, så skal vi formidle forskningens resultater og metoder og dermed 

styrke demokrati og aktivt medborgerskab. Folkeuniversitetet i Emdrup startede i 2008 

og har siden gjort lige netop det. Gennem snart 10 år har vi været mødested for mere 

end 100.000 deltagere og mange tusin-

de forskere.

 

Brug Folkeuniversitetet, hvis du har lyst 

til at åbne dørene til forskningens fasci-

nerende verden. Her forelæser dygtige 

eksperter, som brænder for deres fag-

område. De glæder sig til at dele deres 

viden med dig.

” Det er vigtigt at have 
kendskab til den verden, 
vi lever i. Det var vigtigt  
i 1898, det er vigtigt i dag. 
Det vil også blive vigtigt i 
fremtiden.” 

Folkeuniversitetet er for alle
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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



Penge

Holdnummer: 1722-118
Dato: 4/9, 4 mandage
Tid: 19.45-21.30
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164

De private banker spiller en nøglerolle 

som skabere af samfundets penge. Nati-

onalbanken 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, beta-

ler vores skat og terminer, betaler med 

Dankort og MobilePay samt shopper på 

nettet. Disse kontopenge styres af ban-

kerne, men næsten ingen forstår hvordan, 

heller ikke økonomer og bankfolk. Der er 

et konstant flow af nye penge ind i sam-

fundets pengemængde og ud af den igen, 

og det er bankerne, der styrer vandhanen. 

Så hvad er det egentlig for noget med 

penge? Og hvad foregår der i en bank? 

Hvor kom pengene fra, da boblen briste-

de under finanskrisen i 2008? Og hvorfor 

så ingen den komme? Hvilke alternativer 

eksisterer der, hvor pengeskabelsen over-

gives til samfundet?

04/09:  Når banker skaber penge  
som tryllestøv. Ib Ravn, facilite-

ringstræner og lektor i organisa-

toriske videnprocesser, Aarhus 

Universitet

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

Hougaard Nielsen, videnskabe-

lig medarbejder, Copenhagen 

Business School

18/09:  Betalingsmiddel eller magtin-
strument. Penge i et idéhisto-
risk perspektiv. Tune Revsgaard 

Nielsen, postgraduate i økono-

misk historie, Lunds Universitet

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

scient.pol.

Verdens diktaturer

Holdnummer: 1722-121
Dato: 5/9, 5 tirsdage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, Tuborgvej 164

Vi hører mange tossede historier om verdens diktatorer. Om 

Kim Jong-un og Robert Mugabe. Men hvordan ser virkelig-

heden egentlig ud i diktaturstaterne? Til trods for, at demo-

kratiet har vundet udbredelse siden den kolde krigs ophør, så 

kan diktatorerne og de autoritære stater stadig findes overalt 

i verden. De autoritære stater er kendetegnet ved, at en lille 

eksklusiv elite udnytter det store flertal i befolkningen. Helt 

fundamentale demokratiske spilleregler såsom frie valg, plura-

lisme og ytrings- og pressefrihed er sat ud af spillet. Tag med 

på en indsigtsfuld rejse til nogle af verdens diktaturer, når en 

række eksperter gør os klogere på, hvad deres baggrund er, og 

hvad status er 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, 

lektor i arabisk- og islamstudier, Aarhus Universitet

19/09:  Castros Cuba. Jan Gustafsson, lektor i latinamerikan-

ske studier, Københavns Universitet

26/09:  Mugabes Zimbabwe. Stig Jensen, lektor i afrikastudi-

er, Københavns Universitet

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

Pierre Bourdieu

Holdnummer: 1722-033
Dato: 5/9, 5 tirsdage
Tid: 19.30-21.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, Tuborgvej 164

Bliv introduceret til Bourdieus vigtigste begreber, når forelæs-

ningsrækken undersøger, hvad det vil sige at tænke – og forske 

– med Bourdieu. Pierre Bourdieu er en af de mest betydnings-

fulde franske sociologer i anden halvdel af det 20. århundrede. 

Hans forskning og begreber inspirerer fortsat forskere inden 

for mange fag. Forelæsningsrækken starter med en præsen-

tation af Bourdieu. Herefter dykker vi ned i forskellige dele af 

Bourdieus forfatterskab og diskuterer, hvordan det kan bruges 

til at forstå vigtige sociale og politiske forhold i Danmark. 

05/09:  Introduktion til Bourdieu. Lisanne Wilken, lektor i 

europastudier, Aarhus Universitet

12/09:  Uddannelse. Lisanne Wilken, lektor i europastudier, 

Aarhus Universitet

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

Aarhus Universitet

26/09:  Klassebegrebet. Gitte Sommer Harrits, lektor i stats-

kundskab, Aarhus Universitet

03/10:  Afslutning og opsamling. Lisanne Wilken, lektor i 

europastudier, Aarhus Universitet

Christiansborg bag facaden

Holdnummer: 1722-034
Dato: 6/9, 5 onsdage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, 
lokale C001 (Indgang fra Tuborgvej 166 for 
gangbesværede), Tuborgvej 164

Mange af os følger med i politik. Vi er 

vidner til politikernes mudderkastning. 

Og vi hører om blokpolitik og nødløgne. 

Om vækst, reformer og personsager. Men 

hvordan fungerer tingene på Christians-

borg egentlig bag facaden? Partigrup-

perne har naturligvis en afgørende rolle 

for, hvad der er på mediernes dagsorden. 

Men i de seneste år har vi også set en 

række sager, der har bragt forholdet mel-

lem ministre og embedsmænd i fokus. 

Og interesseorganisationerne forsøger 

med deres lobbyarbejde ihærdigt at på-

virke de politiske beslutninger, der hvor 

de bliver taget. Samtidig handler politik 

om mennesker. Og derfor kan psykolo-

gien også gøre os klogere på, hvem der 

egentlig bestemmer. Kom bag kulisserne 

på Christiansborg, når landets skarpeste 

forskere ruller tæppet op og stiller skarpt 

på dansk politik.

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

professor MSO i statskundskab, 

Københavns Universitet

13/09:  Magt, ministre og embeds-
mænd. Jørgen Grønnegård 

Christensen, professor  

emeritus i statskundskab,  

Aarhus Universitet

20/09:  Lobbyernes indflydelse i dansk 
politik. Anne Skorkjær Binder-

krantz, professor i statskund-

skab, Aarhus Universitet

27/09:  Psykologi? Politikernes sprog-
brug og vores holdninger. Lene 

Aarøe, lektor i statskundskab, 

Aarhus Universitet

04/10:  Medierne og politikerne.  
Christoffer Green-Pedersen,  

professor i statskundskab,  

Aarhus Universitet
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Vi går i krig

Holdnummer: 1722-031
Dato: 30/9, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164

Danmark har i mange år været involveret 

i egentlige kamphandlinger. Og dansk 

udenrigspolitik er kun blevet mere aktiv 

siden 1990erne. Danske styrker har været 

i Helmand, ved Afrikas Horn og i Libyen 

– og kamp er blevet dagligdag for forsva-

ret. På trods af de store omkostninger er 

væbnet magt blevet en almindelig del af 

Danmarks udenrigspolitik i en sådan grad, 

at udenrigspolitikken i dag kan beskrives 

som militær aktivisme. Men spørgsmålet 

er, hvor meget Danmark har forandret sig 

som følge heraf? Er forskellen på front-

linjen og den hjemlige situation blevet 

mindre? Har Danmark erkendt at være i 

krig, og lært at være i krig? Og hvordan 

ser fremtiden ud for den danske forsvars-

politik? Tre eksperter stiller skarpt på den 

militære aktivisme – både herhjemme og 

ved frontlinjen.

10.00:  Danmark og den militære akti-
visme. Anders Wivel, professor 

MSO, Københavns Universitet

11.45:  Frokostpause
12.30:  Hvorfor er danskerne så krigs-

glade? Peter Viggo Jakobsen, 

lektor i forsvars- og sikkerheds-

politik, Forsvarsakademiet

14.15:  Operation Bøllebank – militær 
aktivisme ved fronten. Lars 

Møller, oberst og forfatter

Sprog og kultur

Holdnummer: 1722-030
Dato: 1/10, 1 søndag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Peter Bakker, lektor i lingvistik, 
Aarhus Universitet

Verdens sprog er vidt forskellige, og alli-

gevel 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 kree-

rer folk i hele verden nye sprog? Dyr kan 

også lære os meget om sprog og kultur, 

selvom deres liv ofte er meget forskellige 

fra vores. Ville vi overhovedet kunne for-

stå en løve, hvis den kunne tale? Tag din 

indre Spørge-Jørgen med og få indsigt i 

en verden af sprog. 

Marokko

Holdnummer: 1722-060
Dato: 1/10, 1 søndag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Saer El-Jaichi, ekstern lektor 
i tværkulturelle studier, Københavns 
Universitet

Marokko er et land i stærke farver med en 

dramatisk og ofte blodig historie. Områ-

det er blevet erobret mange gange, men 

har til tider selv erobret og domineret sine 

naboer. Vi starter med et indblik i det hi-

storiske Marokko og nedslag i væsentlige 

begivenheder, som danner rammen for 

resten af dagen. Vi går tættere på ma-

rokkansk og nordafrikansk tænkning, når 

den islamiske filosofi og politiske teologi 

i Marokko og Nordafrika undersøges. Af-

slutningsvis ser vi nærmere på, hvordan 

Det Arabiske Forår har udspillet sig i Ma-

rokko, og hvilke konsekvenser det har fået 

for landets fremtid. Efter forelæsningerne 

kan du høre mere om rejser til Marokko 

med Viktors Farmor. Læs også mere om 

rejserne på side 59.

10.00:  Det marokkanske kalifat
11.45:  Frokostpause
12.15:  Islamisk filosofi og politisk 

teologi i Marokko og Nordafrika
14.15:  Det Arabiske Forår i Marokko

Tilmeld dig 
på fuau.dk

Tysklands næste kansler

Holdnummer: 1722-390
Dato: 4/9, 1 mandag
Tid: 17.30-19.15
Pris: 150 kr. inkl. et års medlemsskab af Foreningen Europanu. 
Gratis for medlemmer.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174,  
Tuborgvej 164

Den 24. september går tyskerne til valg. Forbundsdagsvalget 

bliver fulgt med stor interesse i hele Europa. Det er særligt 

kampen om kanslerembedet mellem den siddende konser-

vative forbundskansler Angela Merkel og socialdemokratiets 

formand Martin Schulz, der dominerer billedet. Samtidig pres-

ser det nationalkonservative parti Alternative für Deutschland 

de midtersøgende partier med deres hårde linje overfor im-

migration og EU. Der vil være foredrag, samtale og debat på 

programmet, når vi dykker ned i det tyske valg. Foredraget 

er gratis for medlemmer af Foreningen Europanu, men tilmel-

ding er påkrævet.

17.30:  Velkomst og introduktion. Sanne Gram Fadel, 

udlandsredaktør, DR 

17.40:  Tysklands næste kansler og betydningen for Euro-
pa. Moritz Schramm, lektor i tysk historie og kultur, 

Syddansk Universitet

18.15:  Pause 
18.30:  Samtale om valget. Moritz Schramm og Sanne Gram 

Fadel 

18.55:  Spørgsmål og debat 
19.15: Tak for i aften.
 

Foredraget er arrangeret af Folkeuniversitetets nye apoliti-

ske, non-profit og medlemsbaserede forening – Europanu. 

Foreningen har fokus på formidling af forskning inden for 

europæisk politik, kultur, historie og geografi. De 150 kr., ar-

rangementet koster, giver et års medlemskab af foreningen. 

Som medlem får du adgang til foreningens arrangementer og 

rabatter på udvalgte arrangementer ved Folkeuniversitetet i 

Aalborg, Aarhus, Herning, Kolding, Odense og Emdrup. Læs 

mere på fuau.dk

Europanu 
Kom til foredrag med Folkeuniversitetets 
nye forening Europanu. 1-års medlems-
skab koster kun 150 kr. og giver adgang 
til arrangementer og rabatter året rundt.

https://fuau.dk/emdrup/program/samfund-og-verden/vi-gaar-i-krig-1722-031.aspx
https://fuau.dk/emdrup/program/samfund-og-verden/sprog-og-kultur-1722-030.aspx
https://fuau.dk/emdrup/program/samfund-og-verden/marokko-1722-060.aspx
https://fuau.dk/emdrup/
https://fuau.dk/emdrup/
https://fuau.dk/emdrup/program/samfund-og-verden/tysklands-naeste-kansler-emdrup-1722-390.aspx


Forstå din verden

Holdnummer: 1722-032
Dato: 23/10, 7 mandage
Tid: 19.45-21.30
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, Tuborgvej 164

Verden er i konstant bevægelse: Konflikter bliver til krige, 

traktater underskrives og politiske håndtryk udveksles hen 

over bonede gulve. Men hvad er historien bag det, der sker? 

Hvad adskiller de forskellige regioner, og hvilken viden bringer 

os tættere en forståelse af Europa, Mellemøsten, USA, Afrika, 

Latinamerika og Asien? Få stillet skarpt på de konflikter, be-

vægelser og politiske problemstillinger, forskerne mener, er 

vigtigst for at forstå verden i dag.

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

dansk Universitet

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

Udenrigsministeriet

06/11:  Østeuropa og Rusland. Karsten Jakob Møller, senior-

analytiker, 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 Latin-

amerika og globalisering, Aalborg Universitet

04/12:  Europa og EU. Morten Rasmussen, lektor i historie, 

Københavns Universitet

Det høje nord

Holdnummer: 1722-119
Dato: 23/10, 5 mandage
Tid: 19.45-21.30
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 (Indgang fra 
Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164

Det høje nord er spækket med kontraster. Utrolig natur og sær-

egne befolkningsgrupper. Globale klimaspørgsmål og internati-

onal politik. Området rummer det hele. Men hvad er der på spil 

i dag? Kom med bag facaden og hør om de aktuelle samfunds-

mæssige udfordringer og kulturerne højt mod nord. Hør om 

krakket på Island i 2008, om hverdagens udfordringer i Thule 

på Grønland, om samerne og om de storpolitiske konsekvenser 

af klimaændringerne i Arktis. Få også en introduktion til færøsk 

litteratur samt et indblik i færøsk historie. Fem eksperter samler 

trådene og gør dig klogere på det høje nord af i dag.

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 pengespe-
kulanter. 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

Amerikanske tænkere

Holdnummer: 1722-278
Dato: 24/10, 4 tirsdage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 460 kr., studerende 260 kr
Pris inkl. bog: 680 kr., studerende 480 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164

USA fascinerer og forarger. Det lokker 

med sin dynamik, sine mange facetter 

og altid nye måder at gøre ting på. Men 

’Guds eget land’ kan også frastøde. Det 

kan virke uoplyst, nogle gange på græn-

sen til det fladpandede, navlebeskuen-

de selvtilstrækkeligt, ensartet og alt for 

dominerende. På én gang ultramoderne 

og stokkonservativt. Rækken vil give en 

mere dybdegående forståelse for fx USA’s 

udenrigspolitik, race- og slavespørgsmå-

let, USA’s særlige ideologiske traditioner 

og skillelinjer, konflikten mellem den føde-

rale stat og delstaterne, og for den store 

betydning, som kristendom altid har haft 

i USA. Foredragene er baseret på bogen 

’Amerikanske tænkere: 14 intellektuelle 

der ændrede USA’ (Informations Forlag, 

2016), der kan inkluderes i prisen.

24/10:  Introduktion til amerikanske 
tænkere. Astrid Nonbo Ander-

sen, postdoc i erindringspolitik 

og mindekultur, Dansk Institut 

for Internationale Studier

31/10:  De konservative. Niels Bjer-

re-Poulsen, lektor i historie, 

Syddansk Universitet

07/11:  Mumford og de liberale. Casper 

Sylvest, lektor i historie, Syd-

dansk Universitet

14/11:  Richard Rorty og de venstreli-
berale. Hans Henrik Hjermitslev, 

ph.d. i videnskabshistorie, lektor, 

University College Syddanmark

Nye vinkler på Mellemøsten

Holdnummer: 1722-029
Dato: 25/10, 8 onsdage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 860 kr., studerende 460 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, 
lokale C001 (Indgang fra Tuborgvej 166 for 
gangbesværede), Tuborgvej 164

Mellemøsten er et af verdens brænd-

punkter. Det er en kompleks region, hvor 

forskellige kulturer, politiske dagsordener 

og økonomiske betingelser både mødes 

og støder sammen. Islamisk Stat, krigen 

i Syrien, enorme flygtningestrømme, kup 

og demonstrationer har alt sammen præ-

get Mellemøsten i den senere tid. Det 

vidner om en region i opbrud. Men hvor 

er Mellemøsten på vej hen? Det forsøger 

forelæsningsrækken at give nogle bud på 

ved både at se på regionen som helhed 

og de enkelte landes særlige betingelser. 

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 en-
gelsk). 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, folketings-

medlem, mellemøstekspert og 

samfundsdebattør

13/12:  Tyrkiet. Deniz Serinci,  

cand.public. B,  

freelance journalist
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Magteliten – hvordan 423 danskere styrer 
landet

Holdnummer: 1722-120
Dato: 29/10, 1 søndag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i  
cafeområdet, 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 fleste af os tror. 

Det kunne sociologerne Christoph Houman Ellersgaard og An-

ton Grau Larsen konstatere, efter i 4 år at have arbejdet med at 

kortlægge mere end tusind bestyrelser, fonde, udvalg, vl-grup-

per mv., hvor magtfulde mennesker mødes. I deres bog ’Magte-

liten – hvordan 423 danskere styrer landet’ (Politikens Forlag) 

fortæller de os, hvem det er, der trækker i trådene, hvordan de 

gør det og hvem der står udenfor magtens lille klub. Vær med, 

når Folkeuniversitetet inviterer til en weekenddag med forfat-

terne bag de kontroversielle og diskuterede undersøgelser.

Sproget får det glatte lagen! Faste vendinger 
i forandring

Holdnummer: 1722-117
Dato: 4/11, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i  
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Michael Ejstrup, forskningschef i sprog, Danmarks 
Medie- og Journalisthøjskole

Amalie fra Paradise Hotel gør det meget. Journalister og politi-

kere gør det en del, og selv den ikke helt unge generation gør 

det indimellem. Vi ændrer konstant en lille smule på de faste 

vendinger. Nogle mere bevidst end andre. Vi skal se på dan-

skeres kultur i forandring og på, hvordan vi hele tiden sikrer, 

at ordsprog og talemåder passer til den tid, vi skal bruge dem 

i. Vi ser på tekst- og billedeksempler med både talesprogets 

og skriftsprogets spidsfindigheder. Alle kan finde eksempler, 

der enten styrker smilenes størrelse eller får mavesyren til at 

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

Rule, Britannia! Storbritannien 
før og efter Brexit

Holdnummer: 1722-277
Dato: 25/10, 5 onsdage
Tid: 19.45-21.30
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164

Solen går aldrig ned over det britiske im-

perium. Sådan hed det, da Storbritannien 

på sit højeste administrerede en femtedel 

af verdens befolkning. Briterne har for 

mange af os stået som et stærkt forenet 

kongerige, men Brexit har afsløret et 

splittet Storbritannien. Der var ikke blot 

forskel på holdningerne på tværs af alder, 

køn, uddannelse og klasse, men også på 

tværs af de nationer, der udgør Storbri-

tannien. England og Wales ville forlade 

EU og Skotland og Nordirland ville blive. 

Brexit er således kommet til at stå som 

en udfordring for integrationen af natio-

nerne i Storbritannien. En udfordring, der 

yderligere drives frem af nationalisme og 

uafhængighedsbevægelser, som har ført 

til en intern krise. Mød nogle af landets 

skarpeste forskere, der på egen krop har 

erfaret og stadig prøver at forstå dette 

splittede folkefærd, briterne.

25/10:  Brexit i bakspejlet: Stor-
hedsvanvid eller strategisk 
genistreg? Stuart James Ward, 

professor i global historie,  

Københavns Universitet

01/11:  Engelsk identitet: Imperium, 
Storbritannien og Europa. Sara 

Dybris McQuaid, lektor i britisk 

og irsk historie og samfund, 

Aarhus Universitet

08/11:  Irland efter Brexit: Ny dynamik 
i gamle konflikter? Sara Dybris 

McQuaid, lektor i britisk og irsk 

historie og samfund, Aarhus 

Universitet

15/11:  Et valg mellem to Unioner: Skot-
land efter Brexit. Mark Friis Hau, 

ph.d.-studerende i europastudier, 

Aarhus Universitet

22/11:  Hvorfor Wexit? Wales før og 
efter Brexit. Lisanne Wilken, 

lektor i europastudier, Aarhus 

Universitet

De store ideologier

Holdnummer: 1722-256
Dato: 18/11, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Claus Christoffersen, BA i 
filosofi og oldtidskundskab

Frihed, individ og ”enhver er sin egen 

lykkes smed”. Det er ord, der ofte asso-

cieres med et liberalistisk menneskesyn. 

Liberalismens fødsel blev startskuddet 

til store samfundsmæssige forandringer 

i 1700-tallets Europa. Enevælde og adel 

blev skiftet ud med ideologiske tanker, 

der satte individet i centrum. I kølvandet 

på liberalismen fulgte konservatismen 

og socialismen. Tilsammen har de tre 

ideologier haft en enorm betydning for 

eftertidens politiske tænkning og praksis. 

Hør om tankerne – og tænkerne – bag de 

store ideologier og om ideologiernes rolle 

i nutidens politiske landskab. 

10.00:  Liberalismen
11.45:  Frokostpause
12.30:  Konservatismen
14.30:  Socialismen

2017 er det helt store valgår 
i Europas mægtigste lande. 
Den britiske premieremini-
ster Theresa May udskrev 
hastevalg i foråret
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På vej til Japan

Holdnummer: 1812-021
Dato: 23/1, 5 tirsdage
Tid: 19.45-21.30
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164
Tilrettelægger: Mette Holm, oversætter og 
cand.mag. i japansk

Japan er rykket tættere på, og det er ble-

vet lettere at tage dertil. Men en rejse kan 

ændre karakter, hvis man ved noget på 

forhånd. Hvad er japanerne for et folk, og 

hvilken historie bærer de med sig? Hvor-

dan oplever man bedst deres byer, haver 

og huse, og hvad er egentlig baggrunden 

for deres særegne arkitektur? Hvilke bø-

ger kan man læse før rejsen for at få inspi-

ration til alternative oplevelser? Og hvad 

er det for et sprog, vi møder? Kunst er en 

væsentlig del af japansk kultur, så hør om 

både private og offentlige kunstmuseer 

og deres samlinger og historie. Uden mad 

og drikke dur helten ikke, så hør også om 

de mange forskellige typer af mad, spi-

sesteder, 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 rumop-
fattelse. Anders Brix, professor i 

arkitektur, Det Kongelige Danske 

Kunstakademis Skoler for Arki-

tektur, Design og Konservering

06/02:  Historien i Japans nutid. Asger 

Røjle Christensen, journalist og 

forfatter

13/02:  Japans kunstmuseer – kon-
cepter og samlinger. Gunhild 

Borggreen, lektor i kunsthistorie 

og visuel kultur, Københavns 

Universitet

20/02:  Maden på turen. Katrine Klinken, 

kok, mad- og rejseskribent

USA bag facaden

Holdnummer: 1812-078
Dato: 24/1, 7 onsdage
Tid: 19.45-21.30
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164

Den massive dækning af præsidentvalget tilbage i 

2016 bekræfter USA’s vedvarende fascination og do-

minans, og da valget faldt på Donald Trump, sendte 

det chokbølger gennem verden og ikke mindst Euro-

pa. Men hvordan står det i grunden til hos super-

magten på den anden side af Atlanten? Hvilken rolle 

spiller præsidentembedet for den amerikanske nati-

on, og hvordan ser det ud med racespørgsmålet? Og 

hvordan skal vi forstå det bemærkelsesværdige, at 

det er Donald Trump, der har indtaget præsidentpo-

sten? En række af landets førende eksperter sætter 

landet ’over there’ i perspektiv.

24/01:  Det amerikanske præsidentembede fra 
Washington til Trump. Jørn Brøndal, lektor 

i amerikanske studier, Syddansk Universitet

31/01:  Racisme og borgerrettigheder i USA fra 
1865 til Ferguson. Jørn Brøndal, lektor i 

amerikanske studier, Syddansk Universitet

07/02:  Amerikansk udenrigspolitik. Jakob 

Sinding Skött, ph.d. i statskundskab, lektor i 

samfundsfag, Nyborg Gymnasium

14/02:  En nation af forbrugere. Torben Huus 

Larsen, ph.d. i amerikanske studier, lektor i 

engelsk, Nyborg Gymnasium

21/02:  Den 11. september i populærkulturen. 
Thomas Ærvold Bjerre, lektor i amerikanske 

studier, Syddansk Universitet

28/02:  USA som kolonimagt. Sjamme van de 

Voort, forsker, Centre for Research on Cuba, 

University of Nottingham

07/03:  Amerikanerne, demokratiet og Donald 
Trump. Niels Bjerre-Poulsen, lektor i histo-

rie, Syddansk Universitet

Går EU mod sin opløsning?

Holdnummer: 1812-005
Dato: 22/1, 6 mandage
Tid: 19.45-21.30
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 
(Indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), 
Tuborgvej 164
Tilrettelæggelse: Jesper Jespersen, professor i øko-
nomi, Roskilde Universitet og Lars Josephsen, cand.
scient., master of public policy

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 

negative holdning til EU er ikke et isoleret britisk 

fænomen. Den folkelige modvilje mod det europæ-

iske samarbejde er stigende i de fleste EU-lande. 

Modviljen stimuleres formentligt af den manglende 

evne blandt EU-landenes ledere til at finde langsig-

tede løsninger på den økonomiske krise i Sydeuro-

pa, samt på håndtering af den stigende strøm af 

migranter fra Mellemøsten og Afrika. Hertil kommer 

udfordringerne i forhold til et mere indadvendt USA 

og stigende miljø- og klimaproblemer, hvis omfang 

vil forstærkes. Forelæsningsrækken vil belyse en 

række væsentlige årsager til, at det europæiske 

samarbejde 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 nationa-
le socialpolitik: Hvordan hænger det sam-
men? Dorte Sindbjerg Martinsen, professor 

i statskundskab, Københavns Universitet

12/02:  Strømmen af flygtninge og indvandrere: 
Hvad skal EU stille op? Niels Kærgård, pro-

fessor i økonomi, Københavns Universitet

19/02:  Den fælles EU-valuta og den økonomiske 
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 ”  Flygtningekrisen er en kæmpe udfordring 
for EU, men problemerne er for store til, at 
nationalstaterne kan løse dem.”

Niels Kærgård
Professor i økonomi, Københavns Universitet
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Israel og Palæstina

Holdnummer: 1812-017
Dato: 27/1, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164

En stribe land på størrelse med Jylland. 

Det er svært at finde andre områder i 

verden, der rummer så store konflikter 

og kontraster på så lidt plads, som det er 

tilfældet i Israel og Palæstina. Ofte bliver 

konflikten kogt ned til en kamp mellem to 

stridende grupper, men virkeligheden er 

langt mere nuanceret. I Israel lever orto-

dokse jøder med tildækkede kvinder side 

om side med israelske mænd og kvinder 

i jakkesæt. Og det samme gør sig gæl-

dende for palæstinenserne, hvor fx køns-

rollerne også er blevet påvirket af den 

lange konflikt. Få en grundlæggende in-

troduktion til konflikten mellem Israel og 

Palæstina – og bliv klogere på kønsroller 

og forskellige grupperinger i de to lande. 

Efter foredragene kan du høre mere om 

rejser til Israel med Viktors Farmor. Læs 

også mere om rejserne på side 59.

10.00:  Israel og Palæstina i dag.  
Leila Stockmarr, ph.d. i globale- 

og  mellemøststudier, Roskilde 

Universitet

11.45:  Frokostpause
12.30:  En mosaik – det jødiske folk. 

Bjarke Vestesen, journalist, Fyens 

Stiftstidende

14.30:  Kvinder i krydsild. Jesper Peter-

sen, ph.d.-studerende i historie 

og religionsvidenskab, Lunds 

Universitet

Velfærdsstatens udfordringer

Holdnummer: 1812-099
Dato: 19/2, 5 mandage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164

Er velfærdsstaten truet? Følger man den 

politiske debat, er det tydeligt, at der i 

alle politisk ansvarlige partier er en vok-

sende erkendelse af, at det fremover vil 

blive vanskeligt at opretholde velfærds-

staten, som den ser ud i dag. Reformer af 

dagpenge-, kontanthjælp-, SU- og skat-

tesystemet er blandt nogle af de tiltag, 

der er blevet gennemført de seneste år. 

Hvad betyder reformerne for den dan-

ske velfærdsstats fremtid? Adresserer 

de udfordringerne med den voksende 

’ældrebyrde’, manglen på arbejdskraft og 

presset fra globaliseringen? Og hvad med 

diskussionen om EU-borgeres ret til dan-

ske velfærdsydelser? Rækken præsente-

rer ikke færdige løsninger, men en dybere 

forståelse af de problemstillinger, vi står 

over for.

19/02:  Det danske velfærdssamfunds 
historie. Jørn Henrik Petersen, 

professor i socialpolitik,  

Syddansk Universitet

26/02:  Opgør med de universelle 
ydelser? Jørgen Goul Ander-

sen, professor i statskundskab, 

Aalborg Universitet

05/03:  Spændinger i velfærdsstaten. 
Jørn Henrik Petersen, professor i 

socialpolitik, Syddansk Universitet

12/03:  EU og velfærdsstaten – den-
gang og i dag. Morten Rasmus-

sen, lektor i historie, Københavns 

Universitet

19/03:  En bæredygtig og social 
investeringsvelfærdsstat. Bent 

Greve, professor i samfundsvi-

denskab, Roskilde Universitet

Iran

Holdnummer: 1812-042
Dato: 24/2, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i  
cafeområdet, Tuborgvej 164

Bliv klogere på et af verdens brændpunkter. Iran er et land med 

meget at byde på. Opdag landets mange minoriteter, få indblik 

i kvinders vilkår og få indsigt i den islamiske republiks aktu-

elle politiske situation. Har landets mange minoriteter noget 

til fælles med flertallet af persere og præstestyret i Teheran? 

Hvilke muligheder og begrænsninger møder kvinder i deres 

dagligdag? Og hvad er der sket, siden den grønne bevægelse 

blomstrede i 2009? Efter forelæsningerne kan du høre mere 

om rejser til Iran med forelæserne og rejsebureauet Viktors 

Farmor. Læs også mere om rejserne på side 59.

10.00:  Minoriteter - Iran bag sløret. Bjarke Vestesen,  

journalist, Fyens Stiftstidende

11.45:  Frokostpause. 
12.30:  Sharia og kvinders vilkår. Jesper Petersen,  

ph.d.-studerende i historie og religionsvidenskab, 

Lunds Universitet

14.30:  Oprør og reformer – nye vinde i den islamiske  
republik. Jesper Petersen, ph.d.-studerende i historie 

og religionsvidenskab, Lunds Universitet

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

Holdnummer: 1812-004
Dato: 24/2, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i  
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Jesper Jespersen, professor i økonomi, Roskilde 
Universitet

John Maynard Keynes revolutionerede den samfundsøkonomi-

ske forståelse og betydningen af økonomisk politik. Han blev 

arkitekten bag det 20. århundredes mest fremgangsrige perio-

de fra 1945 til 1970, der var præget af økonomisk vækst og hid-

til uset lav arbejdsløshed. Keynes’ tilgang blev efterfølgende 

afløst af neoliberal økonomisk teori og politik. Men i kølvandet 

på det finansielle sammenbrud i 2008 blev Keynes atter aktuel. 

Hans teorier blev suppleret med den franske økonom Thomas 

Piketty’s hovedværk ’Kapitalen i det 21. århundrede’, hvori der 

gives en historisk analyse af årsagerne bag og konsekvenserne 

af den stærkt stigende ulighed i de vestlige lande. Få en intro-

duktion til tankegodset og analyserne hos Keynes og Piketty. Følg med 
på Facebook  
facebook.com/
fuemdrup
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Tyrkiet under Erdogan

Holdnummer: 1812-041
Dato: 3/3, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i  
cafeområdet, Tuborgvej 164

Som borgmester blev han fængslet for at opfordre til religiøst 

motiveret vold. Som premierminister har han skåret militær-

budgettet til et historisk lavt niveau for i stedet at prioritere 

sundhedssektoren. Som præsident gjorde han sig verdensbe-

rømt, da han forsøgte at lukke ned for tyrkernes adgang til det 

sociale medie Twitter. Og så har han overlevet det første kup-

forsøg i Tyrkiet i over 30 år samt styrket sit greb om magten. 

Kom i denne forelæsningsrække tættere på en af verdenspo-

litikkens absolutte topnavne. Recep Tayyip Erdogan har gen-

nem 22 år formet Tyrkiet, som vi kender det, og vil sandsynlig-

vis fortsat gøre det i fremtiden.

10.00:  Historien. Dietrich Jung, professor i historie,  

Syddansk Universitet

11.45:  Frokostpause
12.30:  Politikken. Deniz Serinci, cand.public. B, freelance 

journalist

14.30:  Fremtiden. Mathias Findalen, cand. mag. i historie og 

ekstern lektor på tyrkiske studier

Europas fremtid

Holdnummer: 1812-100
Dato: 20/3, 1 tirsdag
Tid: 17.30-19.15
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, Tuborgvej 164
Underviser: Clement Kjersgaard, udgiver, journalist og MA i 
filosofi, politik og økonomi, DR og RÆSON

Nationalister og globalister. Frihandlere og protektionister. 

Fronterne kan til tider synes hårdt trukket op på det europæi-

ske kontinent. Brexit, valget af Trump, flygtningespørgsmålet, 

Putins rumsteren mod øst og de politiske yderfløjes fremgang 

dominerer billedet. Men er Europa i krise? Vil de politiske syste-

mer – og de politikere – vi kender, være i stand til at besvare de 

næste 10 års udfordringer? Spørgsmålene stilles af tv-vært på 

DR samt udgiver af RÆSON og REJSER I DANMARK Clement 

Kjersgaard. Han er uddannet bl.a. i Hong Kong og på Universi-

tetet i Oxford. Der vil være 45 minutters foredrag og 45 minut-

ters spørgsmål/debat. Alle studerende ved Folkeuniversitetet 

kan få særlige fordele ved tegning af abonnement på RÆSON 

og REJSER I DANMARK. Læs mere om dette på fuau.dk. 

Indblik i Asien

Holdnummer: 1812-079
Dato: 3/4, 7 tirsdage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164

Asien er både klodens største og mest 

befolkningsrige kontinent og besidder en 

enorm spændvidde. Hvordan ser forhol-

dene ud i de enkelte lande og regioner? 

Og hvordan forholder de sig til hinanden? 

Indien vækster fortsat og er for alvor ved 

at melde sig på banen i forhold til Asiens 

andre store spillere. Japan er stadig ver-

dens tredjestørste økonomi, men føler sig 

udfordret af Kina. Kina spiller en stadig 

mere dominerende rolle i hele regionen. 

I Thailand strammer det militære regi-

me grebet om befolkningen, konflikten 

mellem Nord- og Sydkorea fortsætter 

ufortrødent, og den rivende udvikling i 

Myanmar skaber både nye muligheder 

og usikkerheder for befolkningen. Dertil 

kommer Ruslands stadigt dominerende 

rolle i Centralasien samtidig med at Kina 

bygger sin nye Silkevej fra Kina til Euro-

pa. Få introduktionen til den mangfoldige 

region her.

03/04:  Thailand. Søren Ivarsson, lektor i 

historie, Københavns Universitet

10/04:  Centralasien. Maria Louw, lektor 

i antropologi, Aarhus Universitet

17/04:  Kina. Mette Thunø, lektor i 

kinastudier, Aarhus Universitet

24/04:  Japan. Annette Skovsted 

Hansen, lektor i japanstudier og 

historie, Aarhus Universitet

01/05:  Myanmar. Annika Pohl Harrisson, 

ph.d.-studerende, Aarhus  

Universitet

08/05:  Indien. Jørgen Dige Pedersen, 

lektor i statskundskab, Aarhus 

Universitet

15/05:  Nordkorea. Kåre Bluitgen,  

forfatter

Den globale fremtid 
– Verdensmålene for 
bæredygtig udvikling

Holdnummer: 1812-093
Dato: 3/4, 7 tirsdage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164
Tilrettelæggelse: Steen Hildebrandt, pro-
fessor i ledelse, Aarhus Universitet og Lars 
Josephsen, cand.scient., master of public 
policy

FN’s nye verdensmål er både en gave og 

en nødvendighed. De handler om en bæ-

redygtig udvikling på kloden i de næste 

årtier. Det betyder en øget indsats for 

klimaet, udryddelse af fattigdom, mere 

lighed mellem mennesker, uddannelse 

til alle, ligestilling for kvinder og piger, 

sundhed for alle – og meget mere. Hvad 

betyder målene for Danmark? Hvilke for-

pligtelser og muligheder har Danmark i 

forhold til andre lande i verden, herunder: 

Hvad kan Danmark lære af andre lande i 

Verden? Hør en række af Danmarks føre-

nde eksperter give deres bud på den glo-

bale fremtid – i et bæredygtigt perspektiv. 

03/04:  Mennesker og livsvilkår på 
en skrøbelig klode. Steen 

Hildebrandt, professor i ledelse, 

Aarhus Universitet

10/04:  Fattigdom og ulighed. Knud 

Vilby, journalist

17/04:  Klimaændringer. Connie Hede-

gaard, cand.mag., tidl. EU-kom-

missær og minister

24/04:  Økonomisk vækst. Jesper 

Jespersen, professor i økonomi, 

Roskilde Universitet

01/05:  Sult og sundhed. Flemming Kon-

radsen, professor og afdelings- 

leder, Københavns Universitet

08/05:  Fremtidens samfund: Fred, 
konflikter og global orden. Poul 

Brandrup, seniorrådgiver

15/05:  Globale udfordringer som de 17 
verdensmål ikke tager op. Lars 

Josephsen, cand.scient., master 

of public policy
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Det Frie
Forskningsråd 
Forskerinitieret forskning med fuld emne- og metodefrihed er 

med til at skabe grundlaget for vækst og velfærd i fremtidens 

samfund. Når de dygtigste forskere får optimale muligheder 

for at eksperimentere og forfølge nye idéer, skabes de nybrud, 

som er basis for erhvervs- og samfundsrettede landvindinger. 

Forskning udgør et nødvendigt grundlag for Danmarks fort-

satte udvikling. 

Mød nogle af de forskere, som  
støttes af Det Frie Forskningsråd

Ved Det Frie Forskningsråds formidlingsaften (se modsatte side) har du mulighed 

for at møde nogle af de forskere, som rådet støtter, og som hver især udøver bane-

brydende forskning. Mød fx professor Ulrik Andersen, der forsker i kvanteinformati-

onsteknologi. Ulrik Andersen modtog i 2015 en bevilling fra Det Frie Forskningsråd 

til et projekt, der skal udvikle redskaber til at kunne styre den mikroskopiske verden, 

hvor kvantefysikken hersker. Projektet vil bidrage med viden, der i fremtiden kan 

være med til at skabe et netværk, der tillader 100 % sikker kommunikation og regne-

kraft af helt enorme dimensioner. Bevillingen kan være med til at sikre, at Danmark 

kan følge med på et forskningsområde, hvor der er stor international konkurrence.

Ved arrangementet kan du også høre om en undersøgelse af, hvorfor politikere i 

stigende grad af medier og forskning tillægges betydning i politik fremfor de partier 

de repræsenterer, om en ambitiøs kortlægning af hjernens mekanismer til at regu-

lere vandbalancen, der kan forbedre behandlingen efter blodpropper, om hvorfor 

viden om et vulkanudbrud for 13.000 år siden kan gøre os klogere på nutidens mil-

jøudfordringer og om parasitters kommunikation i husdyr og mennesker.

Det Frie Forskningsråd
  Dækker alle videnskabelige hovedområder.
   Består af 75 rådsmedlemmer og 9 bestyrelsesmedlemmer, 

alle anerkendte forskere, som er udpeget på baggrund af 

deres høje faglige kompetence af uddannelses- og forsk-

ningsministeren.
  Uddeler hvert år knap 1 mia. kr. 
  Bliver den 1. juli 2017 til Danmarks Frie Forskningsfond. 

Det Frie Forskningsråd udvælger og støtter hvert år Danmarks 

absolut bedste og mest originale forskningsprojekter. Rådets 

midler udbydes i fri konkurrence og uddeles på baggrund af 

videnskabelig kvalitet. Konkurrencen om midlerne er hård, og 

kun de allerbedste projekter får en bevilling.

Hør bl.a. om et projekt, der på sigt kan have stor betydning for 
sikkerheden online og potentielt åbner op for helt nye dimensioner af 
regnekraft.
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Vov at vide! Frontforskning  
fra Det Frie Forskningsråd

Holdnummer: 1722-379
Dato: 30/11, 1 torsdag
Tid: 19.00-21.15
Pris: 50 kr. inkl. et glas vin i pausen
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning A, Festsalen, 
Tuborgvej 164

”Sapere Aude! Hav mod til at bruge din egen for-

stand!” Sådan lyder oplysningstidens mest kendte 

slogan formuleret af Immanuel Kant i 1783. Denne 

aften ser vi dog ikke på Kant, men kigger ud i frem-

tiden, når forskere præsenterer frontline-forskning. 

Hvert år støtter Det Frie Forskningsråd de bedste 

forskere i Danmark. Støtten går til forskere, der står 

bag den mest originale og banebrydende forskning. 

Formålet er at sikre forskernes evne til at konkurre-

re internationalt og styrke den excellente forskning 

til gavn for samfundet som helhed. Vi har samlet et 

hold af disse forskere denne aften. Vi får et unikt 

indblik i menneskene bag tankerne og laver et ned-

slag på nogle vigtige spørgsmål inden for forsknin-

gens forunderlige verden – som den ser ud lige nu. 

DR’s udlandsredaktør Sanne Gram Fadel guider os 

igennem en aften med skarpe speedforedrag, sam-

taler og vin i den frie forsknings navn. Vov at vide! 

19.00:  Velkomst. Peter Munk Christiansen, professor i statskundskab og  

bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd 

19.10:  Apokalypse dengang – apokalypse nu? Miljøpåvirkninger i fortid og 
nutid. Felix Riede, afdelingsleder og lektor i arkæologi 

19.25:  Vand i hjernen – Hvordan kontrollerer vi det? Nanna MacAulay, lektor i 

neurovidenskab 

19.40:  Parasitternes hemmelige kommunikation. Peter Nejsum, professor i  

infektionssygdomme 

19.55:  Forskersnak. Sanne Gram Fadel, DR i samtale med Felix Riede, Nanna  

MacAulay og Peter Nejsum 

20.10:  Pause med vin
20.30:  Er partisoldaten faldet i slaget? Helene Helboe Pedersen, lektor i stats-

kundskab 

20.45:  100 % sikkert – Kvante-internettet. Ulrik Lund Andersen, professor i  

kvanteinformationsteknologi 

21.00:  Forskersnak. Sanne Gram Fadel, DR i samtale med Helene Helboe  

Pedersen og Ulrik Lund Andersen 

21.15:  Tak for i aften

Foto: Professor Anja Boisen fra Danmarks Tekniske Universitet på scenen til et tidligere Vov at vide! arrangement. 
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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 håndterer konflikter, coacher eller  

leder et møde.



Designtænkning for ledere og 
medarbejdere

Holdnummer: 1722-130
Dato: 11/9, 4 mandage
Tid: 19.30-21.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164
Underviser: Kirsten Bonde Sørensen, desig-
ner, MA, ph.d. og lektor i strategisk design, 
Parsons New School of Design, Paris

Designdrevne virksomheder har bevist, 

at design er en succesfuld investering. 

Designtænkning handler grundlæggende 

om at kunne ’se’ og skabe flere mulighe-

der, være mere eksperimenterende og 

blive bedre til at agere i kompleksitet og 

forandring. Forløbet kombinerer viden og 

praksis i et anvendelsesorienteret format 

og præsenterer dig for en anderledes kre-

ativ og skabende tilgang til verden, dit ar-

bejde, din virksomhed og dit liv. Trænger 

du til at få vendt tingene på hovedet og 

se dem på ny? Lær at redefinere problem-

stillinger, og bliv klogere på værdien af 

designkompetencer i arbejdslivet og i pri-

vatlivet. Forløbet henvender sig til både 

ledere og medarbejdere.

11/09:  Designtænkning – en anderle-
des tilgang også til forretnings-
udvikling

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

25/09:  Designtænkning på individplan 
– redesign dit liv, dit lederskab, 
dine værdier

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

Sociale medier

Holdnummer: 1722-227
Dato: 27/9, 3 onsdage
Tid: 19.45-21.30
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164

Danskerne er vilde med sociale medier. Facebook, 

Instagram, Snapchat, LinkedIn og Twitter har på få 

år invaderet vores liv, og ændret vores måde at kom-

munikere med hinanden. Men hvad skal vi med de 

sociale medier? Hvad kendetegner sproget? Hvor-

dan arbejder man strategisk med dem? Og hvordan 

ser fremtiden ud? I løbet af denne forelæsningsræk-

ke guider tre eksperter dig igennem 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

Tredje generations coaching

Holdnummer: 1722-160
Dato: 1/10, 1 søndag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 500 kr., studerende 300 kr.
Pris inkl. bog: 798 kr., studerende 598 kr.  
(bog værdi 398 kr.)
Maks. 30 deltagere
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i 
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Reinhard Stelter, professor i coaching- og 
sportspsykologi, Københavns Universitet

Coaching er blevet et betydningsfuldt redskab i 

hverdagen, fordi samfundet hele tiden stiller nye 

krav til kompetenceudvikling, læring, ledelse samt 

team- og organisationsudvikling. Coaching kan 

hjælpe til at skabe ny viden og mestring af sociale 

forhandlinger. Forelæsningen dykker ned i coaching 

og coachingpsykologiens verden og beskæftiger 

sig med aktuel samfundsforskning, nye læringsteo-

rier og diskurser om det personlige lederskab. Lær, 

hvordan du med det nye udviklingsværktøj ’Tredje 

generations coaching®’ kan være med til at udvikle 

værdiorienterede samtaler. Og bliv klogere på, hvor-

dan du finder kernen i motivationen hos den enkel-

te, i teamet eller organisationen. Forelæsningen er 

baseret på bogen ’Tredje generations coaching®’ 

(Dansk Psykologisk Forlag).

Skriv med glæde

Holdnummer: 1722-091
Dato: 1/10, 1 søndag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Pris inkl. bog: 617 kr., studerende 417 kr.  
(bog værdi 180 kr.)
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i 
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Charlotte Wegener, lektor i  
kommunikation, Aalborg Universitet

Cursoren blinker, og hjernen arbejder på højtryk. 

Men du har svært ved at få ideerne ned på papiret. 

For motivationen mangler, og skrivelysten halter. 

Alt for ofte præsenteres skriveprocessen som en 

møjsommelig opgave, der forudsætter lange, ufor-

styrrede tidsrum. Men sådan behøver det ikke være. 

Dagen byder på teori og metoder om flow og kre-

ativitet i skriveprocessen og ser nærmere på stra-

tegier til ideudvikling, fokus og revision af tekster. 

Find glæden ved at skrive og lær at skabe vaner, der 

gavner din skriveproces. Forløbet er tilrettelagt, så 

du selv skal lave små skriveøvelser i løbet af dagen.

Kickass companies

Holdnummer: 1722-204
Dato: 9/10, 1 mandag
Tid: 17.15-21.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, 
Tuborgvej 164
Underviser: Kristian Brøndum Kristiansen, cand.merc. 
i innovation og entrepreneurship og specialkonsulent, 
Aalborg Universitet

Succes er ikke altid bundet op på en stærk forret-

ningsmodel. Undersøgelser viser, at lederskabet 

rundt om forretningsmodellen er lige så afgørende 

for virksomhedens succes. De små og mellemstore 

virksomheder, som klarer sig bedst, har flere afgø-

rende kendetegn: Vilje, fleksibilitet og et indgående 

kendskab til kundens behov er blandt de parametre, 

der baner vejen for fremgang. Få indblik i den nye-

ste forskning i forretningsmodeller, og lær, hvad der 

skal til for at blive kickass companies. Forløbet tager 

afsæt i forskning fra Business Model Design Center 

på Aalborg Universitet og i bogen af samme navn.
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Millionærklubben

Holdnummer: 1722-187
Dato: 9/10, 1 mandag
Tid: 17.30-21.30
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, 
lokale C001 (Indgang fra Tuborgvej 166 for 
gangbesværede), Tuborgvej 164
Undervisere: Lau Svenssen, aktieekspert, 
Aktieinfo og Pernille Enggaard, erhvervs- og 
finansjournalist, Radio 24/7

Mange drømmer om overskuelige råd og 

store afkast, når samtalen falder på aktie-

investering. Men ofte er det vanskeligt at 

skelne mellem skidt og kanel i strømmen 

af nyheder, købs- og salgsråd. Kunne du 

tænke dig at lære mere om investerin-

ger og det aktuelle aktiemarked? Få et 

teoretisk fundament for investeringer, 

der er lette at omsætte i praksis, når Fol-

keuniversitetet blænder op for en aften i 

selskab med aktieeksperterne fra Radio-

24syv’s ’Millionærklubben’. Få styr på ter-

mer som indeks, kurtage og bear-marked 

i selskab med finansjournalist Pernille 

Enggaard og aktieekspert Lau Svenssen 

fra Radio Radio24syv’s ’Millionærklubben’. 

Forelæsningen er for alle, der gerne vil bli-

ve klogere på, hvordan aktiemarkederne 

opfører sig netop nu.

Helhedsorienteret ledelse

Holdnummer: 1722-170
Dato: 9/10, 1 mandag
Tid: 19.45-21.30
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164
Underviser: Steen Hildebrandt, professor i 
ledelse, Aarhus Universitet

Som ledelse får man det, man måler. Og 

i mange virksomheder fremmer beløn-

ningsstrukturerne silotænkning, og de 

kortsigtede resultater bliver på bekost-

ning af de overordnede mål. I misforstået 

loyalitet kæmper man for netop sin po-

sition, sit budget, sit antal medarbejdere 

og sin afdeling. Og ofte spænder denne 

tænkning i sidste ende ben for virksom-

heden 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 interessekonflik-

ter? Få indblik i de nyeste teorier på om-

rådet, og bliv klædt på til en fremtid med 

helhedsorienteret ledelse.

Positiv psykologi i ledelse  
– robuste arbejdskulturer

Holdnummer: 1722-152
Dato: 24/10, 6 tirsdage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 (Indgang fra 
Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164

Positiv psykologi i ledelse giver dig inspiration til at arbejde 

med robustheden blandt dig og dine medarbejdere. Foran-

dring, kompleksitet og stigende krav udfordrer hver eneste 

dag vores evne som individer og vores muligheder som grup-

per. Men hvem har egentlig ansvaret for at skabe robuste med-

arbejdere – medarbejderne selv eller ledelsen? Forskningen 

viser, at robustheden i en organisation kan øges igennem en 

kultur, der fremmer en række robusthedsfaktorer. Det handler i 

høj grad om det samspil, der er medarbejderne imellem og mel-

lem ledelse og medarbejder. Forløbet vil inspirere og provokere 

deltagerne til at tænke over ledelse i nye perspektiver.

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 udviklingskonsulent, 

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 virksom-

hedsrådgiver, Newmind

28/11:  Mindfulness og stresshåndtering. Jesper Dahlgaard, 

seniorforsker i psykologi, Aarhus Universitet

Når du køber aktier, betyder det, at 
du ejer en lille andel af den pågæl-
dende virksomhed og dermed også 
bliver en del af deres op- og nedture
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Kommunikationsmedarbejderens ABC

Holdnummer: 1722-296
Dato: 25/10, 5 onsdage
Tid: 19.30-21.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, Tuborgvej 164

Kravene til den moderne kommunikationsmedarbejder har al-

drig været større, og stillingsopslagene bugner af eksempler. 

Du skal få ideer, kommunikere til forskellige målgrupper og sty-

re din So-Me strategi med hård hånd. Men hvordan får du greb 

om det hele? På dette forløb stiller vi skarpt på den kreative 

kommunikatør og de fordringer, som følger med rollen. Bliv klo-

gere på, hvordan du opbygger dit argument og puster liv i din 

tekst. Lær også, hvordan du kommunikerer strategisk til webs-

ites, til forskellige målgrupper og styrer uden om krisen på de 

sociale medier. Forløbet henvender sig til alle, der beskæftiger 

sig med kommunikation – hvad end du er iværksætter, profes-

sionel eller autodidakt kommunikatør.

25/10:  Strategisk kommunikation. Ann Merrit Rikke Nielsen, 

ph.d.-studerende i kommunikation, Københavns 

Universitet

01/11:  Sociale medier – styr uden om krisen . Finn Frand-

sen, professor i virksomhedskommunikation, Aarhus 

Universitet og Winni Johansen, professor i virksom-

hedskommunikation, Aarhus Universitet

08/11:  Det gode argument. Sofie Venge Madsen, studie- 

lektor i retorik, Aarhus Universitet

15/11:  Find, forstå og fang din målgruppe. Line Hassall 

Thomsen, ph.d. i TV nyheder og nyhedsproduktions-

kultur, journalist og medieforsker, Aarhus Universitet

22/11:  Web-tekster der virker. Nanna Friis, forfatter,  

cand.mag. i dansk, Friis Kommunikation

Paradoksledelse

Holdnummer: 1722-228
Dato: 28/10, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Mette Thingstrup,  
cand.psych.aut, erhvervspsykolog,  
Clavis Erhvervspsykologi

Paradokser er… paradoksale: Umulige at 

komme ud af og umulige at være i. At 

håndtere kompleksitet står som en cen-

tral ledelsesopgave. I paradoksledelse 

ses kompleksitet som et grundvilkår frem 

for noget, der blot skal reduceres og ek-

sekveres. For selvom kompleksiteten og 

forvirringen kan reduceres midlertidigt 

gennem regler, procedurer og stabile ar-

bejdsgange, så skabes der samtidig et 

behov for fleksibilitet, nytænkning, kre-

ativitet og udforskende adfærd i organi-

sationen. Bliv klogere på, hvordan du kan 

bevare handlekraften i en hverdag fyldt 

med paradokser, kompleksitet, modsæt-

ningsfyldte krav og ambivalens. Under-

visningen 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. Un-

dervisningen tager afsæt i bogen ’Ledelse 

gennem paradokset’ (Dansk Psykologisk 

Forlag). 

Fra arbejdsliv til en karriere i 
den tredje alder

Holdnummer: 1722-155
Dato: 29/10, 1 søndag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 500 kr., studerende 300 kr.
Maks. 50 deltagere
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Poul-Erik Tindbæk, chefkonsu-
lent og ph.d., en3karriere

Har du holdt afskedsreception, eller er du 

på vej mod den store omstillingsproces 

fra arbejdslivet til de gode år derefter? Og 

er du usikker på, hvordan du fortsat kan 

fylde dit liv med aktiviteter, du brænder 

for, og som du er god til? Vi står midt i en 

brydningstid, hvor mange har behov for 

at udfordre gamle myter og forestillinger 

om aldring, arbejdslivet, 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 vok-

sen og gammel. 

Hjernen i arbejdslivet

Holdnummer: 1722-148
Dato: 31/10, 4 tirsdage
Tid: 19.45-21.30
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164

Når man ser på den, ligner den havregrød. 

Hos mænd vejer den typisk 1,3 kg og hos 

kvinder lidt mindre. 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 afgøren-

de for vores præstationer i arbejdslivet, 

og i hjernekisten finder man bl.a. svaret 

på, hvorfor nogle mennesker er bedre til 

multitasking end andre. Forstå din hjerne 

bedre, lær hvordan du øger din koncen-

trationsevne, 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 overlæge,  

Regionspsykiatrien Vest

21/11:  Koncentration og hukommelse 
i arbejdslivet. Troels Wesenberg 

Kjær, forfatter, hjerneforsker, 

professor ved Københavns 

Universitet, specialeansvarlige 

overlæge Sjællands Universitets-

hospital

”  Hvis vi for alvor vil begribe 
verden og begå os i den, 
har vi brug for at forstå, 
hvordan sproget sætter 
betingelserne for 
vores opfattelse af os 
selv og virkeligheden. 
Den forståelse tilbyder 
retorikken.”

Sofie Venge Madsen
Studielektor i retorik, Aarhus Universitet
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Fremtidens leder

Holdnummer: 1722-158
Dato: 4/11, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i  
cafeområdet, Tuborgvej 164
Undervisere: Susanne Rønskov Hermann, master i organisati-
onspsykologi og Head of Learning & Development, ISS og Gitte 
Svanholm, master i organisationspsykologi, journalist og forfatter, 
Copenhagen Leadership

Evnen til at relatere sig er fremtidens kernekompetence inden 

for ledelse. For ledelse sker mellem mennesker. På dette forløb 

får du indsigt i, hvordan dine tidlige tilknytningsmønstre har 

betydning for din evne til at danne, udvikle og være i relationer. 

Med en vekselvirkning af teoretiske oplæg, øvelser og person-

lig refleksion lærer du, hvordan du kan skabe bedre relationer 

og dermed færre konflikter. Forløbet sætter også fokus på dine 

forsvarsmekanismer og de roller, du tager i dit samarbejde med 

andre. Undervisningsformen er involverende og sikrer, at de 

nye værktøjer bliver koblet til din hverdag. Forløbet er skabt på 

baggrund af bogen ’Fremtidens leder – en psykologisk værk-

tøjskasse’ (Hans Reitzels Forlag).

Grafisk design og kommunikation

Holdnummer: 1722-297
Dato: 18/11, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Pris inkl. bog:  695 kr., studerende 495 kr. (bog værdi 300 kr.)
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i  
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Henrik Birkvig, uddannelsesleder på Grafik Design, 
Danmarks Medie- og journalisthøjskole

At arbejde med grafisk design og kommunikation er blevet 

hvermandseje. Alle der arbejder med digitale dokumenter kan 

foretage valg i de såkaldte designparametre: typografi, illustra-

tion, farve og form. Men hvordan sikrer man sig, at ens produkt 

virker efter hensigten? På dette forløb får du et indblik i fa-

gets terminologi og synspunkter på, hvad der er godt og min-

dre godt, når der introduceres til fagets processer, problemer, 

løsninger og kutymer – blandet op med teori og referencer til 

research og forskningsresultater. Bliv klogere på, hvordan du 

træffer de gode valg – og hvordan du undgår de mindre gode – 

når du former din visuelle kommunikation. Forløbet er baseret 

på ’Grundbog i grafisk design’ af Birkvig og Bjørn, som med 

fordel kan tilkøbes forløbet.

Konflikthåndtering 
og -forebyggelse i 
ledelsesmæssigt perspektiv

Holdnummer: 1722-327
Dato: 22/11, 4 onsdage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164

Uløste konflikter kan have store om-

kostninger – økonomisk, personligt og 

for organisationen. Konflikter i ledelse er 

ikke en forestilling eller et spil, hvor det 

handler om at vinde eller tabe. Konflikter 

er også i den sammenhæng et livsvilkår. I 

denne forelæsningsrække bliver du præ-

senteret for forskellige ledelsesmæssige 

situationer, hvor behovet for konflikt-

håndtering og -forebyggelse er en vigtig 

faktor, når opgaven skal lykkes. 

22/11:  Forandringsledelse – modstand 
mod forandringer som livsvil-
kår. Finn Sten Jakobsen, lektor 

i strategi og økonomistyring, 

Aarhus Universitet

29/11:  Projektledelse – konflikternes 
holdeplads. Charlotte Bæk 

Risbjerg, mediator og cand.negot. 

med speciale i projektledelse, 

RisbjergRelation

06/12:  Gruppeprocesser – hvorfor er 
de så vanskelige? Jane Flarup, 

uddannelseskoordinator og lek-

tor i organisationsteori, Aarhus 

Universitet

13/12:  Strategisk ledelse og konflikt-
håndtering. Finn Sten Jakobsen, 

lektor i strategi og økonomi- 

styring, Aarhus Universitet

Kroppens sprog  
i professionel praksis

Holdnummer: 1722-154
Dato: 4/12, 1 mandag
Tid: 17.30-21.00
Pris: 400 kr., studerende 250 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Helle Winther, lektor i bevæ-
gelsespsykologi, Københavns Universitet

Kroppens sprog har stor betydning for 

autenticitet, nærvær, empati, lederskab, 

relationskompetence og krisehåndtering i 

professionel praksis. Bevægelse og krops-

sprog er vores primære sprog. Ordenes 

strøm kan stoppes, men kroppen er altid 

i bevægelse – altid kommunikerende. Al-

ligevel er kroppen, og ikke mindst bevæ-

gelsen, overset i psykologien. Gennem et 

kalejdoskop af forskningsbaseret teori og 

praksisnære fortællinger dykker vi denne 

aften ned i kropslighedens, sanselighe-

dens og personlighedens betydning for 

professionel kommunikation. Aftenen 

tager udgangspunkt i bogen ’Kroppens 

sprog i professionel praksis’ (Billesø & 

Baltzer) og foregår i en vekselvirkning 

mellem teori, bevægelse og dialog. 

Fokusgrupper

Holdnummer: 1722-149
Dato: 12/12, 1 tirsdag
Tid: 17.15-21.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Bente Halkier, professor i 
sociologi, Københavns Universitet

Nogle gange er det godt med flere per-

spektiver på tingene. Flere holdninger 

og synspunkter skaber nemlig et væld af 

informationer. Ved brugen af fokusgrup-

per får man en konkret metodisk tilgang 

til at organisere den viden, der opstår, når 

meninger ytres i flok. I dag benyttes fo-

kusgruppeinterviews inden for forskning 

såvel som i forbrugerundersøgelser og til 

markedsføring af politikere. Forløbet in-

troducerer til arbejdet med den udbredte 

metode og gør dig klogere på forskningen 

bag. Forelæsningen tager afsæt i bogen 

’Fokusgrupper’ (Samfundslitteratur).
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Økonomisk psykologi og  
(ir)rationelle beslutninger

Holdnummer: 1722-088
Dato: 12/12, 1 tirsdag
Tid: 17.15-21.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164
Underviser: Henrich Dahlgren, ekstern lek-
tor i adfærdsøkonomi og kognitiv forskning, 
Copenhagen Business School

Hvorfor er vi fristede til at starte med en 

alt for høj udbudspris, når vi sætter vo-

res bolig til salg? Sparer du tilstrække-

ligt 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 beslutningstagere handler 

fuldstændig logisk, så antager økonomi-

ske psykologer – ’behavioral economists’ 

– at beslutningstagere er begrænset ra-

tionelle og derfor ofte træffer fejlagtige 

beslutninger. Bliv klogere på, hvordan vi 

mennesker træffer beslutninger, som af-

viger systematisk fra økonomernes ’rati-

onalitets-norm’, og hør, hvordan en række 

konkrete beslutninger bedre kan forstås 

ved at integrere de to discipliner.

Tal så du bliver hørt

Holdnummer: 1722-453
Dato: 13/12, 1 onsdag
Tid: 17.15-21.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164
Underviser: Linda Greve, ph.d. i virksom-
hedskommunikation og undervisnings- 
udvikler, Aarhus Universitet

Den gode tale, fremlæggelse eller præ-

sentation kræver metodisk forberedelse 

og modet til at møde sine lyttere. Som 

professionel og fagperson skal du ofte 

præsentere din faglige viden og dine re-

sultater for kolleger, ledelse, interessen-

ter, studerende og diverse andre grupper. 

Autenticitet er et kodeord for den gode 

præsentation: at man står autentisk frem 

for sine lyttere. Men hvordan arbejder 

man med at finde sin egen autentiske stil? 

Få en ramme for metodisk forberedelse 

og en række øvelser til at bruge kroppen i 

kommunikationen.

Bag om medierne

Holdnummer: 1812-011
Dato: 24/1, 6 onsdage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, 
Tuborgvej 164

Manipulation, spin og politikere, som hverken svarer 

på spørgsmål eller lytter. En urskov af skrevne me-

dier, af radio 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 journalistikken, som også er under 

pres og forandring. Spin, sprog, ytringsfrihed, un-

dersøgelser, manipulation og snyd. Medierne er en 

integreret del af vores hverdag og et redskab i man-

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

hvordan gennemskuer du medierne? Bliv klogere på 

dagens og morgendagens medievirkelighed og lær 

at navigere i mediernes spin, spil og grafer. 

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

lektor i journalistik, Danmarks Medie- og 

Journalisthøjskole

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

samfundsvidenskab, Danmarks Medie- og 

Journalisthøjskole

07/02:  Det talte sprog i medierne og sprogets 
konstante forandring. Michael Ejstrup, 

forskningschef i sprog, Danmarks Medie- 

og Journalisthøjskole

14/02:  Kugleregn møder kuglepen. Ytringsfrihe-
den i tidens klemme. Ejvind Hansen, forsk-

ningschef i journalistisk filosofi, Danmarks 

Medie- og Journalisthøjskole

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

underviser i kvantitativ metode, Danmarks 

Medie- og Journalisthøjskole

28/02:  Har medierne styr på kilderne? Falske 
kilder, plagiatsager og kreditkortoplys-
ninger. Vibeke Borberg, forskningschef i 

medieret, Danmarks Medie- og Journalist-

højskole

Mødefacilitering

Holdnummer: 1812-012
Dato: 25/2, 1 søndag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 500 kr., studerende 300 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i 
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Ib Ravn, faciliteringstræner og lektor i 
organisatoriske videnprocesser, Aarhus Universitet

Hvordan får man møder, der er værdiskabende, ef-

fektive, involverende, muntre, korte og fåtallige? Det 

gør man ved at facilitere dem. Det vil sige styre de-

res form stramt og venligt, så indholdet og formålet 

fremmes bedst muligt. Facilitering er en form for 

myndig og inkluderende mødeledelse, der næsten 

umærkeligt bringer det bedste frem i mødedeltager-

ne, så gruppen sammen når det hele på den aftalte 

tid, og alle har været på og er glade. Forløbet intro-

ducerer en række redskaber til mødefacilitering, og 

deltagerne afprøver dem i mindre, faciliterede grup-

per. Forløbet henvender sig til alle med mødeansvar. 

Ordet er dit!

Holdnummer: 1812-060
Dato: 21/3, 1 onsdag
Tid: 17.15-21.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164
Underviser: Michael Ejstrup, forskningschef i sprog, 
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Alle kender situationen, hvor det er nødvendigt at 

sige nogle velvalgte ord. Ord som kan bevæge an-

dre til at følge en idé, acceptere en undskyldning 

eller skabe en særlig følelse af fællesskab. Politikere, 

undervisere, lægmænd – alle har brug for at mestre 

situationerne, når de opstår. Nogle gange med god 

tid til forberedelse, andre gange helt spontant. Skal 

ordene bevæge publikum, så du får succes og takt-

faste klapsalver, skal de være velvalgte. Der er ikke 

plads til slinger i valsen, hvis publikum skal bevare 

tilliden og acceptere dine ord som ærlige og fornuf-

tige. Det kræver perfekt timing af pauser, bevægel-

ser, ansigtsudtryk og betoninger – og det kan læres. 

Forløbet tager udgangspunkt i bogen ’Så er det bare 

sagt’ af Michael Ejstrup (Lindhardt og Ringhof 2017).

Få nyhederne 
blandt de første 
Tilmeld dig 
nyhedsbrevet på 
www.fuau.dk
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Alle mennesker 
er Peter Plys
Et godt oplæg skal handle om tilhørernes verden. For ligesom Peter Plys vil vi 
helst høre historier om os selv, siger undervisningsudvikler Linda Greve fra 
Aarhus Universitet. Hun er specialist i, hvordan man skaber en god præsen-
tation og taler, så man bliver hørt.

Af Jonna Toft, journalist

Læs hele interviewet på Folkeuniversitetets hjemmeside www.fuau.dk.

Alle har oplevet forskellen på en god oplægsholder og en kedelig. En god oplægs-

holder trænger igennem med ny viden, selv om selve oplægget måske mangler 

struktur, og der er masser af løse ender. Og en dårlig oplægsholder kan gøre selv det 

mest interessante og opsigtsvækkende emne gabende kedsommeligt, ligegyldigt 

hvor velstruktureret oplægget er. Formidlingen er fuldstændigt afgørende for, hvor 

meget tilhørerne får med hjem, og hvilken oplevelse de fik undervejs. ”Det handler 

om autenticitet: At taleren gør sig klart, hvilken funktion hun har i relationen med 

lige præcis de mennesker, der er mødt op, og at hun fortæller sin historie på en 

måde, der er naturlig for hende selv. Det kan skabes med god forberedelse”, for-

klarer Linda Greve. Hun står bag bogen ’Den gode præsentation’, en bestseller, der 

netop er udkommet i 2. udgave. I næsten ti år har hun forelæst på Folkeuniversitetet 

om at skabe den gode præsentation.

”Som oplægsholder kommer man let til at fortælle om sig selv og sin egen ver-

den. Det bliver et egotrip, og det er derfor, folk bliver så nervøse. Men tilhørerne vil 

høre historier om sig selv og deres egen verden. Måske mødes man aldrig”, forklarer 

Linda Greve. Derfor skal oplægsholderen vinkle sit stof til lige præcis den gruppe 

mennesker, der lytter. Eksemplerne skal komme fra deres verden, og der skal bygges 

oven på en viden, de har i forvejen. Så oplægsholderen må vide, hvem han eller hun 

taler til. ”Hvem er de? Er de tvangsindlagt til at lytte, eller har de selv valgt det? 

Hvad forventer de at få med hjem? Hvad skal oplægget føre til? Det skal man spørge 

om på forhånd”, råder hun. 

Linda Greve deler forberedelsen af en præsentation op i fem faser, i øvrigt inspireret 

af Aristoteles. I en af faserne forklarer hun, at præsentationen kan bygges op som en 

fisk: ”Start med en krog. Noget, som vækker tilhørerne. Fiskens hoved består af, at 

du præsenterer dig og laver en forventningsafstemning: Hvad skal jeg fortælle om, 

hvor lang tid tager det, og hvorfor er jeg troværdig. Herefter kommer fiskens krop, 

selve indholdet, bygget op over fx tre pointer. Afrundingen er fiskens hale. En god, 

fremadskuende slutning, der trækker perspektiver op. Har du en stærk ramme i dit 

foredrag, altså en krog, præsentation og afrunding, kan du godt vrøvle lidt i midten, 

uden der sker så meget ved det”, smiler hun.

22 BAG OM FOLKEUNIVERSITETETS FORSKERE



”  Oplægsholderen er 
koncentreret og har 
skærpede sanser undervejs. 
Men tilhørerne tror, at når 
de er i flok, er de usynlige. 
Jeg ser alt, alle gab, alle 
telefoner.”
Linda Greve
Undervisningsudvikler ved 

Aarhus Universitet 

og forfatter til bogen ’Den gode præsentation’

Linda Greve er ph.d. i virksomhedskommuni-
kation og undervisningsudvikler. Du kan finde 

hende i Folkeuniversitetets program, hvor 
hun forelæser om ’Verdens ender’ den 10/8, 

se side 35, og på helaftensforelæsningen ’Tal 
så du bliver hørt’ den 13/12, se side 21.
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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 hvor-

dan 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, kost og meget andet.



Stoisk ro i hverdagen

Holdnummer: 1722-057
Dato: 9/8, 1 onsdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Anders Dræby Sørensen, cand.
mag. i idéhistorie, master i humanistisk 
sundhedsvidenskab og ph.d. i psykologi

Fuld fart på karrieren, alle potentialer skal 

udleves og alle verdenshjørner skal ses. 

Det moderne samfund stiller store krav 

til det enkelt menneskes udvikling, og for 

mange af os bliver hverdagen et kapløb 

med tiden, når vi på én gang skal være 

den perfekte forælder, den udviklingsori-

enterede medarbejder og det selvbevid-

ste menneske, der holder krop og sind i 

topform. Udtrykket ’at have en stoisk ro’ 

bruges om personer, der har et fuldstæn-

digt overblik og en uændret væremåde, 

uanset hvad der sker. Det er ikke uden 

grund, at stoicismen de seneste årtier har 

vundet fornyet fokus inden for såvel filo-

sofi, psykologi og psykoterapi. Stoikerne 

forstår filosofien som en praktisk livsform, 

der skal hjælpe mennesket til at opnå 

sindsro og livsudfoldelse i vanskelige ti-

der. Bliv grundigt introduceret til stoicis-

mens livsfilosofi, og hør, hvad den stoiske 

tilgang har at tilbyde det moderne men-

neske, som lever i en foranderlig verden. 

Mindfulness og empati i teori og praksis

Holdnummer: 1722-056
Dato: 9-10/8, 1 weekend
Tid: 10.00-16.00
Pris: 700 kr., studerende 400 kr.
Maks. 45 deltagere
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i  
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Jacob Piet Jakobsen, ph.d. i mindfulness, Aarhus 
Universitet

Mindfulness handler om evnen til bevidst nærvær og empa-

ti. At arbejde med mindfulness betyder, at man observerer og 

oplever tanker, følelser og kropslige fornemmelser uden at vur-

dere dem. I en tid præget af stress, forandring og effektivitet 

kan det være en stor udfordring at være nærværende. Men 

evnen til mindfulness og empati kan trænes og være et middel 

til stresshåndtering, forebyggelse af depression og forbedring 

af livskvalitet, relationer og samarbejde. Få indblik i relevant 

teori og praktisk træning af mindfulness. Forudsætningen for 

at deltage er, at du er motiveret og indstillet på at arbejde med 

dig selv, herunder arbejde med kroppen, tanker og følelser. Det 

er desuden vigtigt, at du kan deltage begge dage. Medbring 

venligst et liggeunderlag og et tæppe. 

Flow, mindfulness og robusthed

Holdnummer: 1722-058
Dato: 10/8, 1 torsdag
Tid: 10.00-14.00
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i  
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Frans Ørsted Andersen, lektor i uddannelsesforsk-
ning, Aarhus Universitet

Fordybelse, indre ro og personlig styrke er tilstande, som flere 

og flere efterspørger i en verden med store krav, højt tempo og 

stress. Men hvordan skaber man disse tilstande både i privat- 

og arbejdslivet? Inden for positiv psykologi anses flow, mind-

fulness og mental robusthed for tre af de mest effektive værk-

tøjer til at skabe sådanne varige positive tilstande. Forskning 

dokumenterer i stigende grad disse effekter. Præcist hvordan 

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

nyeste forskning. Undervisningen vil være en vekselvirkning 

mellem teori og øvelser med fokus på praktisk anvendelse og 

mulighed for at afprøve de forskellige værktøjer undervejs. 

Robusthed i praksis  
– i hverdags- og arbejdslivet

Holdnummer: 1722-218
Dato: 4/9, 4 mandage
Tid: 17.30-21.30 (helaftensforelæsninger)
Pris: 860 kr., studerende 460 kr.
Pris inkl. bog: 1075 kr., studerende 675 kr. 
(bog værdi 250 kr.)
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164
Tilrettelæggere: Frans Ørsted Andersen, 
lektor i uddannelsesforskning, Aarhus 
Universitet og Malene Mygind, cand.mag. i 
psykologi og sundhed, ledelseskonsulent og 
positiv coach

Robusthed og personlig styrke er egenska-

ber og personlige træk, som flere og flere 

efterspørger i en verden med store krav, 

konstante forandringer, fyldte familieka-

lendere, højt tempo og stress. Jobannoncer 

peger i stigende grad på ”robusthed” som 

det altoverskyggende krav. Men er det ri-

meligt? Hvad er robusthed, og hvordan 

udvikler og skaber man robusthed både 

privat og på arbejdet? Vi vil på denne fore-

læsningsrække se på forskellige praksisser 

og konkrete metoder, der kan fremme ro-

busthed i hverdagen. Undervisningen vil 

være en vekselvirkning mellem teori og 

øvelser med fokus på praktisk anvendel-

se. Forelæsningsrækken bygger på bogen 

’Robusthed i praksis’ (Forlaget Mindspace), 

der indeholder bidrag fra forelæserne, og 

som kan tilkøbes forelæsningsrækken. 

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

uddannelsesforskning, Aarhus 

Universitet

11/09:  Personlige styrker. Mette Marie 

Ledertoug, MA i positiv psykolo-

gi, 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 psykolo-

gisk coach

Lær at optimere
din hjerne 
Se side 26

PSYKOLOGI, SUNDHED OG PÆDAGOGIK 25

https://fuau.dk/emdrup/program/psykologi-sundhed-og-paedagogik/stoisk-ro-i-hverdagen-1722-057.aspx
https://fuau.dk/emdrup/program/psykologi-sundhed-og-paedagogik/mindfulness-og-empati-i-teori-og-praksis-1722-056.aspx
https://fuau.dk/emdrup/program/psykologi-sundhed-og-paedagogik/flow-mindfulness-og-robusthed-1722-058.aspx
https://fuau.dk/emdrup/program/psykologi-sundhed-og-paedagogik/robusthed-i-praksis-i-hverdags-og-arbejdslivet-1722-218.aspx
https://fuau.dk/emdrup/program/psykologi-sundhed-og-paedagogik/robusthed-i-praksis-i-hverdags-og-arbejdslivet-1722-218.aspx


Optimer din hjerne

Holdnummer: 1722-087
Dato: 5/9, 6 tirsdage
Tid: 19.45-21.30
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164

Hver eneste dag har vi brug for at huske, lære og 

navigere i en verden fyldt med informationer. Det er 

kroppens suveræne kommandocenter, hjernen, der 

løser disse opgaver. Men hvordan fungerer hjernen 

egentlig? Hvilke dele af hjernen bruger vi hvornår, 

og hvorfor går det nogle gange galt? Hvorfor glem-

mer vi gang på gang de samme ting? 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 koncentrationsevne og blive endnu 

bedre til at prioritere og tage beslutninger i hver-

dagen. Få forskernes råd til, hvordan du optimerer 

din hjerne.

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

farmakologi, Københavns Universitet

12/09:  Hjernen og stress. Karen Johanne Pallesen, 

biolog, ph.d. i sundhedsvidenskab og lektor,  

Aarhus Universitet

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

denskab, Københavns Universitet

26/09:  Hjernen og søvn. Poul Jørgen Jennum, 

klinisk professor i neurofysiologi og over-

læge, Glostrup Hospital og Københavns 

Universitet

03/10:  Hjernen og motion. Jesper Lundbye-Jen-

sen, 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-forskningssektionen, 

Hvidovre Hospital og Center for Sund 

Aldring, Københavns Universitet

Doping – hvor går grænsen for 
fysisk formåen?

Holdnummer: 1722-141
Dato: 6/9, 1 onsdag
Tid: 17.30-19.15
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164
Underviser: Niels Vidiendal Olsen, 
overlæge, lektor, dr.med., Rigshospitalet og 
Københavns Universitet

Vi vil gerne præstere lidt bedre på vores 

arbejde, kunne cykle lidt hurtigere hjem 

eller løse den store kryds og tværs uden 

fejl. Så det er måske ikke så underligt, at 

nogle anvender præstationsfremmende 

midler til at klare sig endnu bedre – for 

eksempel i sport. Vi troede, at brugen af 

præstationsfremmende midler som EPO 

toppede i 1990’erne, da cykelrytter efter 

cykelrytter måtte gå til bekendelse. Men 

siden er vi blevet opmærksomme på fle-

re tilfælde af, at brugen af doping er gået 

fra at være et individuelt misbrug til at 

være institutionaliseret. Men hvordan vir-

ker doping? Hvilke fysiologiske aspekter 

i kroppen påvirker det? Er det farligt, og 

hvorfor er det egentlig ulovligt? Kom med 

til en spændende aften, hvor overlæge 

Niels Vidiendal Olsen gør dig klogere på 

dopingens brug og virkning. 

Gode vaner

Holdnummer: 1722-126
Dato: 11/9, 3 mandage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 
(Indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), 
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 løbeskoene, 

eller vi kommer alt for sent i seng. Hvorfor er det så 

nemt at få dårlige vaner, og hvorfor kan det være 

så svært at skabe gode vaner? Og hvad er en vane 

egentlig? Hvordan opstår den, hvilket formål tjener 

den, og hvorfor kan den have så stor magt over os? 

Kom, og få forskningens svar på spørgsmålene, og 

bliv klogere på, hvad der skal til for at skabe nye gode 

vaner. Få præsenteret psykologiske, neurobiologiske 

og adfærdsmæssige perspektiver og hør, hvordan 

viden fra forskningens verden kan implementeres i 

hverdagen. 

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

i psykologi og sundhed, ledelseskonsulent 

og positiv coach

18/09:  Vaner i hjernen. Albert Gjedde, professor i 

neurobiologi og farmakologi, Københavns 

Universitet

25/09:  Nudging og adfærdsændringer i praksis. 
Mia Simone Malthesen, cand.polit. og daglig 

leder af iNudgeyou
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Positiv psykologi i hverdagen

Holdnummer: 1722-209
Dato: 13/9, 5 onsdage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D166, Tuborgvej 164

Stress, sygdom og kriser. Der vil altid 

eksistere dårligdomme og udfordrende 

situationer i hverdagen, som kan optage 

vores tanker negativt, dræne os for energi 

og få os til at miste overblikket. Men man 

kan gøre meget for at forbygge det ved 

at prioritere dét, der gør livet værd at 

leve. Positiv psykologi er en nyere gren af 

psykologien, som fokuserer særligt på det 

velfungerende og det forebyggende. Det 

er videnskab, som fokuserer på, hvordan 

man kan trives og fungere godt i hverda-

gen, uanset om man er på arbejde eller 

har fri. Positiv psykologi er opstået, fordi 

man inden for psykologien i mange år har 

haft et dominerende fokus på behandling 

frem for forebyggelse. Bliv introduceret til 

den positive psykologis teorier og meto-

der, og få indblik i, hvordan positiv psyko-

logi 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 

Andersen, lektor i uddannelses-

forskning, Aarhus Universitet

11/10:  Lykke i hverdagen. Jonas Fisker, 

cand.psych.aut., Psykiatrisk 

Center Frederiksberg

Flow, krop og bevægelse 50+

Holdnummer: 1722-295
Dato: 30/9, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 400 kr., studerende 250 kr.
Maks. 25 deltagere
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i  
cafeområdet, 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 parkour, de fysiske 

og mentale teknikker, med fokus på nærvær, flow og bevæ-

gelse, er for alle og kan udføres på alle niveauer. Parkour har 

i den forstand ligheder med fx yoga og mindfulness i bevæ-

gelse, hvor der også er fokus på forbindelsen mellem krop og 

sind. Denne dag kan alle 50+ være med, når vi stiller skarpt på 

bevægelsesfrihed, 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. Mød op iklædt tøj og sko 

til udendørs bevægelse. 

10.00:  Introduktion til parkour – teori og filosofi. 
14.00:  Parkour i praksis. 

Compassion-træning:  
Bliv opmærksom på dig selv og andre

Holdnummer: 1722-142
Dato: 1/10, 1 søndag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i cafeområ-
det, 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 motive-

ret til at lindre denne lidelse’. Videnskabelig forskning i compas-

sion viser, at når vi træner compassion, kan vi mindske stress 

og depressive symptomer samt øge vores psykiske trivsel. 

Ydermere giver compassion-træning en større følelse af fæl-

les medmenneskelighed og en venligere tilgang til fremmede 

mennesker. Få et større kendskab til, hvad compassion er, hvilke 

barrier, der kan opstå for vores compassion, hvad det betyder 

at have compassion og kærlig venlighed for ens egen smerte og 

lidelse, og hvordan man kan træne compassion. Som deltager 

får du også mulighed for selv at træne compassion gennem for-

skellige gruppeøvelser. 

Alt hvad du bør vide om  
anti-inflammatorisk levevis

Holdnummer: 1722-132
Dato: 2/10, 1 mandag
Tid: 17.30-21.30 (helaftensforelæsning)
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164
Underviser: Jerk W. Langer, læge og 
forfatter

Anti-inflammatorisk levevis er et af de nye 

buzz-words inden for sundhed. Inflamma-

tion er en betændelsestilstand i kroppen, 

som på længere sigt kan påvirke fx din 

hud, forværre småskader og øge træt-

hed og hovedpine. Ved at omlægge til 

anti-inflammatorisk levevis kan du mod-

virke disse symptomer. Den nye livsstil 

har især fokus på kost, motion og søvn. 

Men hvilken mad skal vi spise? Hvordan 

sikrer vi tilstrækkeligt med nattesøvn? 

Og hvor meget motion er nødvendigt i 

en travl hverdag? Læge og forfatter Jerk 

W. Langer giver dig denne aften svarene 

og adskiller fup fra fakta på en både un-

derholdende, spændende og lærerig vis. 

Forelæsningen bygger bl.a. på bogen ’21 

Helbredende Dage med Anti-inflammato-

risk Kost’ (Politikens Forlag). 

Forbrydelsens psykologi

Holdnummer: 1722-146
Dato: 9/10, 1 mandag
Tid: 17.30-21.30 (helaftensforelæsning)
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164
Underviser: Charlotte Mathiassen, lektor i 
psykologi, Aarhus Universitet

Gennem Danmarks historie har vi set 

flere eksempler på både fascinerende og 

grusomme forbrydelser. Men selvom for-

bryderne bliver straffet, begår flere alli-

gevel ny kriminalitet, når de bliver løsladt. 

Hvorfor kan nogle mennesker begå me-

get alvorlige og voldsomme handlinger? 

Kan man tale om, at den kriminelles psyke 

adskiller sig fra den ikke-kriminelles? Er vi 

alle i risikozonen for at blive kriminelle? 

Hjælper det noget at afsone sin straf i et 

fængsel, og hvordan kan man ændre sin 

måde at leve på, hvis man har været kri-

minel i mange år? Kom med til en spæn-

dende aften, hvor vi dykker ind i forbry-

derens sind.Er dine venskaber
livsvigtige? 
Se side 28
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Fra offentlig mad til offentlig ernæring

Holdnummer: 1722-143
Dato: 11/10, 1 onsdag
Tid: 17.30-19.15
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 
(Indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), 
Tuborgvej 164
Underviser: Michael Ejstrup, forskningschef i sprog, 
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Hvornår skete der et skift i sprogbrugen, så ’mad’ 

blev til ’ernæring’? Vi gik fra måltidet som socialt 

fællesskab med retter lavet af egnens og årstidens 

råvarer til affodring med fokus på næringsstoffers 

biokemiske egenskaber. Fra social værdi til videnska-

belig værdi. Fra menneske til maskine. Fra sociologi 

til økonomi. Maden som oplevelse blev aflyst. Ernæ-

ring blev altoverskyggende. Kombinationen blev po-

litisk anset for at være for dyr, så plejehjemmene og 

hospitalerne mistede deres køkkener, og politikerne 

lykkedes med at ændre sprogbrugen, så mad blev lig 

med ernæring. Hør om fortidens madkultur og nuti-

dens fokus på ernæring i de offentlige folkekøkkener.

Venner på recept?

Holdnummer: 1722-085
Dato: 23/10, 5 mandage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164

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 dårlige 

sociale netværk. Men hvorfor? Og hvordan fungerer 

vores sociale hjerne egentlig? Forelæsningsrækken 

stiller skarpt på de positive effekter ved sociale rela-

tioner og giver viden om, hvordan relationer skabes, 

udvikles og vedligeholdes i forskellige sammenhæn-

ge. I parforholdet såvel som på Facebook. 

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 udviklingspsykologi, 

Aarhus Universitet

06/11:  Relationer på de sociale medier. Malene 

Charlotte Larsen, lektor i kommunikation, 

Aalborg Universitet

13/11:  Det gode kærlighedsforhold – hvordan 
fungerer det? Asger Neumann, ekstern 

lektor i psykologi, Aarhus Universitet

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

Aarhus Universitet

Socialpsykologi

Holdnummer: 1722-144
Dato: 24/10, 7 tirsdage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, 
Tuborgvej 164
Underviser: Carl Kähler, mag.art. i psykologi

Socialpsykologien beskæftiger sig primært med 

interaktionen mellem individet og de grupper, det 

forholder sig til: Familien og dens opdragelsesmeto-

der, økonomi og sociale status, skolen, uddannelse, 

arbejde og kultur. Socialpsykologien beskæftiger sig 

i dag med alle sider af socialiseringsprocessen, hvor-

igennem nye generationer integreres i de samfund, 

de skal være en del af. Denne proces kan gå godt, og 

den kan gå mindre godt. Når den går godt, kommer 

der som hovedregel velfungerende og socialt inte-

grerede mennesker ud af det. Når den ikke gør det, 

kan der komme mindre velfungerende mennesker ud 

af det. Forelæsningsrækken bygger på bogen ’Social-

psykologi. En grundbog’ (Hans Reitzels Forlag).

Angst hos børn

Holdnummer: 1722-145
Dato: 25/10, 3 onsdage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, 
Tuborgvej 164
Undervisere: Bianca Munkebo Christiansen, cand.
psych. og videnskabelig assistent, Center for Angst, 
Københavns Universitet og Nicoline Normann, cand.
psych., ph.d.-studerende, Center for Angst, Københavns 
Universitet

Angstlidelser er den hyppigst forekommende psyki-

ske lidelse i barndommen. Det anslås, at ca. én ud af 

syv børn og unge på et tidspunkt opfylder kriteri-

erne for en psykiatrisk angstdiagnose. Ubehandlet 

angst har massive negative kort- og langsigtede 

konsekvenser. Angst i barndommen er sammen-

faldende med mobning, skolevægring, skolefaglige 

problemer og social isolation. Men hvad er angst, og 

hvornår er det normalt at bekymre sig, og hvornår 

bliver det et problem? I forløbet vil deltagerne blive 

introduceret til de mest almindelige angstdiagnoser, 

ligesom forløbet vil tage deltagerne omkring ratio-

naler og grundprincipper for kognitiv adfærdsterapi 

og metakognitiv terapi til børn.

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

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

til børn

Flow – forskning og 
anvendelse

Holdnummer: 1722-024
Dato: 25/10, 7 onsdage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164

Flow er en positiv, koncentreret tilstand, 

hvor al opmærksomhed er samlet om en 

bestemt aktivitet, som er så krævende og 

engagerende, at man må anvende mange 

mentale ressourcer for at klare den. Tids-

fornemmelsen forsvinder, og man glem-

mer sig selv. Begrebet ’flow’ har de sene-

ste år vundet indpas i vores bevidsthed. 

Men kan vi overhovedet bruge det til no-

get på arbejdet og privat? Forelæsnings-

rækken forsøger at finde svarene og giver 

dig inspiration til, hvordan du kan bruge 

flow, hvad enten det er i privat-, fritids-, 

familie- eller arbejdslivet.

25/10:  Introduktion til flow: forskning, 
teori og anvendelse. Frans Ør-

sted Andersen, lektor i uddannel-

sesforskning, Aarhus Universitet

01/11:  Flow og det gode, meningsfulde 
liv. Hans Henrik Knoop, lektor i 

pædagogisk psykologi, Aarhus 

Universitet

08/11:  Relationer og flow. Anne Linder, 

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
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Autisme hos børn

Holdnummer: 1722-025
Dato: 28/10, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Cecilia Brynskov, ekstern 
lektor i psykologi, Aarhus Universitet og 
ekstern lektor i audiologopædi, Københavns 
Universitet

Næsten 1 % af alle børn har autisme. At 

have autisme betyder, at man har vanske-

ligt 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 introduk-

tion til, hvad autisme er, og hvad autisme 

skyldes. De mest udbredte behandlings-

former bliver præsenteret og diskuteret, 

og vi ser nærmere på, hvor god dokumen-

tation der er for de enkelte behandlings-

formers effekt. Desuden rettes fokus mod, 

hvordan autismen påvirker familien, især 

søskende, bedsteforældre og forældre, 

herunder forældrenes parforhold. 

Kunsten at dvæle i dialogen

Holdnummer: 1722-026
Dato: 4/11, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Pris inkl. bog: 595 kr., studerende 445 kr. (bog værdi 279 kr.)
Maks. 30 deltagere
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i  
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Reinhard Stelter, professor i coaching- og  
sportspsykologi, Københavns Universitet

Ikke alle samtaler og dialogtyper er hjælpsomme og nyttige for 

den enkelte person. Det er vigtigt at forstå såvel den sociale 

som den organisatoriske ramme for samtalen for at kunne give 

den værdi og mening. Hvis vi dvæler i dialogen, åbner der sig 

nye muligheder for en grundlæggende forståelse af os selv og 

hinanden. Få input til at lytte til dig selv og den anden i dialo-

gen, så du opnår en bæredygtig og meningsfuld samtale, som 

i sidste ende kan hjælpe dig til at finde dit etiske ståsted og 

egne personlige værdier. Forløbet henvender sig bl.a. til dig, 

som har brug for en introduktion til at være dialogholder for 

professionelle, transformative og støttende samtaler. Fore-

læsningerne bygger på bogen ’Kunsten at dvæle i dialogen’ 

(Dansk Psykologisk Forlag), som kan tilkøbes forelæsningerne. 

Sex – kun for kvinder

Holdnummer: 1722-224
Dato: 18/11, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 400 kr., studerende 250 kr. (inkl. bog)
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Undervisere: Lillan Kempf, overlæge og 
sexolog, Fertilitetsklinikken Horsens og 
Ditte Trolle, speciallæge i gynækologi og ad-
jungeret lektor i sexologi, Aarhus Universitet

Sex kan være en kilde til glæde, velvære, 

afslapning, nærvær og samhørighed, men 

også til smerte, sorg og bekymring. Denne 

dag sætter vi fokus på kvinder og sex og 

dykker ned i en række relevante spørgs-

mål: Er kvinders sexlyst anderledes end 

mænds? Hvad bliver kvinder tiltrukket af, 

og har de lov til at følge deres lyst? Hvad 

betyder hormonerne, findes g-punktet og 

hvor lang tid tager det at få orgasme? Du 

kan også få indblik i, hvad en sexologisk 

behandling går ud på. Kom og hør Dit-

te Trolle og Lillan Kempf, der begge er 

gynækologer og sexologer, fortælle om 

kvinders seksuelle længsler, lyster og pro-

blemer i alle aldre. Der vil desuden være 

mulighed for diskussioner i grupper og 

for at få svar på alle dine spørgsmål om 

kvinder og sex. Undervisningen tager bl.a. 

afsæt i ’Sex efter 50’ samt tænkepausebo-

gen ’Sex’ (Aarhus Universitetsforlag), som 

er inkluderet i prisen.

Flere gode vaner

Holdnummer: 1722-136
Dato: 19/11, 1 søndag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Malene Mygind, cand.mag. i 
psykologi og sundhed, ledelseskonsulent og 
positiv coach

Hvis vi ønsker at ændre noget i vores liv, 

skal vi ændre de små ting, vi gør dagligt 

– vi skal ændre vores vaner. De fleste 

mennesker 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 lykkedes med 

at skabe varige, nye gode vaner. Dagen 

byder på forelæsning og forskellige prak-

tiske øvelser. Du vil blive guidet skridt for 

skridt i at designe og implementere nye 

gode vaner i din hverdag. Når dagen er 

færdig, vil du have designet en personlig 

vaneplan, som du kan gå hjem og imple-

mentere. Alle deltagere bedes medbringe 

papir/notesbog og noget at skrive med.

Det kan være svært at ændre sine 
vaner. Start i det små og sæt dig 
nogle realistiske mål. Find også en 
god erstatning for den gamle vane
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Læringens DNA

Holdnummer: 1722-294
Dato: 5/12, 1 tirsdag
Tid: 17.15-19.00
Pris: 160 kr., studerende 110 kr.
Pris inkl. bog: 279 kr., studerende 229 kr. 
(bog værdi 130 kr.)
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, 
lokale C001 (Indgang fra Tuborgvej 166 for 
gangbesværede), Tuborgvej 164
Underviser: Theresa Schilhab, lektor i pæ-
dagogik og uddannelse, Aarhus Universitet

Hvornår lærer vi bedst? Er det når vi 

lytter til en fortælling, når vi sidder med 

næsen i en bog, eller når vi får lov til at 

bruge vores krop? Når koncentrationen 

svigter, kan det være svært at lære nyt 

ved at lytte eller læse. Et godt kneb er at 

få alle vores sanser i spil. Vi har brug for 

at have billeder, lugte eller lyde fra det, vi 

skal lære. Det skyldes helt grundlæggen-

de biologiske forhold, som er dybt forank-

ret i vores DNA. Bliv klogere på, hvordan 

viden om læringens DNA fx kan bruges til 

at understøtte undervisningen i folkesko-

len, og få en større forståelse for, hvorfor 

du lærer bedre på nogle tidspunkter end 

andre. Forelæsningen bygger på bogen 

’Læringens DNA’ (Aarhus Universitetsfor-

lag), som kan tilkøbes forelæsningen.

Kroppen fra top til tå

Holdnummer: 1812-102
Dato: 23/1, 5 tirsdage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, 
lokale C001 (Indgang fra Tuborgvej 166 for 
gangbesværede), Tuborgvej 164

Vi spiser, vi ånder, vi bevæger os, vi lever. 

Kroppen er fantastisk og kompleks på en 

gang. Den har udviklet sig i millioner af år, 

og vi er blevet studeret og endevendt af 

videnskaben for at forstå de komplekse 

mekanismer, der gør, at vi ser ud og fun-

gerer, som vi gør. Lær din krop at kende, 

når vi dykker ned i dens anatomi og ser 

nærmere på, hvordan den er opbygget og 

fungerer. 

23/01:  Fordøjelsessystemet. Maja Sofie 

Thiele, læge og lektor i leversyg-

domme, Odense Universitetsho-

spital og Syddansk Universitet

30/01:  Bevægeapparatet. Bjarne 

Møller-Madsen, klinisk professor i 

ortopædkirurgi, Aarhus Universi-

tetshospital

06/02:  Nervesystemet. Helle H. Damki-

er, lektor anatomi og cellebiologi, 

Aarhus Universitet

13/02:  Kredsløbet. Christian Aalkjær, 

professor i biomedicin, Aarhus 

Universitet

20/02:  Respirationssystemet. Hans 

Malte, lektor i zoofysiologi,  

Aarhus Universitet

Lær at forstå dit barn

Holdnummer: 1722-128
Dato: 21/11, 3 tirsdage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, Tuborgvej 164

Hvordan ruster man bedst muligt et barn til at møde de udfor-

dringer, som livet giver? Hvordan kan forældre og nære voksne 

opdrage barnet til at blive et selvstændigt og livsmodigt indi-

vid? Bliv klogere på dit barn, når tre eksperter præsenterer ny 

viden fra forskningens verden inden for opdragelse og børne-

psykologi. 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. Fore-

læsningsrækken giver nye perspektiver på de bedste betingel-

ser for børns udvikling.

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

professor 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

Holdnummer: 1722-216
Dato: 22/11, 4 onsdage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, Tuborgvej 164

Kloden kalder på mennesker med dannelse og etisk kompas, 

så vi sammen kan løse tidens nøgleudfordringer. Der er brug 

for en opdateret forståelse af almendannelse – bæredygtig 

dannelse. Det kræver, at vi som mennesker og systemer ud-

vikler kapaciteter som opmærksomhed og nærvær, empati og 

relation og resiliens og bæredygtighed og genfinder en sund 

balance mellem data og dannelse. Med indledende afsæt i en 

beskrivelse af nutidens mange datakrav giver forelæsnings-

rækken et bud på et fremtidsorienteret dannelsesbegreb, som 

begriber og griber nutidens udfordringer, hvor naturvidenska-

belig dannelse, eksistentiel selvdannelse og hjertets dannelse 

komplementerer almendannelse. Forløbet tager bl.a. udgangs-

punkt i bogen BÆREDYGTIG DANNELSE (Dafolo).

22/11:  Introduktion til ‘bæredygtig dannelse’ som begreb, 
greb og ramme. Lone Belling, cand.phil og organisati-

ons- og ledelseskonsulent, Liv og Lederskab

29/11:  Hjertets dannelse. Martijn van Beek, lektor i antropo-

logi, Aarhus Universitet

06/12:  Naturvidenskabelig dannelse. Jeppe C. Dyre, profes-

sor i fysik, Roskilde Universitet

13/12:  Opmærksomhed, empati og resiliens. Lone Belling, 

cand.phil og organisations- og ledelseskonsulent, Liv 

og Lederskab

”  I en kaotisk verden har børn 
brug for robusthed og en 
indre målestok. Det er, hvad 
karakterdannelse går ud på.”

Per Schultz Jørgensen
Professor i socialpsykologi, Aarhus Universitet
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Alt hvad du bør vide  
om psykologi

Holdnummer: 1812-044
Dato: 24/1, 6 onsdage
Tid: 19.45-21.30
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, 
lokale C001 (Indgang fra Tuborgvej 166 for 
gangbesværede), Tuborgvej 164

Hvordan fungerer menneskets hukom-

melse, hvad påvirker vores sociale ad-

færd, og hvordan udvikles vores person-

lighed? Psykologi handler om at forklare, 

hvorfor vi mennesker oplever, føler, tæn-

ker, handler og udvikler os, som vi gør. Få 

indblik i de vigtigste milepæle inden for 

psykologi, og bliv introduceret til den ny-

este viden på området. Forelæsningerne 

giver desuden redskaber til refleksion og 

analyse af psykologiske problemstillinger. 

Bliv klogere på dig selv, og få en bedre 

forståelse og respekt for menneskers for-

skelligheder.

24/01:  Socialpsykologi. Per Schultz 

Jørgensen, professor i socialpsy-

kologi, Aarhus Universitet

31/01:  Læringspsykologi. Frans Ørsted 

Andersen, lektor i uddannelses-

forskning, Aarhus Universitet

07/02:  Udviklingspsykologi. Peter 

Krøjgaard, professor i udviklings-

psykologi, Aarhus Universitet

14/02:  Kognitionspsykologi. Robin 

Døngart, ekstern lektor i psykolo-

gi, Københavns Universitet

21/02:  Personlighedspsykologi. Jesper 

Dammeyer, lektor i personlig-

hedspsykologi, Københavns 

Universitet

28/02:  Anvendt psykologi. Thomas 

Koester, cand.psych., FORCE 

Technology, Afdelingen for 

Anvendt Psykologi

At forstå sorg og tab

Holdnummer: 1812-006
Dato: 27/1, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i 
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Mai-Britt Guldin, postdoc på institut for 
folkesundhed, Aarhus Universitet

Alle mennesker vil i løbet af livet opleve sorg og 

bekymring. En stor sorg ved dødsfald er altid for-

bundet med store forandringer i livet, som kræver 

bearbejdning. 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 eksisten-

tielt 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.

Sæt turbo på retningen mod dit 
drømmeliv

Holdnummer: 1812-062
Dato: 25/2, 1 søndag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i 
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Frederik Banzhaf, studieadjunkt i præstati-
onspsykologi, Aalborg Universitet

Har du kurs mod dine drømme? Invester en dag og 

lær, hvordan du optimerer anvendelsen af din hjer-

nes fantastiske potentiale. Du bliver gennem dagen 

introduceret til strategier, værktøjer og konkrete an-

befalinger, som er direkte anvendelige i dit eget liv. 

Målet er klarhed, mod og mentalt overskud; evnen til 

at bryde fri uden at svigte dine eksisterende forplig-

tigelser. Dagen er baseret på den nyeste forskning 

inden for neurofysiologi, motivations- og præstati-

onspsykologi, og struktureres så din forståelse og 

praktiske anvendelse er i højsædet. Hvis du ønsker 

at leve et ekstraordinært og meningsfyldt liv – og 

ønsker konkrete værktøjer til at sætte farten op i re-

aliseringen af dine drømme – er denne dag for dig! 

Børns udvikling

Holdnummer: 1812-020
Dato: 3-4/3, 1 weekend
Tid: 10.00-16.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i 
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Peter Krøjgaard, professor i udviklingspsy-
kologi, Aarhus Universitet

Hvornår begynder børn at kunne huske? Hvordan 

forstår de den fysiske verden? Og hvornår får de en 

forståelse for andre mennesker? Forskning i børns 

udvikling har gennemgået en rivende udvikling 

igennem de seneste 30 år. Tidligere var udviklings-

psykologien primært præget af enkelte altomfav-

nende teorier som eksempelvis Freuds og Piagets. I 

dag tegnes faget snarere af en lang række ’mini-te-

orier’, der ikke hævder at kunne give en samlet be-

skrivelse af børns udvikling. Få indblik i børns per-

ceptuelle og intellektuelle udvikling, deres følelser 

og temperament, sprogudvikling, forståelse af andre 

mennesker samt hvordan de husker konkrete begi-

venheder. Undervisningen har især fokus på spæd-, 

små- og førskolebørn. 

En god mavefornemmelse – bakterier

Holdnummer: 1812-045
Dato: 7/3, 3 onsdage
Tid: 19.45-21.30
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 
(Indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), 
Tuborgvej 164
Undervisere: Martin Iain Bahl, seniorforsker i tarmmi-
krobiologi, DTU Fødevareinstituttet og Trine Nielsen, 
læge og ph.d. i tarmbakterier, The Novo Nordisk Foun-
dation Center for Basic Metabolic Research, Køben-
havns Universitet

I vores tarmsystem lever der omkring 1,5 kg bakte-

rier. Disse bakterier lever i et tæt fællesskab med os 

som vært, og ved at sikre bakterierne et gunstigt og 

næringsrigt miljø, udfører bakterierne til gengæld 

en række livsvigtige funktioner, som vi ellers ikke 

selv kan udføre. Vi har alle vores egen unikke bak-

teriesammensætning, som kan beskytte os mod alt 

mulig ondskab. Dog tyder nyere forskning på, at en 

ugunstig sammensætning af disse bakterier er for-

bundet med en række tilstande og sygdomme som 

fedme eller type 2-diabetes. Bliv klogere på, hvilken 

betydning tarmens bakterier har for vores sundhed 

og sygdomme, og hør mere om, hvordan påvirkning 

af tarmens bakteriesammensætning kan være en del 

af fremtidens behandlingsformer.
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Speciale: Drab
Hverdagen er fyldt med voldssager, lemlæstelse, drab og uforklarlige døds-
fald for retsmediciner ved Aarhus Universitetshospital, Asser Hedegård 
Thomsen. Nu undersøger han de seneste 25 års drabssager i et ph.d.-projekt.

Af Jonna Toft, journalist

Læs hele interviewet på Folkeuniversitetets hjemmeside www.fuau.dk.

Få mennesker møder så meget vold i hverdagen som Asser Hedegård Thomsen, 

retsmediciner på Aarhus Universitets Institut for Retsmedicin. Han er specialist i at 

finde frem til dødsårsager og beskrive tegn efter knivstik og anden skarp vold, slag, 

skud, kvælning og forgiftninger, og hans undersøgelser hjælper politiet med opkla-

ringen af drabs- og voldssager. ”Her møder vi kun de voldsomme og tragiske sager. 

Jeg er glad for, at vi hjælper med opklaringen. Jeg tænker altid over, at det er et 

menneske, der ligger dér og skal undersøges, men jeg kendte jo ikke personen og er 

ikke ked af det. Jeg kunne ikke obducere nogen, jeg kender,” siger han og fortsætter:

”Man skaber et professionelt værn. For mig er det interessant at klarlægge, hvad 

der er sket, og finde ud af rækkefølgen, og nogle gange har det stor betydning i en 

retssag. Desuden har de pårørende ofte et stort behov for at vide, hvad personen er 

død af. Vi hjælper med at give svar.”

Lige siden Asser Hedegård Thomsen som en stor gymnasiedreng læste Preben 

Geertingers bog ’Af en retsmediciners bekendelser’, har han været fascineret af 

retsmedicinens jagt efter spor.  På Folkeuniversitetet fortæller han jævnligt om 

drabssager og hverdagen på et retsmedicinsk institut, og han er i fuld gang med 

et ph.d.-projekt om de seneste 25 års drabssager. Faktisk er han lige nået til sag nr. 

1267 ud af ca. 1400.  ”Jeg undersøger, hvilke drabsmetoder der er de mest brugte. 

Er volden blevet værre? Har noget ændret sig over tid? Vi ved, at der sker færre 

drab, men skyldes det, at vi redder flere end tidligere, måske fordi alle i dag har 

mobiltelefoner, så hjælpen kommer hurtigere frem?” siger han. Overblikket får han 

via obduktionserklæringer, fotos, politirapporter, avisartikler mv. Projektet ventes 

færdigt om to år.
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”  Jeg kunne ikke obducere nogen, 
jeg kender.”
Asser Hedegård Thomsen
Retsmediciner, Aarhus Universitet
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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. 



Verdens ender

Holdnummer: 1722-059
Dato: 10/8, 1 torsdag
Tid: 10.00-15.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i cafeområ-
det, Tuborgvej 164
Undervisere: Ole Eggers Bjælde, astrofysiker og undervisningsud-
vikler, Aarhus Universitet og Linda Greve, ph.d. i virksomhedskom-
munikation og undervisningsudvikler, Aarhus Universitet

En astrofysiker og en teolog tager verdens ender under kærlig 

videnskabelig behandling. Mennesker har til alle tider forsøgt 

at forklare verdens skabelse og undergang. Vi ser på myterne i 

religionerne og fysikken. Vi ser på sprogets betydning for for-

ståelsen af tid. Og vi ser på, hvordan enderne ser ud fra to helt 

forskellige standpunkter. Kom med på en rejse ud i universet 

og ind i forestillingerne.

Planter med en særlig historie i Botanisk Have

Holdnummer: 1722-049
Dato: 10-11/8
Tid: 10/8 kl. 10.00-14.00: Forelæsning,  
11/8 kl. 10.00-11.45: Ekskursion i Botanisk Have
Pris: 400 kr., studerende 250 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: 10/8: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i 
cafeområdet, Tuborgvej 164, 11/8: Botanisk Have - Indgangen ved 
Nørreport Station
Underviser: Hans Arne Jensen, dr.agro. i arkæologisk botanik

Botanisk Have er smuk og fascinerende. Blandt blomsterne 

støder vi på havens store samling af planter med en spænden-

de historie. Nogle af disse var værdifulde lægeplanter, andre 

spillede en rolle som nydelsesmiddel eller i industrien. Adskil-

lige af disse blev bragt til Europa under farefulde rejser. For 

konger og fyrster knyttede der sig både prestige og store øko-

nomiske interesser i at råde over de sjældne planter. Fx sendte 

Frederik den 5. en ekspedition til ’Det lykkelige Arabien’ 1761-

67, hvor formålet bl.a. var at skaffe oplysninger om, hvor bal-

samtræet voksede. Vi vil nyde havens skønhed og se på nogle 

af disse planters vandring op gennem Europa og ankomst til 

Danmark, hvor mange har spillet en vigtig rolle. Der vil også 

blive givet eksempler på planternes navne, der ofte afspejler 

deres udseende eller hjemsted. 

Livets største spørgsmål

Holdnummer: 1722-185
Dato: 5/9, 6 tirsdage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164

Hvad er liv? Hvad er et menneske? Hvor 

sidder bevidstheden? Hvor ender Univer-

set? Og er der liv derude? Forelæsnings-

rækken er en spændende opdagelsesrej-

se ind i nogle af de mest grundlæggende 

og universelle temaer i menneskelivet og 

i verden. Forskningen drives af nysgerrig-

hed, begejstring og en verden, der hele 

tiden overrasker, byder på nye udfordrin-

ger og udvider vores horisont. Få seks 

naturvidenskabelige forskeres bud på et 

svar på en stribe af de helt store spørgs-

mål, og få præsenteret de komplicerede 

emner, så det er til at forstå. 

05/09:  Hvordan opstod universet – og 
hvornår går det under? Ole J. 

Knudsen, BSc i fysik og astrono-

mi, Aarhus Universitet

12/09:  Er der liv andre steder i uni-
verset? 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 
menneske? Mikkel Heide Schie-

rup, 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 Universitetshospital

Jordens klima og 
klimaforandringer

Holdnummer: 1722-184
Dato: 6/9, 6 onsdage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164

Hvorfor ændrer klimaet sig, og hvad ved 

vi om klimaændringer over de sidste tu-

sinder 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 

sikkerhedssituation? Jordens klima er i 

forandring og temperaturen på kloden er 

stigende. Bliv klogere på, hvorfor klima-

ændringer opstår, og hvad det rent fak-

tisk har af konsekvenser. 

06/09:  Klimaforandringer – fra fortiden 
til i dag. Mads Faurschou Knud-

sen, lektor i geoscience, Aarhus 

Universitet

13/09:  Hvad er klima – om jordens kli-
masystemer og de store kreds-
løb. Jens Olaf Pepke Pedersen, 

seniorforsker i klimaændringer, 

DTU Space

20/09:  Klimaforandringernes kon-
sekvenser – globalt og lokalt. 
Jesper Theilgaard, meteorolog, DR

27/09:  Fremtidens fødevarer og energi. 
Jørgen Eivind Olesen, sektions-

leder 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 klimaløsnin-
ger. Ellen Margrethe Basse, dr.jur., 

professor, Aarhus Universitet

”  Fortidens klima indeholder nøglen til at forstå og 
løse den klimaudfordring menneskeheden står 
overfor.”

Mads Faurschou Knudsen
Lektor i geoscience, Aarhus Universitet
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Symmetri og mønstre 

Holdnummer: 1722-423
Dato: 13/9, 3 onsdage
Tid: 19.30-21.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, loka-
le D166, Tuborgvej 164

Det tiltrækker vores øjne og ofte opfatter 

vi det helt ubevidst som noget smukt, når 

vi møder symmetri og mønstre i hverda-

gen. Det gælder både det naturlige og det 

menneskeskabte. Kigger man tilbage i hi-

storien på kunst og arkitektur er det også 

tydeligt, at det altid har fascineret os. Til-

bage i det 18. århundrede var der et stort 

fokus på den videnskabelige forståelse af 

symmetri og mønstre, som grundlæggen-

de forstås elegant og effektivt vha. mate-

matik - i krystaller, i spejlbillede molekyler, 

i blomster og planters vækst, i kunstne-

riske udsmykninger og i fysikkens love. 

Alt kan forklares ud fra matematikken! 

Tag med på en tur gennem symmetriens 

og mønstrenes verden, fra et matematisk 

perspektiv, gennem atomernes og mole-

kylernes univers og til hvordan det kom-

mer til udtryk i naturen og omgivelsernes 

smukke mønstre.

13/09:  Krystalsymmetri og et røntgen-
blik på livets molekyler. Poul 

Nissen, professor i moleky-

lærbiologi og genetik, Aarhus 

Universitet

20/09:  Dig og dit spejlbillede. Karl An-

ker Jørgensen, professor i kemi, 

Aarhus Universitet

27/09:  Symmetri og matematik i natur 
og forståelse. Johan Peder Han-

sen, lektor i matematik, Aarhus 

Universitet

Forbløffende naturfænomener

Holdnummer: 1722-186
Dato: 11/9, 5 mandage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, 
Tuborgvej 164

Kan bakterier lede strøm? Hvordan klarer fugle et 

træk på adskillige tusinder af kilimeter på få dage? 

Og kan vi mennesker lære noget af de små flittige 

myrer, hvis samlede vægt er langt større end alle 

menneskers vægt tilsammen? Der er mange fan-

tastiske naturfænomener, der giver anledning til 

forbløffelse, forundring og fascination. Lad fem for-

skere give dig store øjne og måbende mund, når de 

belyser nogle af naturens genialiteter! 

11/09:  Dyrenes fantastiske fysiologi. Tobias 

Wang Nielsen, professor i zoofysiologi, 

Aarhus Universitet

18/09:  Trækfuglenes gåder. Preben Clausen, se-

niorforsker i vildtbiologi, Aarhus Universitet

25/09:  Kabelbakterier – levende ledninger. Cas-

per Thorup, ph.d. studerende i mikrobiologi, 

Aarhus Universitet

02/10:  Myrens forunderlige verden. Hans 

Joachim Offenberg, seniorforsker i plante- 

og insektøkologi, Aarhus Universitet

09/10:  Symmetri og matematik i naturen. Johan 

Peder Hansen, lektor i matematik, Aarhus 

Universitet

Liv i Universet

Holdnummer: 1722-298
Dato: 25/10, 4 onsdage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, 
Tuborgvej 164
Underviser: Arne Damm, astronom

Vi kender kun til liv ét sted i Universet, men der er 

faktisk mulighed for liv andre steder. Vi skal se på 

mulighederne for at finde liv i vores eget planetsy-

stem ’Solsystemet’, og på de mange andre mulig-

heder resten af Universet byder på. Der er fundet 

mange planeter, der kredser rundt om andre stjerner 

(såkaldte exoplaneter), og tallet stiger løbende. I en 

del tilfælde er det lykkedes at måle på disse exopla-

neter, og det viser sig at de fundne planeter har flere 

overraskende træk, som vi skal prøve at forstå.

25/10:  Det astrofysiske grundlag for liv. Grund-
stoffernes dannelseshistorie og forekomst

01/11:  Liv som vi kender det. Hvad gælder for alt 
liv, og hvad er særligt for Jordens liv? 

08/11:  Exoplaneter sammenlignet med vores 
Solsystem. På jagt efter levesteder!

15/11:  Radiosignaler, SETI og Drakes ligning. 
Overvejelser om intelligent liv i rummet

Højdepunkter i teknologien

Holdnummer: 1722-111
Dato: 25/10, 8 onsdage
Tid: 19.30-21.15
Pris: 860 kr., studerende 460 kr.
Pris inkl. bog: 1075 kr, studerende 675 kr.  
(bogværdi 349 kr.)  
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, 
Tuborgvej 164

Teknologiens største og vigtigste opfindelser er på 

én gang både ekstraordinære, dagligdags og uover-

trufne. Og det er ikke tilfældigt, for de største op-

findelser har alle haft gennemgribende betydning 

for os mennesker og vores samfund: civilisationen 

begyndte med ploven og ølbrygningen, opfindelsen 

af krudtet ændrede verdens gang for altid, mens 

telegrafens, fjernsynets, radioens og computerens 

langt nyere historier viser, hvordan verden er blevet 

både større og mindre. Allerede papiret og bogtryk-

kerkunsten medførte radikale ændringer i vores må-

der at interagere og kommunikere på, og de er nu 

igen under hastig forandring. 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 revolution. 
Kristian Hvidtfelt Nielsen, lektor i  

videnskabsstudier, Aarhus Universitet og 

Gunver Lystbæk Vestergård, ph.d. i  

videnskabsstudier og videnskabsjournalist 

på Weekendavisen

15/11:  Toget og automobilen: To konkurreren-
de og fascinerende teknologier. Henry 

Nielsen, lektor emeritus i videnskabsstudier, 

Aarhus Universitet

22/11:  Tre store teknologiske systemer: akvæduk-
ter, højspænding og film. Keld Nielsen, lek-

tor 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, pro-

fessor emeritus i videnskabshistorie, Niels 

Bohr Instituttet, Københavns Universitet

13/12:  Fremtidens teknologier. Kristian Hvidtfelt 

Nielsen, lektor i videnskabsstudier, Aarhus 

Universitet

Få nyhedsbrevet  
Tilmeld dig på  
www.fuau.dk
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60 år med rumfart

Holdnummer: 1722-110
Dato: 28/10, lørdag-søndag
Tid: 10.00-14.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i  
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Helle Stub, cand.scient. i astronomi, fysik og matema-
tik og Henrik Stub, cand.scient. i astronomi, fysik og matematik

Den 4. oktober 2017 er det 60 år siden den første rumsonde 

blev opsendt, da Sovjetunionen i 1957 sendte satelitten ’Sput-

nik 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 planeter i solsystemet og endda den 

fjerne Pluto. Men lige så vigtigt er det, at rumfarten har ændret 

samfundet så meget, at vi nu er helt afhængige af de man-

ge 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

Holdnummer: 1722-112
Dato: 31/10, 7 tirsdage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, Tuborgvej 164

Vidste du, at universet rummer mere end 100 milliarder galak-

ser som Mælkevejen? At ca. 5.000 stjerner er synlige med det 

blotte øje? Eller at sorte huller allerede beskrives af Einsteins 

relativitetsteori fra 1915, men at Einstein ikke selv troede på 

eksistensen af dem? Få genopfrisket din viden om universet, 

eller start her. I forelæsningsrækken guider seks eksperter dig 

gennem det, de mener, er helt centralt at vide om universet. 

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 videnskabshi-

storie, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet

14/11:  Universets opbygning og udvikling. Michael J.D. Lin-

den-Vørnle, astrofysiker og chefkonsulent, DTU Space

21/11:  Universet set fra Jorden. Ole J. Knudsen, BSc i fysik 

og astronomi, Aarhus Universitet

28/11:  Universets mysterier. Ole Eggers Bjælde, astrofysiker 

og undervisningsudvikler, 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

Vedvarende energi

Holdnummer: 1722-333
Dato: 20/11, 4 mandage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164

Global opvarmning er et af vor tids stør-

ste udfordringer, og spørgsmålet om, 

hvordan vi kan udvikle vedvarende energi 

og sikre et bæredygtigt miljø, står højt på 

den politiske agenda – både i Danmark og 

internationalt. Der bliver forsket på fuld 

kraft i udviklingen af vedvarende energi-

former, men hvor langt er vi kommet? Fire 

forskere fortæller om forskellige energity-

per og om lagring af energi.

20/11:  Energikonvertering – brænd-
selsceller, brint og elektrolyse. 
Anne Hauch, seniorforsker i 

energikonvertering og -lagring, 

Danmarks Tekniske Universitet

27/11:  Vindenergi. Niels-Erik Clausen, 

lektor i vindenergi, Danmarks 

Tekniske Universitet

04/12:  Solenergi. Peter Sommer-Larsen, 

centerchef for Plastteknologi, 

Danmarks Teknologiske Institut

11/12:  Fusionsenergi. Jens Juul 

Rasmussen, professor i fysik, 

Danmarks Tekniske Universitet

Tal

Holdnummer: 1722-191
Dato: 11/12, 1 mandag
Tid: 17.15-21.30
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D166, 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 ve-

jer som aldrig før, og tal styrer både vores 

individuelle hverdag og vores samfund og 

videnskab. Tal kan være tørre, men de kan 

også være fascinerende, næsten mystiske. 

De kan være synlige som klokkeslæt og 

busruter, hårdtslående som eksamenska-

rakterer, eller mere skjulte som dem, der 

indgår i videnskab og politiske beslut-

ninger. 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 kulturhistoriske 

perspektiver. 
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Fossiler ved de danske kyster

Holdnummer: 1722-192
Dato: 11/12, 1 mandag
Tid: 17.30-21.30
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, 
lokale C001 (Indgang fra Tuborgvej 166 for 
gangbesværede), Tuborgvej 164
Underviser: Line Henriette Broen, geolog, 
Aarhus Kommune

Hvem har ikke samlet et forstenet sø-

pindsvin op på stranden og undret sig 

over, hvor det er kommet fra og hvordan 

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 finde overalt ved ky-

sterne, i grusgrave og i kalkbrud. Denne 

aften fortælles om sporene efter urhavets 

eksotiske dyreliv fra trilobitter, hajtænder 

og krabbeboller til de mange forskellige 

søpindsvin. Få tips til hvor man kan finde 

dem, hvad man især skal kigge efter og 

hvor de gode lokaliteter er rundt omkring 

i Danmark. Og har du egne spændende 

fund derhjemme, er du velkommen til at 

tage dem med til fremvisning.

Verdens vildeste opdagelser

Holdnummer:  1812-080
Dato: 22/1, 7 mandage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Pris inkl. bog: 975 kr, studerende 625 kr. (bogværdi 349 kr.) 
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, Tuborgvej 164

Vi kan gå på Månen, studere verden ned til mindste atom og 

lever længere end nogensinde før. Det skyldes netop, at nogle 

mennesker er drevet af at finde ud af, hvordan vores verden 

helt grundlæggende hænger sammen, og hvorfor den er ind-

rettet, som den er. De naturvidenskabelige erkendelser har væ-

ret afgørende for vores tænkning og dermed for vores kultur, 

historie og dagligdag. Forelæsningsrækken er en tour de force 

gennem en række af de meste markante gennembrud inden for 

naturvidenskaben. Tag med på opdagelse i vores fascinerende 

og forunderlige verden, og få det store perspektiv – og de små, 

sjove detaljer. Forelæsningerne tager afsæt i ’50 opdagelser. 

Højdepunkter i Naturvidenskaben’ (Aarhus Universitetsforlag).

22/01:  Verdensbilledet og den naturvidenskabelige 
revolution – fra Kopernikus til Newton. Hans Buhl, 

museumsinspektør, Steno Museet

29/01:  Universets udvidelse, Big Bang og planeter omkring 
andre stjerner. Hans Kjeldsen, professor i fysik og 

astronomi, Aarhus Universitet

05/02:  Kampen mod epidemierne – vaccination, bakterier 
og penicillin. Morten Arnika Skydsgaard, museumsin-

spektør i medicinhistorie, Steno Museet 

12/02:  Mellem Himmel og Jord – helium og nordlys. Helge 

Stjernholm Kragh, professor emeritus i videnskabshi-

storie, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet

19/02:  Evolutionen og genetikken. Tobias Wang Nielsen, 

professor i zoofysiologi, Aarhus Universitet

26/02:  Uforgængelig energi, elektromagnetisme og Jor-
dens form. Keld Nielsen, lektor i videnskabsstudier, 

Aarhus Universitet 

05/03:  Kroppens opbygning og funktioner. Tobias Wang 

Nielsen, professor i zoofysiologi, Aarhus Universitet

Arktis – klimaændringer, 
udvikling og grænsedragning

Holdnummer: 1812-035
Dato: 23/1, 3 tirsdage
Tid: 19.30-21.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D166, Tuborgvej 164

Interessen i Arktis har længe været stor. 

Siden starten af 1800-tallet har danske 

geologer været aktive i undersøgelser på 

Grønland. Og der forskes stadig på højt 

blus i dag, hvor satellitter, fly og droner 

tages i brug bl.a. for at søge svar på, hvor-

dan havisen og indlandsisen ændrer sig. 

De globale klimaændringer viser sig især 

i Arktis, og i takt med at området og dets 

ressourcer bliver mere tilgængelige, har 

en lang række lande verden over mar-

keret deres interesser i området. Hør om 

hvilke ændringer, der er sket i historien, 

og om dem vi observerer i dag. Hvilke 

konsekvenser har de, og hvordan ser de 

ud i forhold til tidligere ændringer? Og 

hør om de politiske interesser omkring 

grænsedragningen i Det Arktiske Ocean 

og om de potentielle, lurende konflikter. 

Hvad betyder fremtidige klimaændringer 

i denne sammenhæng?

23/01:  Udforskningen af Arktis i fortid 
og nutid. Jens Olaf Pepke Peder-

sen, seniorforsker i klimaændrin-

ger, DTU Space

30/01:  Klimaændringer i Arktis. Jens 

Olaf Pepke Pedersen, senior-

forsker i klimaændringer, DTU 

Space

06/02:  Udvikling og grænsedragning 
i Arktis. Kate Pepke Pedersen, 

cand.scient.pol og ekstern lektor, 

DTU Space
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” Evolution igennem naturlig selektion er nok den vigtig-
ste erkendelse inden for alle livsvidenskaber, fordi den 
forklarer, hvordan klodens liv har kunnet ændre 
og tilpasse sig igennem de sidste milliarder år.”

Tobias Wang
Professor i zoofysiologi, Aarhus Universitet
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Tilmeld dig  
på hjemmesiden  
www.fuau.dk

Livet, Universet og alting

Holdnummer: 1812-048
Dato: 21/2, 5 onsdage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, Tuborgvej 164

Er kunstig intelligens en trussel mod menneskeheden? Hvor-

dan ser livet i Universet ud, og hvorfor har vi ikke fået besøg 

endnu? Hvor langt er der fra universets begyndelse til dets 

slutning, og hvad er der på den anden side? Er det muligt at 

rejse i tiden, og kan man blive sin egen forfader? Kan naturens 

mindste kvantepartikler være flere steder på samme tid, og kan 

vi? Det er nemmere at spørge end at svare, men selv hvis vi 

ikke kan besvare alle spørgsmål, kan vi dog efterhånden kom-

me med nogle kvalificerede gæt. Fem forskere vover springet.

21/02:  Universets ende(r). Ole Eggers Bjælde, astrofysiker 

og undervisningsudvikler, Aarhus Universitet

28/02:  Liv i rummet. Kai Finster, professor i astrobiologi,  

Aarhus Universitet

07/03:  Tiden og tidsrejser. Mogens Dam, lektor i eksperimen-

tel fysik, Københavns Universitet

14/03:  Universets mikroskopiske byggesten. Michael J.D. 

Linden- Vørnle, astrofysiker og chefkonsulent, DTU 

Space

21/03:  Robotter og kunstig intelligens. Thomas Bolander, 

professor i anvendt matematik og computerviden-

skab, Danmarks Tekniske Universitet

Bjergarter – Jordens byggesten

Holdnummer: 1812-052
Dato: 24/2 2018, lørdag-søndag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 800 kr., studerende 500 kr. inkl. undervisningskompendium  
(værdi 100 kr.)
Maks. 20 deltagere. 
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i  
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Hans Dieter Zimmermann, lektor emeritus i geologi, 
Aarhus Universitet

Bjergarterne er Jordens byggesten og er uundværlige som 

mineralråstoffer. Nogle bjergarter dannes i stor dybde, andre 

på jordoverfladen, nogle er milliarder år gamle, andre dannes i 

dette øjeblik. Hvordan har bjergarterne udviklet sig? Hvad gør 

dem så forskellige? Og hvilke metoder gør geologer brug af 

for at finde ud af, hvordan bjergarter ”ser ud indeni”? Få de 

vigtigste bjergarter beskrevet mineralogisk og teksturelt og 

sat i relation til deres udgangssammensætninger og dannel-

sesprocesser. Og i en praktiske del kommer du til at arbejde 

med 20-30 forskellige håndstykker, som vil blive karakteriseret 

systematisk og bestemt på grundlag af deres makroskopiske 

kendetegn.

Start onsdag 9/8:

Enevældens København

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

Med en forelæsning og en byvan-

dring kommer vi rundt i enevældens 

København og en helt essentiel del 

af byens – og Danmarks historie. Se 

side 51.

Stoisk ro i hverdagen

Underviser: Anders Dræby Sørensen

Få fuldstændigt overblik og en uæn-

dret væremåde, uanset hvad der 

sker. Se side 25.

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

Underviser: Steffen Heiberg, forfatter 
og fhv. forskningschef, Det Nationalhi-
storiske Museum Frederiksborg Slot

Europas monarker og adelige frem-

står i dag som pynt uden egentlig 

magt. Men i flere århundreder er det 

konger og aristokrater, der svinger 

taktstokken og afgør kontinentets 

skæbne. Se side 51.

Mindfulness og empati i 
teori og praksis

Underviser: Jacob Piet Jakobsen, ph.d. 
i mindfulness, Aarhus Universitet

Mindfulness handler om evnen til 

bevidst nærvær og empati. Få ind-

blik i relevant teori og praktisk træ-

ning af mindfulness. Se side 25.

Sommerfolkeuniversitet
 

Historie, kunst, natur, kultur, ro og nærvær. København er rig på fortællin-
ger om det danske kongerige. I sommermånederne er der mulighed for at  
kombinere forelæsninger med byvandringer på Folkeuniversitetet. 
Se sommerprogrammet på fuau.dk

Start torsdag 10/8:

Tre af Shakespeares 
bedste

Underviser: Niels Brunse, oversætter 
af Shakespeare til dansk

Kom til en lærerige dag, og bliv klo-

gere på en af den vestlige litteratur-

histories største sprogekvilibrister 

gennem tiden. Se side 71.

Planter med en særlig 
historie i Botanisk Have

Underviser: Hans Arne Jensen, 
dr.agro. i arkæologisk botanik

Vi vil nyde havens skønhed og se 

på nogle af planternes vandring op 

gennem Europa og ankomst til Dan-

mark, hvor mange har spillet en vig-

tig rolle. Se side 35.

Verdens ender

Undervisere: 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, viden-

skabelig behandling. Se side 35.

Flow, mindfulness og 
robusthed

Underviser: Frans Ørsted Andersen, 
lektor i uddannelsesforskning, Aarhus 
Universitet

Fordybelse, indre ro og personlig 

styrke er tilstande, som flere og flere 

efterspørger i en verden med store 

krav, højt tempo og stress. Se side 25.
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Lundbeckfonden 
Lectures 
Hvorfor er søvn vigtig for hjernen? Bliver fremtidens medicin fremstillet i planter? Kan hjernen tage varig 
skade af depression? Og hvordan blev solsystemet, jorden og månen egentlig til? Få ny viden præsenteret 
af skarpe formidlere med noget på hjerte. Lundbeckfonden byder i samarbejde med Aarhus Universitet 
på fire nye Lundbeckfonden Lectures i efteråret, hvor forskere, eksperter og erfaringspersoner deler ud af 
deres viden og oplevelser inden for sundheds- og naturvidenskab. Alle er velkomne!

Hjernen efter depression og hjerneskade

Holdnummer: 1722-361
Dato: 24/8, 1 torsdag
Tid: 19.00-21.00
Pris: 50 kr. inkl. sandwich og vin/vand
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, Tuborgvej 
164, 2400 København NV
Forelæsere: Jesper Mogensen, professor i neurovidenskab,  
Københavns Universitet og Kamilla Miskowiak, professor i  
psykologi, Rigshospitalet

Depression rammer hver femte dansker og kan karakteriseres 

som en folkesygdom. De fleste af os kender altså én, der har 

eller har haft en depression, eller også har vi selv været ramt 

af sygdommen. Mindre kendt er det, at depression nedsætter 

hjernens regenerative egenskaber og dermed kan medføre en 

slags hjerneskade, som ved tilbagevendende depressioner kan 

blive kronisk. På denne måde er der en lighed mellem depres-

sion og et andet udbredt helbredsproblem nemlig erhvervet 

hjerneskade, som man kan pådrage sig ved fx blodpropper i 

hjernen eller slag mod hovedet. Men hvad sker der med hjer-

nen under en depression, eller når en hjerneskade opstår, og 

kan skaderne på hjernen udbedres? Hør om de nye forsknings-

resultater inden for feltet og om, hvad de kan betyde for både 

behandlingen af depression, de kognitive evner samt genop-

rettelse og rehabilitering efter hjerneskader.

Hvorfor er det vigtigt at sove, og hvorfor er 
fysisk aktivitet godt for hjernen?

Holdnummer: 1722-366
Dato: 9/10, 1 mandag
Tid: 19.00-21.00
Pris: 50 kr. inkl. sandwich og vin/vand
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning A, Festsalen, Tuborgvej 164, 
2400 København NV
Forelæsere: Bente Klarlund Pedersen, overlæge, professor og 
forfatter, Rigshospitalet og Københavns Universitet og Maiken 
Nedergaard, professor i gliacellebiologi, Københavns Universitet

Nogle af de mest spændende videnskabelige opdagelser de 

seneste mange år er, at søvn og motion gør os lidt klogere og 

mindsker risikoen for demens. Forskningsmæssigt er disse op-

dagelser spændende. Det er jo let at forstå, hvorfor muskler og 

knogler bliver stærkere af motion, men hvorfor fungerer hjer-

nen bedre efter fysisk aktivitet? Hjernen er ikke specielt akti-

veret under motion. Og hvorfor er søvnen så vigtig for hjernen? 

Forelæserne diskuterer forskningsresultaterne, og hvordan de 

kan forstås.
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LUNDBECKFONDEN LECTURES

Syntesebiologi: Planter som fremtidens 
medicin

Holdnummer: 1722-438
Dato: 19/10, 1 torsdag
Tid: 19.00-21.00
Pris: 50 kr. inkl. sandwich og vin/vand
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, Tuborgvej 
164, 2400 København NV
Forelæsere: Birger Lindberg Møller, professor i plante biokemi, 
Københavns Universitet og David Lundorff Budtz Pedersen, lektor, 
Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet i København

Planter kan noget ganske særligt. De kan udnytte solens energi 

til at producere alle de organiske stoffer, de har brug for til deres 

vækst og udvikling samt til at forsvare sig mod sygdomme og 

dyr. Typisk producerer planter dog meget små mængder af for-

svarsstofferne. Mange af disse bioaktive naturstoffer bruger vi 

til behandling af alvorlige sygdomme som fx cancer og malaria. 

Ved hjælp af den relativt nye forskningsdisciplin syntesebiologi 

er det nu muligt at optimere og øge produktionen. Effektiv kom-

munikation, inddragelse af borgere og udvikling af åbne model-

ler for vidensdeling er nogle af de redskaber, syntesebiologer 

anvender for at skabe ønskværdige fremskridt, der kan bidrage 

til at løse nogle af samfundets store udfordringer. Denne dag 

sætter vi fokus på syntesebiologiens store potentiale i fremstil-

lingen af fremtidens medicinske stoffer, men ser også på nogle 

af de områder, hvor brugen af syntesebiologi er problematisk.  

Fra Big Bang til det moderne menneske

Holdnummer: 1722-363
Dato: 23/11, 1 torsdag
Tid: 19.00-21.00
Pris: 50 kr. inkl. sandwich og vin/vand
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, Tuborgvej 
164, 2400 København NV
Forelæsere: Troels C. Petersen, forskningslektor, Niels Bohr Insti-
tutet, Københavns Universitet og Eline Lorenzen, lektor og kurator 
for pattedyr, Statens Naturhistoriske Museum

Mennesker fra alle civilisationer har igennem historien forsøgt at 

forklare, hvordan verden omkring dem blev til, hvilket er kommet 

til udtryk i et væld af skabelseshistorier. Selv om disse fortællin-

ger er fascinerende, ofte smukke og til tider episke i sig selv, så 

er det først i vores tid og gennem moderne forskning, at det i 

store træk er lykkedes at kortlægge historien fra Big Bang til det 

moderne menneske. Dette er en fantastisk fortælling, som invol-

verer næsten alle naturvidenskabelige forskningsgrene. Hør den 

fortalt af en fysiker og en biolog, som vil gennemgå, hvordan alt 

stof i universet blev til, hvad universet indeholder i dag, hvordan 

solsystemet, jorden og månen blev til, hvornår vand og liv kom til 

jorden, livets udvikling, pattedyrenes tid, menneskets oprindelse 

og sidst men ikke mindst, hvordan det moderne menneske har 

erobret jorden og gjort den til deres på godt og ondt.

https://fuau.dk/emdrup/program/vidensarrangementer/syntesebiologi-planter-som-fremtidens-medicin-1722-438.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.



Kierkegaard: liv og værker

Holdnummer: 1722-360
Dato: 4/9, 5 mandage
Tid: 19.45-21.30
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166,  
Tuborgvej 164
Underviser: Tonny Aagaard Olesen,  
ph.d. i Kierkegaards skrifter, Københavns Universitet

Kierkegaards forfatterskab er verdenslitteratur. De mange 

klassiske hovedværker såsom ’Enten – Eller’, ’Gjentagelsen’, 

’Frygt og Bæven’, ’Begrebet Angest’, ’Philosophiske Smuler’, 

’Stadier paa Livets Vei’, ’Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift’, 

’Kjærlighedens Gjerninger’ og ’Sygdommen til Døden’ bliver 

læst over hele verden med stadig stor og fornyet interesse. Det 

er værker, som alle elsker at citere, omend de nok for de fleste 

forekommer uforståelige. Hvad handler Kierkegaards værker 

om? Hvad var Kierkegaards egen opfattelse af forfatterskabet? 

Forelæsningsrækken vil tilbyde en levende og kompetent ind-

føring i Kierkegaards liv og værk.

04/09:  Eksistensfilosofiens grundlæggelse hos  
Kierkegaard

11/09:  Personlighedens udarbejdelse ’Enten – Eller’
18/09:  Angsten som drivkraft ’Begrebet Angest’
25/09:  Den humoristiske stadieteori ’Stadier paa Livets Vei’
02/10:  Subjektivitet og eksistensdygtighed  

’Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift’

Ansigt til ansigt – mennesket i mødet

Holdnummer: 1722-262
Dato: 5/9, 6 tirsdage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166,  
Tuborgvej 164
Underviser: Rasmus Thybo Jensen, ph.d. i filosofi

Almindeligvis tager vi for givet, at vi kommunikerer med an-

dre, forstår dem og nogle gange ved, hvad de tænker og føler. 

Men hvad kan moderne filosofi egentlig fortælle os om vores 

mulighed for at erkende andres bevidsthedsliv? Kom med 

tilbage i filosofihistorien, når vi kigger på oprindelsen til den 

moderne opdeling af mennesket i noget rent sjæleligt og no-

get rent kropsligt. Med inspiration fra filosofien vil vi udfordre 

denne tvedeling af mennesket. Også i psykologien foregår der 

parallelle diskussioner om, hvordan vi afkoder hinandens ad-

færd og opnår en forståelse af den andens mentale tilstande. 

Vi undersøger, hvorledes varianter af dualismen stadig huserer 

i filosofien og i udviklingspsykologien. 

05/09:  Descartes dualisme
12/09:  Det fremmedpsykiske problem i filosofien
19/09:  Det fremmedpsykiske problem i psykologien
26/09:  Alternativer til dualismen
03/10:  Definitionen på empati – moderne diskussioner
10/10:  Empati og etik

Eksistentiel filosofi

Holdnummer: 1722-261
Dato: 6/9, 6 onsdage
Tid: 19.30-21.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, 
lokale C001 (Indgang fra Tuborgvej 166 for 
gangbesværede), Tuborgvej 164
Underviser: Anders Dræby Sørensen, cand.
mag. i idéhistorie, master i humanistisk 
sundhedsvidenskab og ph.d. i psykologi

Den eksistentielle filosofi og fænomen-

ologi 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 forholde 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 oplevelse af virkeligheden. 

Hvad er meningen med livet, og hvilken 

betydning har uvisheden, døden, valget 

og friheden? Forelæsningsrækken tager 

deltagerne med på en rejse gennem den 

eksistentielle filosofis og fænomenologis 

landskab.

Guds ord  
– i Toraen, Bibelen og Koranen

Holdnummer: 1722-358
Dato: 6/9, 3 onsdage
Tid: 19.30-21.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164

Vidste du, at religionerne jødedom, kri-

stendom og islam har mange ligheder? Der 

er én gud. Der er ét grundlæggende hellig- 

skrift, der henholdsvis hedder Toraen, 

Det Nye Testamente og Koranen. I denne 

forelæsningsrække kommer du nærmere 

på de tre helligskrifter og på deres lig-

heder. Hvor og hvordan er disse skrifter 

opstået? Hvilken betydning har de haft 

for religionen, og hvilken rolle spiller de i 

dag? Den jødiske bog, Toraen, er oprinde-

ligt skrevet på hebraisk og indeholder de 

fem Mosebøger og 613 bud. Den kristne 

hovedtekst, Det Nye Testamente, består 

af fem historiske tekster om Jesu liv og 

kristendommens udbredelse samt et stort 

antal breve. Den muslimske primærtekst, 

Koranen, er den seneste af de tre og inde-

holder ærkeenglen Gabriels åbenbaring 

til Muhammed. Bliv klogere på de hellig-

tekster, som er definerende for milliarder 

af menneskers liv. 

06/09:  Toraen. Søren Holst, lektor i 

bibelsk eksegese, Københavns 

Universitet

13/09:  Det ny Testamente. Anders 

Klostergaard Petersen, professor 

i religionsvidenskab, Aarhus 

Universitet

20/09:  Koranen. Se forelæseren på 

www.fuau.dk

Dyk ned i   
filosofiens historie  
Se side 47
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Hvad er tænkning?

Holdnummer: 1722-249
Dato: 11/9, 4 mandage
Tid: 19.45-21.30
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 
(Indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), 
Tuborgvej 164
Underviser: Kasper Lysemose, postdoc i filosofi, 
Aarhus  
Universitet

”Hvad vil tænkning sige?” Sådan spurgte filosoffen 

Martin Heidegger i en række forelæsninger, der ud-

kom i år 1954. Med denne forelæsningsrække kigger 

vi på Heideggers stadigvæk provokerende udsagn 

om, at ”det betænkeligste er, at vi endnu ikke tæn-

ker”, og at ”videnskaben tænker ikke”. Forelæsning-

erne vil være et forsøg på at finde ud af, hvad tænk-

ning overhovedet er, og vi kommer også omkring 

bl.a. Sokrates, Platon, Aristoteles, Kant og Arendt. 

Løgstrup – tanker af betydning for 
nutidens mennesker

Holdnummer: 1722-259
Dato: 23/10, 4 mandage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, 
Tuborgvej 164
Underviser: Bjørn Rabjerg, postdoc i systematisk teolo-
gi, Aarhus Universitet

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

tydningsfulde danske tænkere siden Kierke gaard. 

Nogle er dog stærkt kritiske. Søren Krarup har fx 

udtalt, at Løgstrup bærer en stor del af skylden for 

den forvanskning af kristendommen, som han me-

ner finder sted i Danmark. Løgstrup beskæftigede 

sig imidlertid langt fra kun med kristendommen. 

Som filosof tilhørte han den fænomenologiske tra-

dition, 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 

optager Løgstrup, og derfor konfronteres man med 

sit eget liv, når man læser ham.

Fornuft og følelse

Holdnummer: 1722-195
Dato: 6/9, 5 onsdage
Tid: 19.45-21.30
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164
Underviser: Søren Engelsen, ekstern lektor i 
filosofi, 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 lidenska-

ber. 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 været dybt 

problematiske i etikken, da de let kan stå i 

vejen for fornuften. Så hvordan forholder 

vi os til dette dilemma mellem følelser og 

fornuftens påvirkning? Gennem fem fore-

læsninger vil du blive introduceret til ba-

sale filosofiske diskussioner 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

Filosofihistorie – fra antikken til det 
moderne gennembrud

Holdnummer: 1722-260
Dato: 6/9, 9 onsdage
Tid: 19.45-21.30
Pris: 960 kr., studerende 510 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, 
Tuborgvej 164

Forelæsningerne præsenterer nogle af de største 

og mest betydelige filosoffer, der har eksisteret. 

Den historiske periode, som strækker sig fra antik-

ken til det moderne gennembrud, byder på mange 

afgørende filosofiske idéer og tanker. Lær at forstå 

de filosofiske teorier og deres oprindelse, når vi 

gennemgår en perlerække af historiens filosofiske 

tænkere lige fra Platon, Aristoteles og Augustin til 

Locke, Hume og Kierkegaard. 

06/09:  Platon og Aristoteles: Sandhedssøgen og 
det gode liv. Morten Sørensen Thaning, 

lektor i filosofi, Copenhagen Business School

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

storie, Roskilde Universitet

11/10:  Immanuel Kant: Kritik af dømmekraften. 
René Rosfort, lektor i etik og religionsfiloso-

fi, Københavns Universitet

25/10:  Hegel: Om friheden og dens virkeliggørel-
se. Peter Wolsing, lektor i filosofi, Syddansk 

Universitet

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

Damgaard, professor MSO i etik og religi-

onsfilosofi, Københavns Universitet.

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

postdoc i filosofi, Roskilde Universitet

”  Platon og Aristoteles’ begreber om det 
gode liv er afgørende at kende til, hvis 
man vil forstå grundlaget for diskussionen af 
etik, politik og menneskesyn også i nutidens 
vestlige samfund.”

Morten Sørensen Thaning
Lektor i filosofi, Copenhagen Business School
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Reformationens  
hvem, hvad, hvor

Holdnummer: 1722-190
Dato: 23/10, 6 mandage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D166, Tuborgvej 164

Hvad var det egentlig, der skete for 500 

år siden, da Reformationen for alvor gik i 

gang? Hvem var med, og hvem var imod? 

Og hvorfor er det så vigtigt? Med denne 

forelæsningsrække klæder vi dig på til re-

formationens 500 års jubilæum 2017 ved 

at se nærmere på Reformationens hvem, 

hvad, hvor. Vi giver dig en introduktion til, 

hvad det var for en verden, den fandt sted 

i, og hvilke forudsætninger, der gjorde 

den mulig. Vi ser på, hvad Martin Luther 

gjorde oprør mod, og hvilke konsekvenser 

hans handlinger fik for samtiden i både 

Danmark og Europa. Og så trækker vi trå-

dene op til i dag og debatterer Reforma-

tionens største idéhistoriske og kulturelle 

konsekvenser fra 1500-tallet til nutiden. 

23/10:  Verden på Reformationens tid 
– Reformationens forhistorie. 
Brian Patrick McGuire, professor 

emeritus i middelalderhistorie, 

Roskilde Universitet

30/10:  Reformationen i Danmark. 
Steffen Heiberg, forfatter og fhv. 

forskningschef, Det Nationalhisto-

riske Museum Frederiksborg Slot

06/11:  Reformation og modreformation 
– Europa i reformationstiden. 
Steffen Heiberg, forfatter og fhv. 

forskningschef, Det Nationalhisto-

riske Museum Frederiksborg Slot

13/11:  Hvad mente Luther? Om 
Luthers teologiske opgør med 
Rom. Anders-Christian Lund Ja-

cobsen, professor MSO i teologi, 

Aarhus Universitet

20/11:  Reformationens virknings-
historie: Verden efter Luther 
– og frem til i dag. Nina Javette 

Koefoed, lektor i historie, Aarhus 

Universitet

27/11:  Luthersk sekularisme: ’det 
lutherskes’ rolle i nutidens 
offentlige debat. Henrik Reintoft 

Christensen, lektor i religionsvi-

denskab, Aarhus Universitet

Græsk-romersk mytologi

Holdnummer: 1722-332
Dato: 24/10, 5 tirsdage
Tid: 19.30-21.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, 
Tuborgvej 164

Fra græsk og romersk mytologi har vi fået en lang 

række begreber, skikkelser og historier, som her 

godt 3.000 år efter de første fremstillinger stadig 

fascinerer og inspirerer. Vi har gennem mytologien 

fået kendte begreber som kosmos og kaos, Olympen 

og Hades og blevet bekendte med skikkelser som 

Apollon og Dionysos. Ligeledes historier om Odys-

seus’ lange rejse hjem til Ithaka eller om Herakles’ 

mange arbejder. Disse er alle historier, der har givet 

stof til digtere og billedkunstnere fra antikken over 

middelalderen og renæssancen helt frem til i dag. 

Forelæsningsrækken starter med en introduktion til, 

hvad vi forstår ved en myte og en mytologi, og hvor-

dan disse er nået frem til os igennem litteraturen og 

billedkunsten. 

24/10:  Introduktion: Hvad er en myte og hvorfra 
kender vi de græske myter? Christian 

Gorm Tortzen, lektor i græsk og latin

31/10:  Heraklesmyten i kunsten. Thomas Heine 

Nielsen, lektor i græsk, latin og historie, 

SAXO-instituttet, Københavns Universitet

07/11:  Myter hos Homer. Bodil Due, dr. phil.

14/11:  Myter i tragedien og den thebanske 
sagnkreds. Marcel Lysgaard Lech, lektor i 

klassiske studier, Syddansk Universitet

21/11:  Ovids mytiske univers i Metamorfoserne. 
Adam Schwartz, lektor i græsk, latin og 

historie, SAXO-instituttet, Københavns 

Universitet

Et menneske af kvalitet

Holdnummer: 1722-359
Dato: 24/10, 6 tirsdage
Tid: 19.30-21.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, 
Tuborgvej 164

Til alle tider er mennesket blevet bedømt på sine 

bedrifter. Men hvordan vurderer man egentlig dis-

se? Vurderer vi menneskets værdi efter tallet på den 

seneste lønseddel, efter BMI og løbeturens længde, 

efter IQ og uddannelse eller efter antallet af venner 

på Facebook og følgere på Instagram? Nej, svarer 

de fleste på det spørgsmål, for det er jo noget helt 

andet og dybere, som vi vurderer hinanden på. Men 

hvad er så dette andet? Siden antikken har filosof-

fer, teologer og tænkere funderet over menneskets 

værdi, dets mening og det kvaliteter. Dets dyder. 

Disse tanker er stadig relevante i dag. For selvom 

man er rig og rørig, ung og smuk, så opvejer det ikke 

mangel på dyder. I hvert fald er deres modsætning 

ikke attråværdige nogen steder. Har moderne tider 

glemt dyderne?

24/10:  Dannelse. Per Jepsen, adjunkt i pædago-

gisk filosofi, Aarhus Universitet

31/10:  Autonomi. Per Jepsen, adjunkt i pædago-

gisk filosofi, Aarhus Universitet

07/11:  Humor. Anne Engedal, redaktør og cand.

mag. i filosofi

14/11:  Generøsitet. Kasper Lysemose, postdoc i 

filosofi, Aarhus Universitet

21/11:  Venskab. Søren Gosvig Olesen, lektor i 

filosofi, Københavns Universitet

28/11:  Kærlighed. Søren Gosvig Olesen, lektor i 

filosofi, Københavns Universitet

De græske guder Athene og Apol-
lon står, sammen med Sokrates og 
Platon, som symboler på visdom 
og lys omkring Academy of Athens
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Etiske teorier

Holdnummer: 1722-219
Dato: 19/11, 1 søndag
Tid: 10.30-15.30
Pris: 310 kr., studerende 180 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafe-området, Tuborgvej 164
Underviser: Jørgen Husted, lektor i filosofi, Aarhus 
Universitet

Hvad er et godt liv? Hvad gør et liv godt og hvorfor? 

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 dominerende 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 op-

levelser, 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 repræsentanter for feltet mellem 

hovedretningerne inddrages Søren Kierkegaard og 

Jean P. Sartre. Teorien uddybes med henvisning til 

aktuelle spørgsmål om etik og moral, livsværdier, 

multikulturalisme, opdragelse og dannelse. 

Tab, sorg og ensomhed

Holdnummer: 1722-258
Dato: 22/11, 3 onsdage
Tid: 19.45-21.30
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, 
Tuborgvej 164
Underviser: Jørn Henrik Olsen, forfatter,  
billedkunstner og ph.d. i teologi

Tab kan ikke adskilles fra din livshistorie, men er en 

del af det at være et menneske med relationer og 

med kærlighed til andre mennesker. Med tabet føl-

ger sorgen, og derfor er netop sorgen blevet kaldt 

kærlighedens og tilknytningens dyreste pris. Alle 

mennesker oplever sorg, og alle kan opleve at miste 

en, som man ikke kan bære at miste. I sådan en situ-

ation kan man blive påtvunget sorgen og et livslangt 

sorgforløb, hvor sorgen viser sine mange ansigter. 

Dette opleves forskelligt, men død og tab fører ofte 

til vemod og ensomhed, og får for mange livet til at 

se meget anderledes ud. Forelæsningerne præsen-

terer tværfaglige perspektiver på sorgen, sorgteori 

og sorgprocesser. Slutteligt er der fokus på, hvordan 

ny livsglæde eller nyt livsmod kan finde vej i et men-

neskes liv. 

22/11:  Sorg som kærlighedens dyreste pris
29/11:  Medvandring i dødens og sorgens  

landskab
06/12:  Ensomhedens sorg og vejen til nyt  

livsmod

Jesus i den tidlige kristendom

Holdnummer: 1722-331
Dato: 12/12, 1 tirsdag
Tid: 17.30-21.15
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 
(Indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), 
Tuborgvej 164
Underviser: Anders-Christian Lund Jacobsen, profes-
sor MSO i teologi, Aarhus Universitet

Hvem var Jesus ifølge de første kristne? De tidligste 

kristne tekster, som vi finder i Det Nye Testamente, 

tegner meget forskellige billeder af Jesus. Var han 

Guds Søn, som blev født i menneskeskikkelse af jom-

fru Maria? Var han tømreren fra Nazareth’s søn, der 

havde særlige guddommelige evner? Var han det 

evige guddommelige skaberord, der blev født som 

menneske i den verden, som han selv havde skabt? 

Evangelierne tegner meget forskellige billeder af Je-

sus. Indled julen med et nyt blik på, hvem Jesus var.

Store tanker om hverdagslivet

Holdnummer: 1812-084
Dato: 22/1, 8 mandage
Tid: 19.45-21.30
Pris: 860 kr., studerende 460 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 
Tuborgvej 164

Hvordan forholdt Kierkegaard sig til angst? Hvad 

siger Bibelen om tilgivelse? Og hvordan har man i 

filosofien reflekteret over kærligheden til forskellige 

tider? I denne forelæsningsrække stiller en række 

af landets dygtigste forskere skarpt på otte emner, 

som ikke er spor hverdagsfjerne, men tæt inde på li-

vet for ethvert menneske. Alle har følt længsel, skam 

og vrede, men hvilke tanker har kloge hoveder gjort 

sig om disse sjæletilstande gennem tiden? Og kan vi 

overhovedet bruge deres tanker til at tænke noget 

om vores dagligdag?

22/01:  Længsel. Mogens Pahuus, professor i 

filosofi, Aalborg Universitet

29/01:  Tilgivelse. Anders-Christian Lund  

Jacobsen, professor MSO i teologi,  

Aarhus universitet

05/02:  Vrede. Lars-Henrik Schmidt, professor i 

filosofi og pædagogik, Aarhus Universitet

12/02:  Angst. Ole Morsing, lektor i idéhistorie, 

Aarhus Universitet

19/02:  Mod. Poul Poder, lektor i sociologi, Køben-

havns Universitet

26/02:  Kærlighed. Anne Marie Pahuus, lektor i 

filosofi og prodekan, Aarhus Universitet

05/03:  Skam. Claus Holm, lektor i pædagogik, 

Aarhus Universitet

12/03:  Tillid. Gry Ardal Printzlau, postdoc i teologi, 

Københavns Universitet

’Enten-Eller’ af Søren 
Kierkegaard

Holdnummer: 1812-085
Dato: 23/1, 5 tirsdage
Tid: 19.45-21.30
Pris: 350 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D165, Tuborgvej 164
Underviser: Tonny Aagaard Olesen, 
ph.d. i Kierkegaards skrifter, Københavns 
Universitet

Da Kierkegaard i 1843 indledte sit for-

fatterskab med ’Enten – Eller’, vakte det 

straks sensation. I dag er storværket for 

længst blevet en international klassiker. 

Det optræder også i den danske kulturka-

non over værker, som enhver dansker bør 

kende. Vi møder i værket den suveræne 

æstetiker, der gennem ironi, begejstring, 

betragtning og forførelse giver indblik i 

en kunstnerisk livsanskuelse, som lige si-

den har været aktuel. Vi møder også den 

erfarne etiker, der i sit fokus på menne-

skets indre beslutning ikke kun leverer et 

uovertruffet forsvar for ægteskabet, men 

tillige grundlægger den eksistentialistiske 

filosofi. Det gælder om bevidst at overta-

ge sit eget liv. Forelæsningen tilbyder en 

klar og pålidelig fremstilling af Søren Kier-

kegaards liv og unikke værk.
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Filosofihistorie – fra år 1900 til i dag

Holdnummer: 1812-101
Dato: 24/1, 9 onsdage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 960 kr., studerende 510 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 
(Indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), 
Tuborgvej 164

Forelæsningerne præsenterer nogle af de største 

og mest betydelige filosoffer, der har eksisteret. Den 

historiske periode, som strækker sig fra 1900 til i 

dag, byder på mange afgørende filosofiske idéer og 

tanker. Lær at forstå de filosofiske teorier og men-

nesket bag dem, når vi gennemgår en perlerække af 

historiens filosofiske tænkere lige fra Wittgenstein, 

Beauvoir og Sartre, til Løgstrup, Habermas og But-

ler. Bliv nysgerrig på sproget, idéhistorien, teologien, 

kønsteori og meget mere, når der filosoferes over 

nogle af de tanker, der har været med til at forme 

vores samfund, som det ser ud i dag. Kom med og 

bliv klogere på den verden, hvorfra filosofiens væ-

sen udspringer. 

24/01:  Martin Heidegger: Væren i verden – 
filosofiens muligheder efter Guds død. 
Morten Sørensen Thaning, lektor i filosofi, 

Institut for ledelse, politik og filosofi, 

Copenhagen Business School

31/01:  Ludwig Wittgenstein: Sprog og Verden – 
fornuften forført af sproget. Anne-Marie 

Søndergaard Christensen, lektor i filosofi, 

Syddansk Universitet

07/02:  Simone de Beauvoir: Køn og frihed – hvad 
vi kan lære af Beauvoir i dag. Tone Frank 

Dandanell, kønsforsker og ph.d.-studerende 

i filosofi, Aarhus Universitet

14/02:  Jean-Paul Sartre: Eksistensen går forud 
for essensen – om menneskets radikale 
frihed. Kresten Lundsgaard-Leth, adjunkt, 

anvendt filosofi, Aalborg Universitet

21/02:  Hannah Arendt. Gry Ardal Printzlau, post-

doc i teologi, Københavns Universitet

28/02:  K.E. Løgstrup og Sløk: Om teologi, filosofi 
og idehistorie. Hans Fink, docent emeritus 

i filosofi, Aarhus Universitet

07/03:  Michel Foucault: Videnskabshistorie, 
magtanalytik og subjektivering. Lars 

Thorup Larsen, lektor i statskundskab, 

Aarhus Universitet

14/03:  Jürgen Habermas: Vægten af det bedre 
argument. Heine Andersen, professor eme-

ritus i sociologi, Københavns Universitet

21/03:  Judith Butler og Shulamith Firestone: 
Politik, metafysik og køn. Rasmus Ugilt, 

postdoc i filosofi, Aarhus Universitet

Vølvens spådom, norner og 
skæbne

Holdnummer: 1812-068
Dato: 28/1, 1 søndag
Tid: 10.15-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafe-området, Tuborgvej 164
Underviser: Karen Bek-Pedersen, ph.d. 
i religionsvidenskab, ekstern lektor og 
selvstændig

Hør om skæbnen, som den skildres i nor-

røn litteratur, mytologi og livssyn. Hvad 

vil det sige at tro på skæbnen? Hvordan 

er forholdet mellem skæbnen, fortiden og 

fremtiden? Og hvem fastlægger, hvordan 

ens skæbne bliver? Med udgangspunkt i 

den berømte tekst ’Vølvens Spådom’ får 

du denne dag et indblik i den tankegang 

og det livssyn, der præger den islandske 

sagalitteratur og Eddaens fællesnordi-

ske heltetraditioner. Vi skal stifte be-

kendtskab med de mystiske norner, som 

repræsenterer det norrøne skæbnebe-

greb, og vi skal forstå, hvad det er for en 

slags skæbne, der gemmer sig bag disse 

uhåndgribelige kvindefigurer. Alt er nem-

lig ikke, som vi går og tror, og måske er alt 

heller ikke givet på forhånd – eller er det? 

Store eksistentielle psykologer

Holdnummer: 1812-034
Dato: 28/1, 1 søndag
Tid: 10.30-16.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i 
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Anders Dræby Sørensen,  
cand.mag. i idéhistorie, master i humanistisk sundheds-
videnskab 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 uoverskuelig-

hed. Flere og flere mennesker har svært ved at fin-

de mening, mål og værdi i livet. Den eksistentielle 

psykologi er en sammensmeltning af psykologi og 

filosofi, der stiller skarpt på at forstå menneskets ek-

sistens uden at gøre brug af tekniske kategorier og 

diagnoser. Følg historiens største eksistenspsykolo-

ger, som giver deres svar på, hvad lidelse er, hvordan 

man finder mening med livet, hvad kærligheden er, 

og hvordan man finder sig selv og andre mennesker. 
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Hvem er jeg? – 5 tilgange til selvet

Holdnummer: 1812-091
Dato: 19/2, 5 mandage
Tid: 19.30-21.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, 
Tuborgvej 164
Underviser: Mette Vesterager, cand.mag. i filosofi, 
ledelseskonsulent og coach

”Kend dig selv” stod der i Apollon-templet i Delfi. 

Den menneskelige søgen efter at forstå, hvem vi er, 

rækker tilbage til den vestlige verdens vugge i det 

antikke Grækenland. Og i dag stilles spørgsmålet 

måske mere end nogensinde før. Mange forskellige 

forståelser af selvet er blevet udviklet i tidens løb. 

Nogle ser selvet som en indre essens, der er ufor-

andret gennem vores liv. Vi er den samme, som vi 

altid har været. Andre ser selvet som noget, der er 

kulturelt skabt og konstant forandrer sig i takt med 

de fortællinger, vi skaber om os selv. I det lys er for-

andring uundgåelig. Andre hævder, at selvet slet 

ikke findes, men er en illusion. I forelæsningsrækken 

præsenteres forskellige svar på spørgsmålet ”hvem 

er jeg?” 

19/02:  Selvet som oplevelse. Det fænomenologi-
ske selv.

26/02:  Selvet som fortælling. Det narrative selv
05/03:  Selvet og det ubevidste. Psykoanalysens 

selv
12/03:  Selvet findes slet ikke. Selvet som illusion
19/03:  Selvet som flerdimensionel. En samlet 

model for selvet

Tænk dig om

Holdnummer: 1812-086
Dato: 24/2, 1 lørdag
Tid: 10.15-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i 
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Jens Christian Bjerring, adjunkt i filosofi, 
Aarhus Universitet

Vi møder argumenter overalt, hvor mennesker forsø-

ger at overbevise andre om en påstand: når politikere 

taler for deres politik; når reklamefolk taler for deres 

produkt; når videnskabsfolk taler for deres teori eller 

præster for deres tro – og når vi taler med hinanden i 

hverdagen. Derfor er det en uundværlig evne at kun-

ne identificere, evaluere og konstruere argumenter 

på effektiv vis. Det er en af filosofiens spidskompe-

tencer, og filosofien kan lære dig at skabe gode ar-

gumenter ved at tænke dig om. Med dette forløb får 

du mulighed for at tilegne dig disse evner. Du får en 

introduktion til en række begreber og metoder, der 

gør det muligt at forstå og afkode argumenters indre 

logik, at identificere fejlslutninger og skjulte præmis-

ser og at opbygge din egen evne til at konstruere 

holdbare argumenter og kommunikere dem effektivt.

Dømmekraft

Holdnummer: 1812-087
Dato: 5/3, 3 mandage
Tid: 19.30-21.15
Pris: 350 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, 
lokale C001 (Indgang fra Tuborgvej 166 for 
gangbesværede), Tuborgvej 164
Underviser: Henrik Stampe Lund, ph.d. i 
litteraturvidenskab og chefkonsulent på Det 
Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

I hver eneste situation i dagligdagen gør 

vi brug af vores dømmekraft. Vi vælger og 

prioriterer hele tiden mellem forskellige 

hensyn og muligheder. Den gode dømme-

kraft består i menneskets evne til at for-

valte den viden, vi har, på en oplyst måde. 

Det er en almen erfaring, at man kan træf-

fe dårlige beslutninger på trods af en stor 

mængde viden – og omvendt kan man 

træffe gode afgørelser på baggrund af 

ganske få oplysninger. God dømmekraft, 

som fx kommer til udtryk i eminent poli-

tisk lederskab, udmærker sig ved at være 

et vellykket møde mellem rationalitet og 

indlevelse. Det skyldes, at vores evne til at 

træffe kloge beslutninger er kendetegnet 

ved en kombination af fornuft og følelse – 

to sider i mennesket, som ellers ofte lever 

adskilt. Forløbet vil både inddrage en te-

oretisk litteratur og praktiske eksempler.

05/03:  Dømmekraftens teori – fra 
Aristoteles til Hans-Georg 
Gadamer

12/03:  Dømmekraft i politik og retsaf-
gørelser

19/03:  Dømmekraft i litteraturen og 
hverdagen

Ideer, der ændrede verden

Holdnummer: 1812-088
Dato: 4/4, 6 onsdage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Pris inkl. bog: 910 kr., studerende 510 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 
(Indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), 
Tuborgvej 164

Ideer giver livet struktur, mening og retning. Ideer 

præger og forandrer, sammenbinder og splitter ver-

dens befolkninger. I dag er det umuligt at forestille 

sig, at der ikke skulle findes ideer som fx ’sandhed’, 

’skabelse’, ’religion’ eller ’guddom’. Men tænker vi ef-

ter, bliver det klart, at de ikke er faldet ned fra himlen 

– de er opstået i verden på et tidspunkt. I dette forløb 

oprulles seks ideer. Få et indblik i, hvordan de ideer, 

der former din verden, er opstået, har udviklet sig til 

det, de er i dag – og hvordan de måske kommer til at 

se ud i fremtiden. Forelæsningsrækken er baseret på 

antologien ’50 ideer, der ændrede verden’, som kan 

inkluderes i prisen. 

11/04:  Jødedom, kristendom og islam. Anders 

Klostergaard Petersen, professor i religions-

videnskab, Aarhus Universitet

18/04:  Skabelse. Ole Jensen, forfatter og tidl.  

professor i teologi

25/04:  Moral. Jørgen Carlsen, højskoleforstander  

og fhv. medlem af Det Etiske Råd

02/05:  Sandhed. Kasper Lysemose, postdoc i  

filosofi, Aarhus Universitet

09/05:  Samfund. Kasper Lysemose, postdoc i  

filosofi, Aarhus Universitet

”  Skal vi forstå konflikter i den aktuelle 
verden, forudsætter det også et 
grundlæggende historisk kendskab til 
jødedom, kristendom og islam.”

Anders Klostergaard Petersen
Professor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet
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Vores historie – Danmark i det 20. århundrede

Holdnummer: 1811-002 (enkeltværelse), 
1811-001 (dobbeltværelse)
Dato og tid: 27-28/1, 1 weekend
Pris: 2100 kr. (enkeltværelse), 4200 kr. (dobbeltværelse)  
inkl. foredrag, overnatning og måltider
Sted: Sandbjerg Gods, Sønderborg
Forelæsere: Rasmus Rosenørn, museumsinspektør, RAGNAROCK 
– Museet for pop, rock & ungdomskultur, Bertel Nygaard, lektor 
i historie, Aarhus Universitet og Søren Hein Rasmussen, ph.d. i 
historie og forfatter, MegaNørd

I weekenden 27-28/1 2018 rykker Folkeuniversitet ind på Sand-

bjerg Gods i Sønderjylland, hvorfra vi skuer ud over Danmark i 

det 20. århundrede – et århundrede, der har budt på en vold-

som udvikling og dramatiske begivenheder. Der er krige, kriser, 

Stauning eller kaos. Kvinderne går til stemmeurnerne og på 

arbejde. Der er velfærd for alle med SU og folkepension. Fri-

tiden er ny og fyldt med radio, fjernsyn, sport og foreningsliv. 

Og idoler i billedugebladene. Der er frygt for atomkrig og for, 

at den kolde krig bliver varm. De unge lader håret gro og gør 

oprør mod autoriteter. Nye politiske partier sætter nye dags-

ordener – også om de indvandrere og flygtninge, der finder 

vej til Danmark. Mens den personlige computer sender verdens 

lykkeligste folk ud i cyberspace. 

Hvordan skal vi forstå vores egen historie? Over to dage stil-

ler tre veloplagte historikere – Bertel Nygaard, Søren Hein 

Rasmussen og Rasmus Rosenørn – skarpt på Danmark og 

danskernes kulturhistorie gennem 100 år med sideblik til den 

politiske og økonomiske udvikling. I en blanding af gods- og 

højskolestemning byder weekenden på masser af foredrag 

krydret med fællesspisning og sønderjysk kaffebord.

Se dagsprogrammet på fuau.dk

Weekend på  
Sandbjerg Gods

Moderne islam

Holdnummer: 1812-089
Dato: 9/4, 4 mandage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 (Indgang fra Tuborgvej 166 for 
gangbesværede), Tuborgvej 164
Underviser: Philippe Provencal, akademisk medarbejder, Statens Naturhistoriske 
Museum

Islam fylder meget i mediebilledet, der ofte præsenterer islam som en religion 

med et samfundssyn, som har et ideal fra 600-tallet. I virkeligheden har islam 

altid udviklet sig i forhold til den historiske proces. I løbet af 1800- og 1900–

tallet udviklede islamiske teologer tanker og teorier, som skulle sætte islam i 

overensstemmelse med de samtidige vestlige tanker om modernitet og sociale 

og videnskabelige fremskridt. Men de moderne tanker vakte oprør i visse grup-

per, der som modreaktion udviklede fundamentalismen, der igen endte med 

at få stor indflydelse bl.a. på grund af revolutionen i Iran. Men de moderne og 

liberale tanker lever imidlertid videre. Forelæsningerne belyser denne idéhi-

storiske udvikling.

09/04:  Islams fremkomst, den klassiske kultur og den klassiske islamiske 
teologi

16/04:  Mødet med Europa og kolonialismen og reformismen i 1800-tallet
23/04:  De liberale bevægelser inden for islam i det 20. århundrede
30/04:  Den moderne fundamentalisme og dens politiske konsekvenser

Hinduisme

Holdnummer: 1812-090
Dato: 3/4, 4 tirsdage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, Tuborgvej 164

Hinduismen er verdens tredje største religion og en af de ældste religioner i 

verden. Omkring en sjettedel af verdens befolkning er hinduer. Religionen er 

en forståelsesnøgle til det traditionsrige Indien, som i løbet af en kort årrække 

har skiftet sin status som udviklingsland ud med en opsigtsvækkende status 

som økonomisk stormagt og global spiller. Antallet af diaspora-hinduer vokser. 

Dertil er hinduistiske ’eksportfænomener’ som yoga, meditation, ayurveda og 

troen på reinkarnation allerede blevet en del af mange menneskers hverdag i 

den vestlige verden. Men hvad er hinduisme egentlig? 

03/04:  Hinduisme som religion og livsform – ritualer, tilbedelse og synet 
af det guddommelige. Marianne Qvortrup Fibiger, lektor i religionsvi-

denskab, Aarhus Universitet

10/04:  Varna, ashrama og dharma – kastesystem, livsstadier og religiøse 
forpligtelser. Mikael Aktor, lektor i religionsvidenskab, Syddansk 

Universitet

17/04:  Yoga – den guddommelige krop. Jens Toft Ravn Pedersen, cand.mag.

24/04:  Ayurveda – the religious medicine. Kenneth Zysk, lektor i indologi, 

Københavns Universitet

https://fuau.dk/aarhus/program/rejser-og-ture/weekend-paa-sandbjerg-gods-vores-historie-danmark-i-det-20-aarhundrede-dobbeltvaerelse-1811-001.aspx
https://fuau.dk/aarhus/program/rejser-og-ture/weekend-paa-sandbjerg-gods-vores-historie-danmark-i-det-20-aarhundrede-dobbeltvaerelse-1811-001.aspx
https://fuau.dk/emdrup/program/religion-og-filosofi/moderne-islam-1812-089.aspx
https://fuau.dk/emdrup/program/religion-og-filosofi/hinduisme-1812-090.aspx


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.



Enevældens København

Holdnummer: 1722-037
Dato: 9/8 og 10/8
Tid: Forelæsninger 9/8 10.00-16.00.  
Byvandring 10/8: 13.00-15.30
Pris: 600 kr., studerende 350 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: Forelæsninger 9/8: AU, Campus 
Emdrup, bygning D, lokale oplyses i cafe-
området, Tuborgvej 164. Byvandring 10/8: 
Christiansborg Slotsplads ved rytterstatuen 
af Frederik 7.
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.
mag., oberstløjtnant

I 1660 fik Danmark en ny styreform – ene-

vælden. Det vil sige, at kongen blev her-

sker med uindskrænket magt over alt og 

alle og gjorde samme 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 forelæs-

ninger og en byvandring kommer vi rundt 

i enevældens København og en helt es-

sentiel del af byens og Danmarks historie.

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

Holdnummer: 1722-040
Dato: 9/8 og 10/8
Tid: Forelæsninger 9/8 10.00-16.00. Byvan-
dring 10/8: 10.00-11.30
Pris: 500 kr., studerende 300 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: Forelæsninger 9/8: AU, Campus 
Emdrup, bygning D, lokale oplyses i cafe-
området, Tuborgvej 164. Byvandring 10/8: 
Det Kongelige Biblioteks have, ved dammen 
i midten
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 århundreder er det konger og aristo-

krater, der svinger taktstokken og afgør 

kontinentets skæbne. Mod samfundets 

mægtigste rejser sig imidlertid folkelige 

krav om demokrati og frihed, og den gam-

le elite taber efterhånden sin privilegere-

de status. Adelen mister jord og velstand, 

kongen magten og hovedet. Tilbage står 

i dag deres pragtfulde paladser og slotte, 

der vidner om enorm magt og selviscene-

sættelse. Tag med på en rejse fra renæs-

sancefyrstehuse over enevoldskonger til 

guillotinen i Paris. Forelæsningen følges 

op af en byvandring dagen efter. Her fo-

kuserer vi på, hvordan Christian IV omsat-

te idéerne til virkelighed, da han forandre-

de det middelalderlige København til en 

’moderne’ residens- og fæstningsby.

København – fra markedsplads til hovedstad

Holdnummer: 1722-241
Dato: 4/9, 3 mandage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Hanne Fabricius, cand.phil. i arkæologi, forfatter og 
med i Historiequizzen på DRK

Omkring 1160 fik Absalon København af Valdemar den Store. 

København var på det tidspunkt mindst 150 år gammel, 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 blomstrende 

købstad og havneby med kirker, klostre, fornemme bygnings-

værker og travle gader og torve med handel og håndværk. Fo-

relæsningerne fortæller om København indtil 1660, hvor byen 

endelig blev Danmarks hovedstad. Bemærk: Forelæsningsræk-

ken kan kombineres med byvandringsrækkerne: ’Absalons Kø-

benhavn’ og ’Middelalderbyen på kryds og tværs’.

04/09:  Fra markedsplads til købstad
11/09:  Middelalderens blomstrende købstad
18/09:  Fra Erik af Pommerns By til Danmarks hovedstad

Dansk kolonihistorie

Holdnummer: 1722-254
Dato: 5/9, 6 tirsdage
Tid: 19.30-21.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, Tuborgvej 164

Der er mange sorte kapitler i danmarkshistorien, og dansk 

kolonihistorie er utvivlsomt at finde imellem dem. Dansk øko-

nomi og særligt København blomstrede i kolonitiden, hvor 

slavehandel og sukkerplantager styrkede Danmarks position i 

den lukrative internationale handel. I forelæsningsrækken går 

forskerne 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 forskellige 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’ – Visionen om en 
koloni i Afrika, der forblev et luftkastel (på let for-
ståeligt norsk). Per Oluf Hernæs, professor emeritus i 

historie

12/09:  Kolonierne i Indien. Niels Brimnes, lektor i historie, 

Aarhus Universitet

19/09:  Grønland – den arktiske koloni. Hans Christian Gul-

løv, forskningsprofessor emeritus, Nationalmuseet

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, fil. dr. i historie og forsker i kolonihistorie ved 

Nationalmuseet

10/10:  Danmarks koloniarv i dag – undskyldninger og 
erstatninger. Astrid Nonbo Andersen, postdoc i 

erindringspolitik og mindekultur, Dansk Institut for 

Internationale Studier

Byvandringer:  
Absalons København

Holdnummer: 1722-243
Dato: 6/9, 13/9 og 20/9
Tid: 15.00-16.30
Pris: 360 kr., studerende 210 kr. ekskl. entré 
til ruinerne under Christiansborg (40 kr.)
Maks. 30 deltagere
Sted: Se nedenfor
Underviser: Hanne Fabricius, cand.phil. i 
arkæologi, forfatter og med i Historiequiz-
zen på DRK

Byvandringsrækken går i sporene på det 

København, som biskop Absalon fik af 

Kong Valdemar den Store omkring 1160. 

De seneste arkæologiske udgravnin-

ger fortæller, at det var en langt større 

by, end hvad man tidligere har ment, og 

at København ligeledes er langt ældre 

end tidligere påvist. Vi slutter af med en 

spændende tur i ruinerne under Christi-

ansborg, hvor der er ca. 3.000 m2 ruiner 

efter Absalons Borg og Københavns Slot. 

Bemærk: Byvandringsrækken kan kombi-

neres med Forelæsningsrækken ’Køben-

havn – fra markedsplads til hovedstad’ og 

byvandringsrækken ’Middelalderbyen på 

kryds og tværs’.

06/09:  På sporet af Absalons handels-
plads og by 
Mødested: Rådhuspladsen foran 

Københavns Rådhus

13/09:  Langs Københavns middelal-
derhavn 
Mødested: Kongens Nytorv på 

hjørnet af Vingårdsstræde

20/09:  Ruinerne på Slotsholmen: Fra 
biskop Absalons Borg til Køben-
havns Slot  
Mødested: Indgangen til ruinerne 

under Christiansborg, Christians-

borg Slotsplads
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Danmarks historie  
– set gennem kongerne

Holdnummer: 1722-052
Dato: 13/9, 5 onsdage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164

Med forskellig magtbeføjelse, lyst og 

evne har de danske konger hersket over 

de danske riger og lande, og på mange 

måder legemliggør de hver især det sam-

fund, de stod i spidsen for. Historien om 

de danske konger er derfor en helt central 

brik i forståelsen af Danmarks historie. Vi 

spoler 1000 år tilbage og starter histori-

en om Danmark i vikingetiden med Gorm 

den Gamle. Vi fortsætter til middelalde-

ren, renæssancen, enevælden og følger 

udviklingen mod folkestyre med hoved-

vægten på de første konger efter indfø-

relsen af det konstitutionelle monarki. Vi 

slutter med et kort blik ind i 1900-tallet og 

sætter punktum med Frederik 9. Tag med 

på en tour de force gennem Danmarks hi-

storie, og få indblik i, hvordan og hvorfor 

Danmark ser ud, som det gør.

13/09:  Vikingetid: Gorm den Gamle, 
Harald Blåtand og Sven Tve-
skæg. Lasse Christian Arboe  

Sonne, lektor i historie, Køben-

havns Universitet

20/09:  Middelalderen: Valdemar den 
Store, Knud 6. og Valdemar Sejr. 
Kasper Holdgaard Andersen, vi-

denskabelig assistent, danmarks-

historien.dk og Dansk Center for 

Byhistorie

27/09:  Renæssancen: Christian 3., Fre-
derik 2. og Christian 4. Steffen 

Heiberg, forfatter og fhv. forsk-

ningschef, Det Nationalhistoriske 

Museum Frederiksborg Slot

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

lektor i historie, Syddansk Uni-

versitet

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

emeritus i statskundskab, Køben-

havns Universitet

Byvandringer: Middelalderbyen  
på kryds og tværs

Holdnummer: 1722-244
Dato: 25/9, 2/10 og 9/10
Tid: 17.00-18.30
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: Se nedenfor
Underviser: Hanne Fabricius, cand.phil. i arkæologi, 
forfatter og med i Historiequizzen på DRK

På tre byvandringer går vi på tværs gennem middel-

alderens og renæssancens København. Undervejs 

fortælles om befæstningerne, bispegårde, handel, 

halshugning, kanonstøberier, kirker og klostre og 

Sankt Gertruds Hospitalskapel – der faktisk aldrig var 

et kloster. Vi kommer forbi Christian den 4.’s lystslot 

Rosenborg og går gennem Kongens Have, der tidli-

gere var slottets lyst- og kålhave. Bemærk: Byvan-

dringsrækken kan kombineres med forelæsningsræk-

ken ’København – fra markedsplads til hovedstad’ og 

byvandringsrækken ’Absalons København’.

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 
Mødested: Indgangen til Kongens Have på 

hjørnet af Sølvgade & Øster Voldgade

Hansestæderne

Holdnummer: 1722-008
Dato: 30/9, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i 
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.mag., 
oberstløjtnant

Denne lørdag vender vi blikket mod en helt særlig 

økonomisk og kulturel opblomstringstid i en række 

tyske byer. Bl.a. Hamburg, Lübeck, 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 hand-

len med Nowgorod. Købmandssammenslutningerne 

blev en betydelig økonomisk autoritet i Østersøen 

og eksisterede i omkring 500 år. I løbet af 1200- og 

1300-tallet udviklede dette sig til at blive byer eller 

byråd, hvor handlen udgik fra. ’Die Hanse’ havde 

kontorer eller nærmere småbyer i Brügge, Now-

gorod, London og Bergen. Også det årlige sildeeven-

tyr i Skåne var næsten monopoliseret af ’Hansen’. I 

løbet af 1500-tallet svandt indflydelsen, da handlen 

trak over Atlanten. Men i dag ses de imponerende 

spor af ’die Hanse’: kirker, palæer og torve rejst af 

selvbevidste købmandsslægter.

Holdnummer: 1722-420
Dato: 4/9, 1 mandag
Tid: 16.45-19.15
Pris: 120 kr. inkl. bog (bog værdi 100 kr.)
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale 
C001 (Indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesvæ-
rede), Tuborgvej 164

Tag med på en tidsrejse tilbage i Danmarks 

historie, og få indblik i et udvalg af afgørende 

øjeblikke. Men uden tid ingen danmarkshisto-

rie. Så her starter vi. Første stop er, da 1893 

blev til 1894, og tiden blev revolutioneret. Hi-

storiker Poul Duedahl fortæller om indførelsen 

af universaltiden, og hvordan vi fra da af fik 

samme klokkeslæt i hele landet. Lige siden har 

de samme timer, minutter og sekunder været 

den afgørende målstok i en verden besat af tid. 

Herefter fortsætter historiker Søren Hein Ras-

mussen med en tour de force gennem et ud-

valg af de vigtigste begivenheder og tematik-

ker i Danmarks historie. Hvilke begivenheder 

har haft størst betydning for det Danmark, vi 

kender? Og hvordan vælger man overhovedet, 

hvilke der er vigtigst? Vær med, når vi i velop-

lagt selskab med to af forfatterne fejrer lance-

ringen af Aarhus Universitetsforlags nye, store 

bogserie ’100 danmarkshistorier’ og udgivelsen 

af den første bog ’Gudhjemtid’ om indførelsen 

af univsersaltiden. Bogen er inkluderet i prisen.

16.45:  Universaltiden kommer til Danmark. 
Poul Duedahl, lektor i historie, Aalborg 

Universitet og forfatter til første bog i 

serien ’100 danmarkshistorier’

17.45:  Pause
18.00:  Afgørende begivenheder i dan-

markshistorien. Søren Hein Rasmus-

sen, ph.d. i historie, MegaNørd og  

forfatter til og medlem af styregrup-

pen for ’100 danmarkshistorier’

Boglancering:  
På tidsrejse i  
danmarkshistorien

https://fuau.dk/emdrup/program/arkaeologi-og-historie/danmarks-historie-set-gennem-kongerne-1722-052.aspx
https://fuau.dk/emdrup/program/arkaeologi-og-historie/danmarks-historie-set-gennem-kongerne-1722-052.aspx
https://fuau.dk/emdrup/program/arkaeologi-og-historie/byvandringer-middelalderbyen-paa-kryds-og-tvaers-1722-244.aspx
https://fuau.dk/emdrup/program/arkaeologi-og-historie/byvandringer-middelalderbyen-paa-kryds-og-tvaers-1722-244.aspx
https://fuau.dk/emdrup/program/arkaeologi-og-historie/hansestaederne-1722-008.aspx
https://fuau.dk/emdrup/program/arkaeologi-og-historie/boglancering-paa-tidsrejse-i-danmarkshistorien-1722-420.aspx
https://fuau.dk/emdrup/program/arkaeologi-og-historie/boglancering-paa-tidsrejse-i-danmarkshistorien-1722-420.aspx
https://fuau.dk/emdrup/program/arkaeologi-og-historie/boglancering-paa-tidsrejse-i-danmarkshistorien-1722-420.aspx


Asiens imperier

Holdnummer: 1722-050
Dato: 23/10, 7 mandage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, 
lokale C001 (Indgang fra Tuborgvej 166 for 
gangbesværede), Tuborgvej 164

De sydøstasiatiske kulturers historie ræk-

ker flere tusind år tilbage. Stormagterne 

Indiens og Kinas samling kan spores tilba-

ge til før vor tidsregning, og takket være 

et veludviklet skriftsystem er nationernes 

kultur siden dengang blevet overleveret 

fra generation til generation. Men histori-

en om Asiens imperier drejer sig ikke kun 

om den fjerne fortid. De sidste 200 år har 

kontinentet været præget af europæisk 

kolonisering, politiske revolutioner og 

amerikanske militære interventioner. På 

den økonomiske front har de asiatiske na-

tioner de seneste 50 år været højdesprin-

gere, og i 2015 blev Myanmar en sjælden 

demokratisk solstrålehistorie.

23/10:  Kina, Riget i midten. Bent 

Nielsen, lektor i tværkulturelle og 

regionale studier, Københavns 

Universitet

30/10:  Japan, Solens ophav. Annet-

te 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, 

museumsinspektør, seniorforsker 

Nationalmuseet

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, journalist og redaktør, 

Politiken

Skurke og helte i danmarkshistorien

Holdnummer: 1722-084
Dato: 23/10, 5 mandage
Tid: 19.30-21.15
Pris: 530 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, Tuborgvej 164
Underviser: Asser Amdisen, cand.mag. i historie og forfatter

I denne forelæsningsrække vil fortællingerne om en række af 

de mest kendte skurke blive fortalt, og vi vil forsøge at se bag 

om myten for at forstå de forkætrede skæbners selvforståelse. 

Vi begynder med Ulfeldt, Griffenfeldt og Struensee, som blev 

dømt for majestætsforbrydelse og går videre med Danmarks 

eneste diktator J.B.S. Estrup og slutter med Scavenius, som 

blev syndebuk for en hel nations skyld. Forelæsningerne bliver 

både blodige, farverige og underholdende, og sammen kom-

mer vi lidt tættere på, hvilket stof helte og skurke egentlig er 

gjort af.

23/10:  Corfitz Ulfeldt
30/10:  Griffenfeld
06/11:  Johann Friedrich Struensee
13/11:  J.B.S. Estrup
20/11:  Erik Scavenius

En europæisk danmarkshistorie  
– fra oldtiden til i dag

Holdnummer: 1722-041
Dato: 28/10 og 4/11
Tid: 10.00-16.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i  
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Lars Hovbakke Sørensen, ekstern lektor i historie, 
ph.d., Københavns Universitet

Få en ny og utraditionel tour de force gennem Danmarks histo-

rie. I stedet for at se Danmarks udvikling som et resultat af de 

begivenheder, der har fundet sted inden for landets grænser, 

betragtes udviklingen i Danmark som et resultat af en stør-

re europæisk og international udvikling. Det er kongernes og 

statsmændenes historie – den politiske historie. Det er dem, 

der har repræsenteret statsmagten og dens samspil med Euro-

pa. Få indblik i Danmarks historie fra oldtiden til i dag. Fore-

læsningerne tager afsæt i Lars Hovbakke Sørensens roste bog 

’En europæisk danmarkshistorie – fra oldtiden til i dag’ (Gyl-

dendal).

Antikkens syv vidundere

Holdnummer: 1722-039
Dato: 1/11, 7 onsdage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Pris inkl. bog: 950 kr., studerende 780 kr. 
(bog værdi 300 kr.)
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, 
lokale C001 (Indgang fra Tuborgvej 166 for 
gangbesværede), Tuborgvej 164

Antikkens 7 vidundere har været en kil-

de til fascination gennem årtusinder. De 

fantastiske bygningsværker vidner om de 

mægtige civilisationer, der har skabt dem, 

men deres ødelæggelse fortæller også hi-

storien om, at selv de mest glorværdige af 

menneskets aftryk på Jorden er forgæn-

gelige. Kun den gigantiske Kheops-py-

ramide står endnu, omgærdet af mystik. 

Forelæsningsrækken tager sit afsæt i 

bogen ’Antikkens 7 Vidundere’ (Aarhus 

Universitetsforlag), som kan inkluderes i 

prisen.

01/11:  Antikkens 7 Vidundere og de 
hængende 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 emeri-

tus. Syddansk Universitet

06/12:  Artemistemplet i Ephesos. Eva 

Mortensen, ph.d. i klassisk arkæ-

ologi, Aarhus Universitet

13/12:  Zeusstatuen i Olympia. Kristine 

Thomsen, ph.d.-studerende i 

klassisk arkæologi, Aarhus  

Universitet

Lær København 
bedre at kende 
– Kom med på 
byvandringer
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Antikkens stormagter

Holdnummer: 1722-291
Dato: 8/11, 6 onsdage
Tid: 19.45-21.30
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, 
lokale C001 (Indgang fra Tuborgvej 166 for 
gangbesværede), Tuborgvej 164

Historien om Antikkens stormagter er hi-

storien om os selv. Det er fortællingen om, 

hvordan mennesker overalt har organise-

ret sig i civiliserede samfund og opnået 

imponerende resultater. Vidt forskellige 

steder i verden kan vi se, hvordan de store 

civilisationer har sat deres uudslettelige 

aftryk på jorden. I forelæsningsrækken ta-

ger forskerne os med på en rejse gennem 

fire kontinenter. Vi begynder i Afrika, hvor 

det gamle Egypten tog form for 5000 år 

siden og stadig i dag står som et af oldti-

dens mest fascinerende mysterier. Herfra 

rejser vi over Assyrien til Persien, Rom og 

Makedonien. Vi følger de muslimske ara-

beres erobringstogter, der blev standset 

ved Poitiers af de kristne karolinger, og vi 

ender rejsen i Mexico, hvor storbyen Teo-

tihuacan var det magtfulde centrum i det 

præcolumbianske Amerika.

08/11:  Egypten. Kim Ryholt, Professor i 

ægyptologi

15/11:  Assyrerriget. Mogens Trolle Lar-

sen, lektor emeritus i assyriologi, 

Københavns Universitet

22/11:  Fra Perserriget til Rom og Han 
Kina. Peter Fibiger Bang, lektor i 

historie, Københavns Universitet

29/11:  Alexander den Store og de 
Hellenistiske Riger. Christian 

Ammitzbøl Thomsen, adjunkt i 

historie, Københavns Universitet

06/12:  Kalifatet og Karolingerne. Jacob 

Tullberg, ekstern lektor i historie, 

Københavns Universitet

13/12:  De præcolumbianske stormag-
ter: Teotihuacan, aztekerne og 
inkaerne. Jesper Nielsen, lektor 

i Indianske sprog og kulturer, 

Københavns Universitet

En ualmindelig og kortfattet 
danmarkshistorie

Holdnummer: 1722-182
Dato: 5/11, 1 søndag
Tid: 10.00-14.00
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i 
cafe-området, Tuborgvej 164
Underviser: Asser Amdisen, cand.mag. i historie og 
forfatter

Bliv ledt gennem hele Danmarks historie 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 hi-

storier om krig og kærlighed, eller i virkeligheden er 

der nok nærmere tale om blod, sex og vold. For det 

går ikke stille for sig i historien. Undervejs kommer vi 

også omkring, hvad ideen med historie er. Hvad skal 

vi egentlig med historien? Svaret på det spørgsmål 

er ganske enkelt: Historien skal diskuteres, og kun 

hvis det kan give os en bedre nutid eller fremtid, er 

den værdifuld. Forelæsningen bygger på Asser Am-

disens nye bog om Danmarks historie. 

Hvad enhver bør vide om Europas 
historie

Holdnummer: 1722-242
Dato: 5/11, 1 søndag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i 
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.mag., 
oberstløjtnant

Kaster man et overordnet blik ud over Europas histo-

rie, synes der at være bestemte træk, hændelser og 

personer, som i særlig grad har været med til at teg-

ne kontinentets udvikling. Denne dag stiller vi skarpt 

på en række af de vigtigste. Tag med på en tour de 

force gennem Europas historie. Det hele begynder 

med en tyr og en kongedatter på en strand i Føni-

kien. Herfra går det skridt for skridt over kejserriger 

og kristendom, vikinger og vandaler, renæssancer, 

reformationer og regulære revolutioner. Vi går med 

Louis XVI og Marie Antoinette til guillotinen, vi dra-

ger med Napoleon Bonaparte på slagmarken, og vi 

følger Otto von Bismarcks kamp for et samlet Tysk-

land. Nu står vi her i det 21. århundrede og kan stille 

spørgsmålet, om den europæiske (verdens)historie 

er et afsluttet kapitel?

Dansk Vestindien

Holdnummer: 1722-292
Dato: 4/11, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i 
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Erik Gøbel, fhv. seniorforsker, Rigsarkivet

Historien om Dansk Vestindien er en spændende 

fortælling om de tre skønne tropeøer – Skt. Thomas, 

Skt. Jan og Skt. Croix – som var under dansk flag fra 

1672 til 1917. De tre øer bliver i 1600- og 1700-tallet 

et vigtigt ben i trekantshandlen mellem Danmark, 

Afrika og De Caribiske Øer. Danske skibe lastes med 

mandskab og våben og sejler mod den dansk-afri-

kanske koloni Guldkysten. I Afrika køber man slaver 

og fragter dem den lange vej over Atlanterhavet 

til Dansk Vestindien. På De Caribiske Øer etablerer 

man sukkerplantager, hvorfra man henter sukker og 

rom til Danmark. Danmark er den første nation, som 

beslutter at forbyde den umenneskelige transport 

over Atlanten i 1792. I 1848 kommer et slaveoprør på 

Skt. Croix, og generalguvernør Peter von Scholten 

frigiver slaverne. Derefter går det ned ad bakke for 

Dansk Vestindien, og øerne bliver solgt til USA i 1917.

Mellemkrigstidens demokratidebat  
– vor tids politiske spejl

Holdnummer: 1722-293
Dato: 5/11, 1 søndag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Claus Christoffersen, BA i filosofi og 
oldtidskundskab

De seneste års udvikling i Europa og USA har gjort 

mellemkrigstiden til det oplagte politiske spejl for 

vores samtid. Modvilje mod globaliseringen, polari-

sering, fokuseringen på folket, skarp kritik af eliter 

og ikke mindst af den politiske establishment er alle 

træk, der kendetegner mellemkrigstidens politiske 

debat. Det er vigtigt ikke blot at reducere mellem-

krigstidens politiske liv til en kamp mellem demokrati 

og nazisme, da virkeligheden er en lang række af po-

sitioner, der forholder sig kritisk til en bestemt udga-

ve af demokratiet – nemlig det traditionelle liberale 

demokrati. De fleste strømninger i mellemkrigstiden 

står bag tanken om, at folket skal bestemme – de er 

bare uenige om, hvordan dette skal ske. Bliv klogere 

på den atmosfære, der opstår i kølvandet på Første 

Verdenskrig, og som bliver definerende for det politi-

ske miljø i mellemkrigstiden. En periode vi i dag med 

stor relevans kan spejle os i.
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1917 – sammenbrud og udholdenhed

Holdnummer: 1722-176
Dato: 18/11, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i  
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, lektor, cand.mag. i  
historie, filosofi og samfundsfag

Første Verdenskrig gik i 1917 ind i sit mest dramatiske år. Den 

franske hær blev efter den blodige fiasko i Nivelle-offensiven 

ramt af et moralsk sammenbrud og balancerede på kanten af 

mytteri. Der udbrød revolution i det krigstrætte Rusland, og 

USA gik modvilligt ind i krigen – foranlediget af klodset tysk di-

plomati og kejser Wilhelm II’s aggressive ubådskrig. På den ita-

lienske front ramte katastrofen de allierede i Slaget ved Capo-

retto, foreviget i Hemingways roman ’Farvel til våbnene’, imens 

enorme slag udkæmpedes på den stillestående Vestfront. Kri-

gen fik således tilføjet en ny intensitet til sin allerede dramati-

ske 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. Dagen belyser og 

analyserer en række udvalgte slag i skæbneåret 1917 og sætter 

året ind i Første Verdenskrigs militærhistoriske kontekst.

Den Russiske Revolution 1917

Holdnummer: 1722-180
Dato: 19/11, 1 søndag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i  
cafeområdet, Tuborgvej 164
Undervisere: Kasper Mikael Jacek, BA i idéhistorie, cand.public., 
Mathias Hein Jessen, ph.d. i idéhistorie og adjunkt, Copenhagen 
Business School, Benjamin Ask Popp-Madsen, ph.d. stipendiat i 
statskundskab, Københavns Universitet og Mikkel Flohr,  
ph.d.-studerende i samfundsvidenskab, Roskilde Universitet

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

de begivenheder i det 20. århundredes politiske historie. Re-

volutionen ændrede det politiske landskab markant og satte 

dagsordenen for store dele af det 20. århundredes politiske 

udviklinger. Og revolutionen har stadig stor betydning for vo-

res politiske forståelse i dag. Diskussioner om frihed, lighed, 

demokrati, styreformer og menneskerettigheder er opstået og 

har fået nyt liv gennem Den Russiske Revolution. Denne dag 

giver indblik i de mest afgørende begivenheder og udviklinger 

i og omkring Den Russiske Revolution. Undervejs ser vi på de 

socio-økonomiske og idémæssige udviklinger i det 19. århund-

rede, der banede vejen for opgøret med zaren og det russiske 

samfund, på Februar- og Oktoberrevolutionerne i 1917, på revo-

lutionens efterspil og borgerkrig og på, hvordan det kommuni-

stiske styre og Sovjetunionen blev cementeret.

Anden Verdenskrig og  
Hitlers Berlin

Holdnummer: 1722-174
Dato: 19/11, 1 søndag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, 
lektor, cand.mag. i historie, filosofi og 
samfundsfag

Berlin var scenen, hvor centrale kapitler 

om Det Tredje Riges storhed og fald ud-

spillede sig i 1933-1945. På den ene side 

var byen rammen for regimets selvisce-

nesættelse og massepropaganda efter 

magtovertagelsen i 1933. Den var centrum 

for Albert Speers og Hitlers planer om at 

skabe en ’Welthauptstadt’ og midtpunktet 

for nazismens fintmaskede magtapparat. 

På den anden side var Berlin undertryk-

kelsens og forfølgelsens by, hvor jøder og 

systemkritikere nådesløst blev jaget og 

deporteret af regimet. Det var frygtens, 

afmagtens og dødens by, da Berlin som 

Nazitysklands centrale politiske, admini-

strative og organisatoriske nervecenter 

blev et hovedmål for de allieredes bombe-

fly. Det var en ruinby, som Den Røde Hær 

brutalt indtog i Slaget om Berlin i 1945, der 

symbolsk markerede Anden Verdenskrigs 

afslutning i Europa. Hør om Berlins histo-

rie fra 1933 til 1945, og forstå byens rolle i 

fortællingen om Det Tredje Riges storhed 

og fald. 

De Slesvigske Krige – da 
katastrofen ramte Danmark

Holdnummer: 1722-303
Dato: 19/11, 1 søndag
Tid: 10.00-14.00
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Martin Cleemann Rasmussen, 
ekstern lektor i russisk og historie, Hærens 
Officersskole

Få konflikter har rystet Danmark så vold-

somt som De Slesvigske Krige 1848-51 

og 1864. I løbet af en periode på mindre 

end 20 år oplevede Danmark to blodige 

og ødelæggende krige, som på afgørende 

vis rystede den danske helstat og bragte 

landet på randen af udslettelse som nati-

onalstat. Gemt i krigenes gru og nederlag 

lå dog også rødderne til det Danmark, 

som vi kender i dag. I løbet af denne dag 

sætter vi fokus på De Slesvigske Krige 

og på den store betydning, som de hav-

de for både samtidens – og eftertidens 

Danmark. 
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Østrig bliver Østrig 1918-1955

Holdnummer: 1722-171
Dato: 27/11, 4/12 og 11/12
Tid: 19.30-21.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, 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-Ungarn. Efterfølgende vokser den nye 

stat Østrig frem. Mellemkrigstiden bliver en hård tid for den nye stat, som 

oplever nød, inflation og borgerkrig. Trængslerne kulminerer i 1938, hvor 

Østrig bliver annekteret af Hitlers Tyskland. Efter Anden Verdenskrig fort-

sætter prøvelserne for Østrig, der ligesom Tyskland bliver opdelt i fire be-

sættelseszoner af krigens sejrende nationer. Først i sommeren 1955 trækker 

besættelsesmagterne deres tropper tilbage, og Østrig får sin fulde suve-

rænitet og dermed muligheden for at udvikle sin egen nationale identitet.

Verdenshistoriens største begivenheder

Holdnummer: 1812-032
Dato: 16/1, 9 tirsdage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 960 kr., studerende 510 kr.
Pris inkl. bog: 1210 kr., studerende 760 kr. (bog værdi 350 kr.)
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, 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 verden, som den så ud før den skelsættende begiven-

hed. 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 forskerne ned i 9 vidt forskellige begi-

venheder, 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 begivenheder. Højdepunkter i verdens-

historien’ (Aarhus Universitetsforlag 2017), som kan inkluderes i prisen.

16/01:  Slaget ved Marathon – Perserkrigene, den athenske guldalder 
og Alexanders verdensrige. Christian Ammitzbøl Thomsen, 

adjunkt i historie, Københavns Universitet

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

Nissen, Ph.d-stipendiat i historie, Københavns Universitet

30/01:  Korsfæstelsen – kristendommens tilblivelse 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, ekstern lektor i historie, Københavns Universitet

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

Holdnummer: 1812-025
Dato: 22/1, 4 mandage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D169, Tuborgvej 164

Går den næste ferierejse til Rom? Bliv klædt på arkæologisk og historisk til din 

næste tur sydpå, og bliv inspireret af og klogere på den evige stads rige kunst og 

kulturarv! Kurset byder på fire foredrag, der omfatter antikken, middelalderen, re-

næssancen 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 kul-

turarv, der møder én, hver gang man runder et gadehjørne i den store europæiske 

metropol. Byen, der hvert år tiltrækker millioner af besøgende med sine maleriske 

ruiner, smukke kirker, skønne piazzaer og palazzi, samt imposante moderne byg-

ningskomplekser. 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 

kunsthistorie, Aarhus Universitet

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

Syddansk Universitet
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Verdens største fund

Holdnummer: 1812-039
Dato: 22/1, 7 mandage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Pris inkl. bog: 1010 kr., studerende 660 kr. (bog værdi 349 kr.)
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 (Indgang fra 
Tuborgvej 166 for gangbesværede), Tuborgvej 164

Menneskets historie forandrer sig konstant, når spaden sættes 

i jorden, og arkæologien er det tætteste, vi kommer på en rejse 

tilbage i tiden. Fund af templer, grave og hele byer vidner om 

tidligere civilisationer og afslører betydningsfulde og fascine-

rende detaljer om den fortid og historie, der kom før os. Hør om 

de første mennesker og om historiens største fund og opdagel-

ser. Forløbet tager afsæt i ’50 fund. Højdepunkter i arkæologien’ 

(Aarhus Universitetsforlag 2016), som kan inkluderes i prisen.

22/01:  De første mennesker. Peter K.A. Jensen, klinisk lektor 

i human genetik og overlæge, Aarhus Universitet

29/01:  Rosettastenen, Tut Ank Amon og Kongegravene i 
Tanis. Linda Biering-Sørensen, cand.mag. i ægyptolo-

gi og omviser, Ny Carlsberg Glyptotek

05/02:  Himmelskiven fra Nebra og helleristningerne i 
Tanum. Flemming Kaul, museumsinspektør, dr. phil., 

Nationalmuseet

12/02:  Troja og Mykene. Vinnie Nørskov, lektor ved antik- 

museet, Aarhus Universitet

19/02:  Dødehavsrullerne. Anders Klostergaard Petersen, 

professor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet

26/02:  Laokoon. Rubina Raja, professor i klassisk arkæologi, 

Aarhus Universitet

05/03:  Ertebølle køkkenmøddingen. Søren H. Andersen, 

seniorforsker, Moesgaard Museum

Den arabiske verdens 
betydning for videnskaben

Holdnummer: 1812-038
Dato: 22/1, 5 mandage
Tid: 19.30-21.15
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Philippe Provencal, akade-
misk medarbejder, Statens Naturhistoriske 
Museum

Efter romerrigets fald skete der en mar-

kant nedgang af de kulturelle aktiviteter 

i Europa uden for det byzantinske impe-

rium. Imidlertid blev store dele af de by-

zantinske områder erobret af araberne 

efter islams fremkomst i 622. Araberne 

erobrede også perserriget, Nordafrika og 

store dele af den iberiske halvø, og i de 

følgende århundreder oversatte araber-

ne de græske filosofiske og videnskabe-

lige værker og studerede dem. Derved 

fremkom en videnskabelig aktivitet i det 

arabiske område, som fortsatte og vide-

reudviklede den antikke græsk-romerske 

arv og araberne indførte også resultater 

fra andre kulturer. Forelæsningsrækken 

vil beskrive hele denne videnskabelige 

aktivitet, og hvordan den igen blev vide-

reført til Europa i senmiddelalderen – en 

af de uundværlige forudsætninger for re-

næssancen.

22/01:  Den arabiske videnskabs forud-
sætninger. Oversættelserne fra 
græsk til arabisk

29/01:  De store arabiske læger: Rha-
zes, al-Madjûsî og Avicenna

05/02:  Selvstændig forskning og me-
dicinske korrektiver i forhold til 
arven fra den græsk-romerske 
fortid

12/02:  Matematikken, biologien og 
geografien

19/02:  Den arabiske videnskabs over-
førsel til Europa i senmiddelal-
deren

Wien – på rejse i europæisk 
kulturs historiske hovedstad

Holdnummer: 1812-037
Dato: 23/1, 6 tirsdage
Tid: 19.45-21.30
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, 
lokale C001 (Indgang fra Tuborgvej 166 for 
gangbesværede), Tuborgvej 164

Wiens gader er brolagt med kultur, ga-

derne i andre byer med asfalt, har den 

østrigske forfatter Karl Kraus sagt. Denne 

forelæsningsrække zoomer ind på Wiens 

status som kulturelt europæisk kraftcen-

ter med en sprudlende udvikling inden 

for filosofi, videnskab, kunst, arkitektur 

og musik, der har været stilskabende 

for resten af Europa. En by på kanten af 

moderniteten, hvor kunstnere og viden-

skabsmænd flyttede grænser og skabte 

kulturelle og videnskabelige nybrud, der 

er kommet til at stå som symboler på en 

ny tid. Men samtidig en by, der var cen-

trum i et habsburgsk kejserrige, der var 

dømt til kollaps. Tag med på en rejse gen-

nem den europæiske kulturs historiske 

hovedstad i hælene på Mozart, Beetho-

ven, Wittgenstein, Freud, Klimt og arki-

tekten Adolf Loos. 

23/01:  Historie. Ebbe Juul-Heider, 

lektor, cand.mag., oberstløjtnant

30/01:  Videnskab. Kristian Hvidtfelt 

Nielsen, lektor i videnskabsstudi-

er, Aarhus Universitet

06/02:  Filosofi. Hans Fink, docent eme-

ritus i filosofi, Aarhus Universitet

13/02:  Arkitektur. Anders V. Munch, 

dr.phil., professor i designhistorie, 

Syddansk Universitet

20/02:  Musik. Leif V.S. Balthzersen, mag.

art. i musikvidenskab

27/02:  Kunst. Inger Houbak, cand.phil. i 

kunsthistorie

Få nyhederne  
blandt de første.  
Tilmeld dig 
nyhedsbrevet

Arkæologien gør os klogere på 
vores egen historie. I Danmark er 
vikingeborgene særligt interes-
sante. Senest er der fundet en ny 
vikingeborg ved Køge
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Napoleonskrigene

Holdnummer: 1812-015
Dato: 27/1, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i 
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Martin Ammitsbøll Husted, lektor, cand.
mag. i historie, filosofi og samfundsfag

Indtil Første Verdenskrig omtalte man Napole-

onskrigene som ’Den Store Krig’. Forklaringen er 

simpel: Ikke alene fastholdt krigene Europa i en jern-

næve i perioden 1803-1815, men de forandrede også 

europæernes sociale, økonomiske og politiske virke-

lighed for eftertiden – de gjorde Europa moderne. 

Krigenes varighed, slagenes størrelse og intensitet 

producerede nemlig en reformbølge i europæiske 

stormagter som Storbritannien, Preussen, Østrig og 

Rusland som forandrede Europa. Forelæsningsræk-

ken belyser denne forandringsproces med udgangs-

punkt i en række toneangivende slag fra Napole-

onskrigene, herunder slaget ved Austerlitz, slaget 

ved Trafalgar, Napoleons invasion af Rusland i 1812 

og slaget ved Waterloo. Bliv klogere på bl.a. Napo-

leons og Wellingtons feltherrekunst, de økonomiske 

og politiske reformer i Preussen, Østrig og Rusland 

samt magtspillet i Europa i perioden 1803-1815. 

På ekspedition hos inkaerne i Perus 
tågeregnskov

Holdnummer: 1812-096
Dato: 27/1, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i 
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Inge Schjellerup, dr.phil. i arkæolog og 
antropolog, seniorforsker, Nationalmuseet

Inkariget var det største rige i Sydamerika før Co-

lumbus og på sit højdepunkt et af verdens mægtig-

ste samfund. Machu Picchu er med sin karakteristi-

ske inka-arkitektur og stejle landbrugsterasser et af 

de bedst bevarede beviser på rigets storhed og har 

fået plads på UNESCO’s verdensarvsliste. Men det 

var ikke kun arkitektonisk, inkaerne markerede sig. 

Dagens forelæser har bl.a. undersøgt inkaernes van-

dingskanaler, landsbrugs- og madlavningsmetoder 

og været med til at genoplive disse gamle metoder, 

så den fantastiske viden, inkaerne havde, kan kom-

me nutidens mennesker til gode. Efter forelæsning-

erne kan I høre mere om rejser til Peru med fore-

læserne og rejsebureauet Viktors Farmor. Læs mere 

om rejser med Viktors Farmor på side 59.

Europas opdagelse af verden

Holdnummer: 1812-050
Dato: 28/1, 1 søndag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, loka-
le oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Steffen Heiberg, forfatter og 
fhv. forskningschef, Det Nationalhistoriske 
Museum Frederiksborg Slot

I 1492 fandt Columbus den nye verden, 

seks år senere fandt portugiseren Vasco 

da Gama søvejen til Indien. Verden blev 

europæernes legeplads, for andre blev 

det en katastrofe. Brutalitet og sygdom-

me udryddede størstedelen af den ame-

rikanske urbefolkning, mens afrikanske 

slaver i tusindvis blev transporteret over 

Atlanterhavet. Europæernes opdagelse 

af verden skabte en ny verdensorden og 

lagde fundamentet til globaliseringen. 

Men opdagelserne førte også til et opgør 

med antikke autoriteter og skabte nye 

videnskabelige indsigter, mens forfærdel-

sen over behandlingen af ikke-europæ-

iske folkeslag lagde grunden til menne-

skerettighederne som idé. Opdagelserne 

havde en lang forhistorie, der rummer 

navne som Leif den Lykkelige, Marco 

Polo og Henrik Søfareren. Og så var der 

de store og senere glemte kinesiske flå-

deekspeditioner 100 år før Columbus. Det 

kunne lige så godt være blevet Kina, der 

havde sat sig på verden. Men hvorfor gik 

det som det gik?

Det Tysk-romerske Rige

Holdnummer: 1812-033
Dato: 24/2, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i 
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Ebbe Juul-Heider, lektor, cand.mag., 
oberstløjtnant

Da Romerriget gik i opløsning, brast også drømmen 

om et samlet Europa, og barbarerne fik frit spil. Vi-

kinger, hunner og magyarer hærgede de sørgelige 

rester af det mægtige imperium, som først i 962 

fandt sin arvtager som Europas stærke centralmagt 

– Det Tysk-romerske Rige. Otto den Store fik den 

politiske magt som kejser af den nye supermagt, 

mens Paven stod som det åndelige overhoved. 

Gennem 1500-tallets reformationer og det efter-

følgende århundredes trediveårskrig mistede den 

tysk-romerske kejser langsomt sin magt over rigets 

uregerlige regenter. Selvom kejserens politiske magt 

for længst var overgået til diverse bystyrer, fyrster 

og konger, opretholdtes kejserriget helt indtil 1806, 

hvor Napoleons nyrevolutionerede franskmænd gav 

Det Tysk-romerske Rige dødsstødet.

Turen går til Berlin

Holdnummer: 1812-083
Dato: 4/4, 3 onsdage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, 
Tuborgvej 164
Underviser: Moritz Schramm, lektor i tysk historie og 
kultur, Syddansk Universitet

Tag en tur helt tilbage til 1600-tallets Berlin og helt 

op til i dag. Vi får tegnet de store linjer fra tiden efter 

30 årskrigen med indvandringen af huguenotterne 

og de østrigske jøder. Her følger Preussens/Berlins 

opblomstring og udvikling frem til verdenskrigene 

og den økonomiske verdenskrise. 1900-tallets Ber-

lin er i konstant forvandling: De brølende 1920’eres 

kreative løssluppenhed, som senere blev trampet 

ned af nazisternes støvler med Berlin som magt-

centrum i Det Tredje Rige. Efterfølgende vil vi se 

på konsekvenserne fra Anden Verdenskrig, byens 

deling under Den Kolde Krig, Murens fald, genfor-

ening, fulgt af en ny blomstringstid karakteriseret af 

evigt kørende byggekraner og genopdagelsen af det 

moderne Berlin. Få indblik i en by, der har haft stor 

indflydelse på resten af verden i forskellige perioder 

– og få endnu mere ud af det, du ser, næste gang du 

går rundt i Berlin.

04/04:  Fyrsteresidens, industrialisering og ver-
denskrig: 1600-tallet-1933

11/04:  Kreativitet, krig, deling og Murens fald år 
1933-1989

18/04:  Frihed og opblomstring. Berlin 1990–i dag
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Samarkand, Uzbekistan

Bliv klogere på verden 
Tag på kulturrejse med Folkeuniversitetet og Viktors Farmor

Forelæsninger i samarbejde med Folkeuniversitetet: 
Marokko: Emdrup 1/10, Aarhus 7/10. Israel og Palæstina: Aarhus 8/10, Emdrup 27/1.

På ekspedition hos inkaerne i Perus tågeregnskov: Emdrup 27/1, Aarhus 25/2.  

Iran: Emdrup 24/2, Aarhus 25/2
Se mere om rejserne eller bestil katalog på: 

www.viktorsfarmor.dk / 86 22 71 81

Iran rundrejse – Det gamle Persien

14 dage  fra 17.900 kr. Maks. 20 deltagere
Afrejser 2017: 11. og 18. september, 1., 9., 13., 20. og 25. oktober og 3. november

14 dage med store oplevelser. Vi har god tid i de klassiske byer Isfahan og Shiraz, og lægger ru-

ten mod øst til ørkenbyen Yazd, der har lerklinede huse i bymidten og var arnested for ild-reli-

gionen zoroastrisme. Udflugt til Persepolis. Tæppebyerne Nain og Kashan. I Kashan ser vi også 

en fornem, gammel købmandsgård og den historiske have. Til sidst hovedstaden Teheran. 

Vi har et stort udvalg af forskellige rejser til Mellemøsten og Iran – se hjemmesiden.

Uzbekistan med Ørkenens Louvre – et kunstmuseum i verdensklasse

12 dage med helpension. Fra 14.900 kr. Maks. 20 deltagere
Afrejser 2017: 2., 13. og 27. september, 11., 14. og 25. oktober

Vi besøger Samarkand og Bukhara. Arkitektur og kunst afspejler de korsveje, der engang skab-

te Silkevejen mellem Kina, Indien, Persien og Europa. Omgivet af høje minarettårne, azurblå 

kupler, moskéer, mausoleer og markeder er man i en magisk verden. Noget særligt er kunst-

museet i Nukus, der har en uvurderlig samling avantgarde-kunst og kaldes ’Ørkenens Louvre’. 

Vi har et stort udvalg af forskellige rejser til Centralasien og Uzbekistan – se hjemmesiden.

Etiopien rundrejse – blandt bibelske landskaber

16 dage med helpension. Fra 22.900 kr. Maks. 17 deltagere
Afrejser 2017: 15. oktober, 11. november og 22. december

En rejse i Etiopien er en rejse tilbage i tiden. Kristendommen kom til landet i det 3. årh. og har 

manifesteret sig i de unikke klippekirker i Lalibela, der stadig er i brug. Naturen er enestående. Vi 

nyder Simien-bjerge, sejler på den smukke Tana-sø og oplever den unikke kulturarv på tætteste 

hold i Lalibela. Besøg i Gondar, der var hovedstad under de etiopiske kirkemaleriers ’guldalder’.  

Vi har et stort udvalg af forskellige rejser til Afrika og Etiopien – se hjemmesiden.

Marokko – et eventyr i farver 

8 dage. Fra 9.900 kr. Maks. 14 deltagere
Afrejser 2017: 16., 23. og 30. september, 7., 14., 15., 21. og 28. oktober, flere afrejser i november

Kun fire timer fra Kastrup lander vi i en fortryllende og anderledes verden. I magiske Marra-

kesh bor vi på stemningsfuld riad og bliver ført ind i byens orientalske atmosfære. Udflugt 

til Atlasbjergene med markedsdag og te hos familie i berberlandsby. Fez har middelalderag-

tige bazarer, og der er tid i den romerske ruinby Volubilis og den gamle kongeby Meknes. 

Vi har et stort udvalg af forskellige rejser til Mellemøsten og Marokko – se hjemmesiden.

Isfahan, Iran

Afgrøderne bæres hjem, Etiopien

Marrakesh, Marokko



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.



Knæk kunstens kode

Holdnummer: 1722-042
Dato: 9-10/8, onsdag-torsdag
Tid: Forelæsninger 9/8: 10.00-16.00. Museumsbesøg 
10/8: 13.00-15.30
Pris: 600 kr., studerende 350 kr. ekskl. entré til SMK
Sted: Forelæsninger 9/8: AU, Campus Emdrup, bygning 
D, lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164. Muse-
umsbesøg 10/8: Forhallen, Statens Museum for Kunst, 
Sølvgade 48
Maks. 25 deltagere
Underviser: Inger Houbak, cand.phil. i kunsthistorie

Kunst kan opleves, men hvordan? Hvordan sætter 

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 kunsthistori-

ske perioder og kunstneres udtryksformer og stil-

arter. Vi blander gamle værker med nye og under-

søger farve, former, materialer og ser nærmere på 

de tankestrømninger, der har været med til at skabe 

hver periodes opfattelse af egen samtid og verden 

i øvrigt. Kom og få værktøjer til at åbne kunstens 

univers.

Havevandringer: Det grønne 
København

Holdnummer: 1722-300 og 1722-301
Dato: 4/9, 3 mandage
Tid: 11.00-12.30 (hold 1722-300) eller 13.00-14.30 (hold 
1722-301)
Sted: Se nedenfor
Pris: 390 kr., studerende 250 kr.
Maks. 25 deltagere
Underviser: Birgitte Zacho, mag.art. i kunsthistorie

København byder på mange grønne åndehuller – 

steder, hvor man kan slappe af og få ro fra byens 

larm. Når vi spiser frokost i Kongens Have eller tager 

en læsepause på Assistens Kirkegård, tænker vi må-

ske ikke på disse steders historie. Kom med på tre 

havevandringer, der giver indblik i tre af byens mest 

populære grønne områder og deres historie, kunst 

og arkitektur. 

04/09:  Kongens Have 
Mødested: Indgangen ved Gothersgade/

Kronprinsessegade

11/09:  Frederiksberg Have 
Mødested: Frederiksberg Runddel

18/09:  Assistens Kirkegaard 
Mødested: Indgangen på Kapelvej

Byvandringer: Det klassiske 
København

Holdnummer: 1722-035
Dato: 4/9, 4 mandage
Tid: 14.00-16.00
Sted: Se nedenfor
Pris: 500 kr., studerende 300 kr.
Maks. 30 deltagere
Underviser: Kasper Lægring, arkitekt MAA og mag.art. 
i kunsthistorie

København har en lang og rig udviklingshistorie. 

Den viser sig i forskellige tiders vilje til at ekspan-

dere byen udefter med forskellige kvarterer, som 

afspejler hver sin tidsalders arkitektoniske idealer. 

Tag med på fire byvandringer, som fokuserer på 

de ældre bydele i hovedstaden: Middelalderbyen, 

hvor vi kan opleve slyngede gadeforløb med både 

bindingsværkshuse fra 1700-tallet og klassicistiske 

huse fra omkring år 1800. Frederiksstaden, der er en 

rokoko-bydel, hvor 1700-tallets forfinede bygnings-

kunst kan opleves. Nørrebro som det betydeligste 

industri- og arbejderkvarter fra 1800-tallet, hvor 

tætheden var intens, og Frederiksberg, hvor det 

bedre borgerskab flyttede ud i 1800-tallet i nogle af 

Danmarks første villakvarterer og dermed skabte en 

drøm om en landlig forstad.

04/09:  Middelalderbyen 
Mødested: Højbro Plads ved rytterstatuen 

af Absalon

11/09:   Frederiksstaden 
Mødested: Ved Mindeankeret på den lille 

plads mellem Nyhavn og Kongens Nytorv

18/09:   Nørrebro 
Mødested: På Sankt Hans Torv ved skulp-

turen ’Huset der regner’

25/09:   Frederiksberg 
Mødested: Ved Værnedamsvejs udmunding 

i krydset Vesterbrogade/Frederiksberg Allé

Besøg dem, der har tegnet det 
moderne København

Holdnummer: 1722-309
Dato: 4/9, 5 mandage
Tid: Indledningsforelæsning: 19.30-21.15. 
Alle besøg hos arkitektfirmaer: 17.15-19.00
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Maks. 30 deltagere
Sted: Se nedenfor

Flere af landets største arkitektfirmaer 

findes i København. De har hundredvis af 

ansatte og tegner bygninger til kunder i 

hele verden. Få en rundvisning dér, hvor 

stregerne slås, og 3D-animationerne ska-

bes. Og hør arkitekterne fortælle om de-

res projekter. Få bl.a. indblik i Lundgaard 

& Tranbergs tanker bag Kvæsthusmolen, 

som forbinder området ved Operaen, Ny-

havn og Frederiksstaden og i Schmidt/

Hammer/Lassens gentænkning af Det 

Kongelige Bibliotek. Hør om Arkitemas 

andel i restaureringen af Carlsberg Byen 

og C.F. Møllers anerkendte projekter som 

Mærsk Tårnet på Nørrebro og Copenha-

gen International School i Københavns 

nye bydel, Nordhavn.

04/09: Indledningsforelæsning: Arki-
tektur i København. Martin Ke-

iding, ansvarshavende redaktør, 

Arkitektens Forlag

 Sted: AU, Campus Emdrup, byg-

ning D, lokale D165, Tuborgvej 

164

11/09: Lundgaard & Tranberg Arki-
tekter. Peter Thorsen, partner, 

Lundgaard & Tranberg Arkitekter

 Sted: Lundgaard & Tranberg 

Arkitekter, Pilestræde 10, 3. sal

18/09:  Schmidt/Hammer/Lassen/Ar-
chitects. Kristian Lars Ahlmark, 

senior partner, Schmidt/Hammer/

Lassen/Architects

 Sted: Schmidt/Hammer/Lassen/

Architects, Njalsgade 17A, Pak-

hus 2

25/09:  Arkitema Architects. Poul Schü-

lein, senior partner, Arkitema 

Architects

 Sted: Arkitema Architects, Rued 

Langgaards Vej 8

02/10:  C.F. Møller. Mads Mandrup, arki-

tekt MAA og partner, C.F. Møller

 Sted: C.F. Møller, Danne-

skiold-Samsøes Allé 28

Følg med 
på Facebook  
facebook.com/
fuemdrup
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Fotografiets mange ansigter

Holdnummer: 1722-054
Dato: 5/9, 6 tirsdage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, Tuborgvej 164

Hver eneste dag bliver vi bombarderet med fotografier. Rekla-

mer lærer os, hvad vi skal begære, krigsbilleder giver os indblik 

i verdens brændpunkter, og familiens fotoalbum fremkalder 

minder. Men hvordan forholdt man sig til fotografiet, da det 

blev udviklet tilbage i 1830erne – betragtede man det som 

kunst eller et sølle virkelighedsspejl? Hvordan arbejder en 

kunstner som Stephen Gill med fotografiet i dag? Hvordan har 

familieportrættet udviklet sig gennem tiden? Hvad kendeteg-

ner det pornografiske billede? Og hvordan bruges fotografi-

er i dag på de sociale medier til fx selviscenesættelse? Tag til 

forelæsningsrækken, og bliv klogere på fotografiets 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 Staffeldt, 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 kom-

munikation, Københavns Universitet

10/10:  Fotografi som kunst. Kristine Kern, mag.art. i kunsthi-

storie og leder af Fotografisk Center

Slotshaver: Fredensborg og Frederiksborg

Holdnummer: 1722-368
Dato: 5/9, 1 tirsdag
Tid: 11.00-15.00
Pris: 300 kr., studerende 200 kr.
Mødested: Runddelen for enden af P-pladsen, Batzkes Bakke, 3400 
Hillerød. Se hjemmesiden for yderligere praktiske oplysninger
Underviser: Birgitte Zacho, mag.art. i kunsthistorie

Tag med på besøg i to af Danmarks smukkeste slotshaver og 

på opdagelse i barokken og romantikkens havedrømme. Vi 

starter turen ved Frederiksborg Slot. Her ligger den smukt 

restaurerede barokhave, en genskabelse af haven som den så 

ud i 1720’erne med sin symmetriske opbygning og velklippe-

de hække. Anlægget rummer også en romantisk have, som i 

modsætning til barokhavens ideal om kontrol over naturen 

afspejler et ideal om den frie, dannende natur. Derfra tager vi 

til Fredensborg. Slotshaven ved Fredensborg har også sit ud-

spring i barokken, men er siden blev omlagt ad flere omgange. 

Heldigvis er væsentlige træk af den oprindelige have nu blevet 

genskabt, som den perle den er, hvor skulpturer, arkitektur og 

havekunst går op i en højere enhed. Husk praktisk fodtøj og 

en håndmad.

Karen Blixens malede 
fortællinger

Holdnummer: 1722-306
Dato: 12/9, 3 tirsdage
Tid: 19.45-21.30
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164
Underviser: Louise Estrup, mag.art. i kunst-
historie og formidler, Rungstedlund

Da Karen Blixens kunstneriske lys blev 

tændt som ung pige, var det som små fine 

illustrationer i dagbogen, klippede figurer 

til de dukketeatre som hun opførte for fa-

milien, og senere som ung kvinde var det 

som blændende tegninger og malerier 

på akademiet. Gennem hele sin opvækst 

var hun faktisk overbevist om, at hendes 

løbebane ville være som kunstmaler. Ti-

den og omstændighederne ville det imid-

lertid anderledes, og det skulle i stedet 

blive rejsen til Afrika, mødet med Denys 

Finch-Hatton og flere andre skelsætten-

de begivenheder i hendes liv, som bragte 

hende på sporet af fortællingen og livet 

som forfatter. Maleriets billedunivers og 

den brede pallette af farver forlod hende 

dog aldrig, men blev i stedet omsat til de 

smukkeste naturbeskrivelser og en intens 

optagethed af detaljer, som kun en kunst-

ners blik kan opfange. I forelæsnings-

rækken ser vi med et kunsthistorisk blik 

nærmere på billedkunstens betydning for 

Blixens billedskabende univers.

12/09:  Ungdom – tilegnelse af færdig-
heder

19/09:  Opløsning – identitetsmæssige 
overvejelser

26/09:  Forløsning – transformation fra 
billede til ord

Roms kirker: Peterskirken, 
Det Sixtinske Kapel og Roms 
domkirke og  San Giovanni in 
Laterano

Holdnummer: 1722-299
Dato: 6/9, 4 onsdage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164
Underviser: Mogens Nykjær, lektor i kunst-
historie, Aarhus Universitet

Roms kirker tælles i hundredevis. Ingen 

anden by er i samme grad præget af net-

op denne bygningstype. Og en stor del af 

disse kirker hører til byens mest besøgte 

turistmonumenter. Man kan næppe rejse 

til Rom uden at ’gå i kirker’. I fire forelæs-

ninger besøger vi i ord og billeder en lille 

håndfuld af de betydeligste: Peterskirken, 

Det Sixtinske Kapel og Roms domkirke 

San Giovanni in Laterano. Det er Ro-

merkirkens spidsmonumenter. En slags 

arkitektonisk treenighed. Hvad er deres 

historie? Hvad er den kirkehistoriske ram-

me omkring arkitektur og billedkunst? Og 

hvad fortæller bygningen og dens rige 

udsmykning? Facaderne? Skulpturerne? 

Malerierne? Hvem er paverne og kardi-

nalerne og kunstnerne bag de ofte gigan-

tiske opgaver? Alt har en betydning. Vi 

søger en række svar på disse spørgsmål. 

I foråret planlægges et videre forløb om 

Roms kirker. De kan dog følges separat.

”  Roms kirker tælles i hundredevis. I dem 
lever den store kunst stadig i nær kontakt med 
hverdagens praktiske og åndelige liv. Vi går 
ikke på museum i Rom; vi går ind i den 
store fortælling om liv og død.”

Mogens Nykjær
Lektor i kunsthistorie, Aarhus Universitet
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Dansk design – fra Kay Bojesen til 
Bjørn Wiinblad

Holdnummer: 1722-055
Dato: 30/9, 1 lørdag
Tid: 10.00-14.00
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i 
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Lars Hedebo Olsen, designskribent og 
forfatter

Dansk design er kendt for sine rene linjer og enk-

le formsprog. Men dansk design er meget mere 

end Myrestole af Arne Jacobsen og lamper af Poul 

Henningsen. Dansk design er også legetøj af Kay 

Bojesen og keramiske figurer af Bjørn Wiinblad. Po-

litikens designskribent 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.

Kunst som fortælling

Holdnummer: 1722-043
Dato: 30/9, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i 
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Gitte Tandrup, mag.art. i kunsthistorie

Dagen giver et indblik i banebrydende kunstværker. 

Hos Fidias mærker man antikkens idé om det ædle 

menneske og dets udfordringer. Vi ser en æstetik 

med balance, mådehold, tiltro og fællesskab. Hos Gi-

otto ses en skæren ind til det essentielle i fortællin-

gerne om Jesus, Maria og hendes forældre Joachim 

og Anna. Der er balance mellem jord og himmel. 

Figurerne er fattet med nærhed og enkel skønhed. 

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. Der vil være perspektiver, så også andre 

storværker fra antik, gotik og modernisme sætter 

form og indhold i billedsprogene i spil. 

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

11.45:  Frokostpause
12.30:  Mennesket i gotikkens lys. Fortællinger 

fra Giottos Arenakapel fra ca. 1305
14.30:  Mennesket i modernismens lys. Fortællin-

ger hos Matisse og Picasso

Kærs KunstKafé: Hvor er 
kunsten i dag?

Holdnummer: 1722-286
Dato: 19/9, 4 tirsdage
Tid: 18.00-21.00
Pris: 1050 kr. inkl. let aftensmad
Sted: Gastronomisk Innovation / Atelier 1B, 
Frederiksborggade 1B, 4
Underviser: Peter Kær, cand.mag. i kunsthi-
storie og kulturformidling og redaktør, DR

Over fire café-aftener går kunsthistoriker 

og tv-vært Peter Kær på opdagelse i kun-

stens forunderlige verden i selskab med 

fire kunsteksperter i Gastronomisk Inno-

vation i Atelier 1B på Kultorvet. Det bliver 

en tour de force gennem de sidste 40 års 

internationale strømninger og nybrud i 

kunsten – fra 1980’erne og frem. Vi ser på, 

hvornår og hvordan kunsten har flyttet 

grænser og udfordret vores forestillin-

ger om kunst og på de platforme, hvor 

kunsten udfolder sig i dag. Samtalerne 

krydres med live-musik, hvor en musiker 

spiller et udvalg af melodier, der hænger 

sammen med aftenens kunstfaglige tema. 

Kokken Rasmus Leck Fischer tryller i køk-

kenet, så der er også noget til smagssan-

sen – en enkel og lækker ret, der matcher 

aftenens tema.

19/09:  Nutidskunstens scene
03/10:  At forstå samtidskunsten og de 

brølende 80’ere
31/10:  Markante nybrud i 90’erne og 

00’erne
14/11:  Dansk samtidskunst - lige nu

Kunst på stedet. Besøg særudstillinger 
på fire museer

Holdnummer: 1722-276
Dato: 23/9, 4 lørdage
Tid: 23/9: 10.30-12.00. Resten af undervisningsgange-
ne: 11.00-12.30
Sted: Se nedenfor 
Pris: 500 kr., studerende 300 kr. ekskl. entré til udstil-
lingsstederne
Maks. 25 deltagere
Underviser: Merete Mørup, cand.mag. i kunsthistorie

Første besøg er på ARKEN og en udstilling med 

værker af Michael Kvium. Er hans rå, karikerede fi-

gurer skuespillere på en scene eller dyret i os? Øre-

gaard Museum viser den berømte billedhugger og 

grafiker Alexander Archipenko. Han er vigtig for 

moderne billedhuggerkunst og udstillede kubistiske 

værker i tre dimensioner, som vi dykker ned i på 2. 

besøg. Tredje gang skal vi til Nivaagaard, hvor male-

ren Immanuel Ibsen får sin største udstilling nogen-

sinde. Billedkunstneren Jesper Christiansen er med 

til at tilrettelægge udstillingen, der har hovedvægt 

på Ibsens eksperimenter med opstillinger, former og 

farver. Fjerde udstilling markerer 100-året for salget 

af Dansk Vestindien til USA. Den bygger på arkiv-

materiale og værker fra SMKs samling om de sorte 

tjenestefolk og slaver, der arbejdede for danske fa-

milier.

23/09: Michael Kvium – Cirkus Europa
 Sted: ARKEN Museum for Moderne Kunst, 

Skovvej 100

07/10: Alexander Archipenko
 Sted: Øregaard Museum, Ørehøj Allé 2

21/10: Immanuel Ibsen – Ukendte selvfølgelighe-
der. 
Sted:  Nivaagaards Malerisamling, Gammel 

Strandvej 2

04/11: Ufortalte historier 
Mødested: Forhallen, Statens Museum for 

Kunst, Sølvgade 48
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Kunst på stedet. Kunstens historie på 
Statens Museum for Kunst

Holdnummer: 1722-275
Dato: 30/9, 4 lørdage
Tid: 11.30-13.00
Pris: 500 kr., studerende 300 kr. ekskl. entré til SMK
Maks. 25 deltagere
Mødested: Forhallen, Statens Museum for Kunst, 
Sølvgade 48
Underviser: Merete Mørup, cand.mag. i kunsthistorie

Første gang ser vi på to hovedtendenser, der domi-

nerede dansk kunst under og efter 2. Verdenskrig. 

Kunstnergruppen CoBrA med Asger Jorn tog det 

spontant abstrakte maleri op, hvor Richard Morten-

sen og Robert Jacobsen var hovedkræfter i LINIEN II 

og den geometriske abstraktion. Anden gang hand-

ler om kunstnernes brug af industrielle materialer. 

Foto og film kom til at spille en større rolle sam-

men med minimalismen med de serielle strukturer. 

Eks-skolen blev oprettet, og kvindelige kunstnere 

udvidede motiverne med et feministisk blik. Tredje 

gang ser vi på, hvordan maleriet vendte tilbage hos 

De Unge Vilde, og hvordan billedhuggerne arbejde-

de med det gådefulde og sammensatte. Fjerde gang 

ser vi på den seneste kunst med et fornyet fokus på 

det nære, den individuelle historie og det private. 

Omvisningen foregår i Afdelingen for Dansk og in-

ternational kunst efter 1900 på Statens Museum for 

Kunst.

30/09:  Dansk kunst 1940-1960: Cobra, Linjen og 
De spontant abstrakte

14/10:  Dansk kunst 1960-1980: Popkunst, mini-
malisme og feminisme

28/10:  Dansk kunst 1980-1990: De unge vilde og 
de ekspressive skulpturer

11/11:  Dansk kunst 1990-2012: Installation, virke-
lighed og fiktion

Byvandringer: Det oversete 
København

Holdnummer: 1722-036
Dato: 2/10, 3 mandage
Tid: 14.00-16.00. Ingen undervisning 16/10
Sted: Se nedenfor
Pris: 400 kr., studerende 250 kr.
Maks. 30 deltagere
Underviser: Kasper Lægring, arkitekt MAA 
og mag.art. i kunsthistorie

Siden flere gamle landsbyer blev indlem-

met i Københavns Kommune i 1901-02, 

har de henslæbt en lidt overset tilværelse 

i storbyens periferi – som noget, man pas-

serer igennem i forbifarten på vej til indre 

bys store seværdigheder. Det er synd og 

skam, for disse kvarterer har meget at 

byde på – bl.a. Grundtvigskirken, Bellahøj-

husene, Bispebjerg Hospital og Grøndals-

vænge. Og i dag er det især disse bydele, 

som udgør et boblende laboratorium for 

Københavns nye arkitektur. På byvandrin-

gerne kigger vi nærmere på udviklingen 

i disse distrikter i de sidste hundrede år. 

Et gennemgående fokus er dog hovedsta-

dens seneste knopskydninger i bredden 

og højden: projekter som Bispebjerg Bak-

ke, Biblioteket på Rentemestervej og Kvar-

terhuset i Holmbladsgade kan fremhæves.

02/10:  Sundbyerne 
Mødested: Amagerbro Station 

ved elevatoren i gadeplan

09/10:  Bispebjerg 
Mødested: Bispebjerg Station 

på den østlige (NB!) side af 

Tagensvej

23/10:  Valby 
Mødested: Mellemtoftevej på den 

nordlige side af Valby Station

Kærs KunstKafé: En dag i Rom

Holdnummer: 1722-285
Dato: 7/10, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Sted: Gastronomisk Innovation / Atelier 1B, Frederiks-
borggade 1B, 4
Pris: 460 kr. inkl. let frokost og eftermiddagskaffe/-te 
og kage
Underviser: Peter Kær, cand.mag. i kunsthistorie og 
kulturformidling og redaktør, DR

Tag med Danmarks største kunstnere på eventyr, 

når kunsthistoriker og tv-vært Peter Kær går på 

opdagelse i kunstens forunderlige verden i sel-

skab med Contanstin Hansen, et selskab af danske 

kunstnere i Rom og kokken Rasmus Leck Fischer i 

Gastronomisk Innovation i Atelier 1B på Kultorvet. 

Thorvaldsen, Eckersberg, Rørbye, Købke, Constan-

tin Hansen, Marstrand, Blunck og Lundbye ... listen 

er lang over de mest betydningsfulde danske guld-

alderkunstnere, der besøgte byernes by, Rom. Peter 

Kær er for nylig vendt hjem fra et legatophold på 

Det Danske Institut i Rom og vil fortælle om denne 

række af store danske kunstnere og den store be-

tydning, deres ophold i Rom fik for dem og deres 

kunst. En forelæsningsdag, der også kan inspirere 

til en anden måde at se Rom på – hvis man skulle 

lægge vejen forbi.

Tilmeld dig de  
spændende 
forelæsningsrækker 
på www.fuau.dk
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Store danske designere

Holdnummer: 1722-047
Dato: 23/10, 7 mandage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 760 kr., studerende 410 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, 
Tuborgvej 164

Vi kender Hans J. Wegners Påfuglestol, PHs karak-

teristiske lamper, Børge Mogensens Tremmesofa, 

Arne Jacobsens Ægget, Finn Juhls Poeten, Nanna 

Ditzels Trinidad-stol, Kay Bojesens teaktræsabe og 

Verner Pantons FlowerPot-lamper. Men hvem var 

menneskerne bag disse kendte design, der høste-

de international anerkendelse? Hvad kendetegner 

dem hver især? Og hvorfor er deres design blevet så 

kendt og elsket? Snyd ikke dig selv for denne spæn-

dende forelæsningsrække, hvor du vil blive præsen-

teret for nogle af de fremmeste danske designere.

23/10:  Hans J. Wegner. Thomas Dickson, forfatter, 

arkitekt og industriel designer

30/10:  Poul Henningsen. Thomas Dickson, forfat-

ter, arkitekt og industriel designer

06/11:  Arne Jacobsen. Thomas Dickson, forfatter, 

arkitekt og industriel designer

13/11:  Børge Mogensen. Lars Hedebo Olsen, 

Designskribent og forfatter

20/11:  Finn Juhl. Thomas Dickson, forfatter, arki-

tekt og industriel designer

27/11:  Verner Panton og Nanna Ditzel. Thomas 

Dickson, forfatter, arkitekt og industriel 

designer

04/12:  Kay Bojesen. Lars Hedebo Olsen, Design-

skribent og forfatter

Københavns museumsskatte

Holdnummer: 1722-403
Dato: 23/10, 4 mandage
Tid: 19.45-21.30
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, 
Tuborgvej 164

Nivaagaards Malerisamling, Statens Museum for 

Kunst, ARKEN og Den Hirschsprungske Samling. 

København er rig på gode kunstmuseer, og vi har in-

viteret fire formidlingsstærke repræsentanter fra en 

række udvalgte museer til at fortælle om, hvilke mu-

seumsskatte fra samlingen, de er særligt betagede 

af og ømme over – og hvorfor. Glæd dig til en stribe 

efterårsaftener i selskab med museumsdirektører og 

museumsinspektører fra København og omegn, og 

bliv inspireret til selv at tage på tur rundt i det kø-

benhavnske museumslandskab. 

23/10:  Nivaagaards Malerisamling. Fra grundlov 
til gavebrev. Andrea Rygg Karberg, Muse-

umsdirektør, Nivaagaards Malerisamling

30/10:  Statens Museum for Kunst: Verdenskunst 
fra otte århundreder. Kasper Monrad, 

overinspektør og seniorforsker, Statens 

Museum for Kunst

06/11:  Kunst med kant: Hovedværker i ARKENs 
samling. Dorthe Juul Rugaard, museumsin-

spektør, ARKEN

13/11:  Den Hirschsprungske Samling. Hele 
1800-tallet. Ét museum. Gertrud Oelsner, 

museumsinspektør, Den Hirschsprungske 

Samling

Store danske kunstnere i det 
20. århundrede

Holdnummer: 1722-402
Dato: 24/10, 6 tirsdage
Tid: 19.45-21.30
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164

Mød seks store, danske kunstnere, som 

alle var internationalt orienterede og 

udviklede deres kunst i dialog med de 

toneangivende, europæiske strømninger. 

’Barbermaleren’ John Christensen om-

satte inspirationer fra den store verdens 

kunst til fabulerende billeder af livet 

omkring hans barbersalon på Nørrebro. 

Vilhelm Lundstrøms pakkassebilleder 

og opstillinger med hvide kander omde-

finerede dansk kunst i årene omkring 1. 

Verdenskrig. Gerda Wegeners sensuelle 

og erotiske malerier tog afsæt i både re-

klametegning og den elegante art deco. 

Wilhelm Freddies figurative surrealisme 

vakte skandale i samme periode, og hans 

insisteren på den menneskelige seksuali-

tet blev en kunstnerisk drivkraft gennem 

hans lange kunstnerliv. Franciska Clausen 

var tilknyttet avantgardekredse i både 

Tyskland og Frankrig, og hendes kunst 

spænder fra maskinæstetisk purisme over 

surrealisme til konstruktivisme. Og Asger 

Jorn var tusindkunstner, helt central i ud-

viklingen af efterkrigstidens spontant-ab-

strakte maleri og sin tids bedst kendte, 

danske kunstner.

24/10:  Barbermaleren John Chri-
stensen. Hanne Abildgaard, 

seniorforsker ved det kongelige 

bibliotek 

31/10:  Gerda Wegener. Amalie Grubb 

Martinussen, cand.mag. i kunsthi-

storie

07/11:  Vilhelm Lundstrøm. Anne Lie 

Stokbro, mag.art. i kunsthistorie

14/11:  Vilhelm Freddie. Pia Høy, cand.

phil. i kunsthistorie

21/11:  Franciska Clausen. Anne Lie 

Stokbro, mag.art. i kunsthistorie

28/11:  Asger Jorn. Lars Morell, idehisto-

riker og forfatter

Kay Bojesen er særlig 
kendt for sit trælege-
tøj, men var egentlig 
uddannet sølvsmed
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Rum til det gode liv

Holdnummer: 1722-247
Dato: 28/10, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Thomas Dickson, forfatter, 
arkitekt og industriel designer

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, hvordan 

indretningen af vores bolig har udviklet 

sig gennem historien, og med afsæt i de 

metoder, arkitekter og designere bruger 

til at skabe gode boliger, sætter forelæs-

ningerne 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 imø-

dekommes inden for de rammer, man har 

i sit hjem. Dagen tager udgangspunkt i 

Thomas Dicksons bog ’Rum til det gode 

liv. Praktisk, personligt & æstetisk’ (Nyt 

Nordisk Forlag).

David Hockney:  
A Bigger Picture

Holdnummer: 1722-252
Dato: 29/10, 1 søndag
Tid: 11.00-15.00
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Inger Houbak, cand.phil. i 
kunsthistorie

David Hockney (f. 1937) er en af kunstens 

største nulevende 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 seksua-

litet, i vennekredsen, i hjemmet, i hjemeg-

nen , i ørkenen og ude i skoven. Picassos 

kubisme har haft en særlig tiltrækning 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. 

Mød kunstneren

Holdnummer: 1722-177
Dato: 18/11, 1 lørdag
Tid: 10.00-14.00
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i  
cafe-området, 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, kunstekspert i Kunstquizzen på DR og tidligere 

professor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, når han 

afdækker grundprincipperne i den kunstneriske proces. Det 

kommer til 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 fore-

læser han om sine seneste to udstillinger, som handler om den 

gamle italienske forfatter Dante Allighieris ’Paradis’. Dante har 

sagt, at der sker to ting, når man kommer i paradis: Man mister 

hukommelsen, og man oplever alting som en gentagelse. Beg-

ge tilstande fortælles der om som optimale forudsætninger for 

at kunne fordybe sig i maleriets intime og ukendte muligheder. 

Kom med ind i kunstens værksted.

Vestens arkitekturhistorie – kort fortalt

Holdnummer: 1812-016
Dato: 22/1, 9 mandage
Tid: 19.45-21.30
Pris: 960 kr., studerende 510 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, Tuborgvej 164
Underviser: Kasper Lægring, arkitekt MAA og mag.art. i  
kunsthistorie

Vestens bygningskunst har en lang og rig historie – fra Antik-

kens tidligst overleverede skrift om arkitektur – Vitruvs ’Om 

arkitektur’ (ca. 25 f.Kr., nu i dansk oversættelse) – til nutidens 

eksplosion af konkurrerende arkitektoniske udtryk, som frem-

bringes med digitale programmer. Men hvad har skabt den 

rigdom af æstetiske udtryk og byggeteknikker i løbet af mere 

end 2500 år? Det vil vi se nærmere på i denne forelæsnings-

række, hvor vi gennemgår de centrale stilperioder fra Antik-

ken til i dag. Vi vil bl.a. fokusere på to sideløbende tendenser i 

arkitekturens historie: På den ene side oplever vi epoker, som 

sætter Antikkens klassiske proportionskunst højt som norma-

tivt grundlag for arkitektens arbejde. På den anden side finder 

vi perioder, hvor den frie, ekspressive og intuitive skabelse af 

bygningsværker har forrang. Tag med på rejsen gennem arki-

tekturhistorien.

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 ingeniørarkitektur
05/03:  Funktionalisme og modernisme
12/03:  Postmodernisme og dekonstruktion
19/03:  Lige nu: Parametrisk arkitektur, landskabs-urbanis-

me m.m

Fem kæmper i kunsten

Holdnummer: 1812-040
Dato: 23/1, 4 tirsdage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164
Underviser: Inger Houbak, cand.phil. i 
kunsthistorie

Vi zoomer ind på en håndfuld kæmper i 

kunsten, der var med til at revolutionere 

det kunstneriske udtryk i årtierne om-

kring år 1900. Med et flygtigt og flimrende 

lys, forvrængede og dekadente kvinder 

og smeltede ure indfangede og fortolkede 

de verden, da den for alvor blev moder-

ne og var på den måde med til at ændre 

vores syn på både verden omkring os og 

den inden i os selv. Vi går på opdagelse i 

kunstens forunderlige og fantastiske uni-

vers i godt selskab med Monet, Bonnard, 

Dalí, Klimt og Matisse og undersøger, 

hvad de vil os – dengang og i dag.

23/01:  Impressionismen og Claude 
Monet og Pierre Bonnard

30/01:  Surrealismen og Salvador Dalí
06/02:  Gustave Klimt og Wien på ran-

den af et ’nervøst sammenbrud’
13/02:  Henri Matisse og det dekorative 

maleri

Bliv bedre til 
at analysere  
kunsten
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Hvad der er værd at vide om 
kunst

Holdnummer: 1812-028
Dato: 24/1, 8 onsdage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 860 kr., studerende 460 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164

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. århundrede 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 for-

tæller om den kunst, de synes er vigtigst.

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

tør, Brandts

31/01:  Kunstforståelse – rent praktisk. 
Martin Søberg, adjunkt på Kunst-

akademiets Arkitektskole

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

lektor emeritus i kunsthistorie, 

Københavns Universitet

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

Houbak, cand.phil. i kunsthistorie

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

historie, 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 kunst-
nere på vej (ca. 2000-2050). 
Kristian Handberg, postdoc i 

kunsthistorie, Københavns Uni-

versitet

Læs og forstå – kunsten

Holdnummer: 1812-043
Dato: 24/1, 4 onsdage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D174, Tuborgvej 164

Kunsten har mange ansigter. Der findes 

malerier, skulpturer og fotografier, men 

også installationskunst. Uanset typen kan 

den føles som en lukket bog. Man kan føle 

sig stum, dum og magtesløs over for et 

kunstværk. Men der er hjælp at hente! I 

denne forelæsningsrække vil du lære at 

læse og forstå kunsten i dens mange af-

skygninger. Du vil blive præsenteret for 

strategier til at åbne kunstværker, så du 

føler dig klædt på til selv at gå på opda-

gelse i kunstens verden.

24/01:  Maleri. Christian Salling, cand.

mag. i kunsthistorie og kunstan-

melder, Århus Stiftstidende

31/01:  Skulptur. Helene Blinkenberg 

Hastrup, ekstern lektor i klassisk 

arkæologi, Aarhus Universitet

07/02:  Fotografi. Charlotte Præstegaard 

Schwartz, postdoc i kunsthisto-

rie, Syddansk Universitet

14/02:  Installationskunst. Anne Ring 

Petersen, lektor i kunsthistorie, 

Københavns Universitet

Kunsten og livets store spørgsmål

Holdnummer: 1812-029
Dato: 24/1, 6 onsdage
Tid: 19.45-21.30
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D174, Tuborgvej 164

Hvilke store emner handler kunsten om? Til tider handler bil-

ledkunsten om at besvare spørgsmål, til tider handler den om 

at formulere dem. Forelæsningsrækken stiller skarpt på en 

række temaer, der brændende har optaget mennesker til alle 

tider – og som er blevet behandlet meget forskelligt. Hvad er 

kærligheden, og hvordan skal den føles? Hvorfor mister vi? 

Hvad skal vi med drifterne? Hvorfor er livet fyldt med sam-

menstød, kamp og strid? Hvad er glædens væsen? Og hvad er 

det lige skønhed er, og hvad skal den bruges til? Bliv klogere 

på seks århundreders vestlig billedkunst gennem seks eviggyl-

dige temaer, og lær om store forskelle og forbavsende ligheder 

mellem det, der optager mennesket i dag, og det, som optog 

mennesket for århundreder siden.

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 og arkitektur i Venedig, Ravenna  
og Urbino

Holdnummer: 1812-095
Dato: 27/1, 1 lørdag
Tid: 10.00-14.00
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i  
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Hans Jørgen Frederiksen, lektor i kunsthistorie, 
Aarhus Universitet

Denne dag vender vi blikket mod Italien og besigtiger enestå-

ende kunst og arkitektur i Venedig, Ravenna og Urbino, som 

står som vidnesbyrd på særlige opblomsringstider på forskel-

lige tidspunkter i områdets historie. Efter det vestromerske 

kejserriges undergang i 476 blev de østlige og sydlige dele af 

Italien tæt knyttet til Det Østromerske Rige – bedre kendt som 

Det Byzantinske Rige. Ikke mindst kunsthistorisk manifesterer 

dette sig den dag i dag i en række bemærkelsesværdige by-

zantinske kirker, mosaikker og anden billedkunst i regionerne 

Veneto og Emilia-Romagna. Hertil kommer en mindst lige så 

rig renæssancekultur i især Venedig og i den lille hertugelige 

bjergby Urbino i regionen Marche. Her holdt den berømte her-

tug Federico da Montefeltro hof i sidste del af 1400-tallet, og 

forfattere som bl.a. Castiglione og billedkunstnere som Piero 

della Francesca bidrog til Urbinos ry som et af renæssancens 

vigtigste centre. Hans Jørgen Frederiksen er rejseleder på en 

kunst- og kulturrejse til Venedig, Ravenna og Urbino i oktober 

2018 i samarbejde med Eirby Historiske Rejsemål.
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Vi var lige så 
brutale som 
de andre
Hvis Danmark ind imellem fremstod som en mere human kolo-
nimagt end andre, skyldtes det mere svaghed end godhed, for-
tæller lektor Niels Brimnes, der er medforfatter på et nyt, stort 
værk om Danmarks kolonitid. Selv om vi var kolonimagt, måtte 
vi mange steder indordne os under lokale magtforhold.

Af Jonna Toft, journalist

Læs hele interviewet på Folkeuniversitetets hjemmeside www.fuau.dk.

Fra 1600-tallet til 1900-tallet havde Danmark kolonier rundt om i verden, og det har 

sat sine spor: Vi køber kolonialvarer som kaffe, the og rørsukker, og når vi er i Kø-

benhavn, går vi tur mellem smukke palæer, der blev bygget på overskuddet fra bl.a. 

slavehandel. ”Vi var hverken mere eller mindre brutale end de andre kolonimagter. 

Men det danske kolonirige er interessant, fordi det rummede flere forskellige former 

for kolonialisme,” fortæller lektor i historie Niels Brimnes, Aarhus Universitet. Han 

er ekspert i de danske kolonier i Indien og holder jævnligt forelæsninger på Folke-

universitetet, og så er han redaktør for bindet om Indien i det fem bind store værk 

’Danmark og kolonierne’, der udkom 31. marts 2017.  Selv blev Niels Brimnes fanget 

af kolonitiden, da han som ung under en rejse i Indien besøgte Trankebar på Indiens 

østkyst. Her lå velholdte gamle europæiske huse klods op og ned af de indiske byg-

ninger. ”At stå i ’Kongensgade’ og blive tilbudt gamle danske mønter, som børnene 

havde fundet på stranden… Det måtte jeg bare vide mere om,” smiler han.

De mest kendte danske kolonier er nok de tre Vestindiske Øer, som vi solgte for 100 

år siden til USA. Men der var andre: Grønland, en håndfuld handelsforter på Guldky-

sten i Afrika, handelsstationerne Trankebar og Serampore i Indien, og så Nicobarer-

ne, en lille øgruppe langt ude i farvandet vest for Phuket i Thailand. 

Der var stor forskel på magtforholdene og styreformerne i de danske kolonier. Fra 

den ’beskyttende’ tilgang på Grønland til den mest brutale form, slaveplantagerne 

i Vestindien. Handelsforterne på Guldkysten repræsenterer en tredje form for kolo-

nialisme, om end den også kunne være brutal. Vi indkøbte slaver, som de afrikanske 

konger og købmænd var mere end villige til at sælge. Det var nemlig en bedre for-

retning end handel med guld, fortæller Niels Brimnes. 
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Niels Brimnes blev 
optaget af de danske 

kolonier i Indien på 
en af ungdommens 

rygsækrejser. 
Pludselig stod han 

i ’Kongensgade’ 
i Trankebar og 

undrede sig.

Mød Niels Brimnes på Folkeuniversitetet i 
efteråret 2017. Han forelæser om Indien i 

forelæsningsrækken ’Dansk kolonihistorie’,  
der begynder den 5/9. Se side 51.
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Litteratur, film
og musik

Vi læser bøger, ser film, går i teateret, til opera-  
eller til balletforestillinger. Her får vi fortællinger, 
og netop gennem fortællingerne bliver vi klogere 

på os selv og verden omkring os.



Tre af Shakespeares bedste

Holdnummer: 1722-046
Dato: 10/8, 1 torsdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i  
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Niels Brunse, oversætter af Shakespeare til dansk

I denne heldagsforelæsning vil vi sætte fokus på William Sha-

kespeare og hans mesterlige værker. Interesserer du dig for 

Shakespeare men mangler en introduktion til hans fantastiske 

teaterstykker? Så er denne dag helt sikkert noget for dig. I 

løbet af dagen vil Shakespeare-oversætter Niels Brunse for-

tælle om skuespillene ’Kong Lear’, ’En skærsommernatsdrøm’ 

og ’Hamlet’. Alle tre stykker har store psykologiske dybder og 

sproglige udfordringer, som vil blive endevendt og diskuteret, 

ligesom der vil blive kastet lys over de forskellige måder, styk-

kerne har været spillet på til forskellige tider. Kom til en lærerig 

dag, og bliv klogere på en af den vestlige litteraturhistories 

største sprogekvilibrister gennem tiden. 

10.00:  Introduktion til kurset 
10.20:  ’Kong Lear’
12.00:  Frokostpause
12.30:  ’En skærsommernatsdrøm’
14.20:  ’Hamlet’

Johannes V. Jensens ’Kongens fald’

Holdnummer: 1722-028
Dato: 4/9, 4 mandage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, Tuborgvej 164
Underviser: Anders Østergaard, ekstern lektor i litteratur, Køben-
havns 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. århundredes 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 hvad ved den kan evt. 

irritere? Hen over fire aftener vil vi gå i dybden med romanen. 

Vi vil både søge overblik over det myldrende værk – og nærlæ-

se det kapitel for kapitel. Læsningen af værket står i centrum af 

kurset, men vi vil også se på Johannes V. Jensens forstudier til 

romanen. Vi vil inddrage tekster, den refererer til undervejs, og 

også forbinde den med andre tekster af forfatteren. Desuden 

vil vi se på, hvordan fagfolk har fortolket romanen på forskel-

lige måder.

Aktuelle danske bestsellers  
– med kant

Holdnummer: 1722-169
Dato: 5/9, 6 tirsdage
Tid: 17.30-19.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, 
lokale C001 (Indgang fra Tuborgvej 166 for 
gangbesværede), Tuborgvej 164

Grav et spadestik dybere ned i dansk lit-

teraturs aktuelle bestsellers sammen med 

eksperterne. De udvalgte danske bestsel-

lers er alle bøger med ’kant’. De tager fat 

på livets store spørgsmål på en vedkom-

mende og udfordrende måde. Bøgernes 

dramaer udspiller sig både i de nære og 

hverdagslige relationer og på krigens in-

ternationale skueplads, der rykker tæt på. 

Tonelejerne spænder vidt: fra vemodige 

skildringer af stille eksistenser, gennem 

skarpe sansninger og refleksioner til 

voldsomme udladninger og grænseover-

skridende erfaringer. Bliv introduceret til 

aktuelle danske bestsellers!

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. Henri-

ette Bacher Lind, sognepræst og 

anmelder

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

Rothstein, litteraturkritiker, 

redaktør og studievært

26/09:  ’En hårnål klemt inde bag pane-
let’ 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 litteraturhi-

storie og anmelder

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

cand.mag. i litteraturhistorie og 

anmelder

Nye vinkler på Murakamis 
forfatterskab

Holdnummer: 1722-206
Dato: 5/9, 5 tirsdage
Tid: 19.45-21.30
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, 
lokale C001 (Indgang fra Tuborgvej 166 for 
gangbesværede), Tuborgvej 164
Tilrettelægger: Mette Holm, oversætter af 
Murakami til dansk

Murakami forundrer og tryllebinder læ-

sere verden over. På trods af hans vær-

kers kompleksitet formår han igen og 

igen at skabe fascinerende læseoplevel-

ser, der lokker os ind i en magisk verden, 

vi ikke har lyst til at forlade igen. Trods 

den umiddelbare indlevelse kunne man-

ge 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? Uanset 

om du er Murakami-veteran eller først lige 

har ladet dig betage af hans forunderlige 

verdener, vil forelæsningsrækken være en 

øjenåbner til og en vej dybere ind i et sær-

præget og fortryllende forfatterskab

05/09:  Introduktion til forfatterska-
bet og det nye værk ’Killing 
Commendatore’ (2018). Mette 

Holm, oversætter og cand.mag. i 

japansk

12/09:  Musikken i forfatterskabet og 
oversættelsen af det. Mette 

Holm, oversætter og cand.mag. i 

japansk

19/09:  Ungdomskærlighed og tre-
kantsdramaer. Annette Thorsen 

Vilslev, ph.d. i moderne japansk 

litteratur og litterat

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

struktør 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

Få inspiration  
til nye 
læseoplevelser
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Russiske romaner

Holdnummer: 1722-233
Dato: 23/10, 6 mandage
Tid: 19.30-21.15
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D166, Tuborgvej 164

Tolstoj, Dostojevskij, Belyj, Bulgakov og 

Pasternak. Alle er de vigtige og berømte 

navne inden for den russiske litteratur-

historie. Men hvem var disse forfattere, 

hvad kendetegnede den tid, de levede 

i, og hvad gør netop deres værker unik-

ke? Forløbet giver dig en introduktion til 

russisk kultur, russisk litteraturhistorie 

og selve begrebet ”den klassiske russi-

ske roman”. Derefter overlades scenen til 

en række af de vigtigste værker gennem 

Ruslands litteraturhistorie såsom ’Krig og 

fred’, ’Doktor Zjivago’ mm. Forelæsnings-

rækken gør dig ikke blot klogere på de 

enkelte værker, men også på den sam-

menhæng, der er at finde imellem disse 

storslåede klassikere. Kom og bliv grebet 

af de fascinerende russiske klassikere, når 

eksperterne giver overblik, guider igen-

nem vanskelighederne og svarer på de 

spørgsmål, du altid har ønsket at stille. 

23/10:  Introduktion til russisk littera-
tur. Tine Roesen, lektor i russisk, 

Københavns Universitet

30/10:  Lev Tolstoj – ’Krig og fred’ og 
’Anna Karenina’. Mette Dals-

gaard, ph.d. i russisk litteratur og 

oversætter

06/11:  F.M. Dostojevskij – ’Dobbelt-
gængeren’, ’Det døde hus’ og 
’Forbrydelse og straf’. Tine Roe-

sen, lektor i russisk, Københavns 

Universitet

13/11:  Andrej Belyj – ’Petersborg’. 
Jesper Nyeng, 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

Holdnummer: 1722-168
Dato: 24/10, 5 tirsdage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 560 kr., studerende 310 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D165, Tuborgvej 164

Mens de fleste værker går i glemmebogen, viser andre sig sær-

ligt holdbare. De vandrer fra generation til generation og bliver 

genudgivet, læst og diskuteret lang tid efter forfatterens død. 

Hvorfor? Fordi de er i en klasse for sig. Den slags litteratur kan 

du blive klogere på i denne forelæsningsrække, hvor vi tager 

fat på fem forskellige værker, dykker ned i dem og forsøger at 

pege på, hvad det er, der gør dem så gode. Tilbring fem aftner 

med fem værker i verdensklasse. Det er godt selskab.

24/10:  Thomas Mann – ’Døden i Venedig’ (1912). Henrik 

Stampe Lund, ph.d. i litteraturvidenskab og chef-

konsulent 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, kulturredaktør 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 litteraturvidenskab og 

kulturanmelder for Politiken

Game of Thrones

Holdnummer: 1722-023
Dato: 24/10, 1 tirsdag
Tid: 17.30-21.30
Pris: 260 kr., studerende 160 kr.
Pris inkl. bog: 460 kr., studerende 360 kr. 
(bog værdi 248 kr.)
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, 
lokale D169, Tuborgvej 164
Underviser: Steen Beck, lektor i uddannel-
sesvidenskab, Syddansk Universitet

Tv-serien ’Game of Thrones’ har taget 

verden med storm. Vi skiftevis elsker 

og afskyr seriens hovedpersoner, som 

fx dragemoderen Daenerys Targaryen, 

fredsmægleren Jon Snow, magtstrate-

gen Tyrion Lannister og Bran Stark med 

de mystiske evner. Fortællingerne går på 

tværs af Westeros, og det komplekse per-

songalleri giver serien dybde. Men hvor-

for er GOT blevet et globalt hit? Hvorfor 

dør så mange mennesker i serien? Og 

hvad er fortællingens politiske budskab? 

Med udgangspunkt i bogen ’Vinteren 

kommer – en fordybelsesbog for Game of 

Thrones-fans’ (Forlaget Spring) analyse-

rer Steen Beck tv-serien ’Game of Thro-

nes’ med henblik på magt og køn, realis-

me og fantasy, vold og kærlighed. 

”  Når vi aldrig bliver færdige med at diskutere 
de store russiske romaner, er det fordi, de er 
store på så mange måder; ikke blot i deres 
monstrøse omfang, men også på grund af 
den rige russiske kultur og historie 
de åbner op til, og de evige spørgsmål de 
stiller om alt fra meningen med det enkelte 
menneskes liv til Ruslands plads i verden.”

Tine Roesen
Lektor i russisk, Københavns Universitet
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Franske operaperler i 1800-tallet

Holdnummer: 1722-096
Dato: 24/10, 6 tirsdage
Tid: 19.45-21.30
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning C, lokale C001 
(Indgang fra Tuborgvej 166 for gangbesværede), 
Tuborgvej 164

I Frankrig har publikum oplevet en gren af den 

europæiske operatradition, som især har knyttet 

sig til landets politiske og kulturelle historie. Forlø-

bet bevæger sig fra Solkongen Ludvig d. 14.s hof i 

Versailles og fortsætter via 1700-tallets oplysnings-

tid til 1800-tallets romantik. Vi følger komponister 

som Jean-Baptiste Lully og Jean-Philippe Rameau 

i 1600- og 1700-tallet og 1800-tallets første store 

’franske’ komponister som italieneren Gioachino 

Rossini, tyskeren Giacomo Meyerbeer og Frankrigs 

egen Fromental Halévy. Denne fascinerende franske 

udvikling fortsætter med det store, romantiske dra-

ma og komponister som Charles Gounod, Georges 

Bizet, Ambroise Thomas og Jules Massenet. Mod 

slutningen beskriver vi, hvordan århundredet kul-

minerer med Jaques Offenbachs operetter og – da 

økonomi og krig får samfundet til at bryde sammen 

– hans eneste opera, ’Hoffmanns Eventyr’. Alle den 

tids franske operaperler bliver præsenteret på DVD i 

vores tids bedste indspilninger.

24/10:  Fra Versailles til Grand Opera. Jean-Bap-
tiste Lully og Jean-Philippe Rameau ’De 
galante Indfødte’ (1735). Lilo Sørensen, 

cand.mag. i musik- og teatervidenskab

31/10:  Grand Opera. Giacomo Meyerbeer ’Hug-
uenotterne’ (1836) og Fromental Halévy 
’Jødinden’ (1835). Lilo Sørensen, cand.mag. 

i musik- og teatervidenskab

07/11:  Gioachino Rossini ’Comte Ory’ (1828) og 
Hector Berlioz ’Trojanerne’ (1863). Tho-

mas Milholt, cand.mag. og journalist med 

speciale i opera og jazz

14/11:  Charles Gounod ’Faust’ (1859) og Georges 
Bizet ’Carmen’ (1875). Thomas Milholt, 

cand.mag. og journalist med speciale i 

opera og jazz

21/11:  Jules Massenet ’Manon’ (1884) og Ambro-
ise Thomas ’Hamlet’ (1868). Lilo Sørensen, 

cand.mag. i musik- og teatervidenskab

28/11:  Offenbach. Fra operette til ’Hoffmanns 
Eventyr’ (1881). Thomas Milholt, cand.mag. 

og journalist med speciale i opera og jazz

Fra swing til frihed  
– jazzens evolution

Holdnummer: 1722-027
Dato: 29/10, 1 søndag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, loka-
le oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Jakob Thorkild Overgaard, 
cand.mag., musiker og forfatter

Miles Davis’ kølige toner, Bill Evans’ fyl-

dige klange og Billie Holidays intime 

stemme. Jazzens musikhistorie er klang-

ligt meget veldokumenteret. Der findes 

en lang række stilarter og en lang række 

hovedpersoner, som sammen med deres 

nøglealbums rager op i jazzhistorien, og 

som har dannet skole for eftertiden. Fo-

relæsningen tager udgangspunkt i jazz-

historien som én lang udviklingshistorie, 

der bl.a. har haft improvisationen og tan-

ken om at være en samtidsmusik i cen-

trum. Oplev, gennem musik og ord, den 

kronologisk klanglige stilhistorie. 

H.C. Andersens forfatterskab

Holdnummer: 1722-165
Dato: 5/11, 1 søndag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale oplyses i 
cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Jacob Bøggild, professor MSO med H.C. 
Andersen som særligt område, Syddansk Universitet

Søndagens forelæsning griber fat i tre centrale ken-

detegn i H.C. Andersens forfatterskab. I den første 

del dykker forskeren ned i det rent stilistiske. Her ser 

han på arabesken som en nøgle til sammenhængen 

i H.C. Andersens eventyr og historier. Det vil handle 

om, hvordan arabesken bliver til en litterær katego-

ri i den tidlige tyske romantik, og hvilket afsæt og 

hvilken inspiration, H.C. Andersen finder i dette ud-

gangspunkt. Den næste del har sit fokus på ’Skyg-

gen’. Jacob Bøggild giver sit bud på, hvorfor dette er 

H.C. Andersens måske mest fortolkede historie, som 

hele tiden kan kaste nye læsninger af sig. Den tredje 

og sidste del af forelæsningen omhandler H.C. An-

dersens eget genrepåfund, tingseventyrene. Hvad 

er det, der kendetegner denne særlige undergenre 

blandt H.C. Andersens eventyr? Hvad forener dem? 

Og hvad er det, som denne særlige genre tillader 

ham at artikulere?

10.00:  Arabesken – en stilistisk figur
11.45:  Frokostpause
12.30:  ’Skyggen’ – om idealisme og retorik
14.30:  Tingseventyrene – H.C. Andersens egen 

genre
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Beethoven som symfoniker

Holdnummer: 1722-414
Dato: 5/11, 1 søndag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Arne Kjær,  
cand.mag. i musikvidenskab

Forelæsningen handler om Ludwig van 

Beethovens symfonier. Vi indleder med 

et overblik over klassiske satsformer og 

udtrykskarakterer, som de udfoldes hos 

Haydn og Mozart, Beethovens symfoniske 

forgængere. Ved koncerter på Haydns og 

Mozarts tid blev symfoniens satser ofte 

spillet adskilt, som indslag mellem andre 

koncertnumre. Men Beethoven ønsker at 

knytte symfoniens dele stærkere sammen 

til ét kunstnerisk udsagn. Sit nye koncept 

lancerer Beethoven for alvor med 3. sym-

foni, ’Eroica’. Satserne udgør her en sam-

let symfonisk fortælling, der peger frem 

mod finalens kulmination. Konceptet ud-

dybes i 5. symfoni (Skæbnesymfonien) og 

ikke mindst i 9. symfoni, hvor finalens ide-

alistiske budskab bygger på Schillers digt 

’Ode til glæden’. Også de mellemliggende 

symfonier nr. 4, 6, 7 og 8 rummer væsent-

lige bidrag til fornyelsen af det symfoni-

ske udtryk. For eftertidens komponister 

blev den musikalske arv efter Beethoven 

en vældig kunstnerisk udfordring. For en 

nutidig lytter udgør Beethovens symfoni-

er et fascinerende musikalsk univers, som 

samtidig rummer nøglen til en forståelse 

af symfonisk musik i det 19. århundrede, 

romantikkens periode. 

Venedig i europæisk litteratur

Holdnummer: 1812-047
Dato: 24/1, 4 onsdage
Tid: 19.30-21.15
Pris: 460 kr., studerende 260 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, Tuborgvej 164
Underviser: Morten Dyssel, ekstern lektor i tysk, Københavns 
Universitet

En perlerække af europæiske forfattere og kunstnere har siden 

renæssancen ladet sig fascinere og inspirere af Venedig. Gen-

nem fire forelæsninger belyses fremstillingen af ”den usand-

synligste af alle byer” fra Shakespeare til i dag. I forfatternes 

fremstillinger fremstår Venedig som en eventyrlig by, der fo-

strer forestillinger om sublim skønhed, men også om deprava-

tion, dekadence og død.

24/01:  Dansk litteratur: Andersen – Drachmann – Claussen
31/01:  Engelsk litteratur: Shakespeare – Byron – McEwan
07/02:  Tysk litteratur: Goethe – Mann – Hermann
14/02:  Fransk litteratur: Casanova – Proust – Sartre

Noveller og kortprosa

Holdnummer: 1812-046
Dato: 3/3, 1 lørdag
Tid: 10.00-16.00
Pris: 360 kr., studerende 210 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D,  
lokale oplyses i cafeområdet, Tuborgvej 164
Underviser: Anne-Marie Vestergaard,  
cand.mag. i litteraturvidenskab

Hvad er det, den korte litterære form kan? 

Og hvorfor er der så mange af nutidens 

forfattere, der skriver noveller eller kort-

prosa? Den korte form har en lang histo-

rie, og genren har mangfoldige udtryk. 

Grænserne mellem den korte og den lan-

ge form kan være flydende, for der findes 

lange noveller og korte romaner. Nogle 

forfattere eksperimenterer desuden med 

læserens forventninger til henholdsvis 

novelle og roman. Sprog og tema varierer. 

Til denne forelæsning får du indblik i no-

vellens og kortprosaens brogede historie. 

Der gives eksempler på klassisk og mo-

derne novellekunst, ligesom du stifter be-

kendtskab med aktuelle forfatterskaber. 

Forløbet fokuserer på de følgende bøger: 

Peder Frederik Jensens ’Banedanmark’, 

Frøydis Sollid Simonsens ’Hver morgen 

kryber jeg op fra havet’ og Christina Hes-

selholdts ’Selskabet’ (med særligt fokus 

på ’Selskabet gør op’, der også er udgivet 

som selvstændig bog).

Husk,  
du kan møde 
Folkeuniversitetet 
til BogForum  
d. 10-12/11
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Mental Health 
Conference in Aarhus
Number: 1721-255
Date: 22/9 - 25/9, Friday to Monday
Prices: Full conference: 2.800 kr. (Students 1.900), Friday or Monday works-
hop: 1.000 kr. (Students 800), Satuday-Sunday main conference: 1.600 kr. 
(Students 1.200) Prices include lunch and coffee
Place: The Aula, Aarhus University, Nordre Ringgade 4, Aarhus
Partner: Danish Center for Mindfulness, Institute of Clinical Medicine, 
Aarhus University

World leading experts on evidence-based programs for better mental 

health in individuals, organizations and society facilitate four days of le-

arning, practice and discussion. Do we need to change our mindset on 

how we think about mental health? Is mental health, like physical health, 

calling for enhanced common responsibility and societal investment? 

This conference is designed to bring together people who have a desire 

to rethink the choices we are currently making as a society to create “the 

good life”. We invite politicians, scientists, business leaders, educators and 

artists to participate in the discussion on the growing challenges of poor 

mental health, hindering individual and societal growth and well-being.

 
Programme

22/9, Friday : All day workshop – Cultivating Mindfulness through practice,  
lectures and inquiry.
23/9, Saturday – 24/9, Sunday: Main conference. See full programme online.
25/9, Monday: All day workshop – Cultivating Compassion through practice,  
lectures and discussions. 

 
Keynote Speakers 

Saki Santorelli (USA), EdD, MA, professor, director of the internationally  
acclaimed Stress Reduction Clinic and the Center for Mindfulness in Medicine, 
Health Care, and Society at the University of Massachusetts Medical School.

Leah Weiss (USA), PhD, researcher, trainer, consultant and author. Specializes 
in the optimization of mindfulness at Stanford Graduate School of Business 
and Stanford’s Compassion Cultivation Program, founded by Dalai Lama. 

Chris Ruane (UK), International Parliamentary Liaison Officer and former 
member of the British Parliament. He has helped to establish mindfulness 
groups in the British and Dutch Parliaments, Welsh Assembly and is currently 
advising advocates in the political systems of over 25 countries. 

Mette Miriam Bøll (DK), biologist, PhD in organizational ethology, speciali-
zing in the evolution of complex social systems, play behavior and philoso-
phy of nature.

Forskershow  
Alt hvad du bør 
opleve om mad 
 
 
Holdnummer: 1722-397
Dato: 25/9, mandag
Tid: kl. 20.00-21.30
Pris: 150 kr., studerende 100 kr. (inkl. temamagasin om mad)
Sted:  Nørrebro Teater, Ravnsborggade 3, 2200 København N
Samarbejdspartner: Klods-Hans for viderekomne

Dagens ret: Åndelig føde. Forestil dig en overdådig menu af nysgerrig og 

kritisk forskning, der kan mærkes. Tilsæt nu en ordentlig sjat kunstneri-

ske indslag – velkommen til forskershow! Vi sætter blus under følelserne 

og tænkningen i kog, når showet zoomer ind på én af livets absolutte 

nødvendigheder: at spise mad. En flok forskere med forskellige faglig-

heder giver os udfordrende og nye vinkler på mad, og vi skal høre om 

smag, sundhedssyge, myrespisning, nydelse og meget mere. Forskerne 

har ladet sig træne i teatrets kunst, og giver os en oplevelse, der hylder 

madglæden. Samtidig stilles der kritiske spørgsmål til, om turen til køledi-

sken er så uskyldig, som den ser ud til. Med indslag fra musikkens, gastro-

nomiens og kunstens verden går forskerne på scenen for at give dig hver 

deres perspektiv på, hvad det vil sige at spise, smage og leve med maden. 

Det hele danner et samlet show med alt, hvad du bør opleve om mad. 

 
Oplev bl.a.

Brian Benjamin Hansen (filosof ) 
Lea Muldtofte Olsen (ph.d.-studerende, æstetik og kultur)
Søren Hein Rasmussen (historiker) 
Hans Joachim Offenberg (seniorforsker i bioscience) 
Lillian Munk Rösing (lektor i litteraturvidenskab)
Mathias Porsmose Clausen (postdoc i gastrofysik)

Forskershowet er støttet af Louis-Hansens Fond samt Uddannelses-  

og Forskningsministeriet.

Tilmeld dig på  
www.hearts-minds.dk
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PL AGES  DU AF  DEPRESS ION,  
FORT VIVLEL SE  ELLER  EN DÅRLIG  
SA MVIT TIGHED,  SÅ  SK AL  DU SPISE ,  
DR IKKE  OG VÆRE  SA MMEN MED  
VENNER .  H JÆLPER  DE T  DIG  AT  
TÆNKE  PÅ  PIGER ,  SÅ  GØR DE T. 

MARTIN LUTHER. Citeret fra Jacob Ørsted: Godbidder – citater fra Martin Luthers frimodige  

tale omkring middagsbordet, Forlaget Eksistensen 2016.

Mød skuespiller Bjarne Henriksen
som Luther til Historisk Talkshow



FORSKERSHOW – REFORMATIONEN LIVE

Holdnummer: 1722-190
Dato: 4/12 , mandag
Tid: 20.00-22.00
Pris: 75 kr. 
Sted: Nørrebro Teater, Ravnsborggade 3, 2200 København N

Oplev Reformationen i underholdende øjenhøjde, når viden, kunst, per-

formance og teater går op i en højere enhed. Reformationen og Luthers 

betydning for nutidens samfund er i festligt fokus, når universitetets 

forskere holder speedforedrag på de skrå brædder. Vi kører forskningen 

gennem teatrets magiske maskine og drejer på de dramatiske håndtag. 

Foredrag mikses med indslag fra musikkens, sansernes og kunstens ver-

den og udgør et sammenhængende show om Reformationen. Du bliver 

klogere, du underholdes, og ikke mindst sanser, mærker og føler du, hvor-

dan Reformationen har betydning for verden i dag. Lad dig rive med af 

musikken, teatret og kunsten. Oplev blandt andre: teolog og filosof Pia 

Søltoft, historiker Bertel Nygaard, sprogforsker Marita Akhøj, videnskabs-

historiker Kristian Hvidtfeldt, teolog Bo Kristian Holm og politisk filosof 

Rasmus Ugilt Holten Jensen.

RETHINK REFORMATION  
VIDENSFESTIVAL I AARHUS, TIRSDAG 31/10

Hvis du kunne ændre én ting i verden, hvad skulle det så være? Bliv 

inspireret af Luther og gentænk din verden anno 2017. I løbet af 2017 

sætter Folkeuniversitetet, Aarhus Universitet og Aarhus Domkirke fo-

kus på Reformationen som kulturhistorisk begivenhed gennem Aarhus 

Kulturhovedstad 2017-projektet, Rethink Reformation. Vi markerer 500-

året ved at se nærmere på, hvad kirkeopgøret har betydet for vores liv i 

dag i forhold til familien, staten, økonomien og kunsten. På selve dagen 

for 500-året for Luthers teser og Reformationens begyndelse markeres 

jubilæet på og omkring Bispetorv i Aarhus med en vidensfestival, hvor 

torvet og de omkringliggende bygninger forvandles til scener for helt nye 

fortolkninger af Reformationen. Læs mere og se programmet for dagen 

på www.reformation.fuau.dk

I 2017 er det 500 år siden, Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. 
Folkeuniversitetet markerer Reformationsjubilæet med en række arrangementer, der 
sætter fokus på Reformationen, og hvad den betyder for os i dag.  

HISTORISK TALKSHOW MED LUTHER

Holdnummer: 1722-068 og 1722-069
Dato: 20/10, fredag (premiere), og 21/10, lørdag
Tid: 20.00-22.00 (fredag) og 16.00-18.00 (lørdag)
Pris: 75 kr. 
Sted: Dronningesalen, Den Sorte Diamant, Det Kongelige Bibliotek, 
Søren Kierkegaards Plads 1, 1016 København K

”Luther, her er dit liv!” Mød Martin Luther, når han er aftenens gæst i 

et talkshow, der går helt tæt på Reformationens hovedperson. Journa-

list Niels Krause-Kjær interviewer Luther, der levendegøres af skuespil-

ler 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 nærmeste venner, mest prominente fjender og ikke mindst 

hans slagfærdige 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 blandt andre møde lektor i religionsvidenskab, 

Marie Vejrup Nielsen, som analyserer, hvordan Luther bruges i politik og 

populærkultur i dag, og historiker Louise Kallestrup, der sætter os ind i, 

hvordan Luthers tanker kom til Danmark og forandrede vores samfund.

REFORMATIONENS HVEM, HVAD OG HVOR 

Holdnummer: 1722-190
Dato: 23/10, 6 mandage
Tid: 17.15-19.00
Pris: 660 kr., studerende 360 kr.
Sted: AU, Campus Emdrup, bygning D, lokale D166, Tuborgvej 164

Hvad var det egentlig, der skete for 500 år siden, da Reformationen for 

alvor gik i gang? Hvem var med, og hvem var imod? Hvordan kunne det 

ske? Og hvorfor er det så vigtigt? Med denne forelæsningsrække klæder 

vi dig på til Reformationsjubilæet 2017 ved at se nærmere på Reformatio-

nens hvem, hvad, hvor. Vi giver dig en introduktion til, hvad det var for en 

verden, den fandt sted i, og hvilke forudsætninger der gjorde den mulig. 

Vi ser på, hvad Martin Luther gjorde oprør mod, og hvilke konsekvenser 

det fik for samtiden i både Danmark og Europa. Og så trækker vi trådene 

op til i dag og debatterer Reformationens største idéhistoriske og kultu-

relle konsekvenser fra 1500-tallet til nutiden. Oversigt over forelæsere og 

datoer kan ses på www. fuau.dk – søg på holdnummer.

.

REFORMATION

SE MERE PROGRAM 
OG TILMELD DIG PÅ 
WWW.REFORMATION.FUAU.DK
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Den 31. oktober 1517 går en vred ung mand 
op mod kirken i Wittenberg og sømmer et 
papir fast på kirkedøren. På papiret står 
95 teser, der bliver startskuddet til en af de 
største omvæltninger i Europas og  
Danmarks historie: Reformationen.

Martin Luther var mange ting; både munk, universitetsprofessor og æg-

temand. Men først og fremmest var han en rebel, der satte ord på sin tids 

behov for forandringer. Til hans tesers 500 års jubilæum stiller Folkeun-

iversitetet skarpt på, hvad Reformationen egentlig har betydet for vores 

verden af i dag. Vi inviterer dig med til debat om alt fra stat og kirke 

til køn, individ, sprog, medier, familie og meget mere. Vi sender artikler, 

foredrag, musik, teater og samtaler på Danmarksturné og slutter året af 

med vidensfestivalen ’Rethink Reformation’ i området omkring Bispetorv 

i Aarhus den 31. oktober. Festivalen er et fuldmåneprojekt under Europæ-

isk Kulturhovedstad Aarhus 2017.

På de følgende sider bringer vi korte forskningsformidlende artikler om 

Luther og hans tanker. 

Yderligere information finder du på reformation.fuau.dk  

og facebook.com/reformation
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UDEN BOGTRYKKERKUNST 
INGEN REFORMATION

PÅ LUTHERS TID stod Europa midt i en medierevolution. En re-

volution ikke ulig den, vi har set med den hurtige spredning af 

information på internettet og på sociale medier. Allerede før Lu-

ther blev erklæret kætter af den katolske kirke, var hans skrifter 

spredt i over en halv million eksemplarer. Det kunne ikke være 

sket uden introduktionen af bogtrykkerkunsten i Europa.

Renæssancen gjorde det til et ideal at gå til kilderne og med 

sin egen fornuft prøve at forstå, hvordan verden hang sammen. 

Det var ikke nok at læse lærebøger, som andre havde skrevet.

Det ideal kom også til at sætte sit præg på Reformationen.  

Men hvor renæssancens humanisme i høj grad var for eliten, 

var Reformationen også folkelig. Det var ikke kun teologer-

ne, der skulle kunne læse og forstå Bibelen. Det skulle alle 

i princippet. Derfor begyndte man at læse og bruge Bibelen 

på nye måder. Teologerne læste Bibelen på originalsprogene, 

men samtidig blev Bibelen oversat til folkesprogene, så de 

kunne læses af en bredere del af befolkningen. Det betød, at 

Bibelen – og efterhånden selve det at kunne læse den – fik 

større betydning.

Prædikener på modersmålet og oversættelser af Bibelen var ikke 

nyt, men efter Reformationen fik bibellæsning højeste prioritet.  

 

Blandt reformatorerne var der en stor iver efter at udbrede 

Bibelens ord – men man ville samtidig gerne sikre sig, at den 

rette protestantiske udlægning vandt frem. Derfor blev bøger, 

pamfletter og flyveblade på kort tid spredt i hundrede- eller 

tusindvis af eksemplarer med tidens nye teknologi: bogtryk-

kerkunsten. Det er ligefrem blevet sagt, at uden bogtryk –  

ingen Reformation.

NU HAR MAN GODE 
BØGER OG DÅRLIGE ELEVER. 
T IDLIGERE HAVDE MAN 
DÅRLIGE BØGER OG 
GODE ELEVER
Martin Luther
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PRÆSIDIET FOR 
REFORMATIONSJUBILÆET 
I DANMARK

Sammen med Præsidiet for Reformationsjubilæet i Danmark 

markerer Folkeuniversitetet i Aarhus 500-året for Reformati-

onen i 2017. Det sker med en række landsdækkende projekter 

og artikler, der sætter fokus på Reformationen, og hvad den 

betyder for os i dag. Projektet er støttet af A.P. Møller og Hu-

stru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og 

har Hendes Majestæt Dronningen som protektor. 

Artiklerne om Reformationen er skrevet i samarbejde med 

lektor i historie, Charlotte Appel, og lektor i systematisk 

teologi, Bo Kristian Holm, begge fra Aarhus Universitet.  

Citaterne af Luther er fra hans frimodige taler omkring mid-

dagsbordet i hjemmet i Wittenberg, som de er gengivet i ’God-

bidder’ af Jacob Ørsted.
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NÅDIG FADERFIGUR 
VASKER SKIDNE  
BØRNEBLEER  
REFORMATIONEN OPPRIORITEREDE familiens, dagliglivets 

og ægteskabets betydning. Klostrene blev afskaffet, for ifølge 

Luther praktiseres den rette tro i den jordiske verden og ikke 

tilbagetrukket bag tykke kloster-mure. Det betød, at et socialt 

system forsvandt, og familien blev stedet, hvor det enkelte 

menneske skulle leve efter Guds vilje. Husstanden og familien 

fik derfor en anderledes og mere central plads i det enkelte 

menneskes liv efter Reformationen, også økonomisk og socialt.

Set med nutidens øjne rummer Luthers syn på kønsroller og 

familie en dobbelthed. På den ene side er alle ifølge Luther 

principielt lige over for Gud. Derfor skulle alle – både mænd, 

kvinder, børn og fattigfolk – deltage aktivt i gudstjenesten og 

selv forstå Guds ord i Bibelen. På den anden side lagde Luther 

vægt på autoritet og lydighed. Han mente, at manden er sat 

i verden til at føre an, mens kvinden er skabt til at indordne 

sig. Ligesom den himmelske Fader bestemmer og beskytter, 

er den jordiske fader familiens overhoved, der beslutter og 

beskytter. Luthers forestilling om kongens rolle i forhold til 

folket har samme form. Luthers tanker underbyggede altså 

forestillingen om et patriarkalsk samfund. Alle befandt sig i 

relationer, hvor de enten skulle befale eller adlyde, og faderen 

havde ret til at tugte hustru og børn. En god luthersk hus-

stand var i de første tre-fire århundreder efter Reformationen 

afgjort patriarkalsk indrettet.

Men samtidig kunne ingen ifølge Luther tvinges til at indgå i et 

bestemt ægteskab, for han ønskede en relation med gensidig 

respekt – ligesom der efter sigende var mellem Luther og hans 

kone Katharina. Derfor blev skilsmisse en mulighed – om end 

kun i særlige tilfælde – og Luther fremhævede en faders pligt 

til omsorg ved blandt andet at skrive, at en husfader gør en 

kristen gerning, når han vasker børnenes skidne bleer.

EVIGT LIV
DAGLIG DØD
NUTIDENS FORHOLD TIL DØDEN er ofte præget af distance 

og fortrængning. Men på Luthers tid var døden et anderledes 

synligt og nærværende livsvilkår med alvorlig religiøs betyd-

ning. Det var normalt, at mennesker døde i en tidlig alder – man-

ge allerede som børn – så folk levede med en klar bevidsthed 

om, at de skulle dø. Døden stod dog ikke som en definitiv afslut-

ning på livet, og derfor handlede det ikke om at ’leve her og nu’, 

som mange måske stræber efter i dag. Folk var på Luthers tid 

overbeviste om, at livet fortsatte efter døden, og på den ende-

lige dommens dag ville man blive stillet til regnskab for sit liv.

Luther afviste middelalderkirkens forestillinger om skærsil-

den som et sted, hvor de døde skulle opholde sig frem mod 

Dommedag. Han forstod døden på to måder: På den ene side 

som fysisk død, og derfor var det vigtigt for Luther at for-

kynde Guds løfte om opstandelse og evigt liv. For den, der 

troede på Gud, var der ingen straf efter døden. Derfor gjaldt 

det om at holde fast i troen. På den anden side forstod Lu-

ther kampen mod døden som én, man skulle tage hver dag. 

Det syndige i mennesket måtte dø hver dag, og hver gang 

menneskets synd og egoisme blev besejret af Guds dom 

AT REGERE ER AT KUNNE 
SE IGENNEM FINGRE MED 
PETITESSER 
Ma r ti n  Lu th e r  
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SKOLEN I    
REFORMATIONENS  
TJENESTE

DEN, DER HAR JAGET 
TANKERNE OM DØDEN BORT, 
HVERKEN MÆRKER ELLER 
SMAGER DØDEN
Ma r ti n  Lu th e r 

DEN DANSKE FOLKESKOLE er på mange måder et barn af 

kirken – og af én af Luthers grundtanker: at alle skal have ad-

gang til Guds ord.

Luther mente ikke, at kirken skulle eje jord og godser, og kon-

gemagten overtog officielt bispegodset og de gamle kirkesko-

ler ved Reformationens indførelse i Danmark i 1536. Det betød 

ikke, at kristendom og skole blev adskilt. Tværtimod havde 

Reformationen stor betydning for datidens forandringer i det 

danske skolesystem, og paradoksalt nok blev kirkens magt 

over skolerne faktisk større.

Der blev oprettet én god latinskole i hver by, så drenge kun-

ne blive oplært i luthersk kristendom og latinsk skriftkultur og 

dermed kvalificere sig til en uddannelse som lærere eller præ-

ster inden for den lutherske kirke. Undervisning blev oppriori-

teret og forældre mindet om, at de skulle opdrage deres børn 

i den kristne tro. Børnene lærte den rette tro via ’Den Lille Ka-

tekismus’, der blev brugt som alle børns første læsebog. ’Den 

Lille Katekismus’ er Luthers korte og præcise gennemgang af, 

hvad man som minimum bør vide som kristen.

Latinskolerne fungerede også som byernes fattigskoler. For 

da alle skulle have adgang til Guds ord, var det latinskolernes 

opgave at opdrage alle børn – også de mindrebemidlede – til 

at blive gode lutheranere. Hørte man ikke efter i skolen og lær-

te sit fadervor, de ti bud og trosbekendelsen udenad, var man 

ilde stedt i datidens samfund, for så kunne man ikke komme til 

alters i kirken. Og kunne man ikke det, kunne man heller ikke 

blive trolovet eller få arbejde i staten.

I dag foretrækker de fleste at holde skole og religion adskilt, 

men det er egentlig ikke så længe siden, at folkeskole og kirke 

var tæt forbundne. Tænk bare på, at statens tilsyn med skoler-

ne lå hos præster og provster frem til 1933, og at læreren blev 

set som kirkens mand og kaldt for ’degnen’. Bibelhistorie og 

salmesang fyldte meget på skoleskemaet, og den kristne for-

kyndelse og opdragelse var del af folkeskolens formålsparagraf 

helt frem til 1975.

og tilgivelse, døde synderen i mennesket mere og mere.  

Samtidig var denne død også begyndelsen på et nyt liv for 

mennesket, for i troen på Kristus havde mennesket ifølge  

Luther allerede del i det evige liv. 

Luthers forståelse af det kristne menneske er således grund-

læggende dobbelt: Det er både evigt synder og evigt frelst. 

Mennesket er synder i kraft af sig selv, men frelst i kraft af 

Guds tilgivelse.
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PROGRAM

13.00-13.15 

Velkomst. Folketingets formand Pia Kjærsgaard  

og kultur- og kirkeminister Mette Bock

 

Fællessang
 

13.15-14.30  
DEL 1: REFORMATIONEN HISTORISK SET  
– BAGGRUND OG VIRKNINGSHISTORIE
 Fem forskere tegner et billede af Reformationens baggrund 

og betydning for Danmark frem mod i dag.

 

–  Forudsætningerne for Reformationen 1517. Lars Bisgaard, lektor, 

ph.d., Syddansk Universitet

–  Tro, gerninger og ordet. Anna Vind, professor MSO, ph.d., Københavns 

Universitet

–  Kirke og stat. Bo Kristian Holm, lektor, ph.d., Aarhus Universitet

–  Familie og opdragelse, herunder skole, videnskab og kønsroller. 
Charlotte Appel, lektor, dr.phil., Aarhus Universitet

–  Velfærdsstat og demokrati. Hanne Sanders, professor, fil.dr., Lunds 

Universitet

 

Spørgsmål fra salen

 

14.50-15.20 
Pause med kaffe, te og sødt
 

15.20-15.40 
Konservatoriets Børnekor synger. Dirigent Bente Colding-Jørgensen

 

15.40-16.00  
DEL 2: REFORMATIONEN I 2017 – SPOR OG BETYDNINGER
 Fire personer med erfaringer fra forskellige dele af samfundslivet  

reflekterer over, hvad Reformationen betyder for dem og deres virke.

 

–  Reformationen og etik. Ole Hartling, overlæge og tidligere formand 

for Det Etiske Råd

–  Reformationen og forvaltning. Stine Bosse, cand.jur. og professionelt 

bestyrelsesmedlem

–  Reformationen og kunsten. Peter Brandes, billedkunstner

–  Reformationen og pressen, bl.a. set fra internationalt perspektiv. 

Anna Libak, journalist og kommentator

 

Debat og spørgsmål fra salen

 

16.20-16.30
Afslutning og fællessangFolkeuniversitetet
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PRÆSIDIET FOR 
REFORMATIONSJUBILÆET 
I DANMARK

VÆRD AT VIDE OM  
REFORMATIONEN

HOLDNUMMER: 1722-280

DATO: 30/10, 1 mandag

TID: 13.00-16.30. Pga. sikkerhedskontrol ved indgangen  

skal ankomst til Christiansborg ske mellem 12.00 og 12.45

PRIS: Gratis, men tilmelding nødvendig på fuau.dk

STED: Christiansborg, 1240 København K. Indgang via  

Folketingets besøgsindgang i Rigsdagsgården

TILMELDING: fuau.dk. Det er muligt at reservere maks. 2 

billetter pr. person

I ÅR ER DET 500 ÅR SIDEN, Martin Luther slog sine 95 teser 
op på kirkedøren i Wittenberg. Det blev startskuddet til en af 
de største omvæltninger i Europas og Danmarks historie – Re-
formationen. Folketinget, Præsidiet for Reformationsjubilæet i 
Danmark og Folkeuniversitetet markerer jubilæet med en kon-
ference, der sætter fokus på Reformationen, dens konsekven-
ser og betydning for os i dag. Journalist Nynne Bjerre Christen-
sen leder os igennem eftermiddagens program.

GRATIS KONFERENCE I LANDSTINGSSALEN  
PÅ CHRISTIANSBORG DEN 30. OKTOBER 
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Kontakt

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, Master-

card, Visa Electron eller Mobi-

lepay. Firmabetaling på EAN 

eller faktura.

Studierabat

På udvalgte hold gives der rabat til studerende, som er be-

rettiget til SU. Oplys uddannelsessted og årskortnummer/

CPR-nr. på hjemmesiden. Husk studiekort første undervis-

ningsgang.

Forbehold

Folkeuniversitetet forbeholder sig ret til ændring af under-

viser, lokale, 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 100 kr. Afmelding skal ske 

senest 14 dage før holdstart. Tilmelding til rejser og ekskur-

sioner er bindende, og depositum refunderes ikke. 

Fotos og illustrationer

Med mindre andet er angivet, stammer billedmateriale fra 

billeddata baserne Stock.xchng, iStockphoto.com, Shutter-

stock og WikiMedia samt fra samarbejdspartnere. Fotos af 

forskere: Montgomery.dk. Layout og grafik: OddFischlein.  

Bøger, noter og slides

Til forløb, hvor bøger er inkluderet, udleveres bogen første 

undervisningsgang. Slides og undervisningsnoter er ikke in-

kluderet i prisen, og de kan ikke forventes fremskaffet og 

udleveret.

Programrådet

Programrådet består af styrel-

sens medlemmer, forskere og 

fagpersoner primært fra Aar-

hus Universitet og fra Aarhus’ 

kulturinstitutioner.

Styrelsen

Pressechef Anders Correll / pro-

dekan Anne Marie Pahuus / lek-

tor Bertel Nygaard / institutleder 

Claus Holm / chefkonsulent Jens 

Holbech / lektor Kirstine Helboe 

Johansen / institutleder Kristjar 

Skajaa / professor Lars Øster-

gaard / lektor Mette Skak / lektor 

Noe Munck (formand) / professor 

Ole Bækgaard Nielsen / lektor 

Rikke Louise Meyer / head of nati-

onal conservation WWF Susanne 

Amsinck / chef for DR nyheder 

Ulrik Haagerup.

Forskere og fagpersoner fra  
Aarhus Universitet

Professor Andreas Roepstorff / lektor Ane Hejlskov Larsen / pro-

dekan Anne Marie Pahuus / projektleder Anne Sørensen / lektor 

Birte Poulsen / professor Bjarne Møller-Madsen / professor Bo 

Christensen /  lektor Carsten Bagge Laustsen / professor Carsten 

Obel / professor Christian Bjørnskov / lektor Christian Waldstrøm 

/ informationsleder Claus Bo Andreasen / professor Derek Beach / 

lektor Egon Noe / professor Finn Frandsen / lektor Hans Kjeldsen 

/ lektor Henrik Birkedal / lektor Jakob Isak Nielsen / forskningsle-

der Jens Bennedsen / adjunkt Karina Lykke Grand / professor Kim 

Halskov / lektor Kristian Hvidtfelt Nielsen / studieleder Lars Kiel 

Bertelsen / 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 / udvik-

lingschef Pernille Kallehave / seniorforsker Peter Bondo Christen-

sen/ lektor Peter K.A. Jensen / professor Peter Krøjgaard / profes-

sor Philipp Schröder / chef for kommunikation og presse Svend 

Aage Mogensen / professor Søren Fauth / institutleder Thomas 

Toftegaard / lektor Tinna Stevnsner / professor Tobias Wang / 

professor Uffe Juul Jensen / professor Verner Møller.

Folkeuniversitetets sekretariat

Rektor Sten Tiedemann / program- og 

kommunikationschef Marie Kruse Larsen  

/ redaktør Louise Højbjerg Jacobsen / 

redaktør Anne Marie Støvring Sørensen 

(barsel) / redaktør Mette Grønborg Poul-

sen / redaktør Joakim Quorp Matthiesen 

/ redaktør Lærke Sofie Glerup Hansen 

/ redaktør Lotte Vestergård Melsen /  

redaktør Jonas Sloth / programmedarbej-

dere: Kasper Dam Nielsen / Julie Harboe 

/ Helena Lange / Jørgen Vestergård Lind 

/ Kathrine Terkildsen / festivalchef Han-

ne Lundgren Nielsen / projektleder Sofie 

Frøkjær Justesen / projektleder Johan-

ne Greibe Andersen / projektleder Anne 

Engedal / festivalmedarbejdere: Marie 

Kjølhede / Lea Hansen Damgaard / Mette 

Nyman Kvist / Henriette Pagh Mathiasen  

/ økonomi- og administrationschef Randi 

Dahlin / assistent Martin Kristiansen / re-

ceptionist Tinna Louise Hansen.

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 / vi-

dencenterchef 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 Se-

cher Jensen, Naturhistorisk Museum i Aarhus. 
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